Regler och Rekommendationer för WBDF:s seriespel och turneringar 2020-2021
Dessa regler och rekommendationer beslutades av WBDF:s styrelse 23 augusti 2020 och
kompletterar bestämmelser och rekommendationer från Folkhäsomyndigheten och Svenska
Basketbollförbundet.
Inför vårens seriespel och tävlingar kommer WBDF:s styrelse att se över om dessa regler och
rekommendationer skall justeras.
Vid matchläggning för matcher i Senior-DM eller ordinarie seriespel skall minst 2 timmar läggas
mellan matcherna.
Matchtider i ungdomsserier justeras till 4x8 minuter effektiv tid.
För seniorserier och motionserier kvarstår matchtiden 4x10 minuter effektiv tid.
Halvtidspausen förkortas i samtliga matcher (ungdom, motion och senior) till 5 minuter.
Spelare, ledare och åskådare till match får inte tillträde till hallen innan spelare, ledare och åskådare
från föregående match lämnat densamma.
Respekera avstånd även utanför hallen, vistas utomhus om det är möjligt.
Uppvärmning i anslutande lokaler eller korridorer är inte tillåtet.
Följande personer har rätt att vistas i hallen under match.
Hemmalag, 12 spelare och 2 ledare.
Bortalag, 12 spelare och 2 ledare.
Matchsekretariat, 4 funktionärer.
Domare, 2 st.
Hemmalag/arrangörsförening, 1 hallvärd och 5 övriga personer.
Bortalag/gästande förening, 5 övriga personer.
Totalt maximalt 45 personer.
Notera att byte av närvarande personer inte kan ske under matchen.
Spelare, ledare, domare, matchfunktionärer och åskådare skall respektera avstånd och avstå fysisk
kontakt innan, under och efter match, förutom under själva spelet.
Hallvärden är ansvarig för att arangemangen genomförs i enlighet med regler och
rekommendationer.
Förening som med kort varsel, fem dagar och senare innan matchdag, inte kan komma till spel skall
kontakta WBDF:s Tävlingsansvariga för att ställa in match.
Notera att det är föreningens officiella kontaktperson som skall kontakta WBDF:s Tävlingsansvariga
samt att kontakt INTE skall tas med motståndarlag.
Beslut om att eventuellt ställa in match tas av WBDF som är därefter ansvariga för att kontakta
motståndarlag och domare.
De berörda föreningarna är därefter gemensamt ansvariga för att boka upp nytt matchdatum som
meddelas WBDF.
De kostnader som absolut inte kan undvikas debiteras det flyttande laget, notera att domarna har
rätt till arvode från 72 timmar innan matchstart.

Kan match inte genomföras, så lämnas den som ospelad i sluttabellen.
Lag som följer ovan kommer inte att ådra sig walk-over.
Personer med sjukdomssymptom (även mycket lindriga) skall inte medverka utan stanna i hemmet.
Detta gäller även 48 timmar efter det att sjukdomssymptom har upphört.
Samtliga spelare skall byta om och duscha hemma, och inte använda hallens omklädningsrum.
Bortalag som vill utnyttja omklädningsrum före och/eller efter match skall senast 7 dagar innan
match kontakta hemmalaget för att se om det är möjligt.
Det är hemmalaget som avgör om de kan erbjuda omklädningsrum och hantera städning före och
efter användande.
Hemmalaget skall se till så att det finns handsprit vid respektive avbytarområde, i matchsekretariatet
samt för åskådarna.

