Till föreningar i Stockholms BDF,
Stockholm Basket kommer tillsammans med ett antal arrangörer erbjuda Jr. NBA Sweden
Basketball League, en basketliga för ungdomar födda 2007 och 2008 (årskurs 6 och 7).
Jr. NBA League konceptet har växt enormt under de senaste åren och finns nu i ca 20
europeiska länder. Tillsammans med SBBF och National Basketball Association (NBA) är
målet att skapa ett så bra koncept som möjligt.
Varje lag kommer att representera ett av de 30 lag som spelar i den amerikanska proffsligan
NBA och kommer att få linnen med sitt NBA-lag till sina matcher. Precis som i NBA blir lagen
indelade i två Conferences (serier), East och West, och sex divisioner med fem lag i varje
grupp. De 16 främsta lagen avancerar sedan till ett slutspel under slutet av sportlovet. En
Draft (lottning och lagindelning) hålls där samtliga anmälda lag blir lottade till ett NBA lag och
erhåller sina matchlinnen. Draften kommer att ske digitalt.

Vilka får delta?
Klubb och skollag med ungdomar födda 2007 och 2008 (årskurs 6 och 7). Laget ska bestå
av både tjejer och killar. Minst två tjejer respektive minst två killar måste vara på planen hela
tiden.

Var spelas Jr. NBA?
Lagen delas in i sex grupper och arrangeras av olika föreningar i olika hallar i
Stockholmsområdet. Indelningen sker geografiskt om möjligt.
Arrangörer: Huddinge Basket, Hammarby Basket, Tensta Basket, FUBB, Duvbo IK, vakant

När och hur spelas Jr. NBA League?
Upplägget är att man spelar en spelomgång i sin division som består av fem lag. Man
spelar mot alla lag under två dagar, dvs fyra matcher per lag. Omgången arrangeras under
sportlovet (1-5 mars).

Öppet hus dagar med Jr.NBA tema
Utöver en spelomgång arrangeras öppet-hus-dagar där spelare kan komma och prova på
basket. Varje arrangör kommer att erbjuda ett antal dagar med pröva-på-basket under loven.

Tidsplan Jr.NBA Stockholm 2020-2021
November:
Prel. 15 december:
Jullovet:
Sportlovet:
Påsklovet:

Anmälan öppnar
Digital draft
Öppet hus dagar
Spelomgång och Öppet hus dagar
Slutspel och finalspel

Anmälan
Anmälningsavgiften är 4000 kr och täcker seriespel, hallhyra, domare, matchdräkter, boll.
Hela avgiften kan fås tillbaka via SBBF:s idrottsstöd som föreningen söker i IdrottOnline.
LÄNK TILL ANMÄLAN >>>>

Kontaktpersoner Stockholm Basket
Tony Classon
David Leman

08-41081834
08-41081837

tony.classon@stockholmbasket.se
david.leman@stockholmbasket.se

Media från senaste årens Jr.NBA
Video Finalspelet i Stockholm 2019: https://www.youtube.com/watch?v=lpQxldYolUU
Video Finalspelet i Stockholm 2018: https://www.youtube.com/watch?v=qD_9fMZoD7A
Foton på Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/jrnbasweden/
Foton på Flickr: https://www.flickr.com/photos/136064174@N06/sets/72157707287455474/

Läs mer om Jr.NBA
Jr.NBA Sverige officiell hemsida:
Jr.NBA Globalt:

www.jrnbaleague.se
www.jrnba.com

