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NBBFs kampreglement
Kapittel 1

Alminnelige bestemmelser

(1)

Alle klubber tilsluttet Norges Basketballforbund skal arrangere og spille sine kamper i
overensstemmelse med NBBFs lov, Kampreglement og de internasjonale spilleregler.
Ved godkjennelse av regionenes kampreglement, kan Forbundsstyret dispensere fra
bestemmelsene i reglementet, dersom sportslige eller organisatoriske forhold gjør det
ønskelig.

(2)

Ingen kan inngå avtale som medfører at basketballspill kan sendes i lyd- og
billedmedia uten at NBBF ved Arbeidsutvalget har godkjent avtalen.

Kapittel 2

Markedsbestemmelser

§1

Virkeområde, formål og omfang

(1)

Disse bestemmelser gjelder for NBBF og dets organisasjonsledd (regioner og klubber)
og utøvere, og kan bare endres av NBBF v/forbundstinget.

(2)

Bestemmelsenes formål er blant annet å regulere:
a)
avtaler og samarbeid (markedsavtaler) mellom NBBF med underliggende
organisasjonsledd og næringslivet (kommersielle aktører)
b)
det interne forholdet mellom NBBF og underordnede organisasjonsledd hva
gjelder markedsrettigheter
c)
utøvernes rettigheter og plikter ved inngåelse av markedsavtaler og samarbeid
med næringslivet

(3)

Bestemmelsene omfatter alle markedsavtaler som gjelder reklame og annen
profilering, herunder blant annet:
d)
På drakter, oppvarmingsdresser, sportsutstyr mv
e)
På idrettsarena, idrettshaller mv
f)
I medlemsblad, program og annonser i dagspresse, ukepresse, radio, tv og
internett mv
g)
Ved underholdning og lignende tiltak i forbindelse med arrangementer mv
h)
Bruk av utøvere i markedsføringsøyemed
i)
Bruk av organisasjonsleddenes logo/emblem mv

(4)

Disse markedsbestemmelser er utformet i henhold til NIFs lov kapittel 13 og 14, som
også gjelder i tillegg til disse bestemmelsene.

§2

Rett til å inngå markedsavtaler

(1)

Kun organisasjonsledd har rett til å inngå markedsavtaler, jf. NIFs lov § 13-3 (3),
herunder slik at utøvere ikke kan stå som part i markedsavtaler. NBBFs regioner kan
ikke inngå markedsavtaler uten etter forutgående skriftlig samtykke fra NBBF.

(2)

NBBF har innsynsrett i markedsavtaler inngått av underordnet organisasjonsledd, jf.
også NIFs lov § 2-2.
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(3)

Alle avtaler skal være i henhold til NIFs lov og norsk lovgivning (f eks lov om
pengespill m.v.). Alle markedsavtaler som omfatter markedsføring av utøvere skal
inneholde en bestemmelse om at sponsoren ikke kan markedsføre utøvere som skal
delta i de olympiske leker (OL) i OL-perioden, jf. IOCs charter.

§3

Utøvers medvirkningsplikt og forbeholdsrett

(1)

NBBF med underliggende organisasjonsledd kan i rimelig utstrekning kreve at deres
tilknyttede utøvere medvirker i gjennomføringen av sine markedsavtaler, jf. NIFs lov
§ 14-5. I forhold til hva som menes med ”i rimelig ustrekning” vises det til NIFs lov §
14-5 (2).

(2)

Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik
medvirkning vil stride mot utøverens etiske eller moralske overbevisning, jf. NIFs lov
§ 14-5 (3).

§4

Markedsrettigheter knyttet til idrettsarrangement

(1)

NBBF har eiendomsretten til de idrettsarrangementer det selv arrangerer og til
idrettsarrangementer som er en del av et arrangementssystem regulert av NBBFs
regelverk, jf. NIFs lov § 14-2. NBBF har i henhold til dette blant annet eiendomsretten
til følgende idrettsarrangementer:
a)
Alle kamper som inngår i NBBFs seriesystem
b)
Alle kamper som inngår i Norgesmesterskapet
c)
Andre kamper NBBF arrangerer

(2)

Eiendomsretten til et arrangement innebærer blant annet rett til å stille betingelser for
deltakelse, rett til å kreve vederlag fra publikum, rett til å utnytte de økonomiske
muligheter som arrangementet gir grunnlag for, herunder medierettigheter, jf. NIFs lov
§ 14-2 (3)

(3)

For øvrige idrettsarrangementer har det organisasjonsleddet som arrangerer
arrangementet, eiendomsretten til dette.

(4)

NBBF kan lisensiere hele eller deler av markedsrettighetene til de arrangementer som
fremgår av denne bestemmelsens første ledd. Følgende rettigheter er lisensiert til
klubbene:
a) Alle markedsrettigheter med unntak av:
a.

Et reklamefelt på 4 x 10 cm eller et felt tilsvarende 40 cm2 på spillerdraktene
i. Reklamen skal plasseres på draktens forside, øvre høyre del. NBBF
skal besørge tilgjengelig reklamemateriell, mens klubbene skal besørge
påsying av reklamen
ii. NBBF skal så tidlig som mulig meddele de aktuelle klubber hvilke
sponsorer som skal profileres på draktene slik at eventuell
bransjekonflikt kan unngås. Dersom bransjekonflikt likevel oppstår,
skal partene i fellesskap løse situasjonen slik at ingen av partene
kommer i en misligholdssituasjon overfor sine sponsorer.
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b.

12 meter arenareklame på prioritert plass langs gulvet
i. NBBF skal skriftlig meddele den aktuelle arrangøren (klubben)
senest innen seks uker før kampstart dersom NBBF skal benytte seg av
denne rettigheten

c.

1/3 av total arenareklame langs gulv ved NM-finaler og E-cupkamper
i.
NBBF skal skriftlig meddele den aktuelle arrangøren (klubben)
senest innen tre uker før kampstart dersom NBBF skal benytte seg av
denne rettigheten

(5)

I forhold til øvrige rettigheter og plikter knyttet til de ulike nasjonale seriene vises det
til reglementene for disse.

§5

Annen markedsføring

(1)

NBBF eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av landslagsvirksomheten,
herunder blant annet alle rettigheter knyttet til markedsføring av de utøverne som til en
hver tid er uttatt på landslaget.

(2)

I internasjonale konkurranser der utøverne representerer NBBF/Norge skal utøverne
konkurrere i landslagsdrakter og følge NBBFs bekledningsinstruks.

(3)

Klubbene eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av klubbvirksomheten,
herunder blant annet alle rettigheter knyttet til markedsføring av de utøverne som er
medlem av klubben med unntak av de utøvere som eventuelt er uttatt på NBBFs
landslag. Klubber som har landslagsutøvere som medlem og som ønsker å benytte
disse i sin markedsføring, skal innhente NBBFs skriftlige forhåndsamtykke før avtale
inngås. NBBF kan nekte godkjennelse eller sette vilkår for godkjennelse dersom det
har saklig grunn til det.

§

6 Markedsavtalenes varighet
Avtaler som omfattes av disse bestemmelser skal være tidsbegrenset og ikke vare
lenger enn fire år.

§7

Sanksjoner ved brudd på markedsbestemmelsene
Brudd på disse bestemmelsene kan sanksjoneres i henhold til NBBFs ordinære
sanksjonsregler.

Kapittel 3
(1)

Sesongen begynner 1. juli og slutter 30. juni året etter.

Kapittel 4
A.
(1)

Sesongen

Kamper

Kamper mellom norske lag
Kamper om diplomer, pokaler og medaljer (premiering) kan bare arrangeres etter
søknad om innhentet godkjennelse fra Norges Basketballforbund.
a)
Søknad sendes til NBBF. Søknadsfrist er én måned.
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(2)

Private kamper og arrangementer med norske lag kan kun avvikles på dager der ingen
av de deltakende lag er satt opp i kamper arrangert av NBBF eller tilsluttet region.
Deltar flere enn to lag i slikt arrangement, skal NBBF underrettes på forhånd.

(3)

For at NBBFs arrangementer skal gis prioritet foran regionenes arrangementer, plikter
NBBF å framlegge liste over sine arrangementer (kampoppsett) senest 20. juli for
arrangementer påfølgende sesong.

B.
(1)

Internasjonale kamper
Landskamp spilles av et nasjonalt forbund mot et annet nasjonalt forbund (etter
innhentet tillatelse fra FIBA) og hvor spillerne er uttatt av de respektive forbund og
bærer sitt lands navn. Ved landskamp kan NBBF bare representeres av spillere som er
norske statsborgere.

(2)

Interassosiasjonskamp er en kamp som spilles av et nasjonalt forbund mot et annet
nasjonalt forbund, og hvor lagene er uttatt av de respektive forbund uten å bære
landets navn. I en interassosiasjonskamp kan NBBF la seg representere av enhver
spiller som tilhører en av forbundets klubber.

(3)

Interlagkamp spilles av et lag bestående av spillere tilsluttet NBBF mot et tilsvarende
utenlandsk lag.

(4)

Interklubbkamp spilles mellom to klubber tilsluttet hvert sitt nasjonale forbund.

(5)

a)
b)
c)

(6)

Kamper nevnt under 3 og 4 kan bare spilles og arrangeres etter søknad og
innhentet godkjennelse fra Norges Basketballforbund.
Ved kamp i utlandet sendes søknad (alm. skriv) til NBBF med nøyaktig
angivelse av hvilke utenlandske lag det skal spilles mot. Søknaden skal også
inneholde fullstendig navn og adresse på den ansvarlige reiseleder.
Søknadsfrist 14 dager.

Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år.
Barn kan delta i regionale konkurranse og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9
år.
Barn kan delta i åpne konkurranser i Norge, Norden og Barentsregionen fra det året de
fyller 11 år.
Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra året de fyller 11 år delta på
konkurranser og idrettsarrangementer i Norge.
Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM
og tilsvarende.
Unntak:
Lokale konkurranser langs grensen til Sverige, Finland og Russland på grunn av
manglende kamp og spilletilbud, og direkte vennskapsutveksling med klubber/lag i
naboland. I slike tilfeller skal det sendes søknad til NBBF som må godkjenne
arrangementet. (Se «Easy Basket - Retningslinjer og spilleregler for barn»).
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C.

Kamper mot klubber utenfor NBBF
Kamp mot innenlandsk klubb som ikke står tilsluttet NBBF må ikke spilles uten etter
innhentet tillatelse fra NBBF. Det samme gjelder for utenlandske klubber som ikke er
tilsluttet forbundet under FIBA.

D.

Forbudte kampdager
I en kommune eller nærmeste omegn hvor landskamp spilles, må på samme dag ingen
annen kamp arrangeres uten NBBFs tillatelse

Kapittel 5

Turneringer

A.
(1)

Spillesystem.
Spilles en turnering etter poengsystemet, spiller hvert lag et likt antall kamper mot
hvert av de øvrige lag i turneringen. Vunnet kamp gir 2 poeng, tapt kamp gir 1 poeng
og walkover 0 poeng.

(2)

Hvis turneringen spilles etter poengsystemet, avgjøres rekkefølgen mellom lagene
etter antall oppnådde poeng. Står to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen mellom
dem etter den prosedyre som er angitt i «Offisielle spilleregler for basketball», pkt. D
Rangering av lag.
Hvis to eller flere lag fortsatt står likt etter denne prosedyren, kan turneringsledelsen
bestemme at det skal spilles omkamp(er) i stedet for at det foretas loddtrekning.
(Forslag 5)
Dog skal ved poenglikhet et lag som har gitt Walk Over i en kamp stilles etter
motstanderen i denne kampen, og likeledes etter eventuelle andre lag med lik
poengsum som motstanderen.
Hvis et lag går ut av turneringen i løpet av denne, regnes ikke resultatet av de kamper
dette laget har spilt.

(3)

Må to eller flere lag spille omkamp, skal ved enkel serie de(t) lag ha hjemmekamp
som sist hadde bortekamp.
Ved dobbelt serie foretas loddtrekning om bane. Hvis billighetshensyn tilsier det, kan
turneringsledelsen treffe andre bestemmelser med hensyn til bane.

(4)

Er et lag uten gyldig grunn årsak til at en kamp ikke kan begynne senest 15 minutter
etter det bestemte tidspunkt, taper laget kampen. (Jfr. Spillereglenes § 25.)
Poengstillingen blir i så fall 0–0.
At spesielle spillere uteblir, er ikke i noe tilfelle gyldig grunn til ikke å starte kampen
til fastsatt tid.

(5)

Bruk av private befordringsmidler regnes ikke som gyldig grunn til å utebli eller møte
for sent til en kamp, med mindre dispensasjon på forhånd er gitt av turneringsledelsen.

B.
(1)

Berammelse og omberammelse av kamper
Skriftlig melding om berammelse, eventuelt omberammelse, skal gis lagene og må
være disse i hende senest 48 timer før kampen, hvis ikke begge lag samtykker i kortere
frist. Arrangør plikter i god tid før kampen å varsle det eller de spillende lag om sted
og tidspunkt for kampen.
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(2)

Har det eller de gjestende lag intet hørt fra arrangør innen rimelig tid, plikter gjestende
lag å sette seg i forbindelse med arrangør.

(3)

Et lag skal ikke settes opp i to eller flere kamper samme dag i ordinært seriespill.
NBBF kan dispensere fra denne bestemmelsen. Turneringsspill med kortere spilltid
unntatt.

C.
(1)

Avbrutte, avlyste eller annullerte kamper
En avbrutt, avlyst eller annullert kamp skal, hvis ny kamp blir besluttet, spilles på
samme bane hvor den først var bestemt, med samme spilletid og med samme arrangør.
Er arrangøren skyld i at kampen ble avbrutt, avlyst eller annullert, kan kampen legges
et annet sted. Sml. del B.1.

(2)

Avlysninger av kamper skal gis skriftlig og må være lagene i hende senest 48 timer før
kampen.

3)

Ved privatarrangement kan et lag trekke seg med minst 96 timers varsel, men må
godtgjøre arrangør påløpne utgifter. Gis kortere varsel, kan klubben dessuten ilegges
mulkt som fastsettes av NBBF.

D.
(1)

Bane og materiell
Spillebanen skal være godkjent av turneringsledelsen. Den av NBBF oppnevnte
arrangør er ansvarlig for at spillebanen er i godkjent stand.

(2)

NBBF fastsetter før hver sesong, senest 1. mai, hvilke ballmerker, evt. hvilket
ballmerke, det er anledning til å bruke i forbundets serier og turneringer.

(3)

Arrangøren er ansvarlig for at nødvendig spillemateriell forefinnes ifølge
spillereglene.

(4)

Arrangøren skal anvise lagene deres plasser under kamp.

(5)

Alle divisjoner for senior kvinner og aldersbestemte klasser for jenter, unntatt minilag,
skal bruke midiball størrelse 6.

E.
(1)

Spilledrakter
Ved påmelding til enhver turnering skal et lag opplyse om fargesammensetning på
sine spilledrakter og om disse har reglementerte bryst- og ryggnummer.
Hvis et lag får nye spilledrakter i løpet av turneringen, kan disse først brukes etter at
de er godkjent av turneringsledelsen.
Turneringsledelsen skal meddele skifte av spilledrakt til begge lag i god tid før
kampen.

(2)

Spilledraktene må være i overensstemmelse med: «Offisielle spilleregler for
basketball».
Dispensasjon fra dette gis av turneringsledelsen.

(3)

Følgende antrekk er tillatt å bruke i alle turneringer:

Side 6 av 15

a)
b)
c)

Tettsittende sportshijab, primært i draktfargen, svart eller hvit, men en
festeanordning som ikke kan være til skade (ikke skarpe, spisse eller harde
kanter).
Tettsittende langermet trøye av elastisk materiale, primært ensfarget, som skal
bæres under drakten, og som maksimalt rekker ned til håndleddene.
Tettsittende bukse av elastisk materiale, primært ensfarget, som skal bæres
under drakten, og som maksimalt rekker ned til anklene.

G.

Reisekostnader ved NM-arrangementer
Alle NM-arrangementer godkjent av NBBF skal ha reiseutjevning for deltakende lag.
Vedtaket omfatter både kvalifiserings- og sluttspill. NBBFs styre utarbeider
retningslinjer for dette.

H.

Representasjon
Enhver spiller på norske lag skal fristilles vederlagsfritt til disposisjon for
landslagskomiteen til bruk i landskamper eller oppvisningskamp i NBBFs regi såfremt
klubben er varslet 14 dager før kamp.

I.

Tidtaking
I alle kamper som arrangeres av Norges Basketballforbund eller dets tilsluttede kretser
og klubber, benyttes effektiv tidtaking ihht de offisielle spillereglene, uansett klasse og
spilletid.

J.

Rangering av lag
Deltar en klubb med flere lag i samme klasse i en turnering, skal det laget som meldes
på som 1. laget, være klubbens antatt beste lag. 2. laget skal være klubbens nest beste
lag o.s.v.

K.

Vakthold
Ved tribunevold og andre alvorlige tilfeller av bråk og uorden i tilknytning til et
idrettsarrangement kan lag og andre organisasjonsledd som har ansvar for, eller deltar
i, arrangementet, ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran,
og uten at det kan påvises skyld. Slik straff må være egnet til å forebygge lignende
hendelser.

L.

Spilleregler U15
Det benyttes ordinære spilleregler med følgende tilpasninger:
Ikke soneforsvar. Bestrafning: Teknisk feil på lagleder.
Ingen sonepress i første periode. Bestrafning: Teknisk feil på lagleder.

M.

Spilleregler U14
Det benyttes ordinære spilleregler med følgende tilpasninger:
Ballstørrelser: Jenter str. 6, Gutter str. 7.
Ingen sonepress i første periode. Bestrafning: Teknisk foul på lagleder.
Ingen screen for ball. – Bestrafning: Overtredelse. Forsvarende lag for ballen til
innspill.
Soneforsvar er ikke tillatt. Bestrafning er teknisk foul på lagleder.
Det benyttes ikke 3-poenger.
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N.

Spilleregler U13
Tilpasning av spillereglene:
Easy Basketregler med 5 spillere på banen.
Spilletid settes til 6 perioder à 5 minutter effektiv tid.

O.

Norgesmesterskap U16 og U19
U16NM spilles med inntil 12 lag (av hvert kjønn) i nasjonal finale. Alle regionene får
minst 1 plass inn i sluttspillet. I tillegg fordeles de syv siste plassene avhengig av
størrelse på regionene med tanke på antall påmeldte lag. Er det flere påmeldte lag enn
plasser spilles det en intern kvalifisering innen regionen for å avgjøre hvem som tar
seg til sluttspillet. Styret bestemmer sluttspillarrangør hvert år.
U19 NM klasse med inntil 12 lag i nasjonal finale. Styret bestemmer arrangør hvert år.

Kapittel 6
A.
(1)

Spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner

Spilleberettigelse
Spilleberettiget i offisielle kamper (approbert av NBBF eller region) er medlemmer av
klubb tilsluttet NBBF, som har betalt overgangsgebyr og er ferdig med evt.
overgangskarantene, og som har gyldig lisens, dersom slik kreves.
Unntak: Se Kap. IX om parallell spilletillateIse.
Spilleberettigelsen til spillere som mottar lønn eller andre ytelser fra klubb eller
klubbsponsor i nasjonale serier inndras med en gang hvis deres klubb ikke har
overholdt en frist for innbetaling av seriekontingent. De blir klarert umiddelbart etter
at seriekontingenten er registrert innbetalt.

(2)

Ovenstående avgrensning gjelder ikke skoleturneringene.

B.
(1)

Kvalifikasjoner under turneringer
I en turnerings øverste klasse kan en klubb kun delta med ett lag.

(2)

En spiller kan kun delta på ett lag i samme turnering.

(3)

En spiller som har deltatt i kamper i høyere klasse, må stå over én (1) av sitt lags
kamper i denne klasse, før han har rett til å spille i lavere klasse. Dette gjelder ikke for
spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb. For spillere som har deltatt
på lag i nasjonale seriers øverste og nest øverste nivå gjelder denne begrensning også
fra en sesong til den neste. For øvrige serier gjelder begrensningen bare inntil
sesongslutt.
Spilles kamp i høyere og lavere klasse på samme dag, har spilleren rett til å delta i
kamp for lag i lavere klasse, uansett om kampen for lag i høyere klasse først spilles på
et senere tidspunkt. En spiller kan dog ikke spille på to forskjellige lag den samme
dag. Alle spillere hvis navn er oppført i kampprotokollen i Eliteserien/Basketligaen, og
krysset av for å ha vært på banen, regnes for å ha deltatt i vedkommende kamp. For
alle andre kamper gjelder at spillere som er oppført i kampprotokollen, regnes for å ha
deltatt i kampen.
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Unntak:
Inntil 5 spillere som har spilt BLNO/KL kamp kan fritt spille påfølgende kamp for
klubbens B-lag uten karantene. Spillerne må være norske statsborgere. I serier for
menn må spillerne ikke være over 23 år pr. 1. januar det året serien starter.
(4)

Til enhver kamp arrangert eller approbert av NBBF skal de deltagende klubber levere
spillerliste med utfylt navn og spillenummer for samtlige deltagende spillere.
Spillerlistene skal også inneholde opplysninger om hvem som er lagenes kaptein og
lagleder. Spillerlister må være levert sekretæren senest 20 minutter før kampen skal
begynne.

C.
(1)

Utenlandske spillere:
Et lag kan maksimalt bruke 2 – to – spillere fra land utenfor Europa i samme
obligatoriske kamp. I tillegg kan et lag bruke inntil 2 – to – spillere som av norske
myndigheter er registrert som asylsøkere, flyktninger, eller har lovlig opphold i Norge
på bakgrunn av familiegjenforening. Lovlig opphold betyr ikke et turistvisum. (Lovlig
opphold må være lengere enn 90 dager og kan ikke være på grunn av basketball ellers
må spiller telle som utenlandsk).

(2)

Dersom ovenstående ledd vil virke særlig urimelig og ramme spillere i strid med
paragrafens realitetsforhold kan NBBFs styre se bort fra denne.

D.
(1)

Omkamper
I omkamper på grunn av protester, kan kun de spillere delta som var kvalifisert til den
opprinnelige kamp. Dette gjelder også kamper som utsettes til neste sesong.
Hvis en berammet kamp utsettes, gjelder regelen i punkt 1 tilsvarende. Hvis en kamp
ikke var berammet, gjelder den sist spilte kamp for hvert lag i hver turnering som
kvalifikasjonstidspunkt.

(2)

E.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Aldersgrupper
Spillere som deltar i U20-kamper, må ikke være fylt 20 år før 1. januar det året
sesongen avsluttes.
Spillere som deltar i juniorkamper, må ikke være fylt 18 år før 1. januar det året
sesongen avsluttes.
Spillere som deltar i jente-/guttekamper, må ikke være fylt 16 år før 1. januar det året
sesongen avsluttes.
Spillere som deltar i småjente-/småguttekamper, må ikke være fylt 14 år før 1. januar
det året sesongen avsluttes.
Spillere som deltar i minijente-/miniguttekamper, må ikke være fylt 12 år før den 1.
januar det året sesongen begynner.

(6)

De alderskategorier som er nevnt i punktene 1, 2 og 3 kan deles inn i klasser bestående
av en, to eller tre årsklasser. Slik inndeling fastsettes av NBBF etter søknad fra
vedkommende krets eller basketballutvalg.

(7)

Spillere som deltar i veteranklasse må være fylt 33 år før 1. januar det året sesongen
begynner. Spillere som har deltatt på lag i nasjonal serie, kan ikke delta i veteranklasse
i samme sesong.
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(8)

Ingen spiller kan delta i kamper i lavere aldersklasser enn den der spilleren hører
hjemme i vedkommende turnering.

(9)

Rullestolserier foregår ved at rullestollag spiller kamper mot lagene i en passende
lokal/regional serie som har tilhørighet i det området som rullestollaget tilhører. Serien
blir organisert ved at rullestollagene stiller tid og rullestoler til disposisjon slik at
kamper kan avvikles. Dersom flere rullestollag melder seg til seriespill, deles serien i
puljer og sluttspill, slik at hvert rullestollag garanteres å møte minst 4 lag i løpet av
puljespillet. Dersom det melder seg på mer enn 4 rullestollag til et seriespill,
arrangeres ordinær serieklasse med hjemme- og bortekamper mellom disse lagene.
Kampene som avvikles regnes som rullestollagenes hjemmekamper. De andre lagene
tar med sine respektive hjemmekamper mot øvrige lag i puljen når tabell settes opp for
rullestolserien. Rullestollagene betaler dommerpenger i rullestolserien. Lag i den
aktuelle serien kan ikke nekte å delta i rullestolserien, med de forpliktelser dette
innebærer.

F.

Spillere, lagledere og lagfunksjonærer som er utelukket fra deltagelse i kamp
(Jfr. NBBFs sanksjonsreglement samt reglement for bestrafning av diskvalifiserende
fouls eller usportslig oppførsel i forbindelse med kampavvikling).

(1)

Spiller/lagfunksjonær som er utelukket fra en kamp kan sitte på tribunen under en slik
kamp. Spilleren/lagfunksjonæren kan imidlertid ikke oppholde seg i sitt lags
lagbenkområde eller i lagets garderobe og kan heller ikke utføre noen praktiske
oppgaver for sitt lag.

(2)

Lagleder (inkl. assisterende lagleder) som er utelukket fra en kamp, kan under en slik
kamp ikke oppholde seg i den bygningen der kampen spilles, ei heller i sitt lags
garderobe. Lagledere kan heller ikke på noen måte (f.eks. via telefon, walkietalkie, PC
eller andre kommunikasjonsmidler) kommunisere med sitt lag (spillere/
lagmedlemmer, lagledere, lagfunksjonærer) under en slik kamp.

(3)

Begrepet «under en slik kamp» defineres som perioden fra 20 minutter før fastsatt
tidspunkt for kampstart til sluttsignalet går.

G.
(1)

Feil ved spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner
Hvis en spiller, lagleder eller lagfunksjonær har deltatt på det seirende lag i strid med
reglene i dette kapittel, skal laget tape den aktuelle kampen med resultatet 0–20.

(2)

Kampens resultat er dog endelig med mindre det innen protestfristens utløp er
protestert, eller resultatet innen 3 – tre – måneder er underkjent av NBBF.

(3)

Taper et lag kampen etter ovenstående punkt 1, i to eller flere kamper i samme serie,
kan laget utelukkes fra videre deltagelse i denne serie. Hvis et lag utelukkes fra videre
deltagelse, annulleres alle kamper laget har spilt i denne serie.

Kapittel 7
(1)

Dommere

Den myndighet som oppnevner dommere og øvrige funksjonærer skal gi melding som
er disse i hende senest 48 timer før kampen.
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(2)

Dommer som må melde forfall, plikter å gjøre dette slik at meldingen er
turneringsledelse i hende senest 48 timer før kampstart, eller straks dersom denne frist
ikke kan overholdes.

(3)

Dommernes antrekk skal være i henhold til spillereglene.

(4)

Det skal brukes nøytrale autoriserte dommere. Hvis slike dommere ikke kan skaffes,
skal begge lag underrettes om forholdet minst 24 timer før kampen skal begynne.

(5)

Møter en av dommerne ikke til fastsatt tid, skal den fremmøtte dommer (eventuelt
arrangøren eller lagene) forsøke å skaffe en annen dommer til kampen. I så fall skal
begge lagkapteinene underrettes om dette forholdet før kampen begynner.
Lagene kan ikke nekte å godta en nøytral, autorisert dommer.

(6)

Lagene har automatisk godtatt dommerne i det øyeblikket spillet settes i gang, med
mindre det på forhånd er nedlagt protest.

(7)

Hvis en dommer uteblir, eller kampen på grunn av en dommers feil ikke kan begynne
til fastsatt tid, eller ikke finne sted, skal arrangøren rapportere dette til turneringsledelsen.

(8)

Kopi av spilleprotokollen skal være postlagt eller overlevert til administrative
myndigheter senest første virkedag etter at kampen er spilt.

(9)

1.dommeren skal rapportere alle uregelmessigheter som har inntruffet før, under og
etter kampen, som f.eks. utvisninger av spillere, alvorlige skader og usportslig
opptreden. Rapporten sendes den myndighet kampen sorterer under, sammen med
kampprotokollen.

(10)

Den ansvarlige arrangør dekker reise-, losji- og diettutlegg til dommer som dømmer
kamper utenfor hjemstedskommunen, etter nærmere avtale med turneringsledelsen, og
kun etter regning. Turneringsledelsen fastsetter maksimalsatser pr. døgn for diett og
losji samt kamphonorar for gjeldende kampart.

(11)

I serier Norges Basketballforbund ikke administrerer og i aldersbestemte klasser er
dommerens klubb ansvarlig for at oppsatt dommer eller annen dommer fra klubben
møter.
Forøvrig henvises det til «Offisielle spilleregler for basketball».

Kapittel 8

Øvrige funksjonærer

(1)

Turneringsledelsen har ansvaret for å oppnevne sekretær og tidtakere til kampene.
Øvrige funksjonærer skal oppnevnes av arrangøren.

(2)

Tidtakere og sekretær skal møte fram senest 20 minutter før kampen skal begynne.

Kapittel 9
A.

Overgang

Begrensninger i klubbenes rett til å kontakte medlemmene i annen klubb
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(1)

Før en representant for en klubb kan henvende seg til et medlem av en annen klubb for
å påvirke vedkommende til å skifte klubbtilhørighet, må den klubb vedkommende
tilhører først informeres om at det vil bli gjort en slik henvendelse. Dersom et navngitt
medlem tar kontakt med en klubb, eller en representant for en klubb, for å diskutere
overgang eller mulig overgang til denne, skal den klubben som er kontaktet underrette
den klubben som spilleren tilhører om dette forholdet. Dette skal gjøres skriftlig til
klubbens offisielle epostadresse eller til klubbens leder uten ugrunnet opphold.
Spillere som ikke har fylt 13 år kan fritt bytte klubb ved at spillerens nye klubb sender
melding om overgang til den kretsen denne klubben tilhører samt til spillerens
tidligere klubb. Slikt klubbskifte begrenses til én (1) gang pr sesong. Det er ikke
adgang til å stille vilkår for klubbskiftet.
For spillere som tidligere, men ikke de seneste tre årene har spilt aktivt for eller har
trent med en klubb, må det meldes om overgang til kretsen og tidligere klubb før det
tillates spill for ny klubb. Spillerens nye klubb er ansvarlig for at slik melding sendes.
Meldinger om overgang sendes på særskilt skjema. Det betales ikke gebyr ved
melding om overgang (se også pkt. E).
Sanksjon: Ved påvist brudd på ovenstående meldeplikt vil overgangssøknad til klubb
som ikke har overhold meldeplikten for aktuell spiller(e) ikke godkjennes i eller for
første kommende sesong.

(2)

Dersom det tas kontakt, som nevnt i pkt. 1, med et medlem av en annen klubb, og
vedkommende ikke er fylt 13 år, skal i tillegg vedkommendes foresatte informeres før
det blir gjort en slik henvendelse. Dersom foresatte motsetter seg at vedkommende
kontaktes, plikter klubben å respektere dette.

B.
(1)

Generelle bestemmelser
Enhver som har deltatt som spiller for en klubb i en offisiell kamp (approbert av
NBBF, Basketligaen eller tilsluttet region), må søke om overgang for å bli
spilleberettiget for en annen klubb. Søknad sendes NBBF på særskilt skjema.
Søknaden ansees ikke levert før gjeldende behandlingsgebyr for overgangssøknad er
betalt til NBBF.

(2)

NBBF fastsetter behandlingsgebyr for slik overgangssøknad.

(3)

NBBF skal snarest, og senest inne tre (3) virkedager etter at søknad og
overgangsgebyr er mottatt, sende kopi av søknaden til søkerens tidligere klubb for
uttalelse. Klubben må, innen 14 dager etter at søknaden er sendt fra NBBF, avgi
uttalelse der klubben aksepterer eller motsetter seg at overgang innvilges. Unnlater
klubben å avgi uttalelse innen denne frist, anses den å ha akseptert at søknaden
innvilges. Når søknad med spillers signatur og overgangsgebyr er mottatt hos NBBF
kan ikke spiller delta i offisielle kamper før søknaden er innvilget og evt. karantene
har utløpt.

(4)

Overgang kan under ingen omstendighet godkjennes før evt. Forpliktelser overfor
tidligere klubb er brakt i orden og gjeldende overgangsgebyr er innbetalt til NBBF.
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(5)

Søkeren kan spille offisielle kamper (approbert av NBBF eller tilsluttet region) for ny
klubb når karantene tiden er utløpt. Karantene tiden løper fra og med den dato tidligere
klubb har gitt sin aksept.
i)
Det påløper ingen karantene tid for spillere som ikke har deltatt i offisiell kamp
de siste
12 månedene før søknaden foreligger hos NBBF.
ii)
Det påløper ingen karantene tid når overgangssøknad mottas i perioden 1. mai
– 30. juni.
iii)
Det påløper 14 dagers karantene dersom søknaden mottas i perioden 1. juli –
15. desember.
iv)
Det påløper ingen karantene tid for spillere under 15 år. Unntak: dersom
overgangen skjer mellom 2 lag i samme turnering påløper 14 dagers
karantenetid i henhold til punkt iii).

(6)

Overgang kan ikke innvilges når søknad mottas i perioden 15. desember – 30. april.

(7)

Forbundsstyret kan etter særskilt søknad dispensere fra bestemmelsene i punktene 5.
og 6. dersom det finner at hensynet til spilleren og/eller klubbene rettferdiggjør dette.

(8)

NBBF kan delegere myndigheten til å innvilge overgangssøknader etter disse
bestemmelsene til en region, når overgangen skjer mellom to klubber i samme region
med mindre det gjelder overgang for seniorspiller hvor en av de involverte klubber har
lag i nasjonal serie i inneværende eller påfølgende sesong. Regionen fastsetter
overgangsgebyr, begrenset oppad til NBBFs gebyrsats.

(9)

Ovenstående bestemmelser forbyr et medlem av en klubb i NBBF å spille for en annen
klubbtilknyttet NBBF i enhver form for seriespill eller andre turneringer som er
approbert av NBBF eller tilsluttet region. Unntak: se punkt C om parallell
spilletillatelse.

C.
(1)

Spillerkontrakter
En klubb kan inngå kontrakt av inntil to (2) sesongers gyldighet med spiller(e) som er
medlem av klubben, og som er fylt atten (18) år. Alle slike kontrakter skal forelegges
NBBF for godkjenning.

(2)

En spiller under kontrakt godkjent av NBBF, kan under ingen omstendighet få
godkjent overgang til annen klubb, med mindre det er enighet mellom partene om å
oppheve kontrakten, eller hvis NBBF anser at klubben ikke har oppfylt kontraktens
betingelser. I så tilfelle behandles en evt. søknad om overgang etter bestemmelsene i A
1.– 9.

(3)

Tvister vedrørende kontrakter kan bringes inn for Forbundsstyret som fatter vedtak i
saken.

D.
(1)

Parallell spilletillatelse (samarbeidsavtale)
Én spiller kan inngå 1 – én – samarbeidsavtale som innebærer at spilleren er
spilleberettiget for to klubber samtidig (har parallell spilletillatelse), forutsatt at
følgende vilkår er oppfylt:
i)

Spilleren må være 15 år eller mer det året den sesongen avtalen skal gjelde for,
starter.
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ii)

iii)
iv)
E.

Samarbeidsavtalen gjelder for 1 – én sesong – og skal være godkjent av NBBF
etter søknad på særskilt skjema innen 15. desember den aktuelle sesongen.
Søknaden skal inneholde navn og fødselsdato på spilleren som søker parallell
spilletillatelse, samt godkjennelse fra de to klubbene.
Den klubben som spilleren opprinnelig er medlem av, benevnes ”hovedklubb”
(klubb A). Den andre klubben i samarbeidsavtalen benevnes
”samarbeidsklubb” (klubb B). Parallell spilletillatelse kan bare innvilges for
spill på lag i nasjonale serier, og bare for én samarbeidsklubb.
I klubber der elitelaget er organisert som egen enhet i allianseidrettslag, kan
spillere delta på alle lag i allianseklubben som om de to hadde vært én og
samme klubb. I slike tilfeller er parallell spilletillatelse ikke nødvendig.
Det er under ingen omstendighet anledning til å spille for mer enn ett lag i
samme turnering.

Barn tom. grunnskolens 7. klassetrinn
En spiller er spilleberettiget for den klubb han er medlem av gjennom hele sesongen.
Dersom spilleren flytter skal han være spilleberettiget for ny klubb umiddelbart
dersom han ønsker det. Det skal ikke være overgangsfrister for minispillerne.
Overgang skal meldes og godkjennes, men det skal ikke betales overgangsgebyr eller
ilegges karantene.
Det er ikke tillatt at en minispiller representerer flere klubber samtidig.

F.
(1)

Tidsfrister
For alle tidsfrister i dette kapittel gjelder poststempelets dato. Hvis de aktuelle
skjema/dokumenter leveres direkte på NBBFs kontor, er fristen kl.15.00 den aktuelle
dato.

Kapittel 10
(1)

(2)

(3)

Forsikring og lisenser

Alle klubber tilsluttet NBBF plikter å sørge for at alle klubbens spillere har tegnet
forsikring før disse kan delta i kamp arrangert av region, klubb eller NBBF. NBBFs
styre fastlegger nærmere vedtekter for forsikringsordningen og kan pålegge klubbene
en obligatorisk, kollektiv forsikring.
Fra den sesongen spilleren fyller 13 år må spilleren betale personlig lisens. Lisensen
skal være betalt før spiller kan spille en offisiell kamp. For yngre aldersgrupper,
gjelder NIFs barneidrettsforsikring. NBBF styre bestemmer lisenskategorier og
lisenssatsene foran hver sesong.
Lagene plikter å fremvise gyldige lisenser før kampstart. Hvis en spiller har spilt uten
lisens, skal laget idømmes å tape kampen på bakgrunn av at de har brukt en ikke
spilleberettiget spiller
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