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Reglement for Basketballigaen (BLNO)
(1)

Generelle bestemmelser
Basketligaen BLNO er NBBFs øverste serie på herresiden, bestående av norske
idrettslag kvalifisert for deltakelse i ligaen. BLNO er underlagt NBBF, NIF og deres
lover.
Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs Kampreglement og ”Håndbok
for BLNO”. Ved uoverensstemmelser er bestemmelsene i dette reglement overordnet
bestemmelsene i Kampreglementet og ”Håndbok for BLNO”. Kampene spilles ihht
offisielle spilleregler for basketball.
Lagene skal stille med minimum åtte spillere i hver kamp. I alle BLNO-kamper må det
til enhver tid være 2 norske spillere på banen. Overtredelse vil medføre teknisk foul på
lagleder.

(2)

Arrangement
Kamper i BLNO arrangeres av NBBF.

(3)

Klasseinndeling
a)
BLNO består av 10 lag
b)
Kun ett lag fra hver klubb kan spille i BLNO

(4)

Opprykk/Nedrykk
Lag 9 og 10 rykker ned til regional 1. divisjon, men er kvalifisert til deltakelse i årets
kvalifiseringsturnering for påfølgende sesongs BLNO.
Hvis ikke nok lag i regional 1. divisjon ønsker opprykk, tilbys ledige plasser til de
lagene som rykket ned fra ligaen, prioritert etter den rangeringen som de fikk i
seriespillet.

(5)

Krav til deltakelse
For å få delta i BLNO må alle klubber ha gyldig lisens. Lag som skal delta i BLNO må
være gjeldfri til NBBF. Lag med gyldig lisens anses for å være påmeldt i serien 1.mai.
Lag som trekker seg etter 1. mai, men før 1. juni skal svare for halvparten av
seriekontingenten. Lag som trekker seg 1. juni eller senere skal svare for hele
seriekontingenten.

(6)

Seriekontingent
Seriekontingent NBBF fastsetter seriekontingenten senest 1. april. 1/5 av
seriekontingenten skal være innbetalt senest 1. juni, 2/5 skal være innbetalt senest 1.
september og de siste 2/5 senest 1. november. Lag som ikke betaler seriekontingenten,
kan utelukkes fra serien.

(7)

Kampoppsett
NBBF er ansvarlig for kampoppsettet for BLNO, samt at spillebanene er tilgjengelige
til de oppsatte kamper. Kampoppsettet for hele grunnserien i BLNO skal
offentliggjøres senest 1 måned før første kamp skal spilles.
Forbundsstyret skal godkjenne hvordan serien og sluttspill skal avvikles. Deres vedtak
skal være publisert minst 2 måned før avmeldingsfristen. Dersom totalt antall
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deltakende lag og/eller sportslige eller økonomiske hensyn tilsier det, kan
Forbundsstyret fastsette andre ordninger for avvikling av serien og sluttspillet også
etter avmeldingsfristen, men senest 1 måned før første seriekamp skal spilles.
(8)

Baner
Kamper i BLNO skal kun spilles på baner godkjent av NBBF. Kun baner med
internasjonale mål, eget digitalt 24-sekundersanlegg og standardiserte kurver og plater
skal godkjennes. 24-sekundersanlegget må være godt synlig for så vel spillere som
dommere. Det kan ikke dispenseres fra kravet om 24-sekundersanlegg. (Se også
”Håndbok for BLNO”)

(9)

Spilledrakter
Spilledraktene må være i overensstemmelse med «Offisielle spilleregler for
basketball».

(10)

Teknisk arrangement
Klubbene er ansvarlig for arrangementet av sine hjemmekamper. Dette innebærer det
tekniske opplegget i hallen, bemanning av sekretariat og resultattavle samt billettsalg.
Sekretær, tidtaker og 24-sekunderstidtaker skal være autorisert. Autorisasjon oppnås
gjennom å delta i sekretariat 15 ganger i inneværende og/eller foregående sesong,
hvorav minst 10 ganger i den funksjon som skal betjenes i angjeldende kamp.
Forbundsdommere og regionsdommere autoriseres automatisk for sekretariatstjeneste.
Bortelaget har krav på å ha en observatør i sekretariatet. Hjemmelaget plikter å legge
forholdene til rette for dette. Gjennomføring skal skje i hht ”Håndbok for BLNO”.

(11)

Dommere
a)
Dommerkomiteen setter opp dommere til kamper i BLNO
b)
Dommere skal være nøytrale og autoriserte som Forbundsdommere.
c)
Hjemmelaget skal utbetale dommerne deres godtgjørelse i forbindelse med
kampen, og helst før kampen. En eventuell avtale om betaling i pausen eller
etter kampslutt gjøres med førstedommeren. Dommerne plikter å kvittere for
mottatt godtgjørelse. Lag som ikke betaler dommerne deres godtgjørelse på
denne måten, rapporteres til ansvarlig myndighet.
d)
Arrangøren sørger for at dommerne får garderober atskilt fra lagenes
garderober.

(12)

Kommissærer
Dommerkomiteen setter opp nøytrale kommissærer til sluttspillkamper i BLNO.
Kommissærene skal være NBBFs representant under arrangementet og skal være
bosatt i den kretsen kampen spilles. Hjemmelaget skal utbetale kommissæren dennes
godtgjørelse i forbindelse med kamper, og senest i pausen. Instruks for kommissærer
utarbeides av Dommerkomiteen.

(13)

Resultatinnberetning
Umiddelbart etter kampslutt skal arrangørklubben sørge for at resultatet av kampen
blir telefonert til det telefonnummer som NBBF har fastsatt i ”Håndbok for BLNO”.
Førstedommeren har ansvaret for at kampprotokollen (originalen) blir sendt NBBF.
NBBF kan bøtelegge arrangerende klubb for manglende innrapportering av resultater.
Botens størrelse fastsettes av NBBF.
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(14)

Omberammelse
a)
Skriftlig søknad om omberammelse av en kamp må være NBBF i hende senest
14 dager før kampen er berammet.
b)
En kamp kan kun omberammes hvis laget, eller en eller flere spillere på laget,
deltar i arrangement pålagt av NBBF. I andre tilfelle vil søknad om
omberammelse av en kamp kun bli innvilget hvis det foreligger helt spesielle
grunner. Sykdom hos enkelte spillere, ferier, skoleturer, militærtjeneste o.l.
kvalifiserer ikke til omberammelse.
c)
NBBF skal gi skriftlig meddelelse til lag og dommer om omberammelse,
senest 7 dager før kampen.

(15)

Utelukkelse av lag m.v.
a)
Lag som ikke møter til kamp, kan utelukkes fra videre deltagelse i
inneværende sesong og skal utelukkes fra deltagelse i påfølgende sesongs
BLNO-serie.
b)
Lag som trekker seg 1.juli eller senere eller blir utelukket fra serien, ilegges bot
og er pliktig til å betale hele seriekontingenten. Lagets kamper annulleres, og
laget inntar automatisk siste plass i serien.

(16)

Premiering
Laget som har flest poeng etter grunnserien, kåres til seriemester. Laget får tildelt
seriemesterpokal, og spillere og lagledere på lag nr. 1, 2 og 3 får tildelt henholdsvis
gull-, sølv- og bronsemedaljer. Alle spillere som har deltatt i minst halvparten av
kampene tildeles medalje. Laget som vinner sluttspillet (final four) blir tildelt
Kongepokalen. Spillere på lag nr. 2 og 3 i sluttspillet blir tildelt henholdsvis sølv- og
bronsemedaljer. Alle spillere og lagledere som har deltatt i sluttspillet tildeles
medaljer. Alle spillere og lagledere hvis navn står oppført i kampprotokollen, regnes
for å ha deltatt i angjeldende kamp.

(17)

Turneringsjury
NBBF oppnevner turneringsjury. Avgjørelser truffet av turneringsjuryen kan
appelleres til Arbeidsutvalget (første instans) og deretter til Appellkomiteen (siste
instans).
Økonomiske bestemmelser

(18)

Diverse utgifter
NBBF betaler utgifter til premier, administrasjon og dommerreiser både i grunnserie
og sluttspill. Hall-leie betales av den arrangerende klubb.

(19)

Reiseutgifter
a)
Bortelagene betaler selv alle sine utgifter til reiser, kost og losji. Hjemmelaget
skal dog hjelpe bortelaget med å bestille overnatting dersom det anmodes om
dette senest 14 dager før kampen skal spilles.
b)
Det benyttes en reisefordelingsnøkkel i BLNO, hhv grunnserie og sluttspill
som angitt i ”Håndbok for BLNO”
c)
Kostnader til overnatting/diett innregnes ikke.
d)
Reiser kortere enn 200 km (hver vei) innregnes ikke.
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e)
f)
g)

Lagenes andeler beregnes og innbetales/utbetales som angitt i ”Håndbok for
BLNO”
Dersom det i sesongen oppstår endringer i reiseantallet som følger av pålegg
fra NBBF, foretas avregning som angitt i ”Håndbok for BLNO”
Det foretas reisefordeling; for grunnserien, kvartfinalene samlet, semifinalene
samlet og for finalen.

(20)

Økonomiske bestemmelser for grunnserien og sluttspillet
NBBF eier alle kommersielle rettigheter knyttet til BLNO, dens merker, kamper og
øvrige evenementer. Medlemsklubbenes adgang til å utnytte disse rettigheter følger av
de til enhver tid gjeldende regler slik de fremgår av ”Håndbok for BLNO” og øvrige
kommersielle retningslinjer.

(21)

Billettinntekter
Hjemmelaget sørger for billettsalg og vakthold, og beholder inntekten av billettsalget.

(22)

Fordeling av overskudd/underskudd
a)
Det føres eget regnskap for BLNO
b)
Eventuelle overskudd eller underskudd dekkes av klubbene.
Fordelingsnøkkelen fastsettes foran hver sesong i møte mellom
klubbrepresentantene og NBBF.

(23)

Diverse økonomiske satser
NBBF fastsetter foran hver sesong seriekontingenter, dommeres reiseutgifter og satser
for kost og losji samt kamphonorarer. Lag som trekker seg får bare ta del i inntekter
som var kjent på det tidspunkt de trakk seg, begrenset oppad til seriekontingentens
størrelse.

(24)

Ansvar
a)
Spillere, dommere og funksjonærer må rette seg etter de regler som gjelder på
de baneanlegg som benyttes til kampene.
b)
Klubbene er ansvarlig for skade som oppstår ved uforsiktighet og ansvarsløs
opptreden på spillestedene.

(25)

Forsikring og lisenser (spillerlisenser)
Se NBBFs Kampreglement, Kapittel 10 Forsikring og lisenser.

(26)

Håndbok for BLNO
Det er utarbeidet en egen ”Håndbok for BLNO”. Denne revideres hvert år av NBBF
innen 1. mars på bakgrunn av innspill fra BLNO-klubber med gyldig lisens og evt.
med bakgrunn i eget møte med BLNO-klubbene om slikt møte besluttes avholdt.
BLNO-klubbene har da møteplikt.

(27)

Retningslinjer for tildeling av lisens for spill i BLNO.
Det er utarbeidet egne vedtekter for deltakelse i BLNO med krav til klubbene i
forbindelse med søknad om lisens for spill i BLNO. Vedtektene kan revideres årlig av
NBBF i god tid i forhold til gjeldende søknadsfrist.
De viktigste kriteriene for å få innvilget lisens vil være økonomi, organisasjon,
spillemateriell, rekrutteringsarbeid og tilfredsstillende hall.
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(28)

Tap av lisens for spill i BLNO.
Ved alvorlige brudd på de krav som gjelder for deltakelse i BLNO, kan NBBF trekke
tilbake lisensen. Varsel om inndragning av lisens skal sendes rekommandert og
inneholde en nærmere angitt tidsfrist (minimum 1 måned) for klubben til å rette opp i
de forhold NBBF anfører. Har ikke klubben rettet opp i de forhold som er anført av
NBBF innen den fastsatte tidsfrist, sendes et nytt rekommandert varsel med 14 dagers
frist. Er det heller ikke etter utløp av denne fristen rettet opp i de anførte forhold, kan
NBBF trekke lisensen tilbake.”
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