Inbjudan till RM för ungdomar 2020-2021
SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET inbjuder härmed till Riksmästerskap för Pojkar och Flickor 15
och 16 säsongen 2020-2021. Anmälan skall vara Svenska Basketbollförbundet tillhanda senast 15
augusti.
Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram riktlinjer för hur tävlingsverksamheten för såväl flickor som
pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling och motverkar
utslagning. Målet med RM är att bredda turneringen samt möjliggöra för flera lag att delta.
VIKTIGT!
Att deltaga i RM innebär ett stort ekonomiskt åtagande. Resor och boende för RM kan vara
kostsamma. Kostnadsutjämningen innebär att även omgångar med spel på nära håll kostar. Alla lag
ska vid anmälan vara medvetna om och förberedda för att deltagande i RM innebär kostnader i
storleksordningen 10 000-15 000 kronor per omgång för resor, logi och/eller kostnadsutjämning.
Kort om RM
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivåanpassning. Man kan välja att anmäla sig till nivå 1 eller nivå 2 i omgång 1.
En förening kan anmäla flera lag i samma ålderskategori.
Alla lag garanteras spel i två omgångar.
Alla anmälda lag förväntas kunna arrangera en grupp i omgång 1 eller 2.
Övergångar mellan föreningar i RM är inte tillåtet.
Farmklubbsbestämmelserna tillämpas inte i RM.
Möjlighet för samarbete mellan föreningar med få spelare i en ålderskategori där de
tillsammans kan anmäla ett lag till RM efter godkännande från SBBF.
Dagen efter omgång 1 har man möjlighet att avböja spel i omgång 2.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Samtliga matcher spelas i enlighet med Svenska Basketbollförbundets tävlingsbestämmelser för
ungdoms RM. Dessa tävlingsbestämmelser finns på www.basket.se/rm. Utöver dessa bestämmelser
gäller Svenska Basketbollförbundets ordinarie Tävlingsbestämmelser, se www.basket.se.

TIDSPLAN
16-18 oktober 2020
27-29 november 2020
29-31 januari 2021
19-21 mars 2021
1-2 maj 2021

Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Omgång 4
Final Four (Uppsala)

SPELFORM
Alla anmälda lag deltar från och med omgång 1. Spel i omgång 1 och 2 ska kvalificera minst 16 lag för
spel i omgång 3.
Final Four spelas samtidigt för både RM (U15 & U16) och USM (U17 & U19). Spelschemat i Final Four
tar inte någon hänsyn till att spelare eller coacher ska kunna medverka i flera åldersklasser, utan detta
behöver varje förening ta med i beräkningen när de anmäler.
Detsamma gäller för RM omgång 4 som spelas samtidigt som USM omgång 3.

Svenska Basketbollförbundet
Idrottens Hus
Box 11016
SE-100 61 Stockholm
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
00
Bankgiro 731-7308
basket.se

Nivåindelning
För att skapa så många jämna matcher som möjligt har man möjlighet att välja vilken nivå man vill
spela i omgång 1. Vid anmälan anger lagen om man i omgång 1 vill spela i Nivå 1 eller Nivå 2, där
Nivå 1 är tänkt att vara den svårare nivån. Gruppsegrare i Nivå 1 kvalificerar sig direkt till omgång 3.
Resterande lag i Nivå 1 och alla lag i Nivå 2 spelar vidare i omgång 2. Nivåindelning sker endast under
förutsättning att tillräckligt antal lag bedöms vara anmälda till respektive nivå. Annars anses alla lag
anmälda till nivå 1. Nivåindelningen gäller endast för omgång 1.
Omgång 1 (oktober)
I omgång 1 delas grupperna in så att lag anmälda till Nivå 1 endast möter andra lag anmälda till Nivå 1
och lag anmälda till Nivå 2 endast möter andra lag anmälda till Nivå 2.
I gruppindelningen för första omgången strävas efter att max två lag per grupp är från samma BDF.
Omgång 1 ska också spelas regionalt i största möjliga mån. Eftersom det vanligtvis är många lag från
Stockholmsregionen kan det innebära att Stockholmslag kan få resa till andra regioner och att lag från
andra regioner kan få resa till Stockholm för att uppfylla målsättningen med att möta max två lag från
egna distriktet.
Gruppsegrare i Nivå 1 kvalificerar sig direkt till omgång 3. Resterande lag i Nivå 1 och alla lag i Nivå 2
spelar vidare i omgång 2. Efter omgång 1 har lag möjlighet att avböja spel i omgång 2 utan kostnad.
Detta ska ske senast dagen efter att omgång 1 har avslutats.
Omgång 2 (november)
Från och med omgång 2 slås Nivå 1 och Nivå 2 ihop och lagen kan möta varandra. Ny gruppindelning
sker där lagen fördelas utifrån placering i omgång 1 samt i möjligaste mån efter geografisk närhet och
kommunikationsmöjligheter. I omgång 2 spelar lagen om de återstående lediga platserna i omgång 3.
Strävan är att undvika att utse bästa tvåa eller trea.
Omgång 3 (januari) Riksnivå
Minst 16 lag deltar i omgång 3. Lagen tävlar nu på riksnivå. Ny gruppindelning sker där lagen fördelas
utifrån tidigare resultat samt med en kostnadsmedvetenhet i åtanke. Efter genomförd omgång går
gruppsegrare och grupptvåor vidare till omgång 4.
Omgång 4 (mars) Riksnivå
De åtta lagen från omgång 3 delas in i två grupper. Varje grupp kommer att innehålla två gruppsegrare
och två grupptvåor från omgång 3. Ny gruppindelning sker där lagen fördelas utifrån tidigare resultat
samt med en kostnadsmedvetenhet i åtanke. Gruppsegrare och grupptvåor i omgång 3 går vidare till
Final Four.
Final Four (maj)
Inleds med semifinaler där gruppettorna från omgång 4 möter grupptvåorna från den andra gruppen.
Vinnarna från semifinalerna möts i en final och förlorarna från semifinalerna spelar om tredjeplats.

ANMÄLAN
Anmälan sker via webben. FIBA Organizer heter webbverktyget som används för anmälan. Adressen
är: https://cm.fibaorganizer.com/sbf/login/. Manual för anmälan hittar du på www.basket.se.
Lag som har deltagit i RM föregående säsong ska använda sig av befintliga inloggningsuppgifter. Om
man saknar dessa uppgifter kontakta SBBF.
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften faktureras efter anmälningstidens utgång. I samband
med anmälan skall kontaktperson anges som får all information från SBBF.
Sista anmälningsdag är den 15 augusti. Efter detta datum godkänns anmälan endast i mån av
plats och till förhöjd anmälningsavgift.

RM REGISTRERING
Samtliga spelare och ledare ska registreras för spel i RM. Registreringen sker i IdrottOnline på samma
sätt som den ordinarie licensieringen. Någon av nedanstående licenskategorier ska väljas:
•
•
•
•

RM F15
RM F16
RM P15
RM P16
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ÅLDERSINDELNING
F/P 15 RM
F/P 16 RM

flickor och pojkar födda 2006 och yngre
flickor och pojkar födda 2005 och yngre

Spelare födda 2009 och senare får ej delta i RM.

KRAV PÅ UTBILDNING
I enlighet med Svenska Basketbollförbundets tävlingsbestämmelser kap 3 §4.1 är utbildningskravet för
tränare Steg 2.

EKONOMI
Anmälningsavgift: 2250 kr
Anmälan är bindande. Avgiften faktureras anmälande förening efter anmälningstidens utgång.
Anmälningsavgift för ytterligare lag: 1000 kr
Om en förening önskar att anmäla fler än ett lag i samma ålderskategori. Antalet lag per förening är
obegränsat.

EFTERANMÄLAN OCH URDRAGNING
Efteranmälan godkänns endast i mån av plats och mot en högre avgift. Nedan ser du de olika
perioderna och de extra avgifter det medför. Lag som drar sig ur under pågående spel är även med
och delar på kostnadsutjämningen kommande omgång.
Efteranmälan
Datum
16/8-

Extra avgift
3000 kr

Urdragning
Datum
16/8-15/9
16/9-

Urdragningsavgift
3000 kr
3000 kr + kostnadsutjämning för kommande omgång + eventuella ökade kostnader

ARRANGEMANG
Varje lag ska vid anmälan vara medvetna om att de ska kunna arrangera minst en av de två
första omgångarna. Som arrangör ska man känna till de krav som SBBF ställer vid ett RM
arrangemang. För mer information om arrangörskraven se ”Tävlingsbestämmelser för RM för
ungdomar 2020-2021” samt ”RM handboken”. Vi rekommenderar att ni tidigt bokar upp hallar för
eventuella arrangemang. Önskemål om arrangemang ska anmälas till SBBF.

KOSTNADSUTJÄMNING
Kostnadsutjämning sker för resor, logi, arrangörs- och domarkostnader. För detaljerad information se
”Tävlingsbestämmelser för RM för ungdomar 2020-2021”. Kostnadsutjämningen redovisas online till
SBBF. Länk till detta hittar du på www.basket.se
Välkommen med din anmälan!

Adress för anmälan: https://cm.fibaorganizer.com/sbf/login/

RM (och USM) administreras fr.o.m. säsongen 2020-2021 av Westra BDF. Kontaktperson är:
Michael Malm
westrabasket@westrabasket.se
0704-40 27 13
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