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Sak 79, 2021 Omberamming av avlyste kamper 
 
29. juli 2021 ble samtlige kamper avlyst i Oslo, fordi Bymiljøetaten stengte alle baner grunnet 
betydelige nedbørsmengder. Følgende kamper ble avlyst av NCF i henhold til § 13.3.1 og ordlyden 
«...ikke tilgjengelige baner»: 
 

 
 
Sesongen 2021 er spesiell grunnet restriksjoner i utførelse av organisert idrett knyttet til Covid 19. 
Kamptilbudet for menn på senior nivå har vært tilpasset situasjonen. Det har gitt færre kamper for 
lagene sammenliknet med en «normal» sesong. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å gjøre et unntak i spillreglementet § 13.3.1 og åpner for omberamming av følgende 
kamper: 

• Mortensrud - Fjord C  

• Nation A – United 

• Nord A – Oslo B 

Styret ba generalsekretæren omberamme de nevnte kamper og videreformidle informasjonen til 
involverte parter. 
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Sak 80, 2021 Sluttspill for T20, 2021 
 
Viser til sak 76, 2021 Avvikling av regional aktivitet T20 og planlegging av vedtatte playoff mellom T20 
regionvinnere. Styret har mottatt innspill vedrørende gjennomføring av T20 playoff, og ønsker en 
detaljert plan for avvikling, inkludert en evt. seeding av de to beste gruppevinnere i Oslo. 

 
8 winner Teams Quarter finals         4 Teams Semifinals           2 Teams Final            Winner 2021 
Winner plays Bjørvika CK for representation ECL 2022. 
 
Region Oslo har fire gruppevinnere etter første runde, der det antas at vinnere av Gruppe A og B 
representerer de beste og sterkeste lagene. 
 
8 vinnere i T20-seriene skal fordeles i 2 grupper ved loddtrekking for kommende kvartfinaler. 
Innspillet mottatt foreslår at vinneren av Gruppe A og B i Oslo plasseres i hver sin gruppe før 
loddtrekkingen starter. Dette for å unngå at de to beste lag havner i samme gruppe. 
 
Vedtak: 
Vinnerne av gruppe A og B i T20 serien i Region Oslo, plasseres i hver sin gruppe i sluttspillet. Øvrige 
lag trekkes slik at hver gruppe vil bestå av 4 lag.  
 
Detaljer for sluttspill  
 

• Det avvikles sluttspill helgen 4. – 5.  september, 2021  

• Regional Playoff kampplan  
o Kvartfinale 
o Semifinale 
o Finale 

• Prosess for trekning 

• Retningslinjer sluttspill 
o Ved sluttspill og uavgjort resultatet spilles «Super Over» 
o Ved «Super Over» og uavgjort resultatet «Toss» 

• Praktisk gjennomføring, baller, reisestøtte etc. 

• Program Regional playoff inkludert premieutdeling deles på nettsiden 
 
ECL Play- off – tentative avvikling 

• Play-off for ECL 2022 avvikling med «Best of three matches». 

• Avvikling i ukedager, om kun Oslo lag konkurrerer 

• Avvikling helg om utebys lag konkurrerer 
 
 
 
 
 
 
   
 

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-11_2021-2.pdf
https://cricclubs.com/NCF/fixtures.do?league=156&clubId=14968
https://cricclubs.com/NCF/fixtures.do?league=157&clubId=14968
https://cricclubs.com/NCF/fixtures.do?league=158&clubId=14968

