Manual Easy Basket 2019-2020
Domarutbildning/handledning och funktionärsmöte hålls innan arrangemanget,
under ledning av WBDF:s representant.
Inför 2019-2020 lägger vi extra fokus på att…
…att EB-reglerna tillämpas lika vid alla arrangemang.
…att alla ledare, spelare och åskådare prioriterar fair-play.
…det finns möjlighet för arrangörer av vårens EB Lila att spela på hög korghöjd.
…det finns möjlighet att dela på ett arrangemang, och istället genomföra två
mindre arrangemang, för att inte några arrangemang skall genomföras med fler
än 16-20 lag.
Detta ger föreningar med begränsade hallmöjligheter en chans att arrangera.
Dessutom finns då möjlighet att sprida arrangemangen geografiskt och därmed
minska restiderna.
Under varje sammandrag kommer ett antal korta träningspass, ca 20 minuter,
att genomföras.
Syftet är att ge inspiration och övningstips till alla EB-ledare.
För att ge alla ledare samma möjlighet så kommer pass med samma innehåll
att upprepas flera gånger under ett EB-sammandrag.
Dessa träningspass leds av en instruktör från WBDF och alla EB-spelare är
välkomna som övningstrupp.
Kontaktuppgifter till arrangörsförenings kontaktperson finns på
spelprogrammet.
En lagvärd som välkomnar och tar emot lagen och planvärd för respektive
spelplan.

Planerna skall vara tydligt linjerade.
Matchprogram finns online, www.westrabasket.se, och på papper.
Kiosk skall finnas.
Tydlig utmärkta omklädningsrum och planer.
Reservväster i minst två olika färger.
Minst två bollar till varje lag för uppvärmning.
Publikplatser är en nödvändighet, helst läktare, annars avskilda från spelplaner.
Varje match döms av två utbildade domare (minst Grundkurs/Matchledare B),
korrekt klädda (domartröja och svarta byxor) och med god kunskap om EBreglerna.
Arrangören tillsätter domare och WBDF har regelgenomgång innan varje
arrangemang där alla domare får domartröja.
En funktionär sitter i sekretariatet, tillsatt av arrangören.
Denna för ett enkelt protokoll med enbart respektive lags poäng samt tar tiden.
Arrangören rekommenderas att använda gemensam tid för samtliga parallellt
spelade matcher.
Resultat och tabeller publiceras inte, det enda syftet att föra ett enkelt
protokoll är att underlätta arbetet med att lägga jämna matcher i kommande
sammandrag.

