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Sammanfattning
Förbundsserieutredningen 2012 föreslår väsentliga förändringar för förbundsserierna (BasketLigan
Dam, BasketLigan Herr, BasketEttan Dam och BasketEttan Herr) i syfte att öka möjligheterna till
internationella framgångar för svensk basket och få fler lag i internationellt spel samt öka
attraktionskraften hos svensk basket genom större geografisk spridning och åstadkomma fler
betydelsefulla matcher (”värdematcher”). En utgångspunkt har även varit att förslagen ska vara
likartade för damer och herrar.
I korthet föreslår Förbundsserieutredningen följande:
BasketLigan Dam
a. För säsongen 2013-2014 ska antalet lag vara oförändrat 12 st. Grundserien spelas i
form av dubbelmöten vilket innebär 22 matcher. Fr.om. 2015-2016 anser
utredningen att antalet matcher ska öka till 33.
b. De åtta bäst placerade lagen går till rakt slutspel (kvarts- semi- och final) i bäst av 5
förutom i finalen som spelas bäst av 7.
c. De fyra sämst placerade lagen går till Fortsättningsserien där de två sämst placerade
kommer att möta de två bäst placerade lagen från SuperEttan i BasketLigans
Kvalserie om två platser i BasketLigan Dam kommande säsong.
BasketLigan Herr
d. För säsongen 2013-2014 ska antalet lag vara oförändrat 12 st. Grundserien spelas i
form av trippelmöten vilket innebär 33 matcher.
e. De åtta bäst placerade lagen går till rakt slutspel (kvarts- semi- och final) i bäst av 5
förutom i finalen som spelas bäst av 7.
f. De fyra sämst placerade lagen går till Fortsättningsserien där de två sämst placerade
kommer att möta de två bäst placerade lagen från SuperEttan i BasketLigans
Kvalserie om två platser i BasketLigan Herr kommande säsong. Detta innebär att
fr.o.m. säsongen 2013-2014 kan lag åka ur BasketLigan Herr p.g.a. sportsliga
tillkortakommanden.
BasketEttan Dam och Herr
g. Liksom idag ska BasketEttan Dam och Herr vara uppdelade på två serier, Norra och
Södra utifrån geografisk indelning.
h. För säsongen 2013-2014 ska antalet lag i dessa vara oförändrade, 12 st. Men
säsongen därpå, 2014-2015, ska antalet lag minskas till 10 stycken i respektive serie.
i. Grundserien spelas i form av enkelserie, 11 matcher (9 matcher fr.o.m. 2014-2015) ,
där de bäst placerade lagen föregående säsong har fördel av en extra hemmamatch.
j. Efter Grundserien går de fem bäst placerade lagen från varje serie vidare till en
SuperEtta Dam respektive SuperEtta Herr med tio lag i varje.
k. Lagen i SuperEttan möts i en enkelserie, 9 matcher.
l. De fyra bäst placerade lagen i SuperEttan går till Final Four och en segrare i
SuperEttan Dam respektive Herr utses. Båda finallagen går dessutom till BasketLigans
Kvalserie med de två sämst placerade lagen i BasketLigans Fortsättningsserie om två
platser i nästkommande säsongs BasketLiga.
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m. De lag i BasketEttan som inte kvalificerar sig för spel i SuperEttan ( 4x7 st. ) fortsätter
spela i respektive serie, enkelserie, där säsongen 2013-2014 de fyra sämst placerade
lagen i respektive serie möter de två bästa lagen från respektive division 2 i
BasketEttans Kvalserie om två platser i kommande års BasketEttor. Fr.o.m. säsongen
2014-2015 är det de två sämst placerade lagen i respektive BasketEtta som får
kvalspela.
Dubbel licensiering och övergångar
n. Utredningen föreslår att nuvarande regler i Tävlingsbestämmelserna om
dubbellicensiering tas bort. Det ska med andra ord inte vara tillåtet för en spelare att
inneha licens för fler än en klubb i förbundsserierna. För säsongen 2013-2014
föreslås dock en övergångsregel där att alla klubbar tillåts ha maximalt två spelare
med högsta ålder 20 år med dubbellicensiering under grundseriespelet. Därefter är
inga dubbellicenser tillåtna i förbundsserierna.
o. För spelare i förbundsserierna gäller att de kan genomföra maximalt en övergång per
säsong fram t.o.m. januari månads utgång på damsidan och t.o.m. februari månads
utgång på herrsidan. Efter det datumet är inga övergångar tillåtna inom
förbundsserierna.
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Bakgrund
Nuvarande serieindelning i de högsta serierna på seniornivå i Svensk Basket behöver ses över.
Bakgrunden till detta är dels, att det var många år sedan det senast gjordes en översyn, dels att det
till Årsmötet i Svenska Basketbollförbundet (SBBF) 2012 inkom motioner med förslag avseende
BasketEttan. Det bärande temat i de motioner som lämnades in var att nuvarande spelschema inte
erbjuder tillräckligt många intressanta och betydelsefulla matcher vilket har bidragit till ett minskat
intresse från publik och massmedia i såväl de båda Basketligorna som BasketEttorna.
Med detta som bakgrund så beslutades vid samma Årsmöte att tillsätta en utredning kring
förbundsserierna ( med undantag för Basketligan Rullstol, USM och RM ), d.v.s. BasketLigan Dam,
BasketLigan Herr, BasketEttan Dam och BasketEttan Herr. Av direktivet till uppdraget framgår att om
utredningen har förslag till förändringar i dessa serier ska beslut om detta fattas senast i december
2012 för att kunna införas till säsongen 2013/2014.
Under det gångna året har SBBF även gjort ett betydande arbete med att ta fram en kravprofil över
vad som krävs av basketspelare på både dam- och herrsidan för att nå internationella framgångar.
Slutsatserna i detta arbete ska tas hänsyn till i denna utredning för att bidra till att även stärka våra
landslag.
Till ordförande för utredningen har Mats Carlson (styrelsemedlem SBBF) utsetts, och som
arbetsgrupp, Ronnie Christensen (KFUM Blackeberg – BasketEttan Dam & BasketEttan Herr), Jeanette
Linna (Norrlands BDF & LF Future – BasketEttan Herr), Sverker Olsson (Malbas – BasketEttan Dam &
BasketEttan Herr), P-O Persson (BasketLigan Dam) och Sören Westin (KFUM Jämtland – BasketLigan
Herr).

Utredningens principiella överväganden
Frågan om serieindelningar för förbundsserierna kan inte hanteras självständigt utan måste sättas in i
det sammanhang där Svensk Basket framöver vill verka. Det rör de grundläggande frågorna kring var
Svensk Basket vill vara i förhållande till andra idrotter i Sverige och vilken internationell (läs europeisk)
konkurrenskraft svenska basketlandslag ska nå liksom den värdegrund som Svensk Basket vilar på. Det
är inte utredningens uppgift att här redovisa dessa förutsättningar utan endast konstatera att frågan
om serieindelning är ett av flera verktyg för att realisera dessa ambitioner.
Utredningens ledamöter är av den uppfattningen att förändringarna i serieindelningen ska ske utifrån
följande utgångspunkter:
Den första utgångspunkten är att öka attraktionskraften hos Svensk Basket. Dels genom att
förbundsserierna i sig erbjuder en sportslig utmaning för spelare och coacher, dels genom att öka
intresset hos publik, media och sponsorer. Som en följd av detta har utredningen valt att prioritera
intäkter/möjligheter framför kostnader/risker även om vi är medvetna om att ekonomisk starka
föreningar är en förutsättning för hållbar utveckling. Av den anledningen föreslår utredningen en
förstärkt uppföljning även på BasketEtta-lagen. Denna uppföljning ska omfatta såväl ekonomi,
lokalfrågor, sportliga förutsättningar som administrativa rutiner.
Den andra utgångspunkten är att serieindelningen ska stödja Svensk Basket ambition att nå
framgångar med både dam- och herrlandslagen. För att klara detta krävs tufft motstånd i de egna
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förbundsserierna, att fler lag spelar mot internationellt motstånd och inte minst att spelare och
coacher ges tidsmässiga förutsättningar att under säsong kunna träna i syfte att kunna förbättra såväl
de individuella som lagmässiga prestationerna.
Den tredje utgångspunkten är självklar, nämligen att de lösningar som väljs ska följa Svensk Baskets
värdegrund vad gäller jämställdhet. Det betyder att serieindelningens principer kring antal lag, antal
grund- och slutspelsmatcher samt systemet för upp- och nedflyttning ska vara likartade mellan damer
och herrar i förbundsserierna.

Avgränsningar
Utredningen har inte diskuterat Riksidrottsgymnasiernas roll då denna fråga f.n. utreds i en egen
utredning. Vi har heller inte utvärderat de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna för de
enskilda klubbarna av utredningens förslag.
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Utredningens förslag till ny serieindelning
Utredningen föreslår att serieindelningen i Förbundsserierna ändras enligt nedan. Förslaget är
framtaget utifrån utgångspunkterna ovan men har även tagit hänsyn till praktiska frågor när det
gäller möjligheterna att lägga ett spelschema som dels stöder landslagens planering, dels inte
innebär längre speluppehåll i avvaktan på slut- eller kvalspel.

BasketLigan
BasketLigan Dam (BLD) och BasketLigan Herr (BLH) ska bestå av 12 lag var under förutsättning att
dessa uppfyller de krav SBBF via Tävlingsutskottet (TU) satt upp. Finns det inte 12 lag som uppfyller
dessa krav kan antalet lag minskas ner till 8 stycken som lägst i respektive liga.
Säsongen bör anpassas efter landslagssäsongerna vilket innebär att BLD ett normalår startar i mitten
av september och avslutar i april. För BLH är motsvarande tidpunkter månadsskiftet septemberoktober respektive mitten av maj.

BasketLigan - Grundserie
12 lag
Dubbel-/trippelmöten = 22/33 matcher
Säsongen tar hänsyn till landslagssäsong och internationellt
spel
Lag 1 - 8 till Slutspel
Lag 9 - 12 till Fortsättningsserien

Serien inleds med en dubbel- eller trippelserie där samtliga lag möts två eller tre gånger. Detta
bestäms inför varje säsong beroende på antal deltagande lag. För säsongen 2013-2014 spelar BLD 22
omgångar och BLH 33 omgångar. Utredningen föreslår att fr.o.m. säsongen 2015-2016 spelas
grundserien i både BLD och BLH i 33 omgångar.
Spelordningen lottas förutsättningslöst vid lika antal matcher men vid ojämnt antal har de högst
placerade lagen föregående säsong fördel av en extra hemmamatch. Möjlighet skall finnas för
föreningarna att i samförstånd föreslå ändrade speldatum eller hemmalagsfavör för att möjliggöra
effektivare resor och/eller kombinationsmatcher mellan dam- och herrlag från samma förening. Det
är dock alltid SBBF som slutligen avgör spelschemat.
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BasketLigan - Slutspel lag 1-8
Kvarts- och semifinaler > Bäst av 5

Final :
Bäst av 7

De åtta bästa lagen i BLD respektive BLH går till ett rakt slutspel (kvarts-, semi- och final). Bäst av 5
gäller förutom finalen som går i bäst av 7. De fyra bäst placerade lagen har hemmaplansfördel i en
eventuell 5:e och avgörande match. Det bäst placerade laget får välja motståndare bland lagen 5-8
och därefter får det näst bäst placerade laget välja bland de återstående tre o.s.v. Syftet med detta är
att öka intresset för slutspelet och tillföra ytterligare ett moment. Detta ger de bäst placerade lagen
möjlighet att välja motstånd ur dels sportsliga aspekter men även ur ekonomiska hänsyn. Ett
lokalderby kan innebära ett större media- och publikintresse men samtidigt innebära en tuffare
sportslig utmaning. Utredningen tror att detta nya moment kan bidra till ett ännu större intresse för
slutspelet. Metoden har prövats av andra idrotter med positivt resultat.

BasketLigan - Fortsättningsserie lag 9 - 12
Dubbelmöten
6 matcher

BasketLigan

Kvalserie

De lag i BLD och BLH som placerat sig på plats 9-12 spelar en dubbelserie. De två främsta lagen är
klara för nästa års BLD respektive BLH. De två sämst placerade lagen i BLD Fortsättningsserie möter
finallagen från SuperEttan Dam i en dubbelserie, BasketLigans Kvalserie, där de två bästa lagen spelar
i BLD nästkommande säsong. Motsvarande gäller för BLH. Detta innebär att fr.o.m. säsongen 2013-
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2014 riskerar lag i BLH att åka ur p.g.a. att man inte sportsligt håller måttet som ett av de tolv bästa
lagen i Sverige.

BasketLigans Kvalserie
Från SuperEttan

Från
Fortsättningserien

Dubbelserie
6 matcher

Två främsta
från Final4
BasketLigan

Kvalserie

BasketLigan

BasketEttan

Antalet matcher för lag i BLD respektive BLH under säsongen (med 12 lag i serien) blir då för de lag
som når finalen, 22 eller 33 grundseriematcher, 3-5 kvartsfinaler, 3-5 semifinalmatcher och 4-7
finalmatcher, d.v.s. max 39 respektive 50 st. De lag som åker ut i kvartsfinalen får 25-27 (36-38)
matcher och de som åker ut i semifinal 28-32 (39-43) st. De lag som missar slutspel får lägst 22 + 6 =
28 matcher men de två lag som hamnar sist i Fortsättningsserien får ytterligare 6 matcher i
BasketLigans Kvalserie, d.v.s. 22 (33) + 6 + 6 = 34 (45) matcher.
Kommentarer:
De fördelar utredningen ser med ovanstående förslag för BasketLigorna är:
Vi får två ligor med samma spelform, vilket borde underlätta förståelsen för spelordningen
och därmed förhoppningsvis bidra till ökat intresset bland publik och media.
I och med att BasketLigorna är öppna för upp- respektive nedflyttning genom sportsliga
prestationer blir det lättare och mer attraktivt för lag underifrån att sikta mot dessa.
Alla lag går vidare till någon form av slutspel efter att grundserien färdigspelats.
Det blir fler betydelsefulla matcher vilket ökar spänning och intresse.
Att de fyra främsta lagen som går till slutspel får välja motståndare i turordning skapar ett
nytt spänningsmoment och ger dessa lag möjlighet att agera taktiskt ur både sportsliga och
ekonomiska aspekter.
De nackdelar/frågetecken utredningen ser är:
Risken att åka ur BasketLigan kan leda till att lag inte vågar satsa långsiktigt vilket kan
försvåra för unga svenska spelare att få speltid.
De lag som åker ut i kvartsfinalerna får färre antal matcher än de som missar slutspel.
Ska vi ha lika antal slutspelsmatcher i BLD och BLH?
o Fördel: Vi agerar konsekvent och i linje med svensk baskets värdegrund.
o Frågetecken: Finns det intresse och ekonomi hos klubbarna?
9
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BasketEttan
BasketEttan Dam (BED) och BasketEttan Herr (BEH) ska fr.o.m. säsongen 2014-2015 bestå av 20 lag
var uppdelade på två serier utifrån geografiskt läge. Detta innebär en minskning från säsongen 20132014 med två lag. Att denna förändring inte genomförs redan från säsongen 2013-2014 beror på att
denna förutsättning inte fanns med i anmälan till BasketEttan 2012-2013.
På samma sätt som för BLD och BLH krävs att lagen i BED och BEH uppfyller de krav SBBF via TU ställt.
Saknas det lag som uppfyller dessa krav kan antalet lag minskas ner till 16 stycken. Att delta i
BasketEttan innebär ett åtagande att delta i såväl SuperEttan som BasketLigan om föreningen
kvalificerar sig för det.

BasketEttan Dam & BasketEttan Herr
• Två serier - Norra och Södra (indelning utifrån geografiskt läge)
• Fr.o.m. säsongen 2014-2015 - 10 lag i respektive serie
• Etapper:
1. Seriespel med enkelmöten - Klart till jul
2. Fem bäst placerade i varje serie till SuperEttan
3. Fem sämst placerade i varje serie kvar i respektive BasketEtta

De fyra serierna inleds med en enkelserie där samtliga lag möts en gång. Denna enkelserie spelas
under hösten och skall vara klar innan jul. Spelordningen lottas men placeringen från föregående
säsong avgör vilka lag som får en femte hemmamatch. Möjlighet skall finnas för föreningarna att i
samförstånd föreslå ändrade speldatum eller hemmalagsfavör för att möjliggöra effektivare resor
och/eller kombinationsmatcher mellan dam- och herrlag från samma förening. Det är dock alltid
SBBF som slutligen avgör spelschemat.
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BasketEttan Dam & BasketEttan Herr
Norra

Södra

Placering
1
2

Placering
1
2

SuperEttan
3
4
4
5
5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 6
6
7
7
8
BasketEttan
8
BasketEttan
3

9
10

Norra

9
10

Södra

För lagen gäller att efter att enkelserien färdigspelats går de fem lag som placerat sig på den övre
halvan i respektive serie (BED Norra respektive Södra och BEH Norra respektive Södra) vidare till en
ny serieform kallad SuperEttan.
De lag som placerar sig på den undre halvan i respektive serie i BED och BEH fortsätter i respektive
serie (BED Norra, BED Södra, BEH Norra samt BEH Södra) i en dubbelserie. Till denna tar lagen med
sig sina poäng från höstens enkelserie. De två sämst placerade lagen i här går till BasketEttans
Kvalserie tillsammans med de bäst placerade lagen från de fyra div.2-serierna om platser i BED och
BEH kommande säsong.
För lag som inte går till SuperEttan blir det 9 grundseriematcher plus 8 fortsättningsmatcher. De två
sämst placerade får utöver detta spela BasketEttans Kvalserie mot de lag från Division 2 som går dit.
Utredningen har även diskuterat möjligheten till ett slutspel med de två bäst placerade lagen i
respektive BasketEtta för att lagen i denna serie ska ha något positivt att spela om, inte bara för att
undvika kvalspel.
Den föreslagna förändringen av antalet lag innebär att antalet lag i BasketEttan kommer att minska
med två lag. Detta innebär att säsongen 2013-2014 kommer lag 9-12 (d.v.s. de fyra lag som placerar
sig sämst i respektive serie) att delta i BasketEttans Kvalserie i stället för lag 11-12. Fr.o.m. säsongen
2014-2015 kommer lag 9-10 att kvalspela.
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SuperEttan
I SuperEttan Dam (SED) möts i de 5 bäst placerade lagen i BED Norra respektive Södra i en enkelserie
med 10 lag ( men kan minska till 8 lag som lägst ). Vid starten av SED har samtliga lag 0 poäng, detta
för att undvika fördelar av att någon av serierna kan vara ”lättare” än den andra. De 5 lag med högst
antal poäng från BED Norra och BED Södra har fördel av 5 hemmamatcher i SED.

SuperEttan
1) Enkel serie

9 Matcher

De åtta bäst placerade lagen i SuperEttan spelar därefter kvartsfinaler i bäst av 2 där lagen placerade
1-4 i turordning får välja motståndare bland lagen 5-8. Lagen 1-4 börjar med bortamatcher och har
därmed hemmaplan vid den avgörande matchen. De fyra segrande lagen går därefter till Final4 och
segraren här blir alltså segrare i SuperEttan. Bägge finallagen i Final4 går vidare till BasketLigans
Kvalserie tillsammans med de två sämst placerade lagen i Fortsättningsserien om två platser i
kommande BLD.

SuperEttan
1) Enkel serie
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
--------------9
10

2) Kvartsfinaler
Bäst av 2

1-8
4-5
2-7
3-6

3) Final4

4) Kval till BL

1-4
Final

Finalisterna

2-3

Antal matcher för lag i BED blir då för lag som går till SED 9 grundseriematcher (11 säsongen 20142015) plus 9 SuperEttamatcher. De åtta lag som placerar sig överst får utöver dessa 2
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kvartsfinalmatcher. De fyra segrarna här får 1-2 Final4-matcher och finallagen 6 kvalmatcher, d.v.s.
maximalt antal matcher för lag i BED blir 9+9+2+2+6 =28 st och lägst antal matcher 9+9=18 st.
Motsvarande spelordning gäller även för SuperEttan Herr (SEH).
Kommentarer:
Utredningen ser följande fördelar med de föreslagna förändringarna för BasketEttan och SuperEttan:
Steget mellan BasketLigan och BasketEttan minskar genom att SuperEttan införs.
Vi får serier med många fler matcher med avgörande betydelse vilket borde öka intresset
bland publik och media.
Vi får ett långt och spännande slutspel med åtta lag inblandade i SuperEttan och vi kommer
att ha en riktig segrare i SED respektive SEH.
De nackdelar/frågetecken utredningen ser är:
Finns det tillräckligt många lag som klarar spel i SuperEttan? Ekonomiskt, administrativt,
spelarmaterial?
SBBF måste förstärka kvalitetssäkringsarbetet på BasketEtta-lagen för att säkerställa att alla
lag i SuperEttan kan klara kraven för spel i BasketLigan.
Det blir med största sannolikhet högre resekostnader för lagen i SuperEttan.
Eventuella konsekvenser för BasketTvåan måste utredas.
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Dubbel licensiering och övergångar
Nuvarande regler i Tävlingsbestämmelserna om dubbel licensiering försvårar möjligheterna för
föreningar som vill uppåt i seriesystemet då de ger föreningar möjlighet att flytta upp till fyra spelare
mellan lag i olika serier. Detta innebär att en förening med lag i två olika serier kan förstärka sitt
andralag med spelare som normalt spelar i förstalaget om detta krävs för att t.ex. behålla en plats i
en högre serie än vad man annars skulle ha kapacitet till. Detta försvårar för andra lag att ta sig uppåt
i seriesystemet och leder till att möjligheterna att förverkliga visionen om att bredda BasketSverige
försvåras.
De som förespråkar nuvarande system anför ofta skäl som att detta är det enda sättet att erbjuda
ungdomar utvecklande tävlingsmatcher då övriga ungdomsserier är för svaga. Utredningen har viss
förståelse för detta men är av uppfattningen att det just är de nuvarande reglerna om dubbel
licensiering som lett till detta och tror att ett avskaffande av dessa regler skulle leda till bättre och
mer utvecklande ungdomsserier där man spelar mot jämngamla spelare.
Utredningen föreslår därför att nuvarande regler i Tävlingsbestämmelserna om dubbel licensiering
tas bort. Det ska med andra ord inte vara tillåtet för en spelare att inneha licens för fler än en klubb i
BLD, BLH, BED, BEH, SED eller SEH.
Utredningen har dock förståelse för att denna förändring påverkar ett antal klubbar och ser därför
att det under säsongen 2013-2014 finns övergångsregler för att mildra konsekvenserna av
utredningens förslag.
För säsongen 2013-2014 gäller därför att alla klubbar tillåts ha maximalt två spelare med högsta ålder
20 år (när säsongen startar) med dubbel licensiering under grundseriespelet. Därefter är inga
dubbellicenser tillåtna i BLD, BLH, BED, BEH, SED eller SEH. Detta innebär att dubbla licenser inte kan
användas i kval- och slutspel.
För spelare i förbundsserierna gäller att de kan genomföra maximalt en övergång per säsong fram
t.o.m. januari månads utgång på damsidan och t.o.m. februari månad på herrsidan. Efter det
datumet är inga övergångar tillåtna inom förbundsserierna.
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Appendix 1) Internationell jämförelse, herrar 2010/2011
Omgångar
grundserie

Slutspel

Matcher totalt

32

15

47

32

11

43

10

36

13

49

Slovakien

10

36

15

51

Nationell

Ukraina

13

36

15

51

Nationell

Israel

10

27

7

34

Finland

Nationell

Finland

12

44

15

59

Estland

Nationell

Estland

9

32

17

49

Sverige Basketligan herr

Nationell

Sverige

10

36

17

53

NBA

Kontinental

USA/Nordamerika

30

82

FranceD2

Nationell

Frankrike

18

34

7

41

Germany, BBL

Nationell

Tyskland

18

34

10

44

Spain LEB Gold

Nationell

Spanien

18

34

15

49

Spain ACB

Nationell

Spanien

18

34

13

47

Great Britain

Nationell

Storbritannien

12

33

7

40

Czech Republic, NBL

Nationell

Tjeckien

12

30

15

45

ItalyD2, Lega Due

Nationell

Italien

16

30

15

45

Turkey, TBL

Nationell

Turkiet

16

30

15

45

France, LNB

Nationell

Frankrike

16

30

7

37

Italy, Serie A

Nationell

Italien

16

30

15

45

Bulgaria, NBL

Nationell

Bulgarien

8

28

13

41

Latvia

Nationell

Lettland

8

28

13

41

Schweiz

Nationell

Schweiz

10

27

13

40

Russia, Superleague

Nationell

Ryssland

10

27

13

40

Hungary

Nationell

Ungern

14

26

15

41

Serbia, A League

Nationell

Serbien

14

26

Adriatic League

Regional

Europa

14

26

4

30

Greece, EOK

Nationell

Grekland

14

26

11

37

Lithuania, LKL

Nationell

Lituaen

13

24

11

35

Portugal, LPB

Nationell

Portugal

12

22

17

39

Poland, DBE

Nationell

Polen

12

22

17

39

Croatia

Nationell

Kroatien

10

18

6

24

Slovenia, phase 2

Nationell

Slovenien

8

16

8

24

Slovenia, UPC
Serbia, A league 2nd
phase

Nationell

Slovenien

9

16

8

24

Nationell

Serbien

8

14

Croatia 2nd phase

Nationell

Kroatien

14

14

6

Euroleague

Kontinental

Europa

24

10

13

Balkan League

Regional

Europa

10

8

0

Australia, NBL

Nationell

Australien

9

0

Australia, NBL

Nationell

Australien

9

0

Liga

Typ

Geografi

Antal lag

Austria, OBL

Nationell

Österrike

12

Belgium, BLB

Nationell

Belgium

9

Netherlands, DBL

Nationell

Holland

Slovakia

Nationell

Ukraine, Superleague
Israel, Ligat Loto

Lag
internationellt

5

1

8

3

3

82

26

14
20
23
8
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