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Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement
Kapittel 1

Generelle bestemmelser

(1)
a)

b)
c)
d)

e)
f)

Enhver protest eller appell skal underskrives av klubbens fungerende leder
eller gruppeleder, eller DKs leder i saker som gjelder usportslig, truende,
fysisk eller voldelig oppførsel mot dommere. Protesten eller appellen skal
sendes til den instans forgåelsen sorterer under, eller den instans som sist har
hatt saken til behandling og avgjørelse.
Enhver protest eller appell må, for videre å være gyldig, sendes i to likelydende
eksemplarer i rekommandert brev, eller leveres rette instans mot datert
kvittering. Fastsatt gebyr vedlegges (jfr. Kap. II, pkt 6 og Kap. III, pkt. 6).
Ved protest eller appell må partene og vitnene etter oppfordring fra
vedkommende myndighet, sende inn uttalelser innen 2 – to – dager.
Ved alle protester eller straffeforfølgelser skal den part det protesteres mot ha
tilsendt alle sakens dokumenter før første dømmende instans feller dom. Denne
part skal også ha anledning til å uttale seg før første dømmende instans feller
dom. Frist for avsendt skriftlig uttalelse settes til 72 timer etter mottatt papirer
(24 timer hvis protesten angår sluttspill i Kvinneligaen eller Basketligaen).
Alle bilag vedrørende protester og appeller skal ved forsendelser mellom
instansene være spesifisert og nummerert i følgeskriv.
En protest eller appell skal av alle instanser behandles innen 14 dager fra saken
er ferdig dokumentert. Dersom saken gjelder sanksjoner etter diskvalifiserende
fouls eller andre former for usportslig opptreden i forbindelse med
kampavvikling begått av spiller, lagleder, assisterende lagleder eller
lagfunksjonær skal saken behandles i tråd med reglement om sanksjoner ved
diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel i forbindelse med
kampavvikling punkt D.1 - D.3.

(2)

Diskvalifikasjon eller eksklusjon kan bare oppheves av den myndighet som sist har
idømt straffen, etter innstilling fra appellinstans.

(3)

Diskvalifikasjon eller eksklusjon fritar ikke for betaling av skyldige avgifter.

(4)
a)

b)
c)
d)
(5)

Til fordel for en domfelt kan en sak som ellers er avgjort, gjenopptas hvis det
fremkommer vesentlige nye opplysninger, eller inntrer vesentlige endrede
omstendigheter, som hvis de hadde foreligget ved domfellelsen, åpenbart
hadde ført til et annet resultat.
Gjenopptagelse kan finne sted ved at den instans som sist hadde saken til
behandling og avgjørelse, bestemmer det, eller ved at søknad om
gjenopptagelse tas til følge.
Søknad om gjenopptagelse sendes den instans som sist har hatt saken til
behandling og avgjørelse. Avslås søknaden, har domfelte vanlig appellrett.
Enhver gjenopptagelse blir å behandle som alminnelig sak.

Dømmende myndigheter skal iaktta følgende:
Side 1 av 5

a)
b)
c)
d)

Enhver sak skal nøye utredes før den avgjøres.
I tvilstilfeller bør det heller frifinnes enn felles.
I ethvert tilfelle skal det bare dømmes etter de i saken foreliggende beviser.
I gjentagelsestilfelle bør en strengere straff idømmes.

(6)

For å forebygge overtredelser er det enhvers plikt å sette seg inn i gjeldende lover og
bestemmelser. Ethvert styre plikter å bekjentgjøre disse, samt mulige forandringer, på
behørig måte. Manglende kjennskap til lover og bestemmelser kan ikke påberopes
som formildende omstendigheter.

(7)

Bestemmelser i dette kapittel gjelder alle tilfelle som kommer inn under kapitlene
«Protester» og «Appeller».

Kapittel 2

Protester

(1)

Protest må nedlegges når:
a)
Resultatet av en kamp ønsket kjent ugyldig på grunn av brudd på Lov,
Kampreglement, spilleregler eller andre bestemmelser, av arrangør, dommer
eller motstander.
b)
En avgjørelse fattet av NBBFs administrasjon eller regionsstyret ønskes kjent
ugyldig på grunn av brudd på Forbundets Lov eller Kampreglement, eller
andre bestemmelser.
c)
En avgjørelse av Forbundsstyret eller Arbeidsutvalget ønskes kjent ugyldig på
grunn av brudd på Forbundets Lov eller Kampreglement, eller andre
bestemmelser.

(2)

Protest ifølge pkt. 1 a) må nedlegges av lagleder eller kaptein muntlig til dommer og
motpart før kampens begynnelse.
Unntatt herfra er:
a)
Protest på dommer eller arrangør for brudd inntruffet under kampen. Slik
protest nedlegges av lagleder eller kaptein muntlig straks etter kampens slutt,
og før dommer og motpart har forlatt baneområdet.
Protest på kampresultat grunnet feil i kampprotokollen nedlegges senest 12
timer etter kampslutt.
b)
Protest på spilleberettigelse. Med unntak fra protest på spilleberettigelse, skal
kapteinen skrive «under protest» når han eller hun skriver under
kampprotokollen.

(3)

Dommeren plikter å rapportere protester nedlagt i overensstemmelse med pkt. 1 a) og
2 på skjema vedlagt kampprotokollen.

(4)
a)
b)
c)

Protest ihht. pkt. 1 a) skal sendes til den instans kampen sorterer under, eller til
den myndighet som har godkjent kampen. Tidsfrister: Se pkt. 5 i dette kapittel.
Protest på avgjørelse fattet av NBBFs administrasjon eller regionsstyret, ihht.
pkt.1 b) sendes Arbeidsutvalget, som da er andre instans. Slik protest må være
avsendt innen 30 dager fra avgjørelsen er gjort kjent.
Protest på avgjørelse i Forbundsstyret eller Arbeidsutvalget ihht. pkt. 1 c)
sendes Appellkomiteen, som da er siste instans. Slik protest må være avsendt
innen 30 dager fra avgjørelsen er gjort kjent.
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(5)

Protester og varsler om protester ihht. pkt. 1 a) må, i overensstemmelse med pkt. 2 og
4, oppfylle følgende tidsfrister og krav:
a)
Ved sluttspillkamper i Kvinneligaen/BLNO:
1.
Telefonisk beskjed om at protest vil bli avsendt gis til NBBFs kontor
innen kontortidens 2 første timer etter kampavslutning, når det gjelder
generelle protester.
2.
Skriftlig protest senest 24 timer etter kampens slutt for generelle
protester, etter at bestemmelsene i pkt. 2 er overholdt.
3.
Telefonisk beskjed om at protest vil bli avsendt gis til NBBFs kontor
innen kontortiden den første hele arbeidsdag etter kamps avslutning,
når det gjelder protest på spilleberettigelse.
4.
Skriftlig protest senest 48 timer etter kampens slutt for protest på
spilleberettigelse, etter at bestemmelsene i Kap. 1, 1 er overholdt.
b)
Ved øvrige kamper:
1.
Senest 48 timer etter kampens slutt når det gjelder generelle protester.
2.
Senest 168 timer (1 uke) når det gjelder protest på spilleberettigelse.

(6)

Protestgebyr for alle slag protester er kr. 750,-.

(7)
a)
b)
Kapitel 3

Avgjørelse av protest sendes i rekommandert brev.
Den instans som avgjør protesten, plikter i sin avgjørelse å gjøre angjeldende
oppmerksom på appellinstans og tidsfrist.
Appeller

(1)
a)
b)
c)

Enhver protest som er avgjort av NBBFs administrasjon eller regionsstyret som
første instans, kan appelleres til Arbeidsutvalget, som da er annen instans.
Enhver protest eller appell som er avgjort av Arbeidsutvalget, som første eller
annen instans, kan appelleres til Forbundets Appellkomité, som da i begge
tilfelle er siste instans.
Enhver avgjørelse som er truffet av Sanksjonskomiteen kan appelleres til
Appellkomiteen som da er siste instans.

(2)

Enhver appell skal sendes gjennom den instans som sist har hatt saken til behandling
eller avgjørelse.

(3)

All dokumentasjon som ligger til grunn for avgjørelsen i sist avgjørende myndighet
skal oversendes til appellinstansen.

(4)

Framkommer vesentlige nye opplysninger av betydning for avgjørelsen, sendes saken
tilbake til den instans som avgjorde den, for ny behandling. Fastholder denne instans
sin avgjørelse, skal saken av denne instans oversendes neste instans for behandling
som regulær appell.

(5)

Appeller og varsler om appeller må oppfylle følgende tidsfrister og krav:
a)
Ved sluttspillkamper i Kvinneligaen/BLNO:
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1.

b)
c)

Telefonisk beskjed om at appell vil bli sendt gis til NBBFs kontor
innen kontortidens 2 første timer etter at Arbeidsutvalgets avgjørelse er
gjort kjent for den som har sendt inn protest.
2.
Skriftlig appell sendes senest 24 timer etter at Arbeidsutvalgets
avgjørelse er gjort kjent for den som har sendt inn protest, til
Forbundets Appellkomité.
Ved øvrige kamper:
Skriftlig appell senest 72 timer etter at avgjørelsen som skal appelleres er gjort
kjent for den som har sendt inn protest eller appell til første instans.
Appeller på alle andre avgjørelser ihht. pkt.1 a)-c) sendes senest 14 dager etter
at avgjørelsen som skal appelleres, er gjort kjent for den som har sendt inn
protest, eller for den som er berørt av en avgjørelse i Sanksjonskomiteen.

(6)

Appellgebyr for alle slag appeller er kr. 1.500,-.

(7)

a)
b)

Avgjørelse av appell sendes i rekommandert brev.
Den instans om avgjør appellen, plikter i sin avgjørelse å gjøre angjeldende
oppmerksom på neste appellinstans, om noen, og tidsfrist.
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