REGLEMENT OM SANKSJONER VED
DISKVALIFISERENDE FOULS ELLER USPORTSLIG
OPPFØRSEL I FORBINDELSE MED
KAMPAVVIKLING
NORGES BASKETBALLFORBUND

Versjon 08.11.2016

Side 0 av 4

Reglement om sanksjoner ved diskvalifiserende fouls eller usportslig
oppførsel i forbindelse med kampavvikling
A.1.

A. 2.

a)

Spiller, innbytter, lagleder, assisterende lagleder eller lagfunksjonær som
idømmes diskvalifiserende foul etter spillereglenes § 37 (unntatt lagleder som
bortvises pga. tre (3) tekniske fouls), utelukkes automatisk fra første derpå
følgende kamp i samme turnering. Vedkommende kan ikke delta i approbert
kamp av annen kategori før denne utelukkelse er sonet. Ovenstående gjelder
ikke ved idømmelse av diskvalifiserende foul i nasjonale serier da eventuell
bestrafning ilegges av NBBFs Sanksjonskomité. Dersom diskvalifiserende foul
/ diskvalifikasjon idømmes i privatkamp, treningskamp e.l., sones straffen i
første derpå følgende approberte kamp.

b)

Dersom en spiller, lagleder, assisterende lagleder eller lagfunksjonær, på et
tidspunkt hvor vedkommende ikke lenger kan idømmes en diskvalifiserende
foul (allerede bortvist, ikke lenger berettiget til å delta pga. for mange
personlige/tekniske/usportslige fouls, eller etter at sluttsignalet er avgitt) begår
en forseelse som ellers ville ha medført en diskvalifiserende foul skal
vedkommende utelukkes etter de samme retningslinjer som i punkt a) ovenfor.
Førstedommeren og andredommeren plikter i slike tilfeller å informere lagets
lagleder, eller evt. assisterende lagleder, eller evt. lagets kaptein, eller
vedkommende selv dersom de forannevnte allerede er diskvalifisert eller
bortvist, om at rapport vil bli innsendt ihht. dette reglement, og at utelukkelse
skal tre i kraft som under pkt. a).

c)

Dersom dommerne finner å ville rapportere mindre alvorlige forseelser enn
nevnt i a. og b. ovenfor, skal vedkommende ikke utelukkes automatisk.

d)

NBBF kan, uavhengig av a., b. og c. ovenfor, idømme vedkommende strengere
straff.

Dommerne plikter å rapportere enhver diskvalifiserende foul etter § 37, samt ethvert
tilsvarende forhold ihht. punkt 1 b. ovenfor, i kamp hvor ett eller begge lag er tilsluttet
NBBF. Dommerne plikter også å rapportere enhver episode som gjelder vold eller
trusler om vold i forbindelse med kampavvikling, også i de tilfeller hvor det ikke kan
idømmes diskvalifiserende foul. Rapport skrives på særskilt skjema, eller sendes
elektronisk dersom ansvarlig myndighet (NBBF for nasjonale turneringer, regionstyret
for andre kamper) har rutiner for dette, og skal være denne myndighet i hende senest
første virkedag etter at kampen er spilt. Dersom diskvalifiserende foul etter § 37 er
begrunnet i vold eller trusler om vold, skal rapport sendes til NBBF som videresender
saken til Sanksjonskomiteen for behandling. Førstedommeren skal redegjøre i detalj
for det hendelsesforløp som ligger til grunn for rapporten, samt evt. angi at
vedkommende er informert om automatisk utelukkelse etter punkt 1 b. Rapporten skal,
dersom skjema benyttes, underskrives av førstedommeren som også er ansvarlig for
innsendelse. Andredommeren, alternativt de to andredommerne, kan, dersom det er
ønskelig, sende inn sine kommentarer til rapporten elektronisk (på mail).
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B. 1.

Som dømmende myndighet fungerer:
a)
NBBFs Sanksjonskomité for forseelser i nasjonale turneringer, samt voldssaker
knyttet til alle turneringer.
b)
Regionsstyret for andre kamper, med unntak av voldssaker.

B. 2.

Dømmende myndighet skal følge de regler for saksbehandling som fremgår av Lov for
NBBF.

B. 3.

Dømmende myndighet kan henlegge saken uten videre forføyning eller idømme
ytterligere utelukkelse. Sanksjoner ut over de grenser som fremgår av NIFs lov §§11-1
og 11-2 kan kun ilegges av NIFs domsorganer. Dersom NBBFs domsorganer mener at
en sanksjon bør være strengere enn hva som fremgår av NIFs lov §§ 11-1 og 11-2 skal
saken uten opphold oversendes NIFs domsutvalg.
Ved idømmelse av ytterligere utelukkelse skal dømmende myndighet, som en
hovedregel, forholde seg til pkt. a-h nedenfor. Dette er likevel ikke til hinder for at
strengere sanksjon/straff kan ilegges i svært alvorlige tilfeller.
a)
All bestrafning etter nedenstående pkt. b.–h. kommer i tillegg til evt.
automatisk utelukkelse for én kamp.
b)
Grovt usportslig eller truende/skremmende oppførsel mot dommer, kommissær
eller dommerbordspersonell medfører utelukkelse fra 1–3 kamper.
c)
Grovt usportslig eller truende/skremmende oppførsel mot motspiller medfører
utelukkelse i 1-2 kamper.
d)
Forseelse som i b. eller c. etter kampslutt medfører utelukkelse i hhv. 2–4 eller
2–3 kamper.
e)
Gjentakelse av b.–d. innen 12 måneder medfører ytterligere utelukkelse i det
doble antall kamper av den opprinnelige utelukkelse.
f)
Fysisk handling eller voldelig overgrep mot dommer, kommissær eller
dommerbordpersonell under kamp eller etter kampslutt medfører utelukkelse
fra minimum 4 kamper.
g)
Fysisk handling eller voldelig overgrep mot motspiller under kamp eller etter
kampslutt medfører utelukkelse i 2–4 kamper.
h)
Opptreden eller uttalelser som kan anses rasistiske eller diskriminerende
medfører utelukkelse i to (2) til fire kamper (4)
i)
Fremsettelse av ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å
true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell
orientering.

B.4

Når en forseelse (som beskrevet i A.1 a. eller b.) begås i et lags siste kamp i en
turnering, skal dømmende myndighet avgjøre hvilken/hvilke kamp/kamper en evt.
utelukkelse skal gjelde.

B.5

Spillere og coach som blir idømt en diskvalifiserende foul kan ikke delta som spiller,
lagleder, assisterende lagfunksjonær eller dommer i noen kamp samme dag og dagen
etter spilleren har blitt idømt den diskvalifiserende foul. Hvis dømmende myndighet
finner påvist at foreteelsen som spiller/coach har gjort er svært grov kan de forlenge
perioden spiller/coach ikke kan delta som spiller, lagleder eller dommer fram til
utelukkelsen er sonet.
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C. 1.

En eventuell appell har ikke oppsettende virkning. Forøvrig vises til NBBFs Protestog appellreglement, Kap. III.

D. 1.

For Sanksjonskomiteens behandling av rapporter vedrørende diskvalifiserende fouls
eller andre former for usportslig opptreden i forbindelse med kampavvikling begått av
spiller, lagleder, assisterende lagleder eller lagfunksjonær, gjelder følgende:
a)
NBBF skal samme dag, etter at rapport er mottatt, sende kopi av rapporten pr.
faks eller e-post til den/de rapporten gjelder for uttalelse. Uttalefrist er tre (3)
dager fra mottatt rapport (skal bekreftes pr. telefon). Etter denne frist bortfaller
retten til å uttale seg.
b)
Sanksjonskomiteen bør deretter fatte avgjørelse i saken innen tre (3) dager etter
at uttalelse er mottatt hos NBBF; evt. etter at fristen for uttalelse er utløpt.
c)
Ved vurdering av sanksjon skal det regnes som et skjerpende forhold dersom
en forseelse er begått etter sluttsignalet for siste spilleperiode i en kamp.
d)
Sanksjonskomiteens leder skal uten opphold sende komiteens avgjørelse pr. epost til NBBF, som samme virkedag videresender avgjørelsen til den/de
innklagede, og eventuelt andre parter (pr. epost). Avgjørelsen skal uttrykkelig
angi bestrafningens omfang samt når vedkommende igjen er spilleberettiget.
Det skal også gi opplysning om prosedyre for appell, samt hvorvidt appell vil
ha oppsettende virkning for bestrafningen. Kopi av avgjørelsen sendes pr. epost, til vedkommendes klubb(er), dommerne som avga rapporten, og NBBFs
Arbeidsutvalg.
e)
NBBFs Arbeidsutvalg kan fastsette andre frister for saksbehandlingen dersom
særlige hensyn nødvendiggjør dette.

D. 2

Prosedyren i D.1. a–e ovenfor skal også følges av Regionen eller Arbeidsutvalget der
disse er dømmende myndighet.
(Sanksjonskomiteen leses da som Regionen/Arbeidsutvalget, og NBBF leses som
Regionen/Arbeidsutvalget).
Det er ikke anledning til å beramme og/eller omberramme en ny kamp slik at dens
plassering vil medføre en forkortning av bestrafning nevnt over under A.1. a. Det vil
ikke medføre forkortning i tid av bestrafning nevnt under A1a dersom kamp
berammes/omberammes slik at den avvikles i karanteneperioden.

D.3

Prosedyren i D.1 a-e ovenfor skal også følges av Appellkomiteen der
Sanksjonskomiteens avgjørelse er appellert. (Sanksjonskomiteen leses da som
Appellkomiteen og rapport leses som appell).
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