Göteborg den 10 maj 2021

INBJUDAN SERIESPEL REGION U15 SÖDRA 2021-2022
Härmed inbjuder Westra BDF, Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF till seriespel
för Damer och Herrar Region U15 säsongen 2021-2022.
Anmälan görs på separat anmälningsblankett som skickas eller mailas in.
Region U15 Södra är ett pilotprojekt i samarbete mellan de södra distrikten i Sverige, Westra
Sveriges BDF, Småland-Blekinges BDF och Skånes BDF.
Tanken är att skapa en serie för lag som är sportsligt kvalificerade och har ambitionen att
spela jämna och sportsligt utmanande matcher på regional nivå.
Region U15 Södra administreras av Westra Sveriges BDF.
Åldersklasser
Damer födda 2007
Herrar födda 2007
Spelform
Fyra (4) sammandrag under höst-vår.
Region U15 Södra spelas i sammandragsformat under en (1) dag.
Varje sammandrag består av tre-fyra (3-4) lag som spelar två (2) matcher per lag.
Matcher mellan geografiskt närliggande lag spelas som enkelmatcher utanför sammandragen,
i första hand på vardagkvällar.
Matchtid 4x8 min (sammandragsmatcher) och 4x10 min (enkelmatcher).
Samordnade arrangemang för DU15 och HU15 i samma hall skall eftersträvas.
Deltagande och Licensering
En förutsättning för deltagande i seriespel Region U15 Södra är deltagande i ungdomsserie
som tillhör föreningens eget distrikt.
Licens i seriespel i distriktets serie är densamma som används i spel i Region U15 Södra.
Ekonomi
Serieavgift 1500kr/lag.
Förening får rabatt på serieavgiften på 500 kr/lag för det antal lag som var anmälda till Region
U15 säsongen 2020-2021, för dessa lag är serieavgiften 1000 kr/lag.
Licenseringsavgift betalas i samband med deltagande i distriktets grundserie, och ingår
därmed i den regionala nivån.
Domararvoden samordnas så att samma belopp gäller för alla matcher oavsett BDF.

Tävlingsbestämmelser
Spelas i enlighet med Svenska Basketbollförbundets Tävlingsbestämmelser och Westra
BDF:s Lokala Tävlingsbestämmelser, med undantag för att…
…dispenser för överåriga spelare ej ges.
…domararvoden och domartillsättning fastställs separat.
Sista anmälningsdag 31 maj
Det går att efteranmäla t.o.m. 20 augusti, då i mån av plats.
Vid återtagande av anmälan senast 20 augusti återbetalas inbetald serieavgift.

Anmälningsavgift
Som anmälningsdag räknas den dag som anmälningsavgiften finns på Westra Sveriges BDF:s
plusgiro 4 35 62-8.
Serie
Region U15 Södra

Anmälan senast 31 maj
1.500 kr

Förening får rabatt på serieavgiften på 500 kr/lag för det antal lag som var anmälda till Region
U15 säsongen 2020-2021, för dessa lag är serieavgiften 1000 kr/lag.

