Easy Basket endringer 2019/2020 – pilotprosjekt Region Øst
Easy Basket U7-10 arrangement består nå av kamper og en felles økt med aktivitet
Easy Basket U11-12 arrangement består av kamper

Endringer Easy Basket U7-10:
•
•

10:00
10:50
11:40
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13:00
13:50

Easy Basket Challenge U7-10 blir hetende Easy Basket U7-10.
Easy Basket U7-10 vil bestå av to kamper per lag og en felles aktivitetsdel
- Kampene blir 6*5 minutter (opprinnelig 4*5 minutter)
- For å unngå at lagene er for lenge i hallen, samt holde oss innenfor den tiden
som er satt av til EB U7-10 denne sesongen, så kuttes felles oppvarming, men
felles aktivitet midt i arrangementet beholdes.
Forslag til oppsett for Easy Basket U7-10:
Bane 1
Lag a – Lag b
Lag g – Lag h

Bane 2
Bane 3
Lag c- Lag d
Lag e – Lag f
Lag i – Lag j
Lag k – Lag L
Felles aktivitet alle lag
Lag b- Lag c
Lag d – Lag f
Lag e – Lag a
Lag h – Lag i
Lag j – Lag k
Lag L – Lag g
Arrangementet avsluttes
Et deltakende lag vil maks være i hallen 3 timer.
Negativt: Lag som stiller for første gang mister muligheten til å bli kjent med hallens
omgivelser under oppvarming (tilskuere, lyder, andre utøvere osv.) Løsning; kom litt tidligere
til hallen eller be om å ikke få første kamp. På den måten kan spillerne få tid til å bli kjent
med omgivelsene, før de selv skal spille.
Positivt: Utøverne får spille mer kamp, spesielt viktig for de som reiser lenger. Det blir ikke like
kritisk dersom det går bort tid under kampen til forklaring/skader e.l.

•

•
•

Foreldrekurs vil bli tilbudt i noen EB U7-10 arrangement. Regionen
bestemmer hvilke arrangører som skal gjennomføre dette. Det blir
gjennomført under aktivitetsdelen i arrangementet for de foreldrene som
ønsker mer informasjon om vår barneidrett
Oppsettet til arrangementet sendes ut på forhånd. Laget møter opp til sin
første kamp
Vi etterstreber at færrest mulig lag har to kamper på rad, men kamper mot
lag fra andre klubber og kamper med jevnt nivå blir prioritert

Endringer som gjelder både Easy Basket U7-10 og Easy Basket U11-12
•

•
•

•

•

Dommersatsene:
o Kampleder 100 kr per kamp
o Aspirantdommer 150 kr per kamp
Ingen poengtelling eller resultater (EB U7-12)
Kun et hovedsekretariat i hallen, ikke sekretariat til hver bane
o Det blir ikke ført kampskjemaer
o Hovedsekretariatet tar felles tid på alle baner
o Hovedsekretariatet tar imot en lagoppstilling fra hvert deltakende lag,
med navn, fødselsdato og drakt nr. før lagets første kamp
o Kamplederne fører innbytte. En kampleder per bane får et
innbytteskjema fra hovedsekretariatet og fører inn hvilke spillere som
spiller hvilke perioder. Dommeransvarlig i arrangementet ser over og
godkjenner innbytteskjema etter hver kamp
o Arrangør sender rapport til Regionen i etterkant av arrangementet.
Dommeransvarlig gir beskjed til sitt hovedsekretariat dersom det er
uønskede hendelser eller brudd på innbyttereglene. Dette skal i så fall
nevnes i rapporten arrangørklubben sender inn i etterkant av
arrangementet
o Hjemmelaget starter med ball fra sidelinjen. Ved hoppball situasjoner
blir det praktisert forsvarets ball (ikke sekretariat på banen fører til
ingen pil som viser retningen).
o Det blir ikke ført lagfeil. Ved lagfeil eller straffer, får laget som blir
feilet innkast. Ingen poeng, siden vi ikke har resultat eller telling av
poeng.
Easy Basket er kjønnsnøytralt, det inviteres til Easy Basket arrangementer i
alderen U7-12. Jenter og gutter kan spille på de lagene de ønsker og de kan
møte hverandre.
Lag som melder seg på til Easy Basket U7-10 og U11-12, må vurdere sitt lag ut
fra erfaring og melde på i øvet, delvis øvet eller uøvd kategori. Vi har ikke
lenger poeng eller resultater fra kampene vi kan bruke når vi setter opp
motstandere. For å sikre jevne kamper, så må lagene være tydelige på sitt
nivå. Lagkontakt/trener må gi beskjed til regionen dersom de ønsker å justere
sin påmelding i forhold til erfaringsnivå.

