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MELLANNORRLANDS BDF 
 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018-2019 
 
Svenska Basketbollförbundets tävlingsbestämmelser gäller med tillägg 
och förtydliganden i dessa bestämmelser för MBNDF:s serier: 
- Seniorserier    - Ungdomsserier      - EBC 
 
1    REPRESENTATION 
En spelare kan representera sin klubb i flera lag, 
dock inte i samma serie. En spelare kan spela för 
flera föreningar dock inte i samma serie. 
 
2    EN DOMARE 
Om matchen döms av en domare, erhåller denne 
50% förhöjd ersättning. 
 
3    DOMARE INNAN MATCH 
Domarna är på plats senast 20 minuter innan 
matchstart och har sin kvittens färdig. Arvodet 
betalas i förskott eller i efterskott via bankut-
betalning. Betalningssätt görs upp innan match.  
 
4    SPELKLARLISTOR 
Lagens spelklarlistor lämnas till sekretariat 
senast 20 minuter innan uppkast. Det är OK att 
visa per telefon. (Not! SBBF har haft teknikkrångel = kan 
vara svårt att visa spelklarlistor).  
 
5    LICENSIERING 
Ingen ska spela utan licens. Det är föreningens 
ansvar att licensiera spelare och meddela 
MNBDF för att göra spelaren spelklar.  
Kontakt: mats@ostersundbasket.se 
Särskilda regler finns för div 2 gällande 
dubbellicensiering, här gäller SBBF:s regler. 
 
6    KALLELSE TILL MATCH  
Hemmalag kallar bortalag och domare, senast 
fem dagar innan matchdag via telefon eller mail. 
Gå in på www.basket.se klicka på resultat > 
serieöversikt > mellannorrland. I kallelsen skall 
färg på hemmalagets matchdräkt framgå. 
Undantaget är EBC där spelscheman skickas via 
e-post av respektive förening.  
 
7    FLYTT AV MATCH 
Match får flyttas om båda lagen är överens och 
ansvarigt lag meddelar MNBDF det nya datumet 
snarast. Obs! Vi spelar ofta sammandrag, dvs 
flera lag kan bli berörda. Kontakt:lars@ericson.cc 
 
8    RESULTATRAPPORTERING  
Hemmalaget rapporterar matchresultat via SMS 
till 0730-124125 snarast efter matchslut.  
Skriv matchnummer och slutresultat.  
Ex: 0335102009 74-70  

Mellanslag mellan matchnummer och resultat. 
Matcher i EB (U12) och EBC rapporteras inte. 
 
9    RAPPORT TILL / I MEDIA  
Viktigt att basketen syns! Matchresultatet, bild 
och vilken serie gäller rapporteras gärna till 
massmedia. Ett tips är att skicka till media via 
sociala medier. Ansvarig är hemmalaget. 
Undantag här är EB och EBC där gärna text och 
bild kan skickas in. Beakta om det är OK med 
föräldrar att barnen är med på bild.  
 
10    INGET INSKICK AV PROTOKOLL  
Från säsongen 2018-2019 behåller ansvarig 
förening protokollen, inget protokoll behöver 
skickas in. Det är OK att inte ha tredelade 
protokoll, coacherna kan ta telefonfoto. 
 
11    STÄLLA IN MATCH 
Ställer lag in match med kort varsel ska alltid 
motståndarlagets kontaktpersoner, domare och  
MNBDF kontaktas per telefon snarast. Den som 
ställer in ansvarar för att kontakt tas.  
Kontakt MNBDF: Monica 076-8070 380 
 
Match som ställs in 24 timmar före matchstart blir 
WO om inte lagen kommer överens om att spela 
matchen vid annat tillfälle. Arrangerande förening 
betalar halva arvodet till domarna. Om det är 
bortalaget som ställt in matchen delar bortalaget 
och arrangerande förening på den kostnaden. 
(Dvs arrangerande förening kan fakturera 
bortalaget 1/4-del av domararvodet). Vid EBC 
utgår inget domararvode vid inställd match. 
 
12    PROTEST 
Protest mot resultat/förutsättning för spelad 
match, görs skriftligt och skickas till MNBDF 
första vardagen efter spelad match.  
Protestavgift, 600 kr betalas  
samma dag till MNBDFs BankGiro: 481-7458. 
Avgift återbetalas om protest godkännes. 
Protesten behandlas av disciplinnämnden.    
 
13    DISKVALIFICERANDE FOUL  
Spelare eller ledare som får en diskvalificerande 
foul är med automatik avstängd nästa match. 
Förstedomaren markerar detta på protokollet, 
samt meddelar MNBDF.  
Kontakt: monica10333@gmail.com 
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14    NOLLTOLERANS 
Basket är roligt! Alla skall samarbeta för att skapa 
en god anda och stämning. Spelare, ledare, 
funktionärer och domare skall uppträda korrekt 
och disciplinerat. Det råder nolltolerans mot: 
- könsord    - svordomar    - hot och våld 
 
Vid brott mot dessa tävlingsbestämmelser skall 
domarna döma: 
- Teknisk foul          eller i grövre fall 
- Diskvalificerande foul (+ avstängning 1 match). 
 
Vid diskvalificerande foul, ska domarna skriva en 
anmälan. Anmälan ska skickas till MNBDF:s 
disciplinnämnd (styrelsen) för behandling. 
 
Extra tolkning: Vi vill med denna tävlings-
bestämmelse inte ta bort glädjen med att spela 
basket! Spelare som, i frustration över sin egen 
prestation, skriker t. ex. ”shit” klart riktat mot sig 
själv och inte överdriver/stör andra bestraffas  
inte enligt ovan. 
Vi vill speciellt värna om vårt ansvar för yngre 
domare. Vi påpekar att klubbarna, genom sina 
ledare, naturligtvis har det yttersta ansvaret för 
att ledare och spelare uppträder korrekt mot 
lagmedlemmar, motspelare, matchfunktionärer 
och domare. 
 
15    DISCIPLINÄRENDEN  
MNBDF:s styrelse fungerar som disciplinnämnd.  
 
16    MATCHTRÖJOR, BOLLAR, HALL 
Lagen ska ha enhetliga matchtröjor. Bortalaget 
ska ha tillgång till minst 2 bollar för uppvärmning 
och till hallen minst 30 minuter före matchstart 
 
17    SEKRETARIAT 
Sekretariatet består av en sekreterare, en 
tidtagare och en 24- sekunderstidtagare. 
Biträdande sekreterare kan förekomma.  
I EBC räcker det med tidtagare. 
 
Sekretariatsutrustning: 
• matchklocka synlig för lagen 
• 24-sek.klocka och signal (annat än visselpipa) 
• protokoll, penna med 2 färger (blå/röd) 
• foulskyltar (1-5) och lagfoulsmarkering 
• sekretariatssignal, som också kan användas 
som slutsignal 
• resultattavla som är synlig för lagen 
• pil för alternerande bollinnehav. 
 
 
18    MATCHARRANGEMANG  
REKOMMENDATION MATCHARRANGEMANG 
För att höja basketens status rekommenderar 
MNBDF följande gällande matcharrangemang: 
• Matchspeaker presenterar lagen 
• Musik; vid uppvärmning och pauser 

• Stolar för avbytare, coacher o lagfunktionärer 
• Fikaförsäljning och sittplatser för publik 
• Domarrum och affischering 
• Resultat, bild, kort referat lämnas till 
massmedia. 
 
19    URDRAGNING AV LAG UR SERIE  
Lag som drar sig ur när serien påbörjats får inte 
igen anmälningsavgiften. 
 
20    EXTRA AVGIFTER 
Eftersom vi väljer att inte följa upp eller bötfälla, 
utgår denna punkt säsongen 2018-2019.    
 
21. SPECIELLA REGLER UNGDOMAR 
Liga  Tid   Spelare Korg Boll  Övr 
EBC:  4*5rull  3-4st  Låg strl 5 Ej ta boll  
  Rekommendation: visa inte poäng  
EB (U12): 4*8rull   4st   Låg  strl 5 Ok ta boll 
D (U13): 4*8eff  5st   Hög  strl 6  
C (U14): 4*10eff  5st   Hög strl 6 
B (U16): 4*10eff  5st   Hög  strl 7 
A (U18): 4*10eff 5st   Hög  strl 7 
Open  Varierar 3-5st  Hög strl 6/7 
Obs! Lag som innehåller flickor avgör bollstorlek i  
ligorna A, B och Open 
 
22. DOMARARVODEN 
Blankett för domarkvittens finns för utskrift på 
MNBDF:s hemsida. Se bild nedan för arvoden.  
 
MNBDF ansvarar inte för om olika föreningar har 
andra överenskommelser med sina egna 
domare. 
 


