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SÄRSKILDA TÄVLINGS- OCH SERIEBESTÄMMELSER FÖR   

STOCKHOLMS BASKETDISTRIKTSFÖRBUND   

  

  

   

   

Följande komplement finns till dessa tävlingsbestämmelser:   

FIBA:s officiella regler och bestämmelser   

WADC:s antidopingreglementet från WADA   

SBBF:s tävlingsbestämmelser   

   

StBDF:s tävlings- och seriebestämmelser omfattar följande tävlingar:   

• Distriktets matchspel för barn som administreras av Stockholms BDF  

• Distriktets seriespel, Cupspel och Lions Basket Cup som administreras av Stockholms BDF   

• Distriktets seniorserier som administreras av Stockholms BDF  

• Distriktsmästerskap (DM) för seniorer och juniorer (JDM)   

   

Svenska Basketbollförbundets bestämmelser till division 2 Svealand samt Easy Basket gäller med hänvisning till 

Svenska Basketbollförbundets tävlingsbestämmelser.  

Avvikelser och tillägg från SBBF:s division 2- och Easy Basket-bestämmelser finns i StBDF:s tävlingsbestämmelser.   

   

   

   

Förkortningar   

BDF – Basketbolldistriktsförbund   

LBC – Lions Basket Cup  

RF – Riksidrottsförbundet   

RIN – Riksidrottsnämnden   

StBDF – Stockholms Basketdistriktsförbund   

SBBF – Svenska Basketbollförbundet   

TU – Tävlingsutskott   

Begrepp (ungdom)  

Seriespel – Det matchspel som sträcker sig höst-vår. Se 2 Kap, § 5  

Lions Basket Cup – Efter avslutat seriespel finns möjlighet till nytt tävlingsspel. Se 2 Kap, § 5 Cupspel 

– Efter avslutat seriespel finns möjlighet till nytt tävlingsspel. Se 2 Kap, § 5  

   

   

   

   

Stockholms Basketdistriktsförbund   

Smedjegatan 8   

131 54 Nacka   

   

E-post. info@stbdf.se  

Bankgiro: 172-4418   
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1 Kap  ALLMÄNNA BESTÄMMELSER   
  

Dessa bestämmelser gäller för samtliga av StBDF administrerade tävlingar. För division 2 Svealand finns 

kompletterande bestämmelser, se SBBF´s hemsida – www.basket.se Startavgifter fastställs av BDF-styrelsen.  

   

§ 1  Definitioner  
Allmänt   

Gäller övergripande för alla senior- och ungdomsserier (ej barn).   

   

Senior   

Gäller division 3 och lägre. Gäller även division 2 de säsonger StBDF har mandat att administrera.   

   

Ungdom   

Gäller U13 och äldre U-serier.  

Barn   

Gäller U12 och yngre. Om inget annat anges gäller SBBF:s bestämmelser.   

   

   

§ 2  Brott mot tävlingsbestämmelserna   
Brott mot tävlingsbestämmelserna/-reglerna kan medföra att lag utesluts ur serie/tävling och/eller annan bestraffning.   

   

StBDF:s styrelse, eller den som styrelsen utser, prövar ärende som inte är bestraffningsärende i enlighet med 14 Kap 

RF:s stadgar. StBDF:s disciplinnämnd handlägger och fattar beslut i bestraffningsärenden.   

   

§ 3  Överklagande av beslut   
Allmänt   

Beslut i bestraffningsärenden tagna av StBDF:s disciplinnämnd överklagas till SBBF:s disciplinnämnd. RIN är högsta 

instans beträffande bestraffningsärenden.   

  

Beslut i tävlingsärenden tagna av StBDF:s ledningsgrupp överklagas till StBDF:s TU. SBBF är högsta instans 

beträffande tävlingsärenden.   

http://www.basket.se/
http://www.basket.se/
http://www.basket.se/
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§ 4  Dispens  
Allmänt   

Från de av StBDF utfärdade bestämmelserna äger StBDF:s styrelse, eller den som styrelsen utser, rätt att bevilja 

dispens. Varje deltagande förening har möjlighet att söka dispens från dessa tävlingsbestämmelser.   

   

För att dispensansökan skall anses riktig måste en dispensavgift erläggas, enligt bilaga 1. Detta gäller även vid 

överklagan till TU. Avgift tas ut per namn/fall. Per fall menas varje enskild spelare. Ansökan skall göras av styrelse eller 

av person med fullmakt från styrelse.   

   

Ungdom   

Utfärdade dispenser gäller ej i Cupspelet och LBC-slutspelet om inget annat anges.   

   

Åldersdispens, för spel med yngre, kan utfärdas av sociala skäl. Per match får ett lag använda max två spelare med 

åldersdispens.   

I åldersklassen U19 i seriespelet samt U17-U19 i LBC har laget rätt till tre fria dispensplatser för överåriga (max U22). 

Dispensen gäller även i Cupspelet och LBC-slutspelet.  

   

I ungdomsseriernas nivå 2, 3, 4 och 5 har laget rätt till två fria åldersdispensplatser för överåriga, dock endast ett år 

äldre. Dispenserna gäller även i hela LBC-slutspelet.  

  

Praktiskt innebär fria åldersdispenser att föreningen meddelar StBDF via e-post vilka individer dispenserna avser som 

därefter kan godkänna licensen.  

   

Lag med behov av fler åldersdispenser deltar som reservlag och får då inte spela i nivå 1 eller 2. Med reservlag menas 

lag utom tävlan. Alla övriga bestämmelser gäller för dessa lag och samtliga resultat skrivs 1 - 2. Ett lag som under 

säsong blir reservlag får spela kvar i samma serie säsongen ut och placeras som sista lag.   

   

U12-spelare och yngre måste ansöka om dispens för att spela med U13 och äldre.  

  

Barn   

U13-spelare och äldre behöver inte söka dispens för spel med U12 och yngre i Easy Basket.  

  

U12-spelare och yngre måste ansöka om dispens för att spela med U13 och äldre.  

   

§ 5  Licenser   
Allmänt  

Spelare skall licensiera sig enligt SBBF:s tävlingsbestämmelser. Förening som inte licensierar sina spelare riskerar 

extra avgift och/eller W.O.   

   

Senior   

Spelare som deltar i seriespel ska vara licensierad för den förening vars lag spelaren deltar i. Licenslista ska kontrolleras 

av domarna innan match på det sätt som StBDF anger. Då licenslista inte kan förevisas gäller följande:   

Varje spelare ska kunna legitimera sig för domarna   

Domarna noterar licenskontroll i matchprotokollet samt det sätt som StBDF anger.   

Det ankommer på domarna att kontrollera licenslista. I division 3 och högre gäller SBBF:s bestämmelser om 

dubbellicens.   
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§ 6  Utländska medborgare   
Allmänt   

Utländsk medborgare, medlem i StBDF-ansluten förening, äger rätt att delta i samtliga av StBDF administrerade  

tävlingar. Observera att spelare som senast spelade i ett annat land måste ansöka om ett ”Letter of Clearance” hos 

SBBF.   

   

§ 7  Spel med motsatta könet  
Allmänt  

För att spela med motsatta könet krävs dispens för spelare i U13 och äldre. 

§ 8  Övergång  
Senior   

Övergångar mellan seniorserierna i Stockholm eller till och från seniorserier i andra distrikt är tillåtet att göra fram till 

den 31 januari. Efter detta datum kan ingen övergång göras. En övergång ska anmälas genom att skicka in avsedd 

blankett samt betala övergångsavgift.   

   

Ungdom  

Se bilaga 3.  

 

§ 9 ”Jag Ställer Upp!”  
Ungdom   

Genom deltagande i distriktets tävlingar förbinder man sig som förening att aktivt arbeta för att främja en positiv 

utveckling och sportsligt beteende, samt motarbeta all typ av osportsligt beteende i den egna verksamheten. I samband 

med tävlingsanmälan förbinder sig föreningen att följa StBDF:s ’Jag Ställer Upp’ certifikat, se bilaga 2.   

  

2 Kap  SERIE- & CUPSPEL   

§ 1  Tidsplan   
Senior   

Seriestart för division 2 v. 36-38  

Seriestart för division 3 och lägre v. 37  

Kvalspel till division 1 v. 12-14   

Serieavslut v. 12-16   

   

Ungdom   

Seriespelet för nivå 1 och 2 spelas normalt sett under tiden september-februari.  

Seriespelet för nivå 3 och 4 spelas normalt sett under tiden oktober-februari.  

U21-U23 spelas normalt sett med start oktober-november t.o.m. maj.  

Cupspelet respektive LBC avgörs normalt sett under tiden mars-maj.   

  

Barn   

Seriestart för U12 v. 40  

Seriestart för U11 v. 41   

Spelstart för U10-U8 v.39   

Omlottning av spelprogram v. 49-51   

Seriestart för U12 vår v. 3  

Seriestart för U11 vår v. 4   
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§ 2  Anmälan   
Allmänt   

Anmälan till serier sker enligt de datum och andra anvisningar som finns med i inbjudan till seriespel.   

   

Senior   

Till division 3 och lägre är det fri anmälan, men serieindelningen görs slutligen av StBDF baserat på anmälda lag. De 

högst placerade lagen från föregående säsong har förtur till den högre serien. De lägst placerade lagen i serierna kan 

hamna i serien under.  

   

Ungdom   

Det är fri anmälan till seriespelet. Föreningarna kan i och med den fria anmälningsformen anmäla sig till valfri nivå 

utan hänsyn till föregående säsongs placering. StBDF gör sedan i samråd med föreningarna, en bedömning av 

serieindelning med syfte att skapa så jämna matcher som möjligt. Sista anmälningsdatum för nivå 4-5 är satt till 

senare, varför seriespelet startar 2-4 veckor senare än nivå 1, 2 och 3.   

Det är fri anmälan till Cupspelet respektive LBC.   

 

§ 3 Klassindelning  
Ungdom   

Seriespelet är indelat i sju åldersklasser fördelat på flickor och pojkar; U13, U14, U15, U16, U17, U19 och U21. 

Respektive åldersklass delas vidare in efter nivåer.   

Cupspelet innehåller samma klasser som seriespelet.  

  

LBC är indelad i fem åldersklasser fördelat på flickor och pojkar; U13, U14, U15, U16, U17-U19.   

   

§ 4  Lag med rätt att delta  
Senior   

StBDF:s seniortävlingar är öppna för alla lag i föreningar inom Stockholms BDF.  

   

Ungdom   

StBDF:s ungdomstävlingar i klasserna U14 och yngre är öppen för alla lag i föreningar inom Stockholms BDF. I övriga 

klasser är StBDF:s tävlingar öppen för alla lag tillhörande föreningar inom Stockholms BDF  

   

Lag som ej tillhör Stockholms BDF måste inkomma med sanktion från tillhörande distriktsförbund för att delta.   

   

Lag från distrikt utanför Stockholms BDF som deltar och har önskemål, från laget eller på StBDF:s begäran, på 

matchläggningens utformning, t.ex. antal matcher per helg eller inga matcher i hemmahallen, debiteras en 

tilläggsavgift enligt bilaga 1.   

Barn  

StBDF:s matchspel i klasserna U12 och yngre är öppen för alla lag i föreningar inom Stockholms BDF.  

Rena U10-lag och yngre får ej delta i U11-serier och äldre.  

§ 5  Tävlingsform   
Senior   

Antal lag per serie ska om möjligt vara 8-10 lag.   
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Ungdom   

I seriespelet delas nivå 1 och nivå 2 in i grupper om 8 lag, i nivå 3, 4 och 5 delas respektive grupp in i 8-12 lag.  

Hänsyn i antal lag/serie ska tas i de åldersgrupper där spelarna och lagen även deltar i USM, Regionsverksamhet 

etc.   

Efter avslutat seriespel finns möjlighet att spela Cupspel respektive LBC.  

Lag som deltagit i seriespelet har en fri Cupspel- eller LBC-plats, men en aktiv anmälan krävs. Seriespelet ligger 

inte till grund för någon seedning inför Cupspelet och LBC.  

Cupspelet är öppet för alla lag och lagen lottas i grupper om 3-4 lag. LBC är öppet för lag som deltagit i seriespelets 

nivå 2-5 samt nystartade lag. Lagen lottas i grupper om 3-6 lag.  

Alla lag möter varandra i gruppen. Efter avslutat gruppspel spelas ett slutspel i utslagningsform. I Cupspelet seedas 

lagen med hänsyn till gruppspelet, medan det är fri lottning i LBC-slutspelet.  

   

Barn   

EB U11-U12 spelas i sammandragsform 4 gånger per termin. Varje spelomgång innehåller 2-3 matcher per lag. EB är 

uppdelat i tre nivåer (1-3), där föreningen kan anmäla sig till valfri nivå. Inför vårterminen lottas serierna om och då är 

det möjligt att byta nivå för lagen. Se StBDF:s hemsida för sista anmälningsdag för omlottning.  

U12 kan till vårsäsongen välja att spela 5-5 på fullstor plan eller fortsätta spela 4-4 på en mindre plan i 4 omgångar.  

  

§ 6 Representationsrätt  
Allmänt  

En spelare som spelar match utan licens och ej heller har rätt att teckna licens för aktuellt lag anses som okvalificerad 

och medför att laget förlorar matchen med 0-20. En spelare som spelar match utan licens men har rätt att teckna licens 

för aktuellt lag anses inte som okvalificerad. Spel med olicensierad spelare ger böter, se bilaga 1.   

Senior   

Det är tillåtet att spela i fler seniorserier förutsatt att…  

... på damsidan sker deltagandet i en division 2 eller högre samt en division 3 eller lägre. I dessa fall får en spelare 

endast representera en förening per division.   

… på herrsidan sker deltagandet i en division 4 eller högre samt en annan är division 5 eller lägre. I dessa fall får en 

spelare endast representera en förening per division.   

   

Ungdom   

I seriespelet kan en spelare representera fler än ett lag i samma förening i samma åldersklass. I LBC får spelare endast 

delta i ett lag per åldersgrupp.   

   

Spelare som inte deltagit i seriespelet har rätt att delta i Cupspelet då det är en fristående tävling.   

   

En spelare får ej delta i både Cupspelet och LBC, såvida inte laget i LBC är reservlag under gruppspelsfasen.  

Det gäller oavsett åldersgrupp, d.v.s. deltagande får inte ske i Cupspelet i en åldersgrupp och i LBC i en annan 

åldersgrupp. En spelare som spelat i föreningens lag i både nivå 1 respektive nivå 2-5 i samma åldersklass under 

seriespelet måste, efter nivå 1-5 i seriens sista match innan vecka 10, välja vilket lag man fortsätter att spela med i en 

åldersklass – antingen i ett lag i Cupspelet eller i ett lag i Lions Basket Cup. Spelaren får deltaga i flera åldersklasser 

där den valt att deltaga i antingen Lions Basket Cup eller i Cupspelet. 

§ 7  Lagnamn   
Allmänt   

Ett lags namn skall innehålla sin förenings huvudnamn som ska stå först. Förkortningar så som ”BBK”, ”KFUM”, ”BK” 

etc får föreningen ta bort om man så önskar. Föreningen får dessutom lägga till ett ”efternamn” om man så önskar. Har 

föreningen flera lag i samma åldersgrupp skall lagen skiljas åt med ett ”efternamn”.   
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§ 8  Upp- och nedflyttning samt kval   
Allmänt   

Regler för upp- och nedflyttning samt kval fastställs av StBDF:s TU. Dessa regler finns med i inbjudan till seriespel samt 

publiceras på hemsidan före seriestart.   

   

Senior   

Från division 3 har de högst placerade lagen möjlighet till kval för spel i division 2.   

   

§ 9  Matchändringar  
Allmänt   

Matchändring kan göras kostnadsfritt under fas 1 i framtagningen av spelprogrammet t.o.m. 31/8. Efter fastställt  

spelprogram kan matchändringar göras upp till sju dagar före match mot en avgift.  

Matchändringar görs på följande sätt:  

1. Kontakta motståndarna och kom överens om att matchen ska flyttas. Finns inte kontaktuppgifter angivet till 

lagets coach ska du i första hand kontakta föreningen och i andra hand någon person i föreningens styrelse.  

2. Laget som vill flytta kommunicerar med motståndarna och kommer överens om förslag på tre nya speldatum. 

Om inte motståndarlaget återkommer inom sju dagar flyttas matchen utan deras godkännande, förutsatt att 

det gjorts ordentliga försök till kontakt genom mejl och telefonsamtal.  

3. Informera StBDF genom att fylla i det elektroniska formuläret på hemsidan samt erlägg fastställd 

matchändringsavgift. Avgiften ska vara betald för att StBDF ska behandla ärendet.   

  

Matchen är flyttad i och med förbundets bekräftelse på matchändringen. Denna bekräftelse skall göras inom två 

arbetsdagar efter att föreningarna har utfört punkt 1-2 och ny matchtid är överenskommen.   

   

En matchändring som anmäls när det är mindre än sju dagar kvar till match kan endast godkännas om exceptionella 

skäl föreligger. StBDF:s ledningsgrupp beslutar om de angivna skälen är godtagbara.   

   

En matchändring som anmäls med mindre än 24 timmar före match eller på fredagen före helgens matcher kommer 

inte att hanteras.   

Om en match måste ställas in dagen innan eller på fredagen för helgens match skall det laget som vill ställa in matchen 

informera motståndarlaget och domare via telefon och StBDF kontaktas via mail till info@stbdf.se. Lag som ställer in 

match vid detta tillfälle debiteras avgift enligt bilaga 1.   

  

   

§ 10  Speldräkter  
Allmänt   

Information om hemmalagets färg på speldräkten skall publiceras på StBDF:s hemsida. Bortalaget anpassar sin 

matchdräkt efter den färg hemmalaget angett. Förening skall innan seriestart meddela StBDF om man avser spela  

med annan färg som hemmalag än det som publicerats på hemsidan. Saknas information skall föreningen informera 

StBDF om speldräktens färg senast till seriestart.   

   

Det är tillåtet att använda valfria siffror på speldräkten. Siffrorna skall vara väl synliga. Det är tillåtet att använda shorts 

som slutar nedanför knäna.   

   

I serier med fri anmälan för senior samt alla ungdomsserier är det tillåtet att spela med kortärmad tröja under 

matchdräkten. Detta gäller även för tights under spelarbyxa.   

   

I serier administrerade av StBDF gäller inte § 4.4 i regelboken, om färg på olika skydd och tejp.   
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3 Kap  MATCHSPEL   

§ 1  Inställd match p.g.a. väder   
Allmänt   

När en Gul-varning har utfärdats så har det resande laget rätt att ställa in matchen förutsatt att inga kommunala 

färdmedel kan ta laget till matchen. Det lag som ställer in matchen skall innan match informera motståndarlaget och 

domare via telefon och kontakta StBDF via mejl till tavling@stockholmbasket.se.   

   

I särskilda fall kan StBDF ta ut en avgift för t.ex. hall- och domarkostnader.   

§ 2  Arrangerande och gästande förenings skyldigheter   
Allmänt   

Arrangerande och gästande föreningar är ansvariga för sina respektive spelares, ledares och supportrars uppträdande 

i samband med och under match.   

   

Arrangerande förening är också skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken. Det är arrangerande förenings 

skyldighet att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare från övergrepp.   

   

Vid brister i ansvar enligt ovan kan arrangerande och/eller gästande förening åläggas straffavgift om högst 10 000 

kronor och dessutom anmälas till vidare bestraffning enligt 14 kapitlet i Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar.   

  

  

§ 3  Sekretariat och matchfunktioner   
Allmänt   

Hemmalaget ansvarar för sekretariatets utrustning och bemanning.   

I distriktets ungdomsserier, nivå 1 för klasserna U15 och äldre samt Cupspelets slutspel krävs ett fullständigt sekretariat. 

Med fullständigt sekretariat menas:   

Sekreterare   

Tidtagare   

24-sekunderstidtagare   

Matchprotokoll   

Matchklocka   

Klocka för 24-sekunderstidtagning   

Foulskyltar   

Lagfoulsmarkering   

Bollinnehavspil   

Ljudsignal   

   

Saknas något av ovanstående kan en administrativ avgift utgå, se bilaga 1.   

   

Domarna har skyldighet att rapportera brister i matchsekretariatet. Domarna är dock skyldiga att innan matchen, 

kontrollera och påpeka brister i sekretariatet, samt att verka för att bristerna avhjälps innan matchen startar.   

   

I övriga klasser och tävlingar krävs följande för att sekretariatet skall anses vara komplett: Sekreterare  Tidtagare   

Matchprotokoll   

Matchklocka   

Foulskyltar (rekommendera)  

Lagfoulsmarkering   

Ljudsignal   

   

Hemmalaget står för domarkostnader på det sätt som StBDF förordar. I Cupspelets och LBC:s slutspel står förlorande 

lag för domarkostnader.   
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Barn  

Under barnens matchspel krävs endast en tidtagare. Tidtagningen kan även skötas av domaren.  

§ 4  Bollar   
Allmänt   

Hemmalaget ska hålla med matchboll. Respektive lag tar med sig bollar för uppvärmning.   

   

Senior   

Damer spelar med midiboll, storlek 6 och herrar spelar med storlek 7.   

   

Ungdom   

Bollar godkända av SBBF är de bollar som ska användas i samtliga tävlingar. Midiboll, storlek 6, används i alla 

åldersgrupper på flicksidan samt U13-U14 på pojksidan.   

  
  

§ 5  Domarfrånvaro   
Allmänt   

Om endast en domare infinner sig skall denne döma matchen själv. Domararvodet är då 1,5 gånger det normala.   

   

Om en domare kommer efter att matchen har startat skall denne domare hoppa in och döma resterande tid av matchen. 

I detta fall utgår inget arvode till domaren. Den domare som har kommit i tid till matchen kan ändå få 1,5 gånger det 

normala arvodet men skall då vända sig till StBDF för att erhålla den extra halvan.  

  

Lag rekommenderas att meddela StBDF om endast en eller ingen domare närvarat då föreningarna annars riskerar bli 

debiterade för två domare.  

   

Senior   

Vid match där domare saknas kommer lagen överens om en ny matchtid och meddelar förbundet.   

   

Ungdom   

Vid match där domare saknas kommer lagen överens om en ny matchtid och meddelar förbundet. Undantag görs om 

det går att ordna domare som båda lagen är överens om, så ska matchen genomföras. Om domarna inte kommer så 

är det hemmalagets skyldighet att rapportera detta till StBDF:s kansli.   

   

Barn   

Vid match där domare saknas gäller att lagen dömer själva.   

§ 6  Walk over (w.o.)  
Allmänt   

Lag som inte har fem spelare vid matchstart eller senast 15 minuter efter densamma, förlorar matchen på w.o.   

Lag som orsakat w.o. ska betala w.o.-avgift enligt bilaga 1.   

Lag som orsakat w.o. får inte delta i slutspelet, om inte båda lagen är överens om att spela om matchen och StBDF 

tillstyrker att så får ske. Vid tveksamma fall där motståndaren vägrar spela om matchen avgör ytterst StBDF, efter 

påstötning från det lag som lämnat w.o., om matchen ska spelas om eller inte.   

Om samma lag lämnat w.o. till två matcher har StBDF rätt att dra ur laget med aktuella avgifter som påföljd.   

Lag som infunnit sig på spelplatsen och drabbats av att motståndarna inte kommer, ska omedelbart meddela detta till 

StBDF:s kansli.   

   

Lag som förorsakar att en match bryts, förlorar matchen på w.o.  
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Vid w.o.-match som tillskrivits resultatet 20-0, utgår en w.o.-avgift enligt bilaga 1 (undantag då ett lag blir utfoulat). Lag 

som drabbats av att motståndare lämnat w.o. erhåller en summa av 1 000 kr som kompensation som ansökes till 

StBDF. Om det är StBDF som orsakat felet så får båda lagen en ersättning om 1 000 kr. StBDF ansvarar för 

utbetalningen till drabbad förening.   

   

Barn   

Lag som drabbats av att motståndare lämnat w.o. erhåller en summa av 250 kr som kompensation. Om det är StBDF 

som orsakat felet så får båda lagen en ersättning om 250 kr.  

Lag som ej kan komma till spel, men som informerar StBDF senast onsdag innan spelhelg betalar halva w.o.-avgiften.  

§ 7  Antal spelare   
Senior   

I alla seniorserier är det tillåtet att delta med valfritt antal spelare.   

   

Ungdom   

I alla ungdomstävlingar är det tillåtet att delta med valfritt antal spelare. I U13 och U14 är det tillåtet att skriva in spelare 

under hela matchen.  

  

§ 8  Speltid   
Senior   

Speltiden är 4 gånger 10 minuter med 2 minuters paus mellan den 1:a och 2:a perioden, 3:e och 4:e perioden samt 10 

minuters paus mellan den 2:a och 3:e perioden. Eventuell förlängningsperiod är 5 minuter.   

   

Ungdom   

Samtliga matcher i åldersklasserna U13 och U14 är speltiden 4 gånger 8 minuter med 2 minuters paus mellan den 

1:a och 2:a perioden, 3:e och 4:e perioden samt 5 minuters paus mellan den 2:a och 3:e perioden. Eventuell 

förlängningsperiod är 3 minuter.   

  

I åldersklassen U15 och äldre är speltiden 4 gånger 10 minuter med 2 minuters paus mellan den 1:a och 2:a perioden, 

3:e och 4:e perioden samt 10 minuters paus mellan den 2:a och 3:e perioden. Eventuell förlängningsperiod är 5 minuter.   

§ 9  8-sekundersregeln  
Ungdom   

8-sekundersregeln skall tillämpas i samtliga serier från U15 och äldre i nivå 1-3. 8-sekundersregeln tillämpas inte i  

U13-U14 och samtliga nivå 4-5 serier samt i LBC.  

   

§ 10  24-sekundersregeln   
Ungdom   

Tillämpning av 24-sekundersklocka samt återställning till 14 sekunder skall tillämpas från U15 och äldre i nivå 1-3. 

Domare bedömer vad som är passivt spel i U13-14 nivå 1-5 samt LBC eftersom ingen 24- sekundersklocka tillämpas i 

dessa serier.  

§ 11  Överlägsenhet   
Ungdom   

Om ett lag leder med 25 poäng eller mer, får laget inte spela försvar på främre planhalvan. Denna regel gäller i samtliga 

nivå 4-5 serier samt i nivå 1-5 serier för U14 och yngre inklusive slutspelet för U14 och yngre. Detta gäller även i LBC. 
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Om laget trots påpekande från domarnas sida ändå spelar försvar eller tar bollen på lagets främre planhalva, straffas 

laget med en bänkteknisk foul på coachen i det felande laget.   

   

Med att spela försvar på främre planhalvan menas att detta inte får göras vid situationer när laget som ligger under 
har fått kontroll på bollen. Det är dock tillåtet att kämpa om returen vid missat skott eller om man blir "stealad", dock 
måste laget som leder så fort det andra laget får kontroll på bollen backa tillbaka till bakre planhalvan.  

  

  

§ 12     Zonpress  
Ungdom  

Dubbling med zonpress   

Inga dubbleringar och zonpress på främre planhalva tillåts i U13 och U14 när spelförande lag har kontroll på bollen.  

  

  

§ 13     Bakre planhalva  
Ungdom  

Igångsättning av spel på bakre planhalva   

När spelat är avblåst på bakre planhalvan kan bollen passas in av anfallande lag från sidlinjen utan att domaren 
hanterar bollen, om inte sekreteriatet signalerar för byte, time out, straffkast eller annan kontakt med domarna. Det 
här gäller i U13-U14.  

 

§ 14  Förklaringstabell § 8-13  
  

Serie  § 8   § 9   § 10   § 11   § 12   § 13  

Senior  
4x10 min  
2 min periodpaus  
10 min halvtidspaus  
5 min förlängning  

Tillämpas  Tillämpas  Tillämpas ej  Tillämpas   Tillämpas  

U15+  4x10 min  
2 min periodpaus  
10 min halvtidspaus  
5 min förlängning  

Nivå 1-3: Tillämpas  
Nivå 4-5: Tillämpas ej  
LBC:       Tillämpas ej  

Nivå 1-3: Tillämpas 

Nivå 4-5: Domare 

bedömer passivt spel 

LBC: Domare bedömer 

passivt spel  

U15: Tillämpas ej 
U15 Nivå 4-5:  
Tillämpas  
LBC: Tillämpas  

U15: Tillämpas  

LBC: Tillämpas  
U15: Tillämpas ej 

LBC: Tillämpas ej   

U13U14  
4x8 min  
2 min periodpaus  
5 min halvtidspaus  
3 min förlängning  

Tillämpas ej  Domare bedömer passivt 

spel  
Tillämpas  Tillämpas ej  Tillämpas   

  

§ 15  Ingripande från annan domare   
Allmänt   

Då uttalad handledning sker i utbildningssyfte för grundkursdomare har handledaren rätt att ingripa. Ingripande får 

endast ske vid regelbrott som inte är bedömningar. Handledaren skall informera sekretariat och ledare innan matchen 

att ingripande kan ske.   
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§ 16  Automatisk avstängning  
Allmänt   

Spelare och coacher som diskvalificeras från en match blir automatiskt avstängd i nästa tävlingsmatch i samma serie. 

Undantag gäller Fighting Foul (F) och game disqualification (GD). Ifall en spelare eller ledare fått en bestraffning av 

typen F eller GD, är det endast i den matchen spelaren/ledaren blir avstängd.   

§ 17  Protest   
Allmänt   

För att en matchprotest skall vara giltig krävs följande:   

Protokollet skall skrivas på av tränaren. Saknas tränare skall lagkaptenen skriva under.   

Protesten i skriftlig form skall vara förbundskansliet tillhanda inom 24 timmar via e-post.   

Protestavgiften, 500 kr, skall betalas senast nästkommande vardag till Stockholms Basketdistriktsförbund och kvitto 

skall delges förbundskansliet. Ej erlagd protestavgift innebär att protesten lämnas utan åtgärd. Skriftligt svar på 

protesten skall meddelas inom 14 dagar.   

§ 18  Resultatrapportering   
Allmänt   

Resultat från match ska inrapporteras av domaren enligt anvisning från StBDF i direkt anslutning till matchen, dock 

senast kl 24.00 aktuell matchdag. I ungdomsseriernas slutspel skall resultat rapporteras in senast två timmar efter 

matchslut. Det är förstedomarens ansvar att kontrollera, via hemsidan, att resultatet inkommit. Förstedomaren är den 

domare som har högst utbildning och vid lika utbildning har flest tjänsteår i aktuell domarstatus.   

Förstedomaren ska dessutom skicka in matchprotokollet/matchprotokollen till Stockholms Basketdistriktsförbund inom 

tre arbetsdagar efter spelad match.   

 

4 Kap  DM OCH JDM   

§ 1  Allmänt   
Högst placerade StBDF-anknutna förening i Division 2 Svealand koras till Lilla DM-segrare.  

Högst placerade StBDF-anknutna förening i Division 3 koras till Lilla DM-segrare.  

Högst placerade StBDF-anknutna förening i Cupspelet koras till Junior DM-segrare.  

   

§ 2  Representation   
Spelare äger inte rätt att representera två föreningar i samma DM- och/eller JDM-tävling. (Se i övrigt 12 kapitlet i 

Riksidrottsförbundets, RF:s, stadgar).   

   

§ 3  Spelare från farmklubb   
Spelare från farmklubb äger rätt att representera moderföreningen i JDM.      
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BILAGA 1 – AVGIFTER   
I serieavgiften ingår licensavgiften samt domarresekostnadsersättningen.   

§ 1  Anmälningsavgifter      UNGDOM   SENIOR   

Division 3 Damer och Herrar         15 000 kr   

Division 4 Damer och Herrar         11 800 kr   

Division 5 - 7 Damer och Herrar     10 800 kr 

Seriespel för ungdom (Cupspel & LBC ingår)     6 500 kr      

Lions Basket Cup (lag som ej deltagit i seriespel)      1 000 kr      

§ 2  Easy Basket   EB   EB < U10      

Anmälningsavgift (EB-anmälan U11-U12 senast 31/8)   3 150 kr   400 kr/omg      

Registreringsavgift   Ingår i anm.avg.         

Efteranmälningsavgift EB för spel höst & vår  1000 kr + 

anm.avg och vid  

mån av plats  

      

Anmälan EB för spel vår (anmälan senast 1 dec)   1500 kr     

Anmälan extraomgångar EB U11&U12 100:-/lag/omgång       

§ 3  Andra avgifter   EB   UNGDOM   SENIOR   

Bristande sekretariat      500 kr      

Byte av serie   Möjlighet till byte 

av serie sker vid 

omlottning inför 

vårtermin   

2 000 kr   4 000 kr   

Dispensavgift och avgift för överklagan (överklagan 

innebär nytt fall)   

200 kr per 

namn/fall  

200 kr per 

namn/fall   

200 kr per 

namn/fall   

Efteranmälningsavgift fas 1 (2/5-31/5) (Lag 1: 500 kr. Lag 

2, 3, 4 o.s.v. 1 000 kr/lag)   

   500 kr / 1000 kr   500 kr / 1000 kr   

Efteranmälningsavgift fas 2 (t.o.m. 31/10 ungdom, 30/9 

senior)   

   2 000 kr   3 000 kr   

Matchändring mer än 14 dagar innan   Inga  

matchändringar   

500 kr   500 kr   

Matchändring 7-13 dagar innan   Inga  

matchändringar   

1 000 kr   1 000 kr   

Matchändring 2-6 dagar innan (endast exceptionella skäl)   Inga  

matchändringar   

2 000 kr   2 000 kr   
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Matchändring 1 dag innan (endast exceptionella skäl)   Inga  

matchändringar   

2 500 kr   2 500 kr   

Om lag ej återkommer med matchtid inom 14 dagar   Inga  

matchändringar   

500 kr   500 kr   

Spel med olicensierad spelare (per spelare och match)      500 kr   1 000 kr   

Tilläggsavgift lag utanför Stockholms BDF (kap 2, § 4)      2000 kr   2000 kr   

Utdragningsavgift (ej EB U10 och yngre)   3 000 kr   3 000 kr   5 000 kr   

Utdragningsavgift Lions Basket Cup/Slutspel Sthlmsserie    1000 kr  

W.O. (läs mer om EB under W.O.-paragraf)  1000 kr/match  3 000 kr   5 000 kr   

Övergångsavgift (inom distriktsserier)         300   

§ 4  Domare   EB   UNGDOM   SENIOR   

Domare som uteblir från match   2x matcharvodet   2x matcharvodet   2x matcharvodet   

Ej rapporterat resultat (senare än 24:00 på matchdagen)      100 kr   100 kr   

Sent inskickat protokoll (efter 3 arbetsdagar från 

matchen)   

   100 kr   100 kr   

  

§ 5  Division 2 Svealand        SENIOR   

Anmälningsavgift         21 800 kr   

Efteranmälningsavgift (efter 1 maj)         2 000 kr   

Inga bollar till gästande lag         500 kr   

Ofullständigt sekretariat         500 kr   

Protestavgift         500 kr   

Matchändring i spelprogram fas 2         2 500 kr   

Walk Over         10 000 kr   

Utdragningsavgift         10 000 kr   

   

Alla avgifter ska betalas till Stockholms Basketdistriktsförbunds bankgiro 172-4418 om inget annat anges.   
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BILAGA 2 – JAG STÄLLER UPP!  
  

    
Föreningscertifikat  
I samband med serieanmälan till Stockholms Basketdistriktsförbunds barn- och ungdomsverksamhet förbinder sig undertecknad 

förening att under säsongen påbörja och fortsätta visions- och värdegrundsarbetet utifrån projektet ”Jag Ställer Upp’s” riktlinjer 

och är delaktig i arbetet med att skapa en bra och utvecklande miljö för våra barn och ungdomar.   

Vi som förening ställer upp på att:   

- arbeta fram en uttalad värdegrund inom föreningen som vi på ett konkret och aktivt sätt följer upp under säsongen.   

   

- aktivt arbeta med förebyggande verksamhet i vår förening och bland våra lag, som främjar trygghet, att ta ansvar, 

gemenskap, uppmuntran, god kommunikation, ömsesidig respekt, utveckling och roliga minnen, samtidigt som vi 

motarbetar och har nolltolerans mot all typ av osportsligt beteende.   

   

- bistå med en person som är föreningens språkrör i frågor kring ”Jag Ställer Upp”. Denna person ska ha kontinuerlig 

kontakt med projektledaren på Stockholms Basketdistriktsförbund gällande värdegrundsfrågor, samt är ansvarig för 

att information och kommunikationen kring ”Jag Ställer Upp” når föreningen och dess medlemmar.   

   

- föreningens språkrör deltar på de språkrörsmöten distriktet sammankallar till under säsongen och hjälper till i 

samarbetet med att skapa en gemensam värdegrund för basketen i distriktet.   

   

Förening   

   

   

Namnteckning firmatecknare och datum   

   

   

Namnförtydligande firmatecknare   
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BILAGA 3 – ÖVERGÅNGAR UNGDOM  
   

Etiska regler för föreningsbyten i Stockholmsdistriktet   
Spelarövergångar i Stockholmsdistriktets ungdomsserier U13-U19 ska undvikas. Under pågående säsong får inga övergångar 

ske. Om övergång av särskilda orsaker måste göras ska detta ske mellan säsonger och följa de etiska övergångsreglerna.   

   

Syfte  
Detta dokument har tagits fram mellan StBDF och Stockholmsdistriktets föreningar för att skapa en bättre relation mellan 

distriktets föreningar vid spelarövergångar inom ungdomsbasketen, U13 - U19.   

   

När vi i detta dokument talar om en förening syftar vi på alla personer i en förening: styrelse, arbetsgrupper, lagledare, tränare, 

spelare, spelares föräldrar etc.   

   

Bakgrund   
Begreppet värvning är värdeladdat. I Stockholmsdistriktet sker varje säsong många övergångar av spelare mellan föreningar. 

Trots det sker inga värvningar, åtminstone om du frågar de föreningar som tar emot nya spelare. Enligt den officiella bilden är 

det nästan alltid spelaren som söker sig till den nya föreningen. Denna förklaring dyker upp oavsett avstånd från hemmet till 

den nya föreningen och oavsett hur gammal spelaren är.   

   

StBDF tror inte att denna beskrivning av verkligheten stämmer.   

StBDF hävdar att antalet värvningar inom ungdomsbasketen i distriktet är mycket större än vad den officiella bilden visar. StBDF 

vill att föreningarna tar ett större ansvar för att minska antalet spelarövergångar.   

   

Etiska övergångsregler   
Spelarövergångar i distriktets ungdomsserier U13-U19 ska undvikas. Under pågående säsong får inga övergångar ske. Se StBDF:s 

tävlingsbestämmelser. Föreningar får inte heller aktivt kontakta spelare/ spelares föräldrar i andra föreningar för att erbjuda 

plats i den egna föreningen.   

   

Om spelarövergång av särskilda orsaker måste göras ska detta ske mellan säsongerna.   

Om en förening kommer i kontakt med en spelare/förälder till spelare som vill byta förening gäller följande:   

   

1. Föreningen ska informera sin egen ordförande* om spelaren.   

2. Föreningens ordförande ska informera ordförande i spelarens nuvarande förening.   

3. Spelarens nuvarande föreningsordförande måste ge sitt godkännande innan kontakt mellan spelare och den nya 

föreningen får återupptas.   

4. En spelare får inte provträna med den nya föreningen innan godkännande från sin nuvarande förening.   

5. Inga samtal får föras med icke myndig spelare utan målsmans tillåtelse.   

   

* Ordförande i respektive förening kan delegera uppgiften till övergångsansvarig.   

   

Om en spelare vill byta förening ska nuvarande föreningsordförande först informeras innan kontakt och träning sker med   

annan förening. Gäller ej öppna, ej lagbundna lovträningar i andra föreningar.   

   

Slutord   
Spelarövergångar i Stockholmsdistriktets ungdomsserier U13-U19 ska undvikas. Om övergång av särskilda orsaker måste göras 

ska detta ske mellan säsonger och följa de etiska övergångsreglerna. De etiska övergångsreglerna ska finnas tillgängliga på 

respektive förenings hemsida. Det är varje förenings ansvar och skyldighet att följa dessa etiska övergångsregler.   


