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§ 1 Alminnelige bestemmelser 
Alle kamper spilles i overensstemmelse med NBBFs kampreglement, med de endringer og tilføyelser 

som er nevnt i dette reglement.  

§ 2 Påmelding av lag til serier arrangert av regionen 
Før klubber kan melde på lag til seriespill skal all gjeld til NBBF Region Sør og Norges 

Basketballforbund være oppgjort.  

Seriespill arrangeres hvert år innendørs. Kampene starter i september/oktober og bør avsluttes 

innen utgangen av april. Klubbene skal, innen den frist som settes av regionsstyret, anmelde de lag 

som skal delta i seriespill kommende sesong. Regionsstyret plikter å publisere denne frist innen 

utgangen av april. Regionen 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  
Regionsseriene skal være selvfinansierende. Seriekontingenten regnes på grunnlag av antatte utgifter 

for hver klasse. Det føres inntekter og utgifter for hver enkelt klasse og serie. Eventuelt underskudd 

dekkes av alle lag i forhold til antall spilte kamper. Eventuelt overskudd overføres til neste sesong. 

Klubber som ikke har gjort opp sine økonomiske forhold til regionen, kan utelukkes fra neste sesongs 

regionserie. Tidligere utelukkede klubber, eller klubber som har trukket seg fra serien etter fristens 

utløp, kan nektes senere deltakelse i serien inntil alle økonomiske mellomværender med regionen er 

brakt i orden.  

Seriekontingent betales av 2 omganger. Første faktura sendes ut i november, men forfall 1. 

desember. Andre faktura sendes ut i januar, med forfall 1. februar.  

§ 4 Inngangspenger  
Arrangerende klubb gis mulighet for å ta inngangspenger ved regionskamper i høyeste seniorklasse.  

§ 5 Spillesystem 
Det er opp til regionsstyret og serieansvarlig å bestemme hensiktsmessig spillformat for gjeldende 

sesong.  

a) Lagene rangeres etter de prinsipper som fremgår av NBBFs kampreglement.  

b) Lag som i løpet av en sesong har gitt walkover kan ikke tildeles tittelen regionsmester.  

§ 6 Forsinkelse av kamper  
Er et lag uten gyldig grunn årsak til at en kamp ikke kan begynne senest 15 minutter etter det 

bestemte tidspunkt, taper laget kampen. (Jfr. Spillereglenes § 25.) 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. 
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§ 7 Spilletider  
Det spilles etter de offisielle spilleregler fra NBBF. 

§ 8 Antall lag 
I alle klasser er det anledning til å stille flere lag. 

§ 9 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 region 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. Regionsstyret plikter å gi skriftlig beskjed om søknadens utfall senest en uke før kampdato.  

§ 10 Berammelse og omberammelse av kamper 
a) Regionen må publisere terminlisten tre uker før seriestart på www.basket.no/regioner/region-sor 

b) Kamper som regionen omberammer skal meddeles klubbene senest 48 timer før kampen, med 

mindre alle parter samtykker i kortere frister.  

c) Lag i 1M 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 

bot i henhold til honorar- og bøtereglementet.   

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 i henhold til honorar- og 

bøtereglementet, og er forpliktet til å betale seriekontingent. En klubb som trekker et lag fra videre 

deltakelse i seriespill, må sende skriftlig underretning om dette til regionstyret 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. I 1M er det kun spillere som er 

oppført på det originale spilleskjema, som er berettiget til å spille en eventuell ny kamp. Er 

arrangøren skyld i at kampen ble avbrutt, avlyst eller annullert, kan kampen legges et annet sted. 

§ 11 Bane og materiell  
Alle kamper skal arrangeres på baner med internasjonale mål. Regionstyret kan i spesielle tilfeller 

godkjenne andre baner. 

Hjemmelaget er ansvarlig for at stille med kampball og nødvendig utstyr for sekretariat.  

§ 12 Spilledrakt 
Det henvises til Offisielle regler for basketball §4.3. 

http://www.basket.no/regioner/region-sor
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§ 13 Sekretariat  
Hjemmelaget er ansvarlig for sekretariat og skal skaffe til veie spilleball. Til kampene skal det 

minimum stille tidtaker og sekretær. I 1M skal hjemmelag i tillegg stille med 24 – sekundtidtaker. 

Hjemmelaget er ansvarlig for at sekretariatet er bemannet 15 minutter før kampstart. Sekretariatet 

skal ha følgende utstyr:  

• Kampklokke (kontroll) 

• Skuddklokke (dersom påkrevd) 

• Stoppeklokke eller egnet (synlig anordning) for å ta tiden på time-outs 

• Kampskjema 

• Spillerfoulmarkører 

• Lagfoulmarkører og fortløpende visning av lagfoul 

• Pil for vekslende ballbesittelse (hoppball) 

• Blå/sort OG rød penn 

• Fløyte (i tilfelle kampklokken og skuddklokken ikke lager lyd) 

• Bord og 3-4 stoler til sekretariatet 

• 4 innbyttestoler 

Dommere skal rapportere til regionstyret klubber som forsinker kampen som følge av manglende 

utstyr eller bemanning. Klubber som ikke overholder regler for sekretariat bøtelegges i tråd med 

regionens gjeldende Honorar- og bøtereglement. 

§ 14 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/region 

under NBBF. 

b) Spillere kan delta på sitt eget aldersnivå, samt på høyere aldersnivåer. Spillere på EB nivå kan dog 

ikke delta i aldersklasser som ligger mer enn ett nivå høyere enn spillerens eget aldersnivå.  

c) I alle klasser gjelder NBBFs overgangsbestemmelser for overgang mellom klubber.  

d) NBBFs lisensbestemmelser må overholdes.  

e) Ved bruk av ikke-berettigede spillere, som beskrevet i denne paragraf og i NBBFs regelverk, ilegges 

bot i henhold til gjeldende sats. Boten bortfaller hvis spilleren bestraffes for manglende lisens i 

samme kamp. 

§ 15 Klasseinndeling og aldersgrense 
Det spilles etter NBBFs klasseinndelinger. Regionstyret plikter å arrangere kamper om 

regionmesterskapet 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 regionstyret så sportslig 

riktig som mulig. Siste sesongs resultater legges til grunn ved vurderingen.  

Regionsstyret kan gi dispensasjon for gjeldende bestemmelser.  
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§ 16 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 vedkommende spille på dette laget 

ut sesongen. Regionsstyret kan gi dispensasjoner fra denne regelen.  

§ 17 Dommere  
NBBFs retningslinjer for dommere gjelder, med følgende unntak: 

a) Hvert lag er forpliktet til å stille en dommer pr. påmeldt lag i Regionseriene. Kun dommere som 

sier seg villig til å dømme minst 10 regionseriekamper i løpet av sesongen, telles med. (Kampledere 

teller ikke da disse ikke dømmer seriekamper bare Easy Basket og Easy Basket Challenge). Plikten til å 

stille dommere gjelder ikke for påmeldte lag i klassene Easy Basket og Easy Basket Challenge. En 

klubb er fritatt fra å stille med dommere, første sesongen denne deltar i regionseriespill.  

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 regionsstyret innen 15. oktober den 

inneværende sesong.  

c) Dersom en klubb ikke stiller tilstrekkelig antall dommere i.h.t. §17 pkt. a) og b), pålegges et gebyr i 

tråd med regionens gjeldende Honorar- og bøtereglement. Dette gebyret 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, er det opp til dommeransvarlig å finne den 

sportslig best mulig løsning.  

f) Lagene kan ikke nekte å spille kamper dersom kun én dommer er tilstede.  

g) Dommere kan kreve kjøregodtgjørelse for reiseutgifter til kamper utenfor hjemkommunen sin. 

Satser og regler følger regionens Honorar- og bøtereglement. For dommere som ikke møter, eller 

melder forfall senere enn 72 timer før kampen, kan dommerne ilegges bot, i tråd med regionens 

gjeldende Honorar- og bøtereglement.  

h) Dommerhonorar, diett og godtgjørelse, samt bøtesats, bestemmes av Regionstyret for hver 

sesong, og fastsettes i regionens Honorar- og bøtereglement.  

i) Førstedommer er ansvarlig for at kampprotokollen sendes til serieansvarlig senest 1 virkedag etter 

kamp.   

j) Dersom en kamp oppsatt mellom to kamper på samme kampsted bortfaller, og samme dommer er 

satt opp på alle tre kampene, har dommeren likevel rett til honorar i tråd med regionens Honorar- og 

bøtereglement. Dommeren må benytte kravskjema tilgjengelig på regionens nettside. Skjemaet 

sendes til dommeransvarlig senest 2. virkedag etter kampdato. Manglende overholdelse av 

tidsfristen medfører frafall av rettighet til utbetaling av dommerhonorar for kampen.  

k) Hvis en eller flere dommere oppsatt til en kamp, møter på et tidspunkt som gjør at kampstart 

beviselig forsinkes, utbetales kun halvt honorar til vedkommende dommer(e). Hvis en dommer 
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møter slik at kampen starter til riktig tid, men meddommer(e) møter etter kampstart, skal 

dommeren som møter etter kampstart kun motta halvt honorar. 

l) Dersom en kamp ikke kan settes i gang 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. 

Dommerne vil bli bøtelagt i henhold til regionens gjeldende Honorar- og bøtereglement. 

m) Hjemmelaget er ansvarlig for å betale dommerhonorar i henhold til Honorar- og bøtereglementet. 

Betaling av dommere skal foregå på kampdagen. Klubbene gis mulighet for å betale med Vipps eller 

bankoverføring (dommere kan ikke kreve å få kontant betaling), men overførsel skal være betalt 

senest 1. virkedag etter kamp og kunne dokumenteres med kvittering. Hvis overførsel ikke skjer i 

henhold til disse regler, så vil klubben bli bøtelagt etter Honorar- og bøtereglementet. 

§ 18 Bøter  
Overtredelse av kampreglementet kan medføre bøtelegging i tråd med regionens gjeldende Honorar- 

og bøtereglement. Reglementet fastsettes av styret hvert år, før sesongstart, og publiseres på 

regionens nettside, basket.no. 

§ 19 Refusjon 
Klubber som er uten skyld i at en berammet kamp ikke blir spilt, og som har hatt faktiske utgifter til 

en slik kamp, kan få deler av utgiftene refundert av regionen. Dette gjelder for eksempel reiser til 

bortekamp hvor hjemmelaget ikke møter, eller utgifter til dommere og hall-leie for hjemmekamper 

hvor bortelaget ikke møter. Krav om refusjon sendes til lederregsor@gmail.com senest 2. virkedag 

etter kampdato. Manglende overholdelse av tidsfristen medfører frafall av rettighet til utbetaling. 

§ 20 EasyBasket 
Easy Basket spilles etter de til enhver tid gjeldende regler for Easy Basket utgitt av NBBF. 

Klubber som vil melde på lag til Easy Basket henstilles til å arrangere et EasyBasket Arrangement i 

løpet sesongen. 

§ 21 Protest 
Vi forholder oss til NBBFs protest og appelreglement 
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