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§1

Generell instruks:
Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs kampreglement, med de
tilføyelser og forandringer som er nevnt i dette reglementet.

§2

Påmelding av lag til Regionsseriene samt Easy Basket:
Før klubber kan anmelde lag til seriespill skal de være gjeldfri til Region Øst
eller ha inngått en forpliktende nedbetalingsplan på gjeld til Region Øst –
kommende sesongs seriekontingent skal da i sin helhet betales inn på
forskudd og det gjøres en avtale på gjelden.
a) Kampene om Regionsmesterskap, Seriemesterskap samt Easy Basket spilles
hvert år innendørs. Sesongen starter i september/oktober og avsluttes i
mars/april.
b) Klubbene skal innen 15. mai anmelde til regionen de lag som skal delta i
seriespill kommende sesong.
c) Klubber som trekker lag før fredag i uke 25 er pliktig til å betale
påmeldingsavgiften for gjeldende lag.
d) Klubber som trekker lag etter fredag i uke 25 er pliktig til å betale halv
seriekontingent for gjeldende lag.
e) Klubber som trekker lag etter fredag i uke 34 er pliktig til å betale full
seriekontingent for gjeldende lag.
f) Klubber som trekker lag etter seriestart, definert til fredag i uke 41, er pliktig til
å betale 1,5 ganger seriekontingenten for gjeldende lag.
g) Lag som ikke har deltatt i en eller flere forutgående sesonger, må melde seg
på i laveste divisjon/klasse.
h) Lag som forrige sesong ble strøket eller trukket fra serien, rykker automatisk
ned én divisjon.

§3

Spillernes kvalifikasjoner:
a) En person regnes som spiller og registreres automatisk som medlem av en
klubb når vedkommende har stått oppført i kampprotokollen i en kamp
arrangert av NBBF eller region under NBBF.
b) Spillere kan delta på sitt eget aldersnivå, samt på høyere aldersnivåer.
c) I alle klasser gjelder NBBFs overgangsbestemmelser.
d) NBBFs lisensbestemmelser må overholdes.
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§4

Klasseinndeling, aldersgrenser og opprykk/nedrykk:
Region Øst inviterer til seriespill og Regionsmesterskap (RM) i følgende
klasser:

Klasse

Aldersgrense

Serie

RM

Senior kvinner

Ingen

X

Senior menn

Ingen

X

U19 Kvinner

Man fyller 19 år det kalenderåret sesongen avsluttes

X

X

U19 Menn

Man fyller 19 år det kalenderåret sesongen avsluttes

X

X

U17 Kvinner
U17 Menn

Man fyller 17 år det kalenderåret sesongen avsluttes
Man fyller 17 år det kalenderåret sesongen avsluttes

X
X

X
X

U16 Kvinner
U16 Menn

Man fyller 16 år det kalenderåret sesongen avsluttes
Man fyller 16 år det kalenderåret sesongen avsluttes

X
X

X
X

U15 Kvinner

Man fyller 15 år det kalenderåret sesongen avsluttes

X

X

U15 Menn
U14 Kvinner

Man fyller 15 år det kalenderåret sesongen avsluttes
Man fyller 14 år det kalenderåret sesongen avsluttes

X
X

X
X

U14 Menn

Man fyller 14 år det kalenderåret sesongen avsluttes

X

X

U13 Kvinner

Man fyller 13 år det kalenderåret sesongen avsluttes

X

X

U13 Menn

Man fyller 13 år det kalenderåret sesongen avsluttes

X

X

U12 Kvinner

Man fyller 12 år det kalenderåret sesongen avsluttes

Våren

U12 Menn

Man fyller 12 år det kalenderåret sesongen avsluttes

Våren

Regionen har ansvaret for å sette opp puljene hensiktsmessige.
I 1K og 1M er seriemester Regionsmester
a) I G13 og J13 spilles det øst/vest på høsten og våren.
Det legges opp til spilledager hvor lagene kan spille flere kamper på et døgn
De to beste fra hver serie går til Regionsmesterskapet.
#1 øst møter # 2 vest og #1 vest møter #2 øst i semifinalene.
b) I G14/J14, G15/J15 og G16/J16 spilles det en Eliteserie med 10 lag gjennom
hele sesongen. I tillegg så spilles det øst/vest (eller B i forhold til
påmeldingen).
Regionen har ansvaret for å sette opp puljene hensiktsmessige.
De fire beste fra Elite går til Regionsmesterskapet.
#1 møter #4 og #2 møter #3 i semifinalene.
Det spilles både bronsekamp og finale.
Hvis det er hensiktsmessig så kåres det et All Star Team og finalens beste
spiller.
c) I alle andre aldersbestemte serier spilles det A og B-serie. De fire beste fra A
går til Regionsmesterskapet.
#1 møter #4 og #2 møter #3 i semifinalene.
Det spilles både bronsekamp og finale.
Hvis det er hensiktsmessig så kåres det et All Star Team og finalens beste
spiller.
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d) Det kan innen 15. desember meldes på nye lag i Region øst/vest (eller B) i
klassene G13/J13, G14/J14, G15/J15 og G16/J16.
Seriekontingent for disse lagene er 50 % av kontingenten i gjeldene klasse.
Administrasjonen avgjør om påmelding kan aksepteres.
e) Seniorseriene:
Serie
1K

Lag
10

Kamper/lag
18

Opprykk
NBBF

2K

10

18

1.- og 2.plass

3K
1M

Ubegrenset
12

22

1.- og 2.plass
NBBF

2M

20

18

1.plass i hver pulje

3M

20

18

1.- og 2.plass i hver
pulje

4M

20

18

1.- og 2.plass i hver
pulje

Nedrykk
9.- og
10.plass
9.- og
10.plass
11.- og
12.plass
9.- og
10.plass
i hver
pulje
9.- og
10.plass
i hver
pulje

Det dannes to avdelinger i 2, 3 og 4 divisjon Menn, Øst og Vest. Regionen har
ansvaret for å sette opp puljene hensiktsmessige.
Hvis det blir ledig plasser i en divisjon tilbys plassen i denne rekkefølgen:
1.
Det beste laget som rykket ned
2.
Det dårligste laget som rykket ned
3.
Det beste laget fra divisjonen unders om ikke rykket opp
4.
Det neste beste laget fra divisjonen under som ikke rykket opp
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f) Easy Basket:
Region Øst følger NBBFs spilleregler for Easy Basket.
Easy Basket Challenge (EBC) er for de som er 6-10 år gamle, Easy Basket
Gutter (EBG) og Easy Basket Jenter (EBJ) er for de som er 11-12 år gamle.
Det arrangeres turneringsdager i hver klasse/måned i perioden høstferie til
påske.
Arrangementsansvar – turneringsdager:
Klubbene søker Region Øst innen gitt tidsfrist på disse arrangementene og
Region Øst tildeler i forbindelse med serieoppsettet i september EBC/EBturneringsdager.

Påmelding til EBC, EBG og EBJ:
Hver klubb med deltakende lag i EBC/EB skal ha en kontaktperson som
koordinerer informasjonsflyten mellom klubb og NBBF Region ØST.
Klubbene melder inn kontaktinfo for sin EBC/EB-kontaktperson og NBBF
Region ØST oppretter en felles e-postliste. Klubbene er ansvarlige for å
oppdatere sin kontaktinformasjon kontinuerlig.
Kun påmeldte lag mottar informasjon om kampoppsett og tidspunkter til
turneringer. Alle på denne listen får tilbud om å delta på alle arrangementer i
deres klasse.
Det spilles 2 kamper/lag pr arrangement.
Innen 3 uker før turneringsdag sender klubbene påmelding til Region Øst som
igjen fordeler påmeldte lag mellom aktuelle arrangører.
NBBF Region ØST er ansvarlig for all kommunikasjon til deltakende lag samt
kampoppsett.
Deltakende lag betaler inn påmeldingsgebyr fastsatt av Regionstyret pr
turneringsdag.
I tillegg skal deltakende lag betale dommerhonorar for 1 kamp (2 dommere) pr
turneringsdag. Dommerhonorar fastsettes av Regionstyret og betales direkte
til dommerne i hallen.
Dersom påmeldt lag til EBC/EB turneringsdag trekker seg fra arrangementet 3
uker eller mindre fra turneringsdato, skal klubben betale påmeldingsgebyr og
dommerhonorar.
Dersom påmeldt lag til EBC/EB turneringsdag trekker seg fra arrangementet
72 timer eller mindre fra turneringsstart, skal klubben betale påmeldingsgebyr
og dommerhonorar. I tillegg blir klubben ilagt bot på kr. 500,-.
Arrangørklubb sender en arrangementsrapport til Region Øst.

g) Dispensasjon på alder:
Dispensasjon til overårige spillere kan innvilges etter søknad for spillere som
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er ett år eldre enn aldersklassen og vil markeres med (D) etter lagsnavnet på
oppsettet og tabellen.
Det gis tillatelse til å benytte tre overårige spillere/kamp når dispensasjon er
innvilget.
For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av
lagene, men laget kan ikke vinne serien eller gå til Regionsmesterskapet.
Følgende begrensninger gjelder for dispensasjon for alder:
Dispensasjon for alder kan ikke innvilges i Elite- eller A-serier.
Regionstyret kan, i spesielle tilfeller, etter søknad innvilge dispensasjon for
alder i Elite- eller A-serier.
h) Dispensasjon på flyt mellom A og B-lag:
For lag i samme klasse kan det etter søknad innvilges dispensasjon for inntil
tre fritt valgte spillere å gå mellom klubbens A og B-lag for hver kamp.
Det vil da være B-laget som får (D).
For lag som er innvilget dispensasjon vil kampene telle med i rangeringen av
lagene, men laget kan ikke vinne serien eller gå til Regionsmesterskapet.
Følgende begrensninger gjelder for dispensasjon for fri flyt:
1. Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag har 7 spillere på
kampskjemaet kan maksimalt 2 av disse spille med fri flyt dispensasjon.
2. Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag har 8 spillere på
kampskjemaet kan maksimalt 1 av disse spille med fri flyt dispensasjon.
3. Dersom lag med dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag har 9-12 spillere
på kampskjemaet kan ingen spillere delta med fri flyt dispensasjon.
4. Dispensasjon for fri flyt mellom A og B-lag kan ikke innvilges fra Eliteserie til
annen serie.
§5

Overgang fra lag til lag:
a) Dersom en klubb deltar med flere lag i samme aldersklasse, kan ikke disse lag
benytte de samme spillere uten følgende begrensinger:
•

En spiller som deltar i en kamp for klubbens A-serielag, må stå over
neste kamp for dette laget før han/hun kan spille for klubbens Bserielag i samme aldersklasse.

•

En spiller som har spilt en kamp for klubbens A-serielag kan dog spille
neste kamp for B-serielaget dersom den kamp som skal ståes over
spilles samme dag.

•

Spillere kan ikke delta for samme klubb på to forskjellige lag i samme
serie i en sesong. For serier som deles inn i puljer som eksempelvis
ØST/VEST, kan spillere kun spille for ett av klubbens lag.
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b) I seniorklassene/divisjonsspillet gjelder de samme bestemmelser som under
pkt. 6a. Begrensningene vil her gjelde mellom divisjonene på følgende måte:
•

En spiller som deltar i en kamp for klubbens lag i en høyere divisjon,
må stå over neste kamp for dette laget før han/hun kan delta på et av
klubbens lag i lavere divisjon.

•

En spiller som har spilt en kamp for klubbens lag i en høyere divisjon
kan dog spille neste kamp for et av klubbens lag i lavere divisjon,
dersom den kamp som skal ståes over spilles samme dag.

•

Spillere kan ikke delta for samme klubb på to forskjellige lag i samme
serie i en sesong. For serier som deles inn i puljer som eksempelvis
ØST/VEST, kan spillere kun spille for ett av klubbens lag.

En spiller som er oppført i kampprotokollen regnes for å ha deltatt i
vedkommende kamp.
Spillere må ikke stå over kamper dersom de deltar på lag i forskjellige
aldersklasser.
Dog gjelder begrensningene om aldersgrensene i § 4.

§6

Spilletider:
Klasse
EBC

Spilletid (min) Halvtidspause Pauser ellers
4x5
3
1
Løpende tid
EBG/EBJ
6x5
3
1
Løpende tid
U13
3
1
6x5
Effektiv tid
U14 og
4 x 10
3
1
over
Eventuelle forlengingsperioder er 5 minutter effektiv tid etter 2 minutters pause
for alle klasser.
Før hver forlengingsperio de skal det være 2 minutters pause.
a) Ventetiden for en kamps begynnelse må ikke overskride 15 minutter
b) Lagene har ikke krav på mer enn 3 minutter til oppvarming mot kurven på
spillebanen.
c) Lag som ikke er spilleklare med 5 spillere 5 minutter etter at kampen skulle ha
begynt, taper kampen – dette gjelder også å ha gjennomgått spillerlisensene
med dommerne. Det andre laget vinner kampen på W.O.
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§7

Rekkefølgen i klassene/puljene:

Etter ferdigspilt serie settes rekkefølgen opp slik:
1.
Iht. antall poeng etter følgende system:
- 2 poeng for vunnet kamp, 0 poeng for tapt kamp. Kamp som vinnes ved at
motstander forspiller kampen (gir W.O.) gir 2 poeng og 20-0 i score.
- I EBG serie gis 1 poeng for uavgjort kamp.
2.

Har to eller flere lag like mange poeng, teller deres innbyrdes oppgjør.

3.

Målpoengkvotient i innbyrdes oppgjør. (Høyest kvotient best)

4.

Samlet målpoengkvotient. (Høyest kvotient best)

5.
Hvis to eller flere lag står likt i poeng ved avsluttet serie, skal lag som har
forspilt kamp(er) (gitt W.O.) rangeres etter lag som ikke har forspilt kamp(er). Hvis to
eller flere lag har forspilt kamp(er) og dessuten har samme antall poeng, rangeres
disse innbyrdes i.h.t. pkt. 2-4 ovenfor.
Spesifiserer her at W.O. i denne sammenheng ikke gjelder kamper der laget er ilagt
«teknisk W.O.» for eksempel på grunn av spilleberettigelse ved overganger.
6.

Et lag som har walkover i to kamper eller flere, kan ikke bli seriemester.

§8

Oppsett av serier:
a) Maksimalt to lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal
unngås – tvillinglag.
b) To lag som knyttes til lag i nasjonale serier (BLNO, KL og 1M) kan ikke knyttes
til hverandre – tvillinglag.
c) Kampkollisjoner kan bare kreves unngått for lag som ved påmelding knyttes til
hverandre som tvillinglag. Dette gjelder også ved kollisjon med kamper i
nasjonale serier.

§9

Berammelse og offentliggjøring av kampoppsett:
a) Frist for innmelding av tvillinglag er fredag i uke 25
b) 1. runde med serieoppsett gjøres i uke 26 – 27.
c) Høringsrunde for klubbene er uke 28 – 31. Tilbakemeldingen på høringen skal
være én pr. klubb, og siste frist for å sende tilbakemelding til NBBF Region
Øst er fredag i uke 31. Klubbene skal først finne tider til sine hengekamper, før
8
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de endrer oppsatte kamper. Plassering av hengekamper vil enten være i
treningstid eller i andre haller enn klubbens primærhall.
d) Serieoppsettet er offisielt i løpet av uke 36.
e) Første seriehelg er i uke 41, men det kan berammes kamper tidligere dersom
administrasjonen finner det hensiktsmessig.

§ 10 Omberamming av kamper fra og med uke 37.
For at omberamming skal godkjennes gjelder følgende generelle regler:
a) Begge lagene må samtykke til omberammingen.
b) Nytt kamptidspunkt SKAL være avtalt.
c) Hvis det oppstår hull i oppsettet er dette søkerlagets ansvar å tette dette.
d) Det er ikke anledning til å ”betale” seg ut av hull i oppsettet ved å tilby
”ventelønn” til dommerne.
e) Omberamming er gebyrfri for søkerlag så fremt fullstendig søknadsskjema for
omberamming av seriekamp mottas av NBBF Region Øst innen 14 dager før
berammet kamp.
Dersom søknad om omberamming medfører ekstra utgifter til dommerreise
og/eller leie av idrettshall skal søkerlag dekke disse utgiftene, før søknad kan
godkjennes. Ekstra utgifter estimeres og fastsettes av administrasjonen.
f) Omberamming medfører gebyr for søkerlag der fullstendig søknadsskjema for
omberamming mottas av NBBF Region Øst mindre enn 14 dager før
berammet kamp. Kvittering for innbetalt gebyr på kr 500,- skal legges ved
fullstendig søknadsskjema.
Dersom søknad om omberamming medfører ekstra utgifter til dommerreise
og/eller leie av idrettshall skal søkerlag dekke disse utgiftene, før søknad kan
godkjennes. Ekstra utgifter estimeres og fastsettes av administrasjonen.
g) Omberamming medfører gebyr dersom berammet kamp ønskes omberammet
til tidligere dato, som da gjør at kampen spilles mindre enn 14 dager frem i tid
fra fullstendig søknad mottas av NBBF Region ØST. Kvittering for innbetalt
gebyr på kr 500,- skal legges ved fullstendig søknadsskjema. Dersom søknad
om omberamming medfører ekstra utgifter til dommerreise og/eller leie av
idrettshall skal søkerlag dekke disse utgiftene, før søknad kan godkjennes.
Ekstra utgifter estimeres og fastsettes av administrasjonen.
h) Søknad om omberamming som mottas 72 timer eller mindre før oppsatt
kampstart kan ikke innvilges.
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§ 11 Lag som ikke stiller til berammet kamp
a) Lag som ikke stiller til berammet kamp uten å ha gitt skriftlig beskjed til
serieansvarlig i regionsadministrasjonen innen 72 timer før kampstart,
idømmes bot i henhold til gjeldende sats, samt tapt kamp på walkover (WO). I
tillegg til bot og tapt kamp på WO må lag som ikke stiller til berammet kamp
også betale dommerutgifter for gjeldende kamp.
b) Dersom et lag på forhånd, innen kl.12:00 virkedagen før kampdato, har gitt
skriftlig beskjed til serieansvarlig i regionsadministrasjonen om at de ikke møter
til kamp idømmes det redusert bot i henhold til gjeldende sats for klassen U13
og eldre. Motstander behøver da ikke å møte på banen for å få WO.
c) Lag som har gitt WO to (2) ganger i samme serie kan strykes fra seriespillet.
Lag som har gitt WO tre (3) ganger i samme serie skal strykes fra seriespillet.
Dersom lag strykes fra seriespillet etter § 11 c) er ansvarlig klubb pliktig til å
betale full serieavgift samt bot av størrelse tilsvarende 50 % av serieavgiften.

§ 12

Spilledrakt:

a) Alle lag har plikt til å møte i reglementerte drakter, trøye og bukser.
b) Trøyen skal være i den farge som er oppført for laget i terminlisten.
c) Hjemmelaget (det laget som står oppført først i kampoppsettet) har plikt til å
bytte drakter dersom det etter 1. dommers mening oppstår for stor fargelikhet.
d) I lavere klasser bør dommeren godta mindre avvik på draktreglementet, men
bør rapportere forholdet til Region Øst.
§ 13

Baner:
Alle kamper skal arrangeres på baner med mål i henhold til FIBAs reglement
(15 x 28 m). Regionsstyret kan i spesielle tilfeller godta andre baner.
Easy Basket og Easy Basket Challenge kan arrangeres på mindre baner, jfr.
NBBF regler for disse arrangementsformene.

§ 14

Ballstørrelser:
Alle regionskamper skal spilles med godkjent ball.
Klasse
Menn ≤ U14
Kvinner
U8-U13

Ballstørrelse
7
6
5
10
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§ 15

Arrangement av kamper:

a) Region Øst står som leier av alle haller som det spilles regionskamper i.
b) Ingen lag har krav på å få hjemmekamper i bestemte haller.
c) I kamper i følgende serier skal skuddklokker benyttes: 1M, 1K, 2M, 2K, GU19
A, JU19, GU17 A, JU17, 16 Elite, JU16, GU15 Elite og GU14 Elite.
Ved gjentatte brudd på dette punktet skal arrangørklubb ilegges bot etter
gjeldende sats fastsatt av Regionstyret. I 1M og 1K – seriene skal klubbene
ilegges bot fra og med førstegangsbrudd på dette punktet.

§ 16

Resultatinnberetning:

a) Hjemmelaget er ansvarlig for innrapportering av resultat inne kl. 24.00 samme
dag som kampen er avviklet. Manglende eller for sent innrapporterte resultater
medfører bot i henhold til gjeldende sats.
b) Hjemmelaget er ansvarlig for at original kampprotokoll sendes elektronisk til
NBBF Region Øst. Frist for innsending er 3 virkedager etter kampslutt. Ved
manglende innsending av kampprotokoll ilegges bot i henhold til gjeldende
sats. NBBF Region Øst plikter å purre klubber der lag ikke har sendt inn
kampskjema etter 4 virkedager. Dersom kampprotokoll fremdeles mangler
etter 5 virkedager fra kampdato vil det ilegges ytterligere en bot i henhold til
gjeldende sats.

§ 17

Sekretariat:
Hjemmelaget er ansvarlig for å opprette sekretariat.
Til kampene skal det være sekretær og tidtaker. Det skal være
anvisningssystem godt synlig for begge lag og publikum. Hjemmelaget skal
stille godkjent kampball til kampen.

a) Hjemmelaget er ansvarlig for at sekretariatet er bemannet 15. min før
kampstart. Dommeren skal rapportere til Region Øst lag som forsinker
kampen mer enn 5 min pga. manglende utstyr eller sen bemanning.
b) Mangelfullt sekretariat medfører bot i henhold til gjeldende sats.
c) Bortelag har rett til å stille en (1) person i sekretariatet som observatør. Dette
skal meddeles av gjeldende lag før kampstart. Vedkommende har plikt til ved
første stopp i spillet til å underrette dommere om eventuelle problemer og
uoverensstemmelser i sekretariatet. Lagleder(e)/spillere kan ikke sitte som
observatør i en kamp hvor vedkommende ønsker å ivareta laglederrollen eller
selv delta som spiller.
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§ 18

Økonomiske forhold:
Regionsseriene skal være selvfinansierende.
Seriekontingenten regnes ut på grunnlag av antatte utgifter for hver klasse.

§ 19

Dommere:

a) Krav om antall dommere ift antall lag klubbene har:
Begrep:
Aktiv dommer er en dommer som dømmer 20 regionskamper/sesong uansett
nivå inkludert Easy Basket.
Hver klubb plikter å stille med én aktiv dommer for hvert lag klubben har opp til
og med syv lag i aldersklassene U13 og over.
For hver dommer klubben mangler påløper det et gebyr fastsatt av Region
Øst.
Alle klubber med lag i seriespillet skal melde inn sine dommere til
serieansvarlig i NBBF Region Øst innen utgangen av uke 38. Eventuelle nye
dommere meldes inn fortløpende.
Klubber som arrangerer Easy Basket (EBC, EBJ, EBG og EBS) skal innen 3
virkedager etter arrangementet melde inn dommeroppsettet til serieansvarlig i
NBBF Region Øst.
NBBF Region Øst skal innen utgangen av uke 51 sende ut oversikt til
klubbene over gjennomførte dommeroppdrag for klubbenes registrerte
dommere.
Gebyr for manglende aktive dommere faktureres klubbene med forfall i uke
10-12.
b) Regionsseriekamper skal dømmes av to registrerte, kvalifiserte og nøytrale
dommere og/eller dommeraspiranter, så fremt dette lar seg gjøre.
c) Hvis kun én nøytral dommer/ dommeraspirant stiller, kan en ikke nøytral
dommer/ dommeraspirant fungere som annendommer, såfremt de berørte lag
godtar/ønsker dette. Førstedommer kan ikke overprøve de aktuelle lags
beslutning i slike tilfeller.
d) Er kun ikke nøytrale dommere/ dommeraspiranter tilgjengelige, skal kampen
avvikles som planlagt. Berørte lag kan i slike tilfeller velge å spille den aktuelle
kampen under protest, hvis det finnes grunnlag for dette.
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e) Hvis kun én (1) dommer avvikler den aktuelle kamp, skal dommerens navn
oppføres både som første dommer og annen dommer.
f) Hvis ikke autoriserte eller nøytrale dommere kan skaffes, skal lagkapteinene
underrettes før kampen, og eventuelt godkjenne andre løsninger.
g) Blir en kamp ikke spilt, skal der kun utbetales et ordinært dommerhonorar for
angjeldende kamp, uten tillegget på 50 %.
h) Hjemmelaget plikter å betale dommernes honorar kontant seinest i
halvtidspausen. Betaling kan etter avtale mellom dommer og klubb foretas
elektronisk. Klubber som ikke betaler ut dommerhonorar i halvtidspausen
ilegges et gebyr pr kamp, i henhold til gjeldende sats. Ved flere kamper i
samme hall, der samme klubb står med hjemmelag og samme dommere
dømmer alle kampene, plikter hjemmelaget å betale dommernes samlede
honorar kontant, senest i halvtidspausen av siste kamp.
i) Reisegodtgjørelse for dommere blir utbetalt etter til enhver tid gjelde satser for
Region Øst.
j) Dommere som ikke er antrukket i henhold til det antrekk som er forevist på
dommerens dommerkort, skal trekkes kr. 50.
k) Førstedommere som unnlater å kontrollere lisenslister innen kampprotokollen
er undertegnet, bøtelegges pr kamp i henhold til gjeldende satser, begrenset
oppad til dommerhonorarets størrelse.
l) Dommere som møter for sent til kamp, det vil si etter at kampen skulle vært
startet, skal trekkes kr. 50.
m) Forfall til oppsatt dommeroppdrag skal meldes innen mandag kl. 16.00 for
kamper som avvikles påfølgende helg, og ellers senest 4 virkedager før
kampdag.
n) En dommer som uteblir fra oppsatt kamp for tredje gang, uten å ha meldt
forfall, kan bli strøket fra Region Øst sitt dommeroppsett og dommerregister.
o) En dommer som ikke møter til avtalt dommeroppdrag uten å gi beskjed om
dette til dommerkoordinator før aktuell kamp avvikles, bøtelegges pr kamp i
henhold til gjeldende satser, begrenset oppad til dommerhonorarets størrelse.
§ 20

Ramme rundt arrangementet:

a) Begge de deltakende lag er ansvarlig for at kampen gjennomføres under
trygge forhold og i en hyggelig atmosfære. Arrangerende klubb er ansvarlig for
at det er tilstrekkelig vakthold for å sikre at spillere, lagleder og publikum kan
oppholde seg trygt på tribune, bane og ellers i de deler av idrettsanlegget som
stilles til disposisjon. Begge lag er ansvarlig for at det er minst en voksen,
ansvarlig leder i følge med laget på kampen, og under reise til og fra denne.
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Etter kampslutt skal begge lag stille opp og alle spillere takke hverandre for
kampen.
b) Regionstyret kan overfor enkeltspillere, lag eller klubber benytte følgende
sanksjoner for overtredelse i forbindelse med kamparrangement og reise til
eller fra dette:
bot på inntil 500.000,- kr. for klubber
bot inntil 50.000,- kr for enkeltpersoner
tapt plassering og resultat for lag
utelukkelse fra kamper i inntil tre måneder for lag eller
enkeltpersoner

c) Eksempler på overtredelser i tilknytning til kamparrangement:
manglende vakthold og sikkerhet på tribune og ellers i idrettsanlegg
(arrangørklubb)
manglende tilstedeværelse av voksne ledere (begge deltakende
lag)
bråk og uorden i forbindelse med arrangementet og reise til
eller fra dette (enkeltpersoner eller lag)
Med bråk og uorden menes her sjikanering, trusler, trakassering, skadeverk og
annen oppførsel som skaper en utrivelig og utrygg atmosfære i forbindelse med
arrangementet.
d) Dersom overtredelsen er av en slik art at den etter Region Østs vurdering
kvalifiserer til straff i henhold til NIFs lover § 11, vil saken bli anmeldt til høyere
instans.
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