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Mandat og retningslinjer for Dommerkomiteen (DK)  Oppdatert 24.01.2018 

Sesongen 2018 

Hovedoppgavene til Dommerkomiteen er: 

- Sørge for at oppdatert spillereglement fra Norges Cricketforbund (NCF), publisert på NCFs hjemmeside, gjøres kjent. 

Sørge for at reglene til ICC og MCC er tilgjengelige via NCFs hjemmeside.  

 

- Sette opp og kvalitetssikre dommerplan for sesongen, slik at alle kamper i regi av NCF gjennomføres med godkjente 

dommere.  

 

- Oppdatere dommerplan i kampplan og besvare henvendelser til Dommerkomiteen.  

 

- Sørge for at alle dommere som blir satt opp til dømming er kjent med alle paragrafer i NCF spillereglement. Paragrafer i 

spillereglementet som DK og dommere skal være ekstra oppmerksom på er: 

o §5.5 Kamplengde, tid og pauser  

o § 11.1 Power-play 1 består av 20 % av kamplengde 

o § 11.2 Power-play 2 består 60 %  Power-play 3 skal bestå av 20 %. Dette er gjeldende for alle divisjoner.   

o §7 Gjennomføring av kamper  

o §8 Dommere og scorere  

o §8.10.4 Informasjon av D/L metoden publiseres av dommerkomiteen på NCFs hjemmeside 

o §8.2.2.2 Det kan, i løpet av sesongen, legges inn begrensninger (inkludert mulige sanksjoner) på antall bytter av 

dommeroppdrag mellom klubber dersom det viser seg at denne ordningen ikke fungerer optimalt. Det er 

Dommerkomiteen som vurderer ordningen og tar en avgjørelse om innføring av begrensninger (inkludert 

mulige sanksjoner). Det skal informeres om dette i god tid på forhånd og det vil ikke ha tilbakevirkende kraft  

o §9 Wide og no ball  

o §13 Ansvarsfordeling (ved NCF anlegg) 

o §14 Spilledrakter og utstyr  

o §15 Walkover og uteblivelse fra kamp 

o §18 Straffebestemmelser / Sanksjoner 

 

- Hvis en dommer blir vitne til brudd på spillereglementet, skal vedkommende sende inn rapport til Dommerkomiteen.  

DK vurderer rapporten, og videresender alle innkomne saker til Sanksjonsutvalget, sammen med sin innstilling på om det 

foreligger brudd på bestemmelser i spillereglementet eller ikke.  

 

- Dommerkomiteen skal foreta tilsvarende saksbehandling ved melding om brudd på spillereglementets bestemmelser fra 

andre parter.  

 

- Dersom dommere har eller kan ha begått brudd på bestemmelsene i spillereglementet, skal Dommerkomiteen foreta 

nødvendige undersøkelser og melde saken til Sanksjonsutvalget sammen med sin innstilling.  

 

- Saker fra DK til Sanksjonsutvalget skal sendes ved bruk av korrekt rapporteringsskjema.  

 

 

Det skal føres protokoll fra alle komitemøter. Protokollene skal sendes inn til administrasjonen innen 72 timer fra møtet er avsluttet. 

 


