
TURNERINGSINFORMATION 
Tävlingsdagar 

Turneringen startar på eftermiddagen fredag den 27 oktober och 

avslutas sen eftermiddag söndag den 29 oktober. 

Åldersgrupper 

Både för pojkar och flickor gäller åldersgrupperna 02 (U16), 03 (U15), 

04 (U14), 05 (U13), 06 (U12) och 07 (U11) 

Hotellkort 

Hotellkortet inkluderar 

• Två nätter på hotell 

•  Frukost lördag och söndag på hotellet 

•  2 luncher (lördag – söndag) och 2 middagar (fredag – lördag) som 

serveras i Rosenborgsskolans matsal. 

 Fri entré på Tom Tits experiment (värde 175 kr) samt på 
Sydpoolen (värde 60 kr) 
 

 

•  För lag som anländer tidigt på fredag finns möjlighet att köpa lunch 

för 50 kr per person. 

Spelform 

Först poolspel i grupper om 3 – 5 lag och därefter A- och B-slutspel. 

Alla lag är garanterade minst fyra matcher. 

Regler 

• Alla matcher i U16, U15, U14 och U13 spelas 2x12 min effektiv tid. 

• Alla matcher i U12 och U11 spelas 6 x 4 minuter effektiv tid med  

Easy Basket regler  

- Alla matcher i U12 och U11 spelas 4-4. 

•  Samtliga matcher spelas på höga korgar (3,05) med undantag för 

U12 och U11 som spelar på låga korgar (2,60). 

•  1 time-out per halvlek och lag. 

•  Halvtidspausen är 3 min. 

• Vid oavgjort resultat tillämpas ”Sudden death” med undantag för i 

finalerna där 3 min förlängning spelas. 

•  Lagfoul gäller efter 7 foul, straffkast från den 8:e lagfoulen. (Inga 

lagfoul för U12 och U11). 

•  Zonspel är endast tillåtet i grupperna U15-16 

•  Zonspel på främre planhalvan är tillåten i grupperna U14 och U13. Då 

bollen kommer över halvplan måste man spela man – man. 

•  Bollstorlek 5 för U12, U11  

•  Bollstorlek 6 för pojkar U13 och U14 samt i alla flickgrupper (flickor 

U11, U12 undantaget). 

•  Bollstorlek 7 för pojkar U15-16 

•  Spelare måste delta i gruppspel för att få delta i slutspel. Det är ej 

heller tillåtet att delta i flera lag i samma åldersgrupp. Särskild dispens 

krävs för att en överårig spelare skall ha rätt att delta i en yngre 

åldersgrupp. 

Priser: 

Enkelrum: 

Dubbelrum: 

Trebäddsrum: 

Fyrbäddsrum: 

1950:– per person 

1640:– per person 

1440:– per person 

1340:– per person 

För deltagare/medföljande supportrar som endast önskar 
hotellrum (inkl. Frukost) erbjuder vi följande priser: 

riser: 
Enkelrum: 

Dubbelrum: 

Trebäddsrum: 

720:– per rum och natt    

  840:– per rum och natt 

  990:– per rum och natt 

Övriga förutsättningar för hotellboende: 

•  Bokningar och betalningar görs direkt till SBBK i förskott. 

Dock betalas telefon, rumsservice etc direkt till hotellet. 

•  Priserna gäller under perioden 27-29 oktober 

Glöm ej att fylla i era preliminära önskemål vid registeringen! 

Sista dag för betalning av cupkort och hotellkort/hotellrum  
är den 12 oktober. 

Hallar/Transporter 

Täljehallen är huvudarenan. Dessutom spelas det i ytterligare 

7-10 hallar. Speciella turneringsbussar transporterar lagen efter en 

turneringstidtabell. 

Anmälan 

Anmälan görs Online på turneringens hemsida:  

http://telgeopen.cups.nu/sv/start 

Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 2 oktober för att vi skall 

kunna garantera plats i turneringen. 

Mat och logi 

Alla måltider serveras i skolmatsal vid Täljehallen. Inkvartering sker i 

skolsalar på hårt underlag i Täljehallens närhet eller på hotell enligt 

ovanstående erbjudna alternativ. 

Anmälningsavgifter 

Anmälningsavgiften är 2300 kr/lag för lag som köper cup- eller 

hotellkort. För övriga lag är anmälningsavgiften 2700 kr/lag.  

Vid anmälan före den 31 maj bjuder vi på ett cupkort!  

Anmälningsavgiften är bindande och skall betalas senast den 

2 oktober. 

Priser 

Pokal till vinnande lag samt guld-/silver- och bronsmedaljer till 

medaljörerna (gäller både A- och B-slutspel) 

För ytterligare information och vid frågor kontakta 

Erik Lindell 

Direktnummer: +46 (0)8 550 123 57 

Mobil +46 (0)763 409 908 

e-mail:erik.lindell@sbbk.se 

Cupkort  

Cupkort kostar 875 kr per person och inkluderar 

• Logi 2 nätter på hårt underlag i skolsal 
• 2 luncher (lördag – söndag), 2 middagar (fredag – lördag) och 

frukostar (lördag – söndag) 
• Fria resor med turneringsbussarna 

 Fri entré på Tom Tits experiment (värde 175 kr) 

 Fri entré på ävenstyrsbadet, Sydpoolen (värde 60 kr) 
• För lag som anländer tidigt på fredag finns möjlighet att köpa lunch 

för 50 kr per person. 

Anmäl preliminärt antal cupkort när du registrerar ditt lag. 

Södertälje Basketbollklubb 

Hemsida:  http://telgeopen.cups.nu/sv/start 

BG 270-7180 

Bankkontonr: 8327-9 33.395.390-9 Föreningssparbanken 

IBAN: SE52 8000 0832 7903 3395 3909 SWIFT: SWEDSESS 
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