Regler + info
-

Spillere: Der er intet maksimum antal spillere i hele turneringen, dog max. 12 spillere pr.
kamp. (bemærk: der uddeles max. 12 medaljer pr. hold).
Spiller man som 4. kvartalsspiller må man kun spille på 1 hold i turneringen igennem.
Der spilles efter DBBF´s børneregler med følgende ændringer:

-

U10 og U11 spilles der 4 * 7 min. fast tid, dog med de sidste 2 minutter af 4. periode som
effektiv tid
Alle skal have 1 periode og højst 3 periode, Spillerne behøver altså ikke, at spille lige
mange periode
Der spilles med personlige fejl. En spiller må max få 5. personlige fejl.
Der må dækkes fuldbane forsvar i U11, men ikke i U10 – kun personligt forsvar.
Der spilles 4-4, men hvis begge trænere er enige kan der spilles 5 mod 5
Bemærk at de nye børneregler betyder, at der spilles med straffekast og at det er tilladt at
b

-

U12 spilles 2 * 15 min. fast tid. Sidste 2 min af 2. halvleg er dog effektiv
Der spilles 4 mod 4 med flyvende udskiftninger (ved spilstop)
Der spilles 5-5 når 2 Mesterrækkehold mødes eller hvis trænerne aftaler
Tiden stoppes kun ved Time-Out (ikke ved straffe)
En spiller må max få 4 personlige fejl.
Vi skyder straffe på 6. holdfejl
Personlige og holdfejl videreføres fra 2. halvleg til ekstratid/sudden death
1 timeout pr. halvleg. (det vil sige max. 2 timeouts pr. kamp). •
Der må dækkes hel bane - dog ikke hvis man er foran med 20 point.

-

Fælles for alle: •
Max. 3 minutters pause mellem perioderne og halvlegen.
I puljekampene spilles der sudden death ved uafgjort.
I slutspilskampe spilles der i tilfælde af uafgjort, en 2 minutters effektiv ekstratid, startende
med ”jump ball”. Er stillingen stadig uafgjort spilles der sudden death, igen startende med
”jump ball”. Der er INGEN time-outs i ekstratid/sudden death.
Protester skal indleveres senest 10 minutter efter kampen, sammen med protestgebyret
på 500,- (som betales tilbage ved medhold) Der skal ringes til Jesper Lundin på tlf. nr.

-

72587574, hvis der nedlægges protest
-

Protester afgøres suverænt af stævneledelsen og kan ikke appelleres

-

Kun den i protokollen anførte Coach kan nedlægge protest
Navne til protokoller skal indleveres senest 10 minutter før kampstart til dommerbordet.

-

Øvrige regler følger DBBF’s børneregler http://www.basket.dk/GP-og-b%C3%B8rneregler2017-18

-

Dispensationer: Det er tilladt at benytte spillere der har fået dispensation af DBBF til at
deltage i den ordinære turnering, dog max. 2 spillere pr. kamp. Hvis der ønskes benyttet
spillere med dispensation, SKAL dette oplyses ved tilmeldingen og dispensationen SKAL
fremgå af DBBF’s hjemmeside

-

Placering: I tilfælde af pointlighed, afgøres slutstillingen i puljerne af: 1. Indbyrdes kamp, 2.
Scoringsdifference, 3. Flest scorede point, 4. Lodtrækning

-

Tøj: ”Hjemmeholdet” (første nævnte hold i programmet) spiller i lyse dragter og
”udeholdet” i mørke dragter, med mindre holdene indbyrdes aftaler andet.

-

Bolde: De deltagende hold er selv ansvarlige for at medbringe bolde til

Er der spørgsmål, så kontakt undertegnede
På stævnets vegne
Jesper Lundin
Tlf. 72587574

