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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

Kamper om regionsmesterskapet spilles hvert år innendørs. Kampene starter i
august/september og avsluttes innen april/mai. Klubbene skal innen 1. mai melde på de lag
som skal delta i kamper om regionsmesterskapet neste sesong. Klubber som melder av lag
innen 1. juni, vil ikke måtte betale påmeldingsgebyret for de lag som trekkes, eller på annen
måte bli straffet økonomisk for dette.
Nye lag melder seg på i laveste divisjon.
Lag som en sesong ikke har deltatt, må melde seg på i laveste divisjon.
Lag som en sesong har blitt strøket eller har trukket seg fra serien, rykker automatisk ned en
divisjon.
Før klubber kan anmelde lag til seriespill skal de være gjeldfri til Region Vest eller ha inngått
en forpliktende nedbetalingsplan på gjeld til Region Vest.
§3

Spillernes kvalifikasjoner
a) Spilleberettiget i offisielle kamper (approbert av NBBF eller region) er medlemmer av
klubb tilsluttet NBBF, som har betalt overgangsgebyr og er ferdig med evt.
overgangskarantene, og som har gyldig lisens, dersom slik kreves, jmf. NBBF’s
kampreglement kapittel 6 A
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.
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 fortfaller hvis spilleren
bestraffes for manglende lisens i samme kamp.

§4

Klasseinndeling og aldersgrenser

Regionsstyret arrangerer kamper om regionsmesterskapet (RM) i følgende klasser:
Klasse
Senior kvinner
Senior menn
Rullestolbasket
U21 Kvinner
U21 Menn
U19 Kvinner
U19 Menn
U17 Kvinner
U17 Menn
U16 Kvinner

Aldersgrense
Ingen
Ingen
må ikke ha fylt 21 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 21 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 19 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 19 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 17 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 17 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 16 år det året sesongen starter

Serie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RM

X
X
X
X
X
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U16 Menn
U15 Kvinner
U15 Menn
U14 Kvinner
U14 Menn
U13 Kvinner
U13 Menn

må ikke ha fylt 16 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 15 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 15 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 14 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 14 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 13 år det året sesongen starter
må ikke ha fylt 13 år det året sesongen starter

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

a) I serier med 8-10 lag spilles det dobbel serier og i serier med mer enn 10 deles det i 2
puljer; A og B. Hvis dette er aktuelt, dannes en A-serie der de presumptivt beste
lagene deltar. Videre dannes en B-serie, der de resterende lag deltar. Hvis delingen
skjer, kan regionen i samråd med klubbene bestemme at lagene møtes mer enn to
ganger og regionsadministrasjonen skal sette opp et forslag til puljeinndeling som
sendes klubbene til høring. Dersom noen har innsigelser mot dette, avgjøres delingen
av regionsstyret. I serier med 4-7 lag spilles det trippel serie.
b) Regionsstyret har plikt til å arrangere kamper om regionsmesterskapet dersom det
melder seg 4 eller flere lag i en klasse.
c) Dersom det i to tilstøtende aldersbestemte serier kun er påmeldt 7 lag eller
færre, kan seriekomiteen vurdere å slå sammen disse to seriene til en.
d) *Lag (”Stjernelag”)
Dispensasjon til overårig spiller kan innvilges etter søknad. Søknaden sendes på
fastlagt skjema og skal inneholde navn på spiller(e) med fødselsdato samt hvilket lag
det gjelder for. Det er kun lov å benytte inntil 2 overårige spillere pr. kamp. Lag med
overårige spillere merkes med * etter navnet. Resultatene for kampene teller med i
rangeringen av lagene, men lag med dispensasjon vil ikke telle med ved rangering av
lagene når sluttstillingen skal gjøres opp.
e) Rullestolserien
Rullestolserier foregår ved at rullestollag spiller kamper mot lagene i en passende
lokal/regional serie som har tilhørighet i det området som rullestollaget tilhører. Serien
blir organisert ved at rullestollagene stiller tid og rullestoler til disposisjon slik at
kamper kan avvikles. Dersom flere rullestollag melder seg til seriespill, deles serien i
puljer og sluttspill, slik at hvert rullestollag garanteres å møte minst 4 lag i løpet av
puljespillet. Dersom det melder seg på mer enn 4 rullestollag til et seriespill,
arrangeres ordinær serieklasse med hjemme- og bortekamper mellom disse lagene.
Kampene som avvikles regnes som rullestollagenes hjemmekamper. De andre
lagene tar med sine respektive hjemmekamper mot øvrige lag i puljen når tabell
settes opp for rullestolserien. Rullestollagene betaler dommerpenger i rullestolserien.
Lag i den aktuelle serien kan ikke nekte å delta i rullestolserien, med de forpliktelser
dette innebærer.
f) Premiering
I Easy Basket premieres deltakende lag og spillere likt.
g) Sluttspill
Det skal kåres en Regionsmester i årsklassene U13, U14, U15, U16, U17 og U19 for
gutter og jenter. Sluttspillet spilles etter Regionsstyrets bestemmelser. Så fremt det er
fire eller flere lag i en aldersklasse i en sone skal det arrangeres kamper om sone
kvalifisering. Slik kvalifisering vil i særskilte tilfeller foregå utenom seriespillet. Ved tre
eller færre lag påmeldt i en aldersklasse i en sone vil lagene spille om intern
rangering. Høyest rangert lag vil videre spille kvalifisering om deltakelse som lag 3
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eller 4 i sluttspillet. Deltakende lag i sluttspill eller særskilt kvalifisering nevnt over
betaler hver sin halvdel av dommerutgiftene i de kampene en spiller. Det laget som
står først i kampoppsettet har ansvar for bemanning av sekretariat.
Dersom det er hensiktsmessig så kåres et All Star Team og finalens beste spiller
(MVP) for aldersklassene U14, U15, U16, U17 og U19.
h) Dersom det arrangeres sluttspill i seniorklassenes divisjonsspill, om det har vært flere
puljer i samme divisjon, er bare de spillere kvalifisert til sluttspillet som har deltatt for
angjeldende lag i løpet av grunnseriens kamper.
i) Easy Basket
Region Vest følger til enhvertid gjeldende retningslinjer og spilleregler for Easy
Basket fastsatt av NBBF.
j) Serier skal settes opp med deltakende lag som har geografisk tilhørighet innenfor
samme geografiske sone i regionen. Hvis ikke det er grunnlag for en egen serie i en
geografisk sone, eller hvis andre sportslige vurderinger tilsier dette, kan regionsstyret
vedta å la lag delta i serier i andre geografiske soner. I slike tilfeller skal det beregnes
en reisefordeling mellom lagene i den aktuelle serien.
§5
Antall lag
I regionsserienes divisjonsspill kan en klubb stille med kun ett lag i hver divisjon, unntatt i
laveste divisjon. I alle andre klasser er det anledning til å stille flere lag. Regionsstyret kan
dispensere fra denne bestemmelsen.

§6

Kvalifikasjoner under turnering
a) En spiller kan ikke spille for to klubber eller lag i samme turnering, uten at gyldig
overgang har funnet sted. Dersom en klubb deltar med flere lag i samme turnering
kan en spiller kun delta på ett av disse lagene. Samme turnering inkluderer
forskjellige puljer i seriespillet i en aldersklasse.
b) En spiller som har deltatt i kamper i høyere divisjon, må stå over én (1) av sitt lags
kamper i denne divisjon, før spilleren har rett til å spille i alle lavere divisjoner.
Dette gjelder ikke for spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb.
For spillere som har deltatt på lag i øverste og nest øverste divisjon gjelder denne
begrensning også fra en sesong til den neste. For øvrige serier gjelder
begrensningen inntil sesongslutt.

Spillere som har vært på banen i over 8 -åtte- minutter effektiv spilletid i en kamp i BLNO,
eller som er vært oppført på kampskjema i øvrige kamper, regnes i denne sammenhengen
for å ha deltatt i vedkommende kamp.
c) Til enhver kamp arrangert eller approbert av NBBF skal de deltagende klubber levere
spillerliste med utfylt navn og spillenummer for samtlige deltagende spillere.
Spillerlistene skal også inneholde opplysninger om hvem som er lagenes kaptein og
lagleder. Spillerlister må være levert sekretæren senest 20 minutter før kampen skal
begynne.
§7

Spilletider
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Klasse
EB
U13
U14 og over

Perioder
6
6
4

Spilletid pr periode
5 min løpende tid
5 min effektiv tid
10 min effektiv tid

Halvtidspause
3 min
2 min
5 min

Pauser ellers
1min
2 min
2 min

Eventuelle forlengingsperioder er 5 minutter effektiv tid etter 2 minutters pause for alle
klasser, unntatt U14, hvor det er 3 minutters forlengingsperioder.
a) Ventetiden for en kamps begynnelse må ikke overskride 15 minutter.
Lagene har ikke krav på mer enn 3 minutter til oppvarming mot kurven på
spillebanen.
b) Lag som ikke er spilleklare med 5 spillere 15 minutter etter at kampen skulle ha
begynt, taper kampen – det gjelder også å ha gjennomgått spillerlisensene med
dommerne. Det andre laget vinner kampen på W.O.
§8

Rekkefølgen i klassene/puljene
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.
c) Vinner av en kamp gis 2 kamppoeng og tapende lag gis 0 kamppoeng.
d) Kamper U13 kan ende uavgjort. For lag i EB føres det ikke tabell og lag får ikke
kamppoeng. I U13 gis lagene ved uavgjort 1 kamppoeng.

§9

Opprykk/nedrykk
a) To (2) lag rykker opp i høyere divisjon og to lag rykker ned i lavere divisjon.
b) Lag kan frasi seg opprykk.
c) Ingen lag kan rykke opp dersom de er blitt dårligere enn nr. 4.

§ 10

Oppsett av serier

a) Maksimalt to lag kan gjensidig knyttes til hverandre slik at kampkollisjoner skal
unngås.
b) To lag som knyttes til lag i nasjonale serier (BLNO, KL og 1M) kan ikke knyttes til
hverandre.
c) Kampkollisjoner kan bare kreves unngått for lag som ved påmelding knyttes til
hverandre som antilag. Dette gjelder også ved kollisjon med kamper i nasjonale
serier.
§ 11

Berammelse og offentliggjøring av kampoppsett

a) Region Vest må offentliggjøre terminlisten 14 dager før første seriekamp i
høstterminen, og innen 20. desember for vårterminen.
b) Kamper som regionsstyret har berammet eller omberammet, skal meddeles lagene
skriftlig, dvs. sende beskjed til lagets kontaktperson. Beskjed må være lagene og
dommerne i hende senest 72 timer før kamp, hvis ikke begge lagene samtykker i
kortere frist.
c) Regionsadministrasjonen bør tillempe at alle lagene får sine kamper så godt spredt
innenfor sesongen som mulig.
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§ 12

Lag som ikke stiller til berammet kamp/lag som trekker seg

a) Lag som ikke stiller til berammet kamp uten å ha gitt beskjed til
Regionsadministrasjonen, motstanderne og dommerne senest 72 timer før kampstart,
idømmes en bot i henhold til gjeldende sats, samt tapt kamp på walkover. Boten
avkortes om hjemmelaget gir walkover, men har betalt dommerne. Avkortning skjer
iht. framviste dommerkort. Om det er hjemmelaget som gir walkover må hjemmelaget
i tillegg betale motstanderlagets reisekostnader.
b) Dersom et lag på forhånd, tidligere enn 72 timer før kamp, har gitt beskjed til
regionen, motstanderne og dommerne om at det ikke møter til kamp idømmes det
redusert bot i henhold til gjeldende sats fra klassen U13 og oppover. Det andre laget
behøver ikke møte på banen for å få W.O.
c) Lag som trekker seg etter at terminlisten er satt opp, eller blir strøket etter at
regionskampene har begynt, plikter å betale hele startkontingenten. Lag som har gitt
W.O. tre (3) ganger i samme serie, nektes adgang til å spille de resterende kamper.
§ 13

Omberamming og utsettelse av kamper

a) Alle kamper skal spilles slik de er satt opp i Region Vest sine offisielle terminlister,
med de unntak og endringer som publiseres i skriv undertegnet av seriekomiteens
leder, eller andre denne bemyndiger.
b) Bare regionstyret, eller den regionstyret bemyndiger, har rett til å omberamme
kamper. Dersom et lag ikke stiller til en berammet kamp, som ikke er omberammet av
dertil bemyndiget organ i Region Vest, taper laget kampen på walkover.
c) Utsettelse av kamper kan det søkes om når kamper kolliderer med annet
arrangement for laget/spillere på laget i regi av NBBF. Dog gjelder begrensninger om
antilag hvis ikke dette er innmeldt ved seriepåmelding. Ved feil begått av Region Vest
vil også utsettelse bli innvilget. Fristen for søknad av utsettelse er 14 dager før
ordinær kampavvikling. For kamper berammet i endringsskriv, settes frist for søknad
til snarest etter at endringsskrivet er mottatt, og seinest 4 dager før kampen er satt
opp til å skulle spilles. Ved utsettelse er det Region Vest som er ansvarlig for
kampavviklingen.
For at omberamming skal godkjennes gjelder følgende generelle regler:
a)
b)
c)
d)

Begge lagene må samtykke til omberammingen.
Nytt kamptidspunkt SKAL være avtalt.
Hvis det oppstår hull i oppsettet er dette søkerlagets ansvar å tette dette.
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 Vest 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.
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f)

Omberamming medfører gebyr for søkerlag der fullstendig søknadsskjema for
omberamming mottas av NBBF Region Vest 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 Vest. 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.
Forklaring:
Omberamming:
Utsettelse:
§ 14

Endring etter søknad fra klubb og aksept fra motstanderklubb.
Søkende klubb må finne nytt kamptidspunkt.
Endring etter søknad fra klubb og administrert av NBBF

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) Dersom reservesett ikke kan fremskaffes fra U16 og oppover ilegges bot i henhold til
gjeldende sats.
e) I lavere klasser bør dommeren godta mindre avvik på draktreglementet, men bør
rapportere forholdet til Region Vest. Bøtelegging blir da ikke aktuelt.
§ 15

Baner

Alle kamper skal arrangeres på baner med mål i henhold til FIBAs reglement (15x28m).
Regionsstyret kan i spesielle tilfeller godta andre baner.
Easy Basket kan arrangeres på mindre baner, jfr NBBF’s regler for disse
arrangementsformene.
§ 16
a)
b)
c)
d)

Baller
Alle regionskamper skal spilles med godkjent ball.
Menn f.o.m. U14 skal spille med ballstørrelse 7.
Kvinner f.o.m. U14 skal spille med ballstørrelse 6.
Jenter og gutter t.o.m U13 skal spille med ballstørrelse 5.
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§ 17

Arrangement av kamper

a) Region Vest står som ansvarlig arrangør av regionskampene.
b) I kommuner hvor det er krav om arrangøransvar kan dette pålegges klubber.
c) Hver klubb tildeles teknisk arrangøransvar for et antall kamper tilnærmet lik Klubbens
antall hjemmekamper gjennom sesongen. Arrangøransvaret vil i størst mulig grad
tildeles i haller som ligger i klubbenes geografiske nærområde. Teknisk arrangør er
ansvarlig for at alt utstyr er på plass og i orden, samt ansvarlig for å forlate hallen og
utstyret i god stand.
d) Klubbene kan på disse dager ta inngangspenger etter de til enhver tid gjeldende
satser. Arrangørklubben er ansvarlig for vakthold, at alt nødvendig utstyr er til stede
og i orden, og er ansvarlig for opprydning ved arrangementsslutt. Etterfølges ikke de
ovennevnte regler, kan regionsstyret ilegge bot pr. arrangementsdag i henhold til
gjeldende satser.
e) Overskudd ved slike arrangementer tilfaller arrangørklubben.
f) Ingen lag har krav på å få hjemmekamper i en bestemt hall.
§ 18

Resultat innberetning

a) Hjemmelaget er ansvarlig for innrapportering av resultat i henhold til de enhver tid
gjeldende prosedyrer i Region Vest. Frist for innrapportering settes til kl. 24.00
samme dag som kampen er avviklet. Manglende eller for sent innrapporterte
resultater medfører bot i henhold til gjeldende sats.
a) Hjemmelaget er ansvarlig for at original kampprotokoll sendes til Region Vest. Frist
for innsending er 3 virkedager etter kampslutt. Ved manglende innsending av
kampprotokoll ilegges bot i henhold til gjeldende sats. Region Vest plikter å purre
manglende kampskjema etter 7 dager. Dersom kampprotokoll fremdeles mangler
etter 30 dager fra spilt kamp vil det ilegges ytterligere en bot i henhold til gjeldende
sats.
§ 19

Sekretariat

Hjemmelaget er ansvarlig for å opprette sekretariat. Til kampene skal det være sekretær,
tidtaker og 24-sekundstidtaker. Den ordinære tidtaker kan også hvis det er nødvendig ta seg
av 24-sekunderstidtaking. 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 regionsstyret 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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§ 20

Økonomiske forhold

Regionsseriene skal være selvfinansierende. Startkontingenten regnes ut på grunnlag av
antatte utgifter for hver klasse. Det skal føres eget regnskap for serien.
Eventuelt underskudd dekkes av alle lag i forhold til antall spilte kamper. Eventuelt
overskudd overføres til neste sesong.
For reiser som tur/retur overstiger 125 km, innfører Region Vest reisekasse etter de
prinsipper som NBBF følger.
Lag uten tilbud i sin sone følger NBBFs prinsipper og i henhold til gjeldende satser.
§ 21

Dommere

a) Hvert lag er forpliktet til å stille én (1) dommer pr. påmeldt lag i regionsserien. Kun
dommere som sier seg villig til å dømme minst 10 regionsseriekamper i løpet av
sesongen, telles med. Plikten til å stille dommere gjelder kun for lag i klassene U15
og eldre. En klubb er fritatt fra å stille med dommere, første sesongen denne deltar i
Regionsseriespill.
b) Dersom en klubb mangler dommere i henhold til § 21 pkt. a), kan aspiranter som er
påmeldt til sesongens 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 Region Vest innen 15. september den inneværende
sesong.
c) Dersom en klubb ikke stiller tilstrekkelig antall dommere i.h.t. §21 pkt. a) + b),
pålegges et gebyr i henhold til gjeldende sats. Dette gebyr forfaller til oppgjør 15.
desember den inneværende sesong.
d) Det er til enhver tid den aktuelle dommers klubb som skal fungere som kausjonist for
dommerens økonomiske forhold/gjeld til Region Vest.
e) Regionsseriekamper skal dømmes av to registrerte, kvalifiserte og nøytrale dommere
og/eller dommeraspiranter, så fremt dette lar seg gjøre.
f) 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.
g) 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.
h) Hvis kun én (1) dommer avvikler den aktuelle kamp, skal dommerens navn oppføres
både som første dommer og annen dommer.
i) Hvis ikke autoriserte eller nøytrale dommere kan skaffes, skal lagkapteinene
underrettes før kampen, og eventuelt godkjenne andre løsninger. Det er
hjemmelagets ansvar og plikt å kontrollere hvilke dommere som møter, og eventuelt
ta initiativet til at andre løsninger forsøkes.
j) Blir en kamp ikke spilt, skal der kun utbetales et ordinært dommerhonorar for
angjeldende kamp, uten tillegget på 50 %.
k) Hjemmelaget plikter å godtgjøre dommernes honorar. Betaling av dommere skal
gjennomføres kontantløst senest første virkedag etter endt kamp eller etter
første virkedag etter mottatt krav fra dommer.
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l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)

t)

u)
v)

w)

§ 22

Reisegodtgjørelse for dommere blir utbetalt etter til enhver tid gjelde satser for Region
Vest. Se tabell for reisegodtgjørelse.
Dommere som ikke er antrukket i henhold til det antrekk som er forevist på
dommerens dommerkort, skal trekkes kr 50,- av dommerhonoraret.
Førstedommere som unnlater å kontrollere lisenslister innen kampprotokollen er
undertegnet, bøtelegges pr kamp i henhold til gjeldende satser, begrenset oppad til
dommerhonorarets størrelse.
Dommere skal være ferdig skiftet i hall 15 minutter før kampstart. Dommere som
møter etter denne frist skal trekkes kr 50,- av dommerhonoraret.
Dommere som møter for sent til kamp, dvs etter at kampen skulle vært startet, skal
trekkes kr 50 av dommerhonoraret.
Dommer som ikke møter til kamp vil bli bøtelagt iht. gjeldende sats.
Forfall til oppsatt dommeroppdrag skal meldes innen mandag kl 16.00 for kamper
som avvikles påfølgende helg, og ellers senest 4 virkedager før kampdag.
Blir en tildelt kamper etter opprinnelig oppsett, skal forfall meldes uten ubegrunnet
opphold. Hvis en dommer velger å finne frem til en stedfortreder på egen hånd, skal
denne oppfylle de krav som settes i § 21 pkt. e), samt de øvrige regler som gjelder for
Region Vest. Det er ingen tidsfrist for å finne egen stedfortreder. Stedfortreder skal
notere nederst på det aktuelle kampskjema at han/hun dømmer etter avtale med den
opprinnelige oppsatte dommer.
Forfall som er begrunnet med sykdom e.l., og som er Region Vest i hende senere
enn de ovenstående frister, kan, hvis Region Vest ønsker, måtte dokumenteres i form
av legeerklæring eller tilsvarende. Dommer kan ikke avtale med en evt. meddommer,
at denne skal dømme alene.
Overtredelse av denne regel bestraffes iht. gjeldende satser.
Bot for sent forfall ilegges dersom forfall er meldt etter forfallsfrist, men senest fredag
kl 12.00 for kamper som spilles påfølgende helg. For forfall meldt senere enn dette,
ilegges bot svarende til unnlatt oppmøte til kamp
En dommer som uteblir fra oppsatt kamp for tredje gang, uten å ha meldt forfall, vil bli
strøket fra Region Vest sitt dommeroppsett og dommerregister.
Ramme rundt arrangementet

Begge de deltakende lag er ansvarlig for at kampen gjennomføres under trygge forhold, og i
en hyggelig atmosfære. Etter kampslutt skal begge lag stille opp og takke spillere, lagledere
og dommere for kamp.
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