
Sekretariatutbildning
Sekreterare, tidtagare, 24-sekunder



BASKET 



Antal spelare

Basket spelas med 5 spelare från varje lag i taget på planen. 5 mot 5

Byten görs vid avblåsning. 

Alla spelare skrivs in i protokollet. 

I alla ungdomstävlingar är det tillåtet att delta med valfritt antal spelare. 

I U13 och U14 är det tillåtet att skriva in spelare under hela matchen. 

I U15 och U16 måste alla spelare var inskrivna i protokollet före matchstart. 



Domare

2 domare i varje match.

Om endast en domare infinner sig skall denne döma matchen själv.

Om en domare kommer efter att matchen har startat skall denne domare 
hoppa in och döma resterande tid av matchen. 

Vid match där domare saknas kommer lagen överens om en ny matchtid och 
meddelar förbundet. 

Undantag görs om det går att ordna domare som båda lagen är överens om, så ska 
matchen genomföras. Om domarna inte kommer så är det hemmalagets skyldighet att 
rapportera detta till StBDF:s kansli.     



Bollar

Respektive lag tar med sig bollar för uppvärmning. 

Matchboll väljs av hemmalaget och ges till domaren.

• Midiboll, storlek 6, används i alla åldersgrupper på flicksidan.

• Midiboll, storlek 6, används i U13-U14 på pojksidan. 

• Boll, storlek 7, används i U15-U16 på pojksidan.



Speltid

Basket spelas i 4 perioder där period 1-2 bildar första halvlek 

och period 3-4 bildar andra halvlek.

I åldersklasserna U13 och U14 är speltiden 4 gånger 8 minuter 
2 minuters paus mellan period 1-2 och 3-4

5 minuters paus mellan period 2 och 3 (halvlek). 

Eventuell förlängningsperiod är 3 minuter.  

I åldersklassen U15 och äldre är speltiden 4 gånger 10 minuter
2 minuters paus mellan period 1-2 och 3-4 

10 minuters paus mellan period 2 och 3 (halvlek). 

Eventuell förlängningsperiod är 5 minuter.



8-sekundersregeln

Laget har 8 sekunder på sig att komma över på anfallande planhalva. 

Domaren håller reda på 8-sekundersregeln

8-sekundersregeln tillämpas inte i U13-U14, och samtliga nivå 3-serier. Detta gäller även i 
LBC:s samtliga serier inklusive slutspel. 

8-sekundersregeln skall tillämpas i samtliga serier från U15 och uppåt i nivå 1 och nivå 2. 



24-sekundersregeln

Laget har 24 sekunder på sig att gå till avslut. 

I lägre serier kallas det passivt spel och hålls reda på av domaren.

Passivt spel i U13-U14 nivå 1 och 2, samtliga nivå 3 serier. 

Domare bedömer vad som är passivt spel i U13-14 nivå 1 och 2, och samtliga  nivå 3  serier 
eftersom ingen 24-sekundersklocka tillämpas i dessa serier.  Detta gäller även i LBC:s 
samtliga serier inklusive slutspel

Tillämpning av 24-sekundersklocka samt återställning till 14 sekunder skall tillämpas i 
samtliga nivå 1 och nivå 2 serier från U15 och äldre.  

. 



Time Out

Varje lag har 2 Time Out/halvlek (oberoende period)

Med möjlighet till ytterligare en i andra halvlek. 

förutsatt att laget tagit ut en Time Out när det är mer än 2 min kvar av
andra halvlek

Sekretariatet ger signal när Time Out är begärd och matchsituationen tillåter att 
laget tar Time out

Time Outen skrivs in i protokollet med en minutangivelse

Time Out begärs i sekretariatet av respektive coach

Time Out kan laget få vid varje avblåsning samt när motståndaren gör mål

Time Out ska begäras innan domaren lämnar över bollen



Byte

Byte begärs i sekretariatet av spelare eller coach

Byte utförs vid avblåsning

Byte kan begäras och utföras så länge domaren inte har lämnat över bollen



Teamwork

Matchfunktionärer

• Domare

• Sekreterare

• Tidtagare

• 24-sekunders tidtagare



Förberedelser

Hemmalaget ansvarar för sekretariatets utrustning och bemanning.

Alla funktioner i sekretariatet på plats i hallen - 30 min innan matchstart

Ställ iordning sekretariatet

Protokollet ifyllt, inkl kapten – 20 min innan matchstart

Första 5 ifyllt – 10 min innan matchstart, hemmalaget först

Alltid kontrollera att all utrustningen är på plats och fungerar



Sekretariat 
Sekreterare  

Tidtagare  

24-sekunderstidtagare  

Matchprotokoll  

Matchklocka  

Klocka för 24-sekunderstidtagning  

Foulskyltar  

Lagfoulsmarkering  

Bollinnehavspil

Ljudsignal 

Pennor olika färger   

Domarna har skyldighet att rapportera brister i matchsekretariatet. Domarna är dock skyldiga att 
innan matchen, kontrollera och påpeka brister i sekretariatet, samt att verka för att bristerna 
avhjälps innan matchen startar.    

I distriktets ungdomsserier, nivå 1 för klasserna U15 och äldre samt Cupspelets slutspel krävs ett 
fullständigt sekretariat. 



Sekreterare
Ansvarig i sekretariatet

Skriva protokoll

Hålla reda på och visa lagfaul

Ansvarig för bollinnehavspilen



Tidtagaren
Ansvarig för tidtagning

Start – när förste man på plan nuddar bollen

Stopp – när domaren blåser

Stopp även vid mål de 2 sista minuterna på period 4 och i en ev. förlängning

Ansvarig för ljudsignal

Ansvarig för resultattavlan



24-sekundertidtagning
Startar när förste spelare på banan har kontroll på bollen

Nya 24 när andra laget får kontroll på bollen på egen planhalva

Nya 14 när andra laget får kontroll på bollen på anfallande planhalva

Nya 14 när laget i anfall tar egen retur och fortsätter att anfalla

Fortsatt antal när spelet tillfälligt stoppas (utan skott eller allvarlig regelöverträdelse)

Nya 14 efter Time-out och inkastet flyttas till anfallande planhalva



Resultatrapportering

Resultat från match ska inrapporteras av domaren 

Förstedomaren ska dessutom skicka in 
matchprotokollet/matchprotokollen till Stockholms Basketdistriktsförbund 
inom tre  arbetsdagar efter spelad match.



Avslut
Plocka iordning i sekretariatet efter avslutad match.

Är det sista matchen ska all utrustning inkl. bord och stolar ställas in i 
förrådet. 



Protokollet



Tomt matchprotokoll











Elektroniskt ifyllt matchprotokoll


