Til klubbene i NBBF Region Vest

Bergen, 19. mai 2020

Informasjon og påmelding til seriespill sesongen 2020/21
Sesongen i Vest starter 17. oktober 2020
Serieslutt vil være medio april – mai med følgende foreløpige datoer:
Regionsmesterskap U14, U16, U19:
17.-18. april 2021
Regionsmesterskap U13, U15, U17:
8.-9. mai 2021
BLNO kvalifisering/ Nasjonalt 1M/1K sluttspill:
21.-22. mars 2021
For sesongen 2020-21 tilbyr Region VEST seriepåmelding i følgende klasser

Aldersbestemte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JU13
GU13
JU14
GU14 Nord
GU14 Sør
JU15
GU15 Nord
JU16
GU16 Nord
JU17
GU17
JU19
GU19
U19 Rullestolserien

Senior:
1.divisjon kvinner
1.divisjon menn
1.divisjon menn rullestol
2.divisjon menn nord
2.divisjon menn sør
3.divisjon menn
4.divisjon menn
Etter påmeldingsfristens utløp vil administrasjonen organisere forslag til puljeoppsett og
sende disse ut på høring til klubbene.

Påmelding
Tirsdag 19. mai åpnes påmelding til seriespill 2020-21.
Alle klubber melder på sine lag til regionalt seriespill i Turneringsadmin.
Klubbene registrerer sine tvillinglag direkte i Turneringsadmin ved påmelding. Som ekstra
sikkerhet for at informasjonen er korrekt registrert vil administrasjonen sende ut oversikt
over registrerte tvillinglag til klubbene i forbindelse med info om forslag til puljeoppsett.
Frist for å gi tilbakemelding er 12.juni, sammen med tilbakemelding på forslag til
puljeoppsett.

Brukerveiledning ligger under dokumenter på basket.no/regionvest/dokumenter

Påmeldingsfristen er: 02. juni 2020

Tidsplan for organisering seriespill i Region Vest:
Tirsdag 9. juni:
Fredag 12.juni
Medio juni
Medio September

Forslag til puljeoppsett sendes til klubbene
Frist for tilbakemelding puljeoppsett (for klubbene til
arbeidsgruppen)
Hvis mulig/ønskelig gjennomføres serieoppsettmøte enten
digitalt eller fysisk
Hvis mulig/ønskelig gjennomføres høringsrunde serieoppsett

Alle henvendelser til arbeidsgruppen vedr. påmelding til seriespill for sesongen 2020-21
sendes til Axel Langaker: Axel.Langaker@basket.no
SKOLEFERIER
Høstferien er i uke 41, 2020.
Vinterferien er i uke 9 2021.
Påskeferie er i uke 13 og frem til og med 5. april i uke 14 2021.
I den grad det er mulig legger vi opp til spillefrie helger i forbindelse med ferier.
KRAV OM DOMMER
Klubbene har ansvar for å ha 1 dommer pr. påmeldte lag i klassene f.o.m. U15.
For de klubbene som ikke oppfyller dette kravet pr. i dag oppfordres det til å rekruttere
kandidater til dommerkurs når dette settes opp i løpet av høsten 2020.
LAGLEDER
Hvert lag plikter å ha en lagleder. Dette vil være kontaktleddet mellom lag og region.
Lagleder må oppgi e-postadresse og telefon nummer. Endringer i kampoppsett og ellers
viktig informasjon vil bli gitt til den oppgitte e-post adressen. Denne informasjonen må være
klar ved påmelding. Dersom lag har flere kontaktpersoner oppfordres det til å registrere
disse. Eventuelle endringer må meldes inn umiddelbart.
ANSVARLIG FOR POLITIATTEST
Som i inneværende sesong skal hver klubb ha en person ansvarlig for politiattest. Alle
trenere for mindreårige eller utviklingshemmede må vise politiattest. Det er ansvarlig for
politiattest som har ansvar for at alle trenere viser politiattest og at prosessen holdes
konfidensiell.

ALDERSBESTEMMELSER
For å kunne delta på seniorlag må spillerne ha fylt 16 år.
Årsklasser:
U-19: født i 2002 og 2003 (junior)
U-17: født i 2004 (junior)
U-16: født i 2005 (gutter og jenter)
U-15: født i 2006 (gutter og jenter)
U-14: født i 2007 (små- gutter/jenter)
U-13: født i 2008 (små- gutter/jenter)
EASY BASKET
For kommende sesong må de klubbene som ønsker å være arrangør for Easy Basket melde
sin interesse til vest@basket.no innen 2. juni.

SERIEKONTINGENT
Kampreglementet fastsetter at seriene skal være selvfinansierende.
I sesongen 2020/21 vil det være avvik fra gjeldende kampreglement når det gjelder
trekkfrister.
Lag som trekker seg fra seriespill etter 5. august må betale 50% av seriekontingent.
Lag som trekker seg fra seriespill etter 25. september må betale full seriekontingent
Satser for serieavgift må vi komme tilbake med informasjon om før trekkfrist i august.

REISEFORDELING
Reisefordeling har følgende satser:
Kvam – Bergen
kr. 1500,Stavanger – Bergen
kr. 5500,Haugesund – Bergen
kr. 3500,Haugesund – Stavanger
kr. 2000,Eikefjord - Bergen
kr. 5000,Stavanger – Bømlo
kr. 3300,Haugesund – Bømlo
kr. 1300,-

DOMMERHONORAR/REISER
Hjemmelaget har ansvar for å betale dommerne på stedet etter de til enhver tid gjeldene
satsene. Dommerreisene belastes av Region Vest sitt ordinære regnskap og dommerne får
godtgjøring for reisene direkte fra regionen.

REGIONSSERIER
Seriene spilles i hovedsak som dobbel serie. Hvis det meldes på mer enn 10 lag i en serie kan
denne besluttes delt i to serier; a og b. Se ellers kampreglementet for NBBF Region Vest § 4
for mer informasjon.
Enkelte lag har hatt problemer med å stille nok spillere i sesongen som gikk. Vi ber klubbene
vurdere antall lag nøye, slik at det ikke meldes på flere lag enn klubben rår over spillere til.
På den måten håper vi å unngå for mange lag som trekker seg rett før og etter seriestart, og
som en følge at det påvirker serieoppsettet etter sesongstart.
Som en hjelp i forbindelse med påmeldingen er de viktigste momentene som må taes med i
forbindelse med spillerstall og påmelding av lag skissert her:
TVILLINGLAG/ANTILAG
Kampreglementet for NBBF Region Vest § 10 åpner opp for muligheten til å knytte to lag
gjensidig til hverandre og dermed unngå kamp på samme tidspunkt:
a) Maksimalt to lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal
unngås.
b) To lag som knyttes til lag i nasjonale serier (1. og 2. divisjon), kan ikke knyttes til
hverandre.
I tegninger denne regelen eksemplifisert. Denne fremstillingen er hver for seg fult ut mulig.
Det som ikke er mulig er kombinasjon av blå og rød sirkel, da dette vil føre til at 3 lag er
knyttet sammen.
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*LAG («STJERNELAG»)
Dispensasjon til overårig spiller kan innvilges etter søknad. Søknaden sendes på fastlagt
skjema og skal inneholde navn på spiller(e) med fødselsdato samt hvilket lag det gjelder for.
Det er kun lov å benytte inntil 2 overårige spillere pr. kamp. Lag med overårige spillere
merkes med * etter navnet. Resultatene for kampene teller med i rangeringen av lagene,
men lag med dispensasjon vil ikke telle med ved rangering av lagene når sluttstillingen skal
gjøres opp.
Klubbene plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk.

Satser for bøter i NBBF Region Vest
FOR KLUBBER I SERIESPILL
Walkover
Lag som:
har meldt i fra innen 72 timer før kampstart i samme sone: kr 1030,- fra U13 og oppover.
har meldt i fra innen 72 timer før kampstart i annen sone: kr. 2060,- fra U13 og oppover.
Lag som:
Ikke har meldt fra innen 72 timer før kampstart i samme sone: kr. 2060,- fra U13 og oppover.
Ikke har meldt fra innen 72 timer før kampstart i annen sone: kr. 3090,- fra U13 og oppover
For reiser i samme sone som overskrider 80 kilometer i reiseavstand mellom lagenes hjemmearena,
gis det walkover bot tilsvarende som i annen sone.
For reiser over 150 km, må lag som gir walkover betale reisekostnad for lag og dommere i tillegg til
walkoverbot.
Bruk av ikke-berettiget spiller:
Kr 515,- per spiller per kamp
Ikke betalt dommerhonorar
Kr 515,- per kamp + dommerhonorar
Mangelfullt arrangøransvar
Kr 515,- per dag
Mangelfullt sekretariat
Kr 515,- per kamp
Ikke innrapportert resultat:
Kr 100,- per kamp
Ikke innsendt kampskjema etter 3 dager:
Kr 205,- per kamp
Ikke innsendt kampskjema etter 30 dager:
Kr 305,- per kamp
Klubb som ikke har 1 dommer per lag f.o.m. aldersklasse U15
kr 1000,- per manglende dommer
Reservedraktsett ikke tilgjengelig
Kr 50,- per kamp
Mangelfulle draktsett i U18/U20/senior
Kr 100,- per kamp

