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§1 GENERELL INSTRUKS
Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs kampreglement, med de forandringer og
tilføyelser som er nevnt i dette kampreglement.
§2 PÅMELDING AV LAG TIL SERIER ARRANGERT AV REGIONEN
Kamper om Regionsmesterskap spilles hvert år innendørs. Kampene starter i
september/oktober og avsluttes i april/mai. Klubben skal innen nedenstående
påmeldingsfrister melde på de lag som skal delta i kamper om Regionsmesterskapet i
påfølgende sesong. Tentativ påmeldingsfrist til alle serier er 15. April (unntatt Easy Basket
Challenge og Easy Basket). Dette for at regionene skal ha en indikasjon på hvor mange lag
som skal delta, for å kunne forhandle frem halltid for å få avviklet seriene.
Regionen skal sende klubbene påminnelse om fristen senest 15. mars.
Lag som skal delta i serier arrangert av regionen må være gjeldfri til NBBF Basketregion
Midt-Norge og Norges Basketballforbund ved påmelding.
Endelig påmeldingsfrist er 5. september og de som trekker seg etter 5. september, må betale
full seriekontingent. Lag som trekker seg, eller blir strøket etter at Regionskampene er begynt,
ilegges i tillegg bot.
50 % av seriekontingenten skal være innbetalt innen 15. oktober, mens de resterende 50%
skal være innbetalt innen 15. januar året etter.
Lag som ikke har betalt seriekontingent del 1 innen 15. januar året etter, utestenges for resten
av sesongen. Alle kamper dette laget har spilt strykes og trekkes ut av terminlisten. Laget må
betale seriekontingent del 1 og del 2 for å kunne spille i seriespill igjen.
Nyopprettet klubber kan søke NBBF Basketregion Midt-Norge om økonomisk støtte til
rekrutteringstiltak og materiell.
§3 SPILLERNES KVALIFIKASJONER
a) En spiller regnes som spiller for ett lag når vedkommende har stått på kampskjema for dette
laget under en kamp arrangert av NBBF, eller Region under NBBF. En person er kvalifisert
som spiller når lisens er betalt
b) I alle klasser gjelder NBBFs overgangsregler.
c) Gjestespilling tillates ikke i de aldersbestemte klasser i turneringer arrangert av NBBF
direkte eller av klubber tilsluttet NBBF.
§4 KLASSEINNDELING OG ALDERSGRENSER
a) Regionstyret står som turneringsledelse for kampene om Regionmesterskapet i følgende
klasser med følgende aldersinndeling:
Senior
U19
U16
U15
U14
U13
Easy Basket
Easy Basket Challenge

Ingen begrensning
må ikke har fylt 19 år
må ikke har fylt 16 år
må ikke har fylt 15 år
må ikke har fylt 14 år
må ikke har fylt 13 år
må ikke har fylt 13 år
må ikke har fylt 10 år

HER REGNES DEN 1. JANUAR DET ÅRET SESONGEN AVSLUTTES.
b) Melder det seg 8 eller flere lag i en klasse, kan lagene deles opp i to puljer (elite A og B).
Puljene settes opp av Regionstyret så idrettslig jevnt som mulig og i samråd med lagene.
c) Melder det seg færre enn 4 lag i en klasse, må regionstyret vurdere å slå sammen årsklasser.

§5 ANTALL LAG.
a) Klubber som har lag i NBBFs Eliteserie, eller regional 1. divisjon kvinner/regional 1.
divisjon menn, kan generelt ikke delta i 2. divisjon kvinner/2.divisjon menn. Hvis
reservelagsserie ikke blir arrangert kan ekstra lag bli med i Regionens laveste divisjon.
b) I alle andre klasser er det anledning til å stille flere lag.
§6 OVERGANG FRA LAG TIL LAG
a) Det lag som klubben anmelder som 1. lag regnes i høyere klasse enn det lag som anmeldes
som 2 lag osv.
b) Hvert lag kan benytte inntil 2 spillere som har spilt på det foran rangerte lag, uten at disse
må stå over en kamp i dette lags divisjon.
c) Andre spillere som har deltatt i høyere divisjon, kan ved å stå over en kamp i denne
divisjon , få rett til å spille på lag i lavere divisjoner eller reservelagsserie.
d) En spiller kan ikke samme sesong spille i mer enn to divisjoner, i tillegg til reservelagsserie
og aldersbestemte klasser, med mindre vedkommende skifter klubb og derved følger NBBFs
overgangsbestemmelser.
e) Blir det spilt kamp i høyere divisjon samme dag, har spilleren rett til å delta på lag i lavere
divisjon uansett tidspunkt for kampen.
§7 SPILLETIDER
a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende:
Kampart
Spilletid
Senior
4 x10 min effektiv tid
U18-U19
4 x10 min effektiv tid
U14-U17
4 x10 min effektiv tid
U13
6 x 5 min. effektiv tid
Easy Basket
6 x 5 min løpende tid
Easy Basket Challenge
6 x 5 min løpende tid
Eventuelle ekstraomganger (dvs. fra U14 og oppover) er 5 min. effektiv tid etter 2 min. pauser
i alle klasser. Også mellom ekstraomgangene skal det være 2 min. pause.
b) Ventetiden for en kamps begynnelse skal ikke overskride 5 min. Lagene har ikke krav på
mer enn 5 min. oppvarming mot kurv på spillebanen.
c) Se Offisielle spilleregler for basketball §20 angående tapt kamp som straff.
§8 SPILLERDRAKTER
Det henvises til Offisielle regler for basketball §4.3. (Kommentar: fra 01.08.14 tillates tallene
0, 00 og 1 – 99).
§9 BANEN
Alle kamper skal arrangeres på baner med internasjonale mål. Regionstyret kan i spesielle
tilfeller godkjenne andre baner.
§10 REKKEFØLGEN I KLASSENE/PULJENE
Ref. «Offisielle spilleregler for basketball» (gjeldende fra 01.08.14) – Offisielle
kampprosedyrer, punkt D.
D. RANGERING AV LAG

D.1

Prosedyre:

D.1.1 Lag skal rangeres ihht. “vinn-tap-forhold”; kamppoengene for vunnete og tapte
kamper, dvs. 2 poeng for vunnet kamp, 1 poeng for tapt kamp og 0 poeng for en kamp laget
har tapt som straff.
Norsk merknad:
Norge gis det 0 kamppoeng for tapt kamp. Lag som har tapt kamper som straff rangeres etter
andre lag med samme poengsum (Se ellers NBBFs kampreglement kapittel 5 for andre avvik).
D.1.2 Prosedyren skal benyttes på hvert lag som har spilt kun 1 kamp mot hver motstander
i en gruppe (i en enkelt turnering) i tillegg til på hvert lag som har spilt 2 eller flere kamper
mot hver motstander (liga med hjemme- og bortekamper eller flere turneringer).
D.1.3 Hvis 2 eller flere lag har det samme “vinn-tap-forholdet” etter alle kampene i en
gruppe, avgjøres rangeringen av kampen/-ene mellom disse 2 eller flere lagene. Dersom de 2
eller flere lagene har det samme antall scorete og innslupne spillepoeng i kampene dem
imellom, må ytterligere kriteria benyttes i følgende rekkefølge:
•
Største differanse i spillepoeng i kampene mellom dem (innbyrdes oppgjør)
•
Største antall spillepoeng scoret i kampene mellom dem
•
Største differanse i spillepoeng av alle kampene i gruppen
•
Største antall spillepoeng scoret i alle kampene i gruppen
Dersom disse kriteriene ikke kan avgjøre rangeringen, skal man trekke lodd.
D.1.4 Dersom man, etter en slik redusering, har flere enn 2 lag som står likt, gjentas
prosedyren fra D.1.3.
(Kommentar: Regelheftet inneholder mange eksempler på rangering av lag).
§11 OPPRYKK
Frivillig opprykk til 1. divisjon kvinner/1.divisjon menn etter NBBFs regler.
§12 ARRANGEMENT AV KAMPER
a) Regionen står som leier av alle haller Regionskamper spilles i.
b) Ingen lag har krav på å få hjemmekamper i en bestemt hall.
c) Det er anledning for klubber å ta inngangspenger ved Regionskamper, men dette må først
gjøres etter avtale med Regionsstyret og tillatelse fra halleier/vaktmester i hallen.
d) Overskuddet ved slike kamper tilfaller klubbene.
e) Omfang av grunnserie og sluttspill må før hver sesong vurderes av turneringskomiteen som
setter opp forslag til terminliste. Dette forslag forelegges styret i Regionen som fatter endelig
vedtak om kampoppsettets prinsipielle utforming.
f) Dersom ingen av Regionens klubber har tatt på seg å arrangement av regionale
arrangementer i NBBFs regi kan Regionen pålegge klubber å arrangere disse.
§13 SEKRETARIAT
a) Hjemmelaget (det lag som står først i kampoppsettet) er ansvarlig for oppretting av
sekretariat. Sekretariatet skal bemannes av personer som ikke står oppført på kampskjema
som spiller, lagleder eller ass. lagleder i den aktuelle kampen. Kampene tillates spilt uten
foreskrevet anvisningstavle for løpende målpoengstilling, dersom det etter anstrengelser fra
arrangør ikke har vist seg mulig å skaffe slik. Hjemmelaget er ansvarlig for at utstyr til
sekretariatet er i orden og at det er 2 baller til bortelagets disposisjon for oppvarming. En av
disse eller en annen ball må være i en slik forfatning at den kan brukes som kampball.
b) Hjemmelaget er ansvarlig for at sekretariatet er bemannet 20 min før kampstart. Dommerne
skal rapportere til Regionsstyret lag som forsinker kamper mer enn 5 min. p.g.a. manglende
utstyr eller for sen bemanning.

§14 UTSETTELSE AV KAMPER
a) Et lag kan etter søknad få utsatt en berammet kamp. Hvis laget, en eller flere spillere deltar
på arrangement pålagt av Region eller forbund vil søknaden alltid innvilges. I andre tilfeller
må lagene regne med helt spesielle grunner for å få innvilget søknaden. Sykdom hos spillere,
ferier, skoleturer, o.l. kvalifiserer ikke til utsettelse (se dog pkt. b i denne paragraf for unntak).
Frist for søknad om utsettelse av berammet kamp er 14 - fjorten - dager før opprinnelig
kamptidspunkt.
b) I forbindelse med obligatoriske gjøremål med skole eller religionsutøvelse kan lag få
omberammet sine kamper dersom følgende betingelser er oppfylt:
Minst 4 av lagets spillere må være opptatt med det obligatoriske gjøremål den aktuelle
kampdag. Skriftlig søknad må være Regionen i hende senest 14 dager før kampen skal
spilles. Vedlagt søknaden må følge bekreftelse fra kompetent myndighet om at arrangementet
er obligatorisk for de navngitte spillerne.
c) Kampen skal berammes innen 4 uker av opprinnelig dato. Kampen kan kun flyttes en gang.
d) Dersom klubber ønsker å flytte kamper ut fra grunner som normalt ikke kvalifiserer til
utsettelse, kan det søkes Regionen om omberammelse. Søknadsfristen er den samme som ved
utsettelse av kamper- 14 dager før opprinnelig kamptidspunkt. Sammen med søknaden skal
det følge en bekreftelse fra motstanderklubb. Det skal her benyttes standardisert skjema som
finnes på nettsiden. Det kan også fås tilsendt fra Regionskontoret. Dommerkontakt/dommere i
oppsatt kamp skal informeres. Klubb som søker har i tillegg ansvar for at ny kamp blir
berammet med nøytrale dommere. Gebyret på for omberammelse av kampen skal være
innbetalt før opprinnelig kamp skulle vært spilt.
§15 BERAMMELSE OG OMBERAMMELSE AV KAMPER
a) Kamper som Regionen har berammet eller omberammet skal meddeles skriftlig, og beskjed
må være klubbene, kontaktpersoner, trenerne og dommerne i hende senest 48 timer før
kampen.
b) Lag bør ikke settes opp til kamp to dager etter hverandre.
c) Lag som ikke stiller til kamp oppført i terminlisten uten å ha gitt beskjed (til Regionen,
motstanderen og dommerne) senest 3 dager (72 timer) før kampstart ilegges bot.
d) Hvis et lag har gitt beskjed (til Regionen, motstanderen og dommerne) om at de ikke kan
møte til kamp, behøver ikke det andre laget å møte opp på banen for å få walk-over.
e) Lag som melder forfall til 2 - to - kamper i samme serie kan nektes adgang til de
gjenværende kamper.
§16 ØKONOMISKE FORHOLD
Regionsseriene skal være selvfinansierende. Startkontingenten regnes på grunnlag av antatt
utgifter i hver klasse.
§17 DOMMERNE
a) Hvert lag er forpliktet til å stille en dommer pr. påmeldt lag i Regionsseriene. Kun
dommere som sier seg villig til å dømme minst 10 regionsseriekamper i løpet av sesongen,
telles med. Plikten til å stille dommere gjelder ikke for påmeldte lag i klassene småjenter og
smågutter, Easy Basket og Easy Basket Challenge. En klubb er fritatt fra å stille med
dommere, første sesongen denne deltar i regionsseriespill.
b) Dersom en klubb mangler dommere i.h.t. §17 pkt. a), kan aspiranter som er påmeldt til
første dommerkurs telles med i det pliktige antall. En oversikt over navngitte personer som
sier seg villig til å delta på dommerkurs, skal i ovenstående tilfelle oversendes NBBF Region
Midt innen 15. september den inneværende sesong.
c) Dersom en klubb ikke stiller tilstrekkelig antall dommere i.h.t. §16 pkt. a) + b), pålegges et
gebyr i henhold til regionens honorar og bøtereglement. Dette gebyr forfaller til oppgjør 15.
desember den inneværende sesong.
d) Dommerne som settes opp i Regionskamper må være tilsluttet en av NBBFs klubber.

e) Hvis ikke autoriserte, nøytrale dommere kan skaffes, skal lagkapteinene underrettes før
kampen og eventuelt godkjenne andre løsninger. Det er hjemmelagets plikt å undersøke
hvilke dommere som møter, og eventuelt ta initiativ til at andre løsninger forsøkes.
f) Lagene kan ikke nekte å spille kamper dersom en dommer er tilstede og vedkommende er
forbunds- eller regionsdommer.
g) Dommere og dommeraspiranter har krav på delvis dekning av reiseutgifter for hver dømte
kamp i Regionsseriene. For dommere som ikke møter, eller melder forfall senere enn 72 timer
før kampen, kan dommerne ilegges bot.
h) Dommerhonorar bestemmes av Regionsstyret for hver sesong.
i) Oppførte dommer er ansvarlig for kampen, uansett eventuell bytting dommerne imellom.
j) Førstedommeren er ansvarlig for at kampprotokollen sendes Regionen senest 2. virkedag
etter kampdato.
k) Ved bytte av kamper innbyrdes i dommergruppen, er den dommer som er satt opp på
dommeroppsettet ansvarlig for umiddelbart å varsle Regionen hvem som er dennes
stedfortreder. Beskjeden skal gis til dommeransvarlig i Regionen (når beskjeden er mottatt, er
den nye dommeren ansvarlig for kampen).
l) Dersom kampen mellom to kamper på ett kampsted bortfaller, kan dommeren sende
kravskjema iht. gjeldende dommersatser.
m) Hvis en eller flere dommere oppsatt til en kamp, møter til et slikt tidspunkt at kampstart
beviselig forsinkes, utbetales kun halvt honorar til vedkommende dommer(e). Hvis en
dommer møter slik at kampen starter til riktig tid, men meddommer(e) møter etter kampstart,
skal dommeren som møter etter kampstart kun motta halvt honorar.
§18 EASY BASKET CHALLENGE (EBC) OG EASY BASKET (EB)
Easy Basket Challenge og Easy Basket spilles etter de gjeldende regler for Easy Basket
Challenge og Easy Basket utgitt av NBBF.
§19 OVERTREDELSE AV REGLEMENTET
Overtredelse av kampreglementet kan medføre bøtelegging etter satser fastsatt av styret.
§ 20 INNRAPPORTERING AV KAMPRESULTAT
Hjemmelaget pålegges å rapportere resultatet i henhold til NBBFs reglement.

