LATHUND / FAQ – ANMÄLA Lag till Streetbasket
Challenge
VEM får spela Streetbasket Challenge?
Svar: Det kommer erbjudas olika tävlingsklasser beroende på distrikt, ort och dag.
De huvudsakliga ungdomsklasserna är U13 (födda 10-08), U15 (födda 07-06), U18 (födda 0503), men ett antal seniorturneringar kommer också erbjudas (från födda 02). Kanske även ett
par parasport klasser.
Om en turnering erbjuder en åldersklass som passar ditt lag finns det i nästa led två
huvudalternativ för dig och ditt lag: Ett Klubbfritt alternativ och ett där lag deltar som så kallade
Klubblag.
Det är också ok att anmäla sig till och spela i en turnering som ligger i annat distrikt än där man
själv bor eller som föreningen tillhör.

VAD kostar det att spela i Streetbasket Challenge?
Svar: Det finns inte en fast avgift för alla turneringar.
Turneringens avgift står angiven på anmälningssidan som ni finner på play.fiba3x3.com ->
Klicka på ”Events” -> Sök på spelortens eller turneringens namn (ex Västervik eller Streetbasket
Challenge).
Om anmälan sker såsom ett Klubblag innebär det att ni (din förening) får tillbaka 75% av
avgiften. Om anmälningsavgiften exempelvis är 600 kr kommer angiven förening få tillbaka 450
kr.
Alla lag är garanterade minst 4 matcher i en turnering.

VEM kan anmäla ett Klubblag?
Svar: Huvudsakligen anmäls klubblag genom ansvarig (Klubbchef, kansliansvarig eller liknande),
firmatecknare eller annan behörig person i förening.
Tränare, Coach eller Lagledare kan också anmäla lag, förutsatt att tillstånd har getts av
firmatecknare.

HUR anmäler man Klubblag?
Svar: För varje klubblag som en förening önskar anmäla följer man enklast nedan steg:
1) gå till play.fiba3x3.com, undvik att logga in utan klicka på ”Events”
2) Sök fram turneringen genom att söka på spelort eller turneringens namn och klicka på vald
turnering
3) Läs infon på ”Overview”
4) Klicka på ”Register” i den övre vita menyraden
5) Välj aktuell klass och klicka på ”Register Team”
6) Välj ”Register as Guest”
7) Fyll i lagnamn så att även föreningsnamnet framgår, ex Högsbo Mean Machines (OBS .
Använd din e-postadress och mobilnummer.
8) Bekräfta (Verify) anmälan i din inkorg för e-post. Denna e-post bör
sparas/stjärnmärkas/highlightas för att senare kunna lägga till spelare för just det laget.
9) För att anmäla fler lag till samma turnering börja om från punkt 4 ovan. För att anmäla lag till
andra turneringar gå till punkt 2 och gör en ny sökning och fortsätt därefter på samma sätt.
Obs! Ett anmält lag och en bekräftelse genom e-post innebär ej att laget ännu har
tilldelats/garanterats en plats i turneringen.

HUR vet man om man fått en plats i turneringen?
Svar:
Huvudadministratör (BDF) kommer att fördela platserna som finns utifrån en prioritetslista.
En ”först till kvarn” princip ligger i grunden tillsammans med att en spridning mellan flera
klubblag eftersträvas.
Följt av nedan prioritetsordning:
a) Arrangörsförening har företräde för två platser per klass
b) Gästande Klubblag
c) Arrangörsförenings övriga lag.
d) Gästande Klubblag från andra distrikt
e) Klubbfria lag
Ambitionen är att arrangerande BDF (Basketdistriktsförbund) senast två dagar före turneringen
bekräftar platser via email.

HUR sker betalning för Streetbasket Challenge?
Svar:
Klubblag som anmälts och getts plats i turneringen kommer att faktureras av ert BDF.
Klubbfria lag kommer att behöva betala för sin plats innan turneringen och enligt BDFs
anvisningar i turneringens ”Overview”.

NÄR kan förening förväntas få det ekonomiska stödet?
Svar: Ca 2 veckor efter att turneringen har spelats kommer föreningen få stödet/subventionen
om 75% av anmälningsavgiften inbetalt till bankkonto som föreningen har registrerat i
Idrottonline. På grund av semestertider kan detta variera med upp till 10 dagar.

