
 

 

 

Spillevilkår for NCF innendørs turnering gutter og jenter februar 2019 

 

U13 turneringsoppsett  

- Hvis U13 består av tre lag eller fler, skal det spilles det enkel serie. Er det bare to lag, 

spilles det to kamper.  

- Ingen finale kamp. 

- Maks 7 og minst 5 spillere som kan være blandet av gutter (U13) og jenter (U13). 

- Kamplengden er 8 overs per inning og hver bowler kan kaste maks 2 overs. 

- Turneringen spilles med tennis ball. 

U15 turneringsoppsett  

- Hvis U15 består av tre lag eller fler, skal det spilles det enkel serie. Er det bare to lag, 

spilles det to kamper.  

- Ingen finale kamp. 

- Maks 8 og minst 6 spillere som kan være blandet av gutter (U15) og jenter (U15). 

- Kamplengde 8 overs per inning og hver bowler kan kaste maks 2 overs. 

- Turneringen spilles med innendørs ball. 

Spesielle spillevilkår 

- En lagleder/trener skal være med laget når kampen spilles. 

- Spillere som er valgt til kampen skal oppgis før myntkast (toss). 

- Spillerne kan ha på seg det dem vil. 

- Byes, leg byes, over throws, LBW er med i turneringen. 

- No ball og Wide ball straffes med 2 poeng og ingen ekstra ball skal kastes. 

- Siste over skal alminnelige No ball og Wide ball regler . 

- Slagmannen blir suspendert (retired) dersom vedkommende har scoret 15 runs i U13 og 25 

runs i U15 dersom det er flere spillere igjen. Den suspenderte slagmannen kan komme tilbake 

når det er en slagsmann igjen på banen. 

- Slagmannen kan bli catch out selv om ballen har truffet taket. Gjelder ikke sidevegger. 

- Slagmannen får 1 poeng dersom ballen treffer sidevegger. 

- Slagmannen får 2 poeng dersom ballen treffer veggen bak keeper dette pga sikkerhet.  

- Slagmannen kan løpe hvis ballen ikke treffer veggen bak keeper. 

- Slagmannen får 4 eller 6 poeng dersom ballen treffer veggen rett foran uten å treffe noen side 

vegger. 

 

 

 



 

- Scoring gjennomføres primært av sidedommer. Skulle det mangle dommer, må lagene selv 

påta seg scoringsansvaret. Bruk ipad/nettbrett. Hvis CricHQ ikke kan benyttes, skal score 

sheet utlevert av NCF representant brukes 

- Det vil utdelt premie for seriens beste spiller i hver aldersgruppe som kåres av dommerpanelet 

som har ansvar for dømming. Medaljer deles ut til samtlige deltakere 

Poengberegning seriespill  

- Vinner får 2 (to) poeng, taper får 0 (null) poeng, uavgjort 1 (ett) poeng. 

- Lag som ender på 1. plass på tabellen etter avsluttet seriespill vinner turneringen.  

- Ved like mange poeng på tabellen i seriespillet, vinner laget som har vunnet kampen i 

innbyrdes oppgjøret turneringen. Hvis det også skulle være likt, benyttes NRR for å kåre 

vinneren.  

Myntkast (Toss) 

- Kapteiner skal gjennomføre myntkast (toss) senest 5 minutter før den planlagt kampstart. 

Utstyr 

- Hvert lag skal ta med eget utstyr. 

Mat og drikke medbringes 

- Alle deltakere må ha med seg matpakke og godt med drikke. 

U13: 

- Enhver spiller som er født 1. januar 2006 eller senere er kvalifisert til å spille U13 turnering. 

U15: 

- Enhver spiller som er født 1. januar 2004 eller senere er kvalifisert til å spille U15 turnering. 

Dato, Tid og Sted  

- Kampene vil bli spilt på torsdag 21. februar mellom kl 09:30 – kl 16:00  

- Kampene vil bli spilt i innendørshall på Bjørnholt skole  

- Adresse: Slimeveien 15-17, 1275 Oslo 

Premie utdeling  

- Premieutdeling torsdag 21. februar etter siste kamp 

 

Lykke til, 

Norges Cricketforbund 

http://www.cricketforbundet.no/forbundet/spillereglement/#KAPITTEL 16. POENGBEREGNING SERIESPILL

