
Side 1 av 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGLEMENT FOR REGIONAL 1.DIVISJON 
 

 

 
Versjon 2018 

 
  



Side 2 av 5 

 

Reglement for regional 1. divisjon 
 

(1)  Generelle bestemmelser 

Kvinner og Menn rykker opp til/ned fra BLNO kvinner/BLNO menn og ned til 2. 

divisjon. Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs kampreglement. 

Ved uoverensstemmelser er bestemmelsene i dette reglement overordnet 

bestemmelsene i NBBFs Kampreglementet. 

 

(2)  Arrangement 

Regionale serier i basketball arrangeres av den regionen som NBBF oppnevner. Alle 

praktiske spørsmål vedrørende seriespillet avgjøres av styret i angjeldende Region, 

eller av en komité/ansatt dette ansvaret evt. er delegert til. Regionenes avgjørelser kan 

ankes til NBBF etter vanlige regler. 

 

(3)  Arrangerende region 

Alle seriekontingenter for deltakelse i regionale serier innkreves og tilfaller den 

arrangerende region. Den arrangerende region skal besørge og bekoste alle 

dommerreiser og andre praktiske tiltak for å få seriene arrangert. 

 

(4)  Klasseinndeling 

1K/1M deles i fem regioner/avdelinger: 

1. Region Øst (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region øst) 

2. Region Sør (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region sør) 

3. Region Vest (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region vest) 

4. Region Midt (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region midt) 

5. Region Nord (alle lag tilhørende klubber hjemmeværende i region nord) 

 

(5)  Sluttspill, opprykk/nedrykk 

a)  Sluttspill 

Vinnerne av hver regionale serie er berettiget til å delta i nasjonalt sluttspill for 

regional 1M/1K. Den største regionen i medlemstall gis en ekstra plass inn i 

nasjonalt 1M/1K-sluttspill. Dersom ingen av disse lagene ønsker å rykke opp 

og det er ledig plass i BLNO menn/BLNO kvinner kan svakere plasserte lag i 

sluttspillet evt. fra regionseriene eller nedrykkete lag, søke om opprykk. 

Plassering i sluttspill og deretter regionserie vil da være avgjørende for hvem 

som tilbys den eller de ledige opprykksplassene. 

 

 Opprykk til høyere serier (BLNO menn/BLNO kvinner) 

Vinnerne av hver regionale 1M/1K er berettiget til å delta BLNO 

kvinner/BLNO menn kvalifisering. Den største regionen i medlemstall gis en 

ekstra plass inn i kvalifiseringene. Dersom ingen av disse lagene ønsker å rykke 

opp kan svakere plasserte lag i kvalifiseringen evt. fra regionseriene eller 

nedrykkede lag, søke om opprykk. Plassering i kvalifiseringen og deretter 

regionserie vil da være avgjørende for hvem som tilbys den eller de ledige 

opprykksplassene.  

 

Det er ikke anledning til å rykke opp til BLNO kvinner/BLNO menn uten at en 

har kvalifisert seg via 1. divisjon eller via BLNO kvinner/BLNO menn 

kvalifiseringene.  
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b) Spilleberettigelse i kvalifiseringene følger reglene til den serien laget har 

spilt i gjennom sesongen. Spillere som er tilført klubben etter 15. 

desember eller som etter slik dato er tilbakeført etter opphold i annen 

klubb eller spilleopphold uten å ha måttet løse ny lisens er ikke 

spilleberettiget i kvalifiseringene. 

 

 c)  Nedrykk til lavere divisjoner (2M/2K) 

Antall lag som rykker ned reguleres av følgende bestemmelser. 

1.  Det bør maksimalt være 10 lag (fordelt i en enkelt avdeling) i hver 

regionale 1. divisjon. Regionene kan tillate flere lag enn maksgrensen 

hvis det er det mest praktiske for aktuell region.    

2.  Lag som avmelder seg fra BLNO menn/BLNO kvinner innen frist 

kommer i tillegg til eksisterende lag i regional 1M/1K 

3.  Såfremt lag melder sin interesse, skal det alltid rykke opp 2 lag fra 2. 

divisjon. 

 

d)  Berettigelse til deltakelse 

En og samme klubb gis anledning til å stille flere lag i regional 1K/1M. 

Likeledes kan klubb med lag i BLNO kvinner/BLNO menn også delta med lag 

i regional 1K/1M 

 

(6)  Påmelding 

Hvis et lag som har deltatt i siste sesongs regionale serier og er kvalifisert for 

påfølgende sesongs regionale serier ikke ønsker å delta, må laget ha gitt skriftlig 

beskjed til arrangerende region innen påmeldingsfristen for kommende sesong. Lag 

som deltar i regionale serier må være gjeldfri til NBBF og regionen ved påmelding. 

 

(7)  Seriekontingent 

Den arrangerende region fastsetter seriekontingenten seinest en måned før frist for å 

trekke seg fra deltakelse utløper.  

 

(8)  Kampoppsett 

Den arrangerende region er ansvarlig for kampoppsettet for regionale serier og at 

spillebaner er tilgjengelig til de oppsatte kamper. Regionale serier avvikles som 

dobbelserie med borte- og hjemmekamper. Den arrangerende region kan fravike dette 

prinsipp, dersom sportslige og økonomiske hensyn tilsier dette. 

 

(9)  Baner 

Kamper i regionale serier og kvalifiseringskamper skal bare spilles på baner godkjent 

av NBBF. Bare baner med internasjonale mål skal godkjennes. 

 

(10)  Spilledrakter 

Spilledraktene må være i overensstemmelse med: «Offisielle spilleregler for 

basketball». 

 

(11)  Teknisk arrangement 

Klubbene er ansvarlige for arrangementet av sine hjemmekamper. Dette innebærer det 

tekniske opplegget i hallen, bemanning av sekretariat og resultattavle, samt evt. 
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billettsalg. Bortelaget har krav på å ha en observatør i sekretariatet. Hjemmelaget 

plikter å legge forholdene til rette for dette. 

 

(12)  Dommere 

a)  Den arrangerende region setter opp dommere. 

b)  Dommerne skal være nøytrale og bør være autoriserte som region- eller 

forbundsdommere. 

c)  Hjemmelaget skal utbetale dommerne deres godtgjørelse i forbindelse med 

kampen, og helst før kampen. En eventuell avtale om betaling i pausen eller 

etter kampslutt gjøres med førstedommeren. Dommerne plikter å kvittere for 

mottatt godtgjørelse. Lag som ikke betaler dommerne deres godtgjørelse på 

denne måten, rapporteres til ansvarlig myndighet. 

d)  Arrangøren bør sørge for at dommerne får garderobe atskilt fra lagenes 

garderober. 

 

(13)  Resultatinnberetning 

Hjemmelag plikter å rapportere inn kampresultatet på den måte som fastsettes av den 

arrangerende region. Hjemmelaget har videre ansvaret for at kampprotokollen 

(originalen) blir sendt til den arrangerende region. Den arrangerende region har 

adgang til å bøtelegge lagene som unndrar seg fra noen deler av denne plikt. 

 

(14)  Omberammelse 

Skriftlig søknad om omberammelse av en kamp må være arrangerende region i hende i 

henhold til regionens regelverk 

 

(15)  Utelukkelse av lag m.v. 

a)  Lag som ikke møter til kamp kan utelukkes fra deltakelse i inneværende og 

påfølgende sesongs serie. 

b)  Lag som trekker seg eller blir utelukket fra serien, ilegges bot og er pliktig til å 

betale hele seriekontingenten. Lagets kamper annulleres, og laget inntar 

automatisk siste plass i serien. 

 

(16)  Turneringsjury 

Den arrangerende region fastsetter hvilket organ som fungerer som turneringsjury i 

den enkelte avdeling. Avgjørelser truffet av turneringsjuryen kan appelleres til NBBFs 

Arbeidsutvalg (første instans) og deretter til NBBFs Appellkomité (siste instans). 

 

Økonomiske bestemmelser 

 

(17)  Reiseutgifter 

Bortelagene betaler selv alle sine utgifter til reiser, kost og losji. Ved nasjonal 1M/1K 

sluttspill beregnes normal reisefordeling. 

 

(18)  Billettinntekter 

Hjemmelaget kan sørge for billettsalg og beholder inntekten av dette. 

 

(19)  Diverse økonomiske satser 

Den arrangerende region fastsetter foran hver sesong seriekontingenter, dommernes 

reiseutgifter og maksimalsatser for kost og losji. Disse skal falle innenfor de 

maksimalsatser som til enhver tids fastsettes av NBBF. 
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(20)  Purrerutiner 

Økonomiske utestående skal purres fra den arrangerende region. I hver purring skal 

fastsettes en ny betalingsfrist på minst to uker regnet fra den dato purringen 

framkommer til klubbens adresse. Det er anledning til å ilegge purregebyrer. Dersom 

det økonomiske mellomværende ikke er innbetalt innen fristen fastsatt i tredje purring, 

kan klubbens lag utelukkes fra videre seriespill. 

 

(21)  Ansvar 

a)  Spillere, dommere og funksjonærer må rette seg etter de regler som gjelder på 

de baneanlegg som benyttes til kampene. 

b)  Klubbene er ansvarlige for skade som måtte oppstå ved uforsiktighet og 

ansvarsløs opptreden på spillestedene. 

 

(22)  Forsikring og lisenser 

Se NBBFs Kampreglement, Kapittel 10 Forsikring og lisenser. 

 

 


