Endringer i spillereglement for dommere 2020
§ 2.1 All kampaktivitet i regi av NCF skal avvikles i henhold til gjeldende spillereglementet
og internasjonale cricketlover. Der det i dette dokumentet er referert til «lovene» eller
«internasjonale cricketlover» menes de gjeldende lover for cricket definert av MCC
(Marylebone Cricket Club). Ved endringer i MCC sine lover, kan NCFs administrasjon, etter
utredning og anbefaling fra dommerkomiteen – velge om endringene skal gjøres gjeldene for
Norge, og eventuelt fra når. Ved endinger må alle klubber og dommerkomiteen informeres.
Klubbene forplikter å informere alle spillerne, og dommerkomiteen forplikter å informere alle
dommere. (ICC er fjernet)
§ 3.2.1. For å delta i seriespill på seniornivå, Premier (NM) og Championship, må spillere
minimum ha fylt 13 år før deltakelse. (Premier og Championship er lagt til)
§ 5.4 Divisjonsoppsett / Seriespill Samtlige serier spilles i 20 overs format – T20.
§ 5.5 Kamplengde, tid og pauser En kamp består av to innings. Hver inning består av et gitt
antall overs. Hver over skal gjennomføres på maksimalt fire (4) minutter (i 20 overs kamper
4,25 min).
§5.5.1 Overs, kamplengde, tidsfrister og pauser for hver divisjon fremgår av
følgende tabell:
Divisjon
Elite
Div 1
Div 2
Div 3
Div 4
Div 5

Overs
40
35
30
30
25
20

Min. overs Tid pr. inning
16
2t 40 min
14
2t 25 min
12
2t 05 min
12
2t 05 min
10
1t 45 min
8
1t 25 min

Drikke pr. inn
1x5min
1x5min
1x5min
1x5min
1x5min
-

Pause
20 min
20 min
15 min
15 min
15 min
10 min

Tidsramme
5t 40 min
5t 10 min
4t 25 min
4t 25 min
3t 45 min
3t 00 min

Overs
35
30
25
25
20
20

§5.5.3 I september måned skal alle kamper i Premier NM/Championship reduseres med fem
overs pr. inning. Det gjelder uansett vær- og lysforhold. Fastsatt september reduksjon eller
ytterligere reduksjon av overs før toss, må registreres i scoringssystemet før kampstart.
Reduksjon gjelder ikke i serie kamper (20 overs).
§ 6.1 Lag som spiller i Premier (NM) og Championship vil ha muligheten til å bruke spillere
fra både A- og B-laget som er registrert i T20 ligaen.
§ 6.3 Antall klubblag
En klubb kan kun stille med ett lag i Premier NM/Championship. Dersom flere lag (B, osv.)
fra samme klubb kvalifiserer seg så tillates kun A laget (1) fra klubben å delta. I Premier
NM/Championship kan en klubb ubegrenset bruke spillere fra alle klubbens serielag (dvs. A,
B, lag osv.).
§ 6.5 Kamplengde, tid og pauser i Premier NM/Championship
Kamper i Premier NM/Championship skal følge følgende retningslinjer:

Tid September
5t
4t 25min
3t 45min
3t 45min
3t
3t

Premier NM 40
Championship30

16
12

Tid pr.
inning
2t 45 min
2t 5 min

100 Balls

40 balls

1t 20 min

Serie

OversMin. overs for gyldig resultat

Pause Tidsramme
20 min 5t 50 min
15 min 4t 25 min
10 min 2t 50 min

§7.2.5 Lag som forårsaker forsinkelser i kampstarten eller toss utover 4 minutter skal straffes
med reduksjon i overs, en over ved batting for hvert 4. minutt forsinkelse.
(penalty runs fjernet. I CricClubs skal det være mulig å redusere overs bare for det ene laget)
§ 7.3 Kamp og reserve ball Begge lag skal før kamp levere en kampball og minst en reserve
ball til dommerne. Ved skade eller dårlig tilstand på ballen, er det dommerne som har
myndighet til å bytte ball. Hvilken reserve ball som er best egnet for bruk under videre spill,
bestemmes også av dommerne. Sist nevnte gjelder også ved tap av ball. (tidl. §8.10)
§8.2.4 Sanksjoner overfor dommere og scorere som stiller på vegne av en klubb satt opp med
dommer- og/eller scoreroppdrag, skal ilegges den aktuelle klubben. Sanksjoner overfor
dommere og scorere som personlig har fått tildelt oppdrag skal ilegges den aktuelle
dommer/scorer. Ved brudd på spillereglementet vil sanksjoner, som vanligvis gis til laget, i
disse tilfeller gis direkte til den enkelte dommer og/eller scorer.
§8.3.1 Møter ikke en dommer eller scorer opp til fastsatt tid flere enn tre ganger i løpet av en
sesong, ihht. §8.3, kan dommeren risikere å bli bøtelagt med kr. 1000,- per dommer per kamp.
ved hver forsinkelse. I tillegg kan dommeren miste retten til å dømme for en bestemt periode.
Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig
klage/rapport. (endret fra 250kr per 15. minutt ved hver forsinkelse til 1000kr hvis det skjer
fler enn tre ganger i løpet av en sesong)
§8.3.10 Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller
laget, må lagkaptein, lagleder eller kontaktperson sende en e-post til administrasjonen for å be
om endring. Denne e-posten må sendes innen fire dager etter at den aktuelle kampen er spilt.
En bekreftelse fra kapteinen fra motstander laget eller en av dommerne vil være nødvendig.
Det er kun administrasjonen i NCF som kan ta kontakt med scoringssystemet for å be om
slike enderinger. (ting som påvirker NRR og leaderboard kan rettes innen 7 dager etter sesong
og kampen resultat ikke kan endres er fjernet)
§8.4.1 Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett, og en ekstra strømkilde,
som ved behov kan brukes av scoreren. Dommerne skal, før kampstart, kontrollere at begge
lag har med fulladet nettbrett til scoring. Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett, skal
ilegges en bot på kr. 1 000,- og bortelag kr. 500,- (tidligere §8.6 er endret og blitt §8.4 og
§8.4.1
§ 8.5 Dommer-evalueringsskjema Begge kapteiner skal fylle ut NCFs dommerevalueringsskjema tilgjengelig på NCFs webside innen 24 timer etter kampslutt.
(tidligere §8.13 boten på 1000kr er fjernet) Det skal være mulig for Kaptein, scorer og
dommer å legge inn evaluering og rapport i CricClubs.

§ 8.6 Utbetaling honorar Betaling av dommer og scorer honorar skal skje uoppfordret og
gjøres via Vipps eller overføring i nettbank, før kampstart. Lag som ikke betaler honorar før
signering av kampskjema etter kampslutt, vil bli ilagt en bot på kr. 500,(tidligere §8.14 endret fra senest innen midnatt til å betale før kamp og senest før signering av
kampskjema)
§8.10.2 Super substitute(SuperSub): En spiller som er utnevnt som SuperSub (12th man) på
kampskjema og er til stede ved kampstart, har lov til å gjøre batting/bowling/fielding og
wicket-keeping, når som helst under kampen. Det kan dog maksimalt være 11 fielders på
banen, og kun 11 spillere skal gjøre batting. Regler som gjelder bowler mv., vil også være
gjeldende for SuperSub. Eksempel: Bowler må vente med å gjøre bowling tilsvarende tid
vedkommende har vært utenfor banen. I tillegg kan inntil to reservespillere erstatte en fielder
eller skadet wicketkeeper etter gjeldende regler. 12th/SuperSub eller andre reservespillere kan
ved kampstart ikke erstatte en spiller som er oppført blant de første 11 på kampskjema, men
som ikke er fysisk til stede på banen.
§ 9.3 Bouncer Bouncer regnes for å være et kast som spretter og passerer over skulderen til
batter som står oppreist ved battingcrease. En (1) bouncer tillates per over. Passerer ballen
over hode høyden på en oppreist batter i battingcrease, skal det gis wide ball for et slikt kast,
og advarsel om at en bouncer per over er benyttet selv om ballen passerte over hode.
Fortsetter bowleren i å kaste bouncer skal dommeren gi no ball og tildele free hit.
Skulle dommeren oppfatte at bowlerens hensikt er å skade batter med bouncer, kan bowler i
verstefall utestenges for bowling i den aktuelle kampen.
§ 9.4 Alle «full toss» som er høyere enn midjen til en oppreist batsman i sin crease, betraktes
som farlige kast, og skal derfor erklæres som «no ball» av dommeren. Farten på kastet har
ingen betydning. Fortsetter bowleren å kaste «full toss», skal dommere iverksette gjeldende
tiltak. Unntaksvis vis kastet ikke var på eller i nærheten av batter. Hvis ballen er våt, må også
dommeren vurdere om dette var med hensikt, og vurdere farlighetsgraden.
§ 16.2 Alle i seniorserien/divisjonspill gis i tillegg ett - 1 - ekstra bonuspoeng ved seriekamper
til lag som:
1. Gjør batting først, spiller alle tildelte overs, ikke taper alle wickets og vinner kampen
2. Gjør bowling først, tar alle wickets og vinner kampen.
(§16.2 bonuspoeng er fjernet for samtlige divisjoner)
§18.3.1 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge
dommere for en begrenset periode av kampen avhengig av hendelsens natur. Det må til
enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget
skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 1.000,-.
§18.3.2 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge
dommere for en lengere periode eller hele kampen avhengig av hendelsens natur. Det må til
enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget
skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 2.500,- og utestenge enkeltperson
og/eller lag fra minimum to - 2 - kamper. Blir ikke saken anket innen fristen, vil utestengelsen
være gjeldende etter ankefristens utgang. Ved medhold etter en eventuell anke, vil

utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder
utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong.
§18.3.3 Voldelig eller truende adferd Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for
hele kampen avhengig av hendelsens natur.
Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette.
Sanksjonsutvalget skal ilegge spilleren eller lag en bot på minimum kr. 5.000, - og utestenge
spiller og/eller lag fra minimum fem kamper. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen,
gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. Ved seriekamp skal spillerens klubb
også trekkes fire poeng i seriespillet. Utestengelsen vil være gjeldene fra det tidspunktet
avgjørelsen blir gjort kjent for lagleder/kontaktperson, uavhengig av om saken blir anket eller
ikke. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer
utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong.
§ 19.3 Parkering på områder som disponeres av NCF uten tillatelse fra NCF skal straffes med
kr. 1 000,- i bot. Parkeringen skal kun skje på områder med P-skilt. Boten sendes til bileieren.
(tidligere §18.11)

