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Forslag til ændring af aldersgrænserne i dansk basketball.

Forslag til ændringer i det fælles turneringsreglement.
Årgangen U22 udgår helt. Der indføres en ungdomsrække - "ungsenior".
Distrikterne skal ind og rette deres propositioner, så de bliver i overensstemmelse med de nye
aldersgrænser.
I den forbindelse kunne mange af propositionerne sammenskrives og indgå i det fælles
turneringsreglement.

Basketbogen stk. 8.3
§3
Turneringerne kan udskrives for dels kvindelige dels mandlige spillere i følgende grupper:
Oldboys, oldgrils, senior, ungsenior, ynglinge, junior, pige- og drengegruppen samt
minibasketgruppen.
Oldboys og oldgrils rækker er lukkede rækker, og spillerne kan frit benyttes i andre seniorækker.

§5
Ungsenior er spillere der er fyldt 17 år, men ikke er fyldt 19 år inden 1. januar i det kalenderår
turneringen begynder. Ynglinge er spillere der er fyldt 15 år, men ikke er fyldt 17 år inden 1.
januar i det kalenderår turneringen begynder. Juniores er spillere der er fyldt 13 år, men ikke er
fyldt 15 år inden 1. januar i det kalenderår turneringen begynder. Pige- og drengegruppen er
spillere der er fyldt 11 år, men ikke er fyldt 13 år inden 1. januar i det kalenderår turneringen
begynder.

§6
Minibasketgruppen er spillere under 11 år. Distriktsforbundene kan opdele disse i ældste og
yngste minibasketgruppe gennem vedtagelse i deres turneringspropositioner.

§7
Udgår (resten rykker tilsvarende op i nummer.) Forslaget skrevet med de gamle § numre.
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§9
Ungsenior kan uden dispensation spille på både ungsenior- og seniorhold i samme klub inden for
samme sæson og dermed have mulighed for deltagelse i kampen om Danmarksmesterskabet i
begge aldersgrupper.
Andet års ynglinge kan uden dispensation deltage på klubbens ungseniorhold. Andet års
ynglingespillere, der deltager på klubbens ungseniorhold har ret til, på lige fod med
ungseniorspillere, at spille på seniorhold. (Herudover kan DBBF´s bestyrelsen meddele
dispensation til, at en første års yngling kan deltage på klubbens ungseniorhold. En sådan spiller
har krav på DBBF´s dispensation, hvis vedkommende distriktsforbund finder, at særlige forhold
taler for det og derfor indstiller, at ansøgningen imødekommes.) En første års yngling, der har
opnået dispensation til at spille på klubbens ungseniorhold, (har ikke ret til at spille på
seniorhold.)
Ynglingespillere der anvendes på klubbens ungseniorhold, kan ikke længere spille ynglinge.
Andet års juniorspillere kan uden dispensation deltage på klubbens ynglingehold, men ikke i
højere aldersgruppe. Efter oprykning kan spilleren ikke længere spille i egen aldersgruppe.
Dispensation kan under tilsvarende betingelser søges og opnås for første års juniorspillere til
deltagelse på klubbens ynglingehold, men ikke i højere aldersgruppe. Efter oprykning kan
spilleren ikke længere i denne sæson spille i egen aldersgruppe.
Andet års drenge/pige-spillere kan uden dispensation deltage på klubbens juniorhold, men ikke i
højere aldersgruppe. Efter oprykning kan spilleren ikke længere spille i egen aldersgruppe.
Dispensation kan under tilsvarende betingelser søges og opnås for første års drenge/pige-spiller
til deltagelse på klubbens juniorhold, men ikke i højere aldersgruppe. Efter oprykning kan
spilleren ikke længere i denne sæson spille i egen aldersgruppe.
Ynglinge kan kun deltage i kampe om eet Danmarksmesterskab i samme sæson. Undtaget herfra
er alene (andet års ynglinge) der spiller på klubbens ungseniorhold.

§10
Det arrangerende forbund kan meddele almindelig dispensation til, at foreninger, som ikke
anmelder hold inden for en aldersgruppe, anvender spillere i den følgende højere aldersgruppe.
Et hold bestående af ungsenior kan deltage som seniorhold i en distriktsturnering og bevare retten
til deltagelse om DM for ungsenior, uanset om distriktet afvikler en særskilt ungseniorturnering.
Holdet skal da deltage i distrikternes kvalifikationsturnering.
For ynglinge- og juniorgruppens hold gælder ved samlet deltagelse i nærmest følgende højere
aldersgruppe, at holdet bevarer retten til deltagelse i DBBF´s slutkamp om DM i dets egen
aldersklasse, såfremt holdet samme sæson havde tilmeldt sig distriktets turnering i den
pågældende aldersklasse.
Holdet skal da deltage i distrikternes kvalifikationsturnering.
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§12
Næst sidste afsnit rettes til:
Ungdomsspillere yngre end ungseniorspillere, kan dog i umiddelbar forbindelse med vedvarende
bopælsforandringer skifte klub og umiddelbart herefter opnå spilletilladelse for denne, uanset at
vedkommende har deltaget i turneringen for en anden klub.
Resten uændret.

(Der er mulighed for at lave særregler for damesiden, hvordan disse regler skal være bør drøftes
på næste turneringsrådsmøde.)

http://www.dbbf.dk/moedereferater/Repraesentantskab/vedtaget1.htm

14-12-2000

