Kampreglement for Region Sør
Vedtatt på kretstinget 23. april 2003
§ 1 Alminnelige bestemmelser
Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs kampreglement, med de endringer og tilføyelser som
er nevnt i dette reglement.
§ 2 Anmeldelse av lag til kretskamper
Kamper om kretsmesterskapet spilles hvert år innendørs. Kampene starter i september/oktober og bør
avsluttes innen 30. april. Klubbene skal innen 1. april anmelde de lag som skal delta i kamper om
kretsmesterskapet neste sesong. Kretsen bekrefter påmeldingen senest en uke etter fristens utløp. Nye
lag meldes på i laveste klasse. Lag som en sesong ikke har deltatt, som har blitt diskvalifisert eller som
har trukket laget fra serien siste sesong, rykker automatisk ned en klasse.
§ 3 Økonomiske forhold
Startkontingenten regnes ut på grunnlag av antatte utgifter for avvikling av kretsserien. I antatte utgifter
inngår eventuelle kjøp av tjenester for å avvikle seriespillet.
Klubber som ikke har gjort opp sine økonomiske forhold til kretsen, kan utelukkes fra neste sesongs
kretsserie. Tidligere utelukkede klubber, eller klubber som har trukket seg fra serien etter fristens utløp,
kan nektes senere deltakelse i serien inntil alle økonomiske mellomværende med kretsen er brakt i
orden.
§ 4 Inngangspenger
Det er anledning for arrangerende klubb til å ta inngangspenger ved kretskamper.
§ 5 Spillesystem
a) Kretsserien spilles etter poengsystem, og hver lag spiller et likt antall kamper mot hvert av de øvrige
lag i turneringen. Vunnet kamp gir 2 poeng, tapt kamp gir 0 poeng.
b) Etter endt serie avgjøres rekkefølgen mellom lagene etter antall oppnådde poeng. Står to eller flere
lag likt, avgjøres rekkefølgen mellom dem etter følgende regler; 1. antall poeng i innbyrdes kamper, 2.
måldifferanse i innbyrdes kamper, 3. samlet måldifferanse, 4. samlet målkvotient. Hvis to eller flere lag
står likt etter dette punkt, bestemmer kretsstyret om omkamp(er) skal spilles. 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 seriespillet i løpet av
sesongen, regnes ikke resultatet av de kamper dette laget har spilt.
c) Når to eller flere lag spiller omkamp, skal ved enkel serie de(t) lag ha hjemmekamp som sist hadde
bortekamp. Ved dobbel serie foretas loddtrekning om bane. Hvis billighetshensyn tilsier det, kan
kretsstyret treffe andre bestemmelser med hensyn til bane.
§ 6 Opprykk
a) Ett lag i seniorserien rykker opp i 2. divisjon.
b) Dersom det er to eller flere avdelinger i en klasse, skal de to beste lagene i hver avdeling delta i
kvalifisering om opprykk/kretsmesterskap. Såvidt mulig spilles disse kamper i dobbel serie. Kretsstyret
bestemmer ellers turneringsformen.
§ 7 Forsinkelse av kamper
Er et lag uten gyldig grunn årsak til at en kamp ikke kan begynne senest 5 minutter etter det bestemte
tidspunkt, taper laget kampen. 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. 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.
§ 8 Spilletider
Det spilles etter de offisielle spilletidene. Alle klasser bruker effektiv tid.
Dame junior/herre junior: 4x10 minutter, 5 minutter pause.
Jenter/gutter: 4x10 minutter, 5 minutter pause.
Småjenter/smågutter: 4x10 minutter, 5 minutter pause. Hvert lag skal bestå av minst 8 spillere (se også
Passerelle-reglene)

Minijenter/minigutter: 4 x 5 min. Pauser: 2, 5 og 2 min. (Det er egne regler for minibasket, hvert lag
skal bestå av minst 8 spillere)
§ 9 Antall lag
I 3 divisjon kan en klubb bare stille ett lag. Klubber som har lag i NBBFs nasjonale 1. og 2.
divisjonsserie, kan ikke delta i 3. divisjon med lag av samme alder og kjønn. Kretsstyret kan gi
dispensasjon fra denne regelen.
§ 10 Utsettelse av kamper
Et lag kan etter skriftlig søknad få utsatt en berammet kamp. Hvis en eller flere spillere på laget deltar
på arrangementer pålagt av krets eller forbund, vil klubben alltid få søknad innvilget. I andre tilfeller må
klubbene regne med helt spesielle grunner for å få innvilget søknad om utsettelse. Ferier, skoletur og
liknende kvalifiserer ikke til utsettelse. Frist for søknad om utsettelse er fjorten - 14 - dager. Kretsen
plikter å gi skriftlig beskjed om søknadens utfall senest en uke før kampdato.
§ 11 Berammelse og omberammelse av kamper
a) Kretsen må postlegge terminlisten tre uker før seriestart.
b) Kamper som kretsen omberammer skal meddeles klubbene senest 48 timer før kampen, med mindre
alle parter samtykker i kortere frister.
c) Lag bør ikke settes opp i flere kamper på samme dag.
d) Lag som ikke stiller til kamp oppført i terminlisten, uten å ha gitt beskjed på forhånd, kan ilegges en
bot oppad til kroner 1000,e) Dersom et lag på forhånd har gitt beskjed om at det ikke møter til kamp, trenger ikke det andre laget
møte på banen for å få walk-over.
f) Lag som trekker seg etter at seriespillet er begynt, ilegges en bot på kroner 3500, og er forpliktet til å
betale seriekontigent. En klubb som trekker et lag fra videre deltakelse i seriespill, må sende skriftlig
underretning om dette til kretsstyret straks slikt vedtak er fattet i klubbstyret.
g) Lag som melder forfall til to kamper i samme sesong, anses som trukket.
h) En avbrutt, avlyst eller annullert kamp skal, dersom ny kamp blir besluttet, spilles på samme bane
hvor den først var bestemt, med samme spilletid og samme arrangør. Er arrangøren skyld i at kampen
ble avbrutt, avlyst eller annullert, kan kampen legges et annet sted.
§ 12 Bane og materiell
a) Spillebanen skal være godkjent av kretsstyret.
b) Hjemmelaget er ansvarlig for at spilleball og nødvendig utstyr for sekretariat finnes.
§ 13 Spilledrakt
a) Alle lag har plikt til å møte i reglementerte drakter (trøye og bukser).
b) Trøyen skal være i den farge som er godkjent for klubben. Ved draktforandring skal søknad sendes til
kretsen for godkjenning før seriestart.
c) Alle klubber skal ha reservedraktsett i annen farge.
d) Bortelaget (det lag som står oppført sist i kampoppsettet) har plikt til å skifte drakter dersom det
etter førstedommerens mening er for stor likhet mellom lagene. I lavere klasser bør dommer godta
mindre avvikelser fra draktreglementet.
e) Nummer på draktene skal være fra 4 –15
§ 14 Sekretariat
Hjemmelaget er ansvarlig for oppretting av sekretariat og skal skaffe til veie spilleball. Til kampene skal
det minimum stille tidtaker og sekretær. Hjemmelaget er ansvarlig for at sekretariatet er bemannet 15
minutter før kampstart. Sekretariatet skal ha følgende utstyr: to klokker, markører for lagfeil og
enkeltspilleres feil, lydsignal, kampskjema og skrivesaker. Dommere skal rapportere til kretsstyret
klubber som forsinker kampen som følge av manglende utstyr eller bemanning.
Klubber som ikke overholder regler for sekretariat bøtelegges med kroner 250.
§ 15 Spillernes kvalifikasjoner
En spiller regnes som spiller og registreres automatisk som medlem av samme klubb når vedkommende
har stått på et kampskjema i en kamp arrangert av NBBF eller krets under NBBF. I alle klasser gjelder
NBBFs overgangsregler.
Lisens til NBBF må være betalt for å delta i seriespill og turneringer som VABBK arrangerer.
§ 16 Klasseinndeling og aldersgrense
Det spilles etter NBBFs klasseinndelinger. Kretsstyret plikter å arrangere kamper om kretsmesterskapet
dersom det melder seg fire eller flere lag i en klasse. Melder det seg ti eller flere lag i en klasse, kan
lagene dels opp i to eller flere puljer. Puljene settes opp kretsstyret så idrettslig som mulig. Siste
sesongs resultater legges til grunn ved vurderingen.
§ 17 Overgang fra lag til lag innen samme klubb

Dersom en klubb har to lag i samme serie, har en spiller ikke lov til å flytte fra det ene laget over på det
andre. Har en spiller først bestemt seg for det ene laget, må han spille på dette laget ut sesongen.
Kretsen kan gi dispensasjoner fra denne regelen.
§ 18 Dommere
NBBFs retningslinjer for dommere gjelder, med følgende unntak:
a) Ansvaret for å sende kamprapporten til seriekomiteen pålegges arrangerende klubb.
b) Dommerhonorar:
Forbundsdommere og kretsdommere:150 kroner for senior-/juniorkamper, 100 kroner for
aldersbestemte kamper.
Aspirantdommere: 100/50 kroner per kamp. Ikke autoriserte dommere: 50/40 kroner per kamp.
For reise utenfor hjemkommune innrømmes godtgjørelser etter Basketballforbundets satser.
Diett inntil seks timer: 40 kroner. Diett 6-12 timer: 125 kroner.
Dersom en dommer må dømme en kamp alene skal han i tillegg til sitt dommerhonorar også utbetales
halvparten av hva den andre dommeren skulle ha hatt.
§ 19 Bøter
Lag som ikke møter til berammet kamp (første gang): 1000,Lag som ikke møter til berammet kamp (andre gang): 3500,Klubber som ikke overholder regler for sekretariat: 250,Klubber som ikke sender dommere til kamp: 350,Forøvrig gjelder NBBFs straffereglement.
Lag som ikke spiller i reglementerte drakter, ilegges en bot på inntil kr. 1000,§ 20 Refusjon
Klubber som er uten skyld i at en berammet kamp ikke bli spilt, og som har hatt faktiske utgifter til en
slik kamp, kan få utgiftene refundert. Dette gjelder for eksempel reiser til bortekamp hvor hjemmelaget
ikke møter, eller utgifter til dommere og hall-leie for hjemmekamper hvor bortelaget ikke møter.
§ 21 Minilag
Klubber som vil melde på lag i kretsseriene henstilles til å arrangere en minidag i sesongen
§ 22 Når dommere ikke møter opp
Dersom en kamp ikke kan settes igang p.g.a. at det ikke kommer dommere må lagene bli enige om
hvem som skal dømme og få gjennomført kampen. Dette forholdet skal skrives i kamprapporten.
§ 23 Aldersbestemte kamper
I aldersbestemte kamper til og med gutte- og jenteklassen har hvert lag ansvar for å skaffe en dommer.
§ 24 En dommer pr. påmeldt lag
Klubbene skal før seriestart melde inn én dommer per lag de stiller med i seriene.
§ 25 Antall spillere per lag
Lag i alle klasser kan stille med 12 spillere i serie og turneringer i VABBK sin regi
§ 26 Soneforsvar og helbanepress
Det er ikke tillatt med soneforsvar og helbanepress i smågutte- og småjenteserien.
Overtredelse vil bli bestraffet med teknisk feil

	
  

