
 

 

 

NCF’s særregler for kvinneserien 2019 
 

Formatet vil være utradisjonelt: 

 

• 10 spillere per lag (hvis et lag kun har 8 eller 9 spillere, kan et annet par batte, men dette må 

være spillere med høyest runs og lavest runs fra noen av de andre parene som allerede har 

battet. Hvis det er 9 spillere, så kan personen med lavest runs fra de andre parene velges til å 

batte sammen med den 9. spilleren) 

 

• Batting vil bli gjort i par og hvert par vil slå i 4 overs (maksimalt 20 overs per lag) 

 

• Batting laget begynner med en score på 100 runs 

 

• 5 runs trukkes for hver tapt wicket (hver gang wicket er tapt, bytter battere bare ender) 

 

• Hvert batting par har et power play på 2 overs (to fielders MÅ være utenfor sirkelen). Dette 

vil skje i første og siste over battingparet spiller 

 

• Bowlers kan kaste maks 3 overs (Dette oppfordrer minimum syv bowlers til å være med) 

 

• Alle wide balls og no balls vil telle som 2 runs som legges til lagets totale score, og kastene vil 

ikke bli gjentatt bortsett fra i den siste over til det siste paret, hvor seks lovlige kast må 

avleveres. Vær oppmerksom på at en wide ball eller no ball som er kastet, fremdeles vil telle 

som 2 runs også i siste over av det siste paret 

 

• Alle no balls vil resultere i en free hit (no ball fremre og bakre fot, over midje full toss, over 

skulder bouncer, ball spretter mer enn to ganger eller ruller langs bakken) 

 

• Laget med flest antall runs vinner uansett hvor mange ganger et par tapte wicket 

 

• 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort. 2 poeng tildelt for walkover kamp 

 

• Hvis to lag er like på poeng i slutten av konkurransen, vil vinneren av ligaen kåres etter bowl 

out metoden (Bowl Out-regelen er enkel ..... Alle de 8 spillerne må kaste en ball hver og laget 

som treffer wickets flest ganger er vinneren. Hvis ingen lag har truffet wickets etter at 16 

baller har blitt kastet, så går bowl out over til sudden death. Hvis et lag treffer wickets, må 

neste lag også treffe wickets. Hvis de bommer, så taper de på bowl out).  

 

NB! Alle generelle cricket-regler vil gjelde for konkurransen 

 


