
  

 

Spillereglement for kvinneligaen 2020 
 

Merk viktige punkter fra alminnelig spillereglement 

 
Vi henviser til NIF’s generelle regler og NCFs Spillereglement 2020, samt særskilte regler for 

kvinneligaen.   

NCF Spillereglement for 2020 

http://cricketforbundet.no/forbundet/spillereglement-2020 

Merk viktige punkter fra alminnelig spillereglement 

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for 

kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.   

§ 2.1 All kampaktivitet i regi av NCF skal avvikles i henhold til gjeldende internasjonale cricketlover og 

NCFs spillereglementet. 

§5.3.1 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Unntak for kvinneliga og 

ungdomsligaer, hvor man kan ha inntil to lag fra samme klubb med regulering på flyt av spillere, iht. § 

4.8.4.   

§ 11.1 Power-play 1 består av 20 % av kamplengde, hvor bare 2 fielders kan være utenfor 

sirkelen (minst 7 fielders må være innenfor den innerste sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner. 

§ 11.2 Power-play 2 består 60 % av kamplengde, hvor maks 4 fielders kan være utenfor sirkelen 

(minst 5 fielders må være innenfor den innerste sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner 

§ 11.3 Power-play 3 består av 20 % av kamplengde, hvor maks 5 fielders kan være utenfor sirkelen 

(minst 4 fielders må være innenfor den innerste sirkelen). Dette gjelder i alle divisjoner. 

§ 11.4. Aldersbestemte Fielding-restriksjoner: 

§11.4.1 Spillere som ikke har fylt 15 år før 31. desember i kalenderåret kan ikke stå i 30 yard sirkle 

ved deltakelse i kamper i seriespill på seniornivå og NM.   

§ 11.4.2. Alle spillere under 18 år er pålagt å bruke godkjent hjelm med gitter under batting, og ved 

fielding i faresonen i nærheten striker. 

§ 17.1 I tilfeller der flere enn et lag avslutter seriespillet med like mange poeng (like poengsum), skal 

plasseringen i tabellen for disse lagene avgjøres på følgende måte:   

1. Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like mange poeng, skal laget med flest seire få 
høyere plassering i tabellen.   

2. Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like mange poeng og like mange seire skal laget 
med høyest NRR få høyere plassering i tabellen.   

3. Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like poeng, like mange seire og lik NRR, så kan 
poeng fra innbyrdes oppgjør til begge/alle lag settes opp i en tabell. Lag med flest seiere eller 
poeng får høyest plassering. Hvis poengene også blir like, skal NRR i innbyrdes oppgjør få 
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høyest plassering. Net run rate for de aktuelle lagene skal 
regnes ut manuelt av administrasjonen.   

4. Hvis det er lag som har like mange poeng, like mange seire, lik NRR, like mange poeng i 
innbyrdes oppgjør og lik NRR i innbyrdes oppgjør, skal plasseringen på tabellen avgjøres ved 
loddtrekning. Vinneren av Eliteserien skal ikke avgjøres ved loddtrekning. Det skal da kåres to 
vinnere av Eliteserien.   

 

Særskilte regler for kvinneligaen 

 

• Inntil 5 lag spilles det dobbel serie. Øverste lag på tabellen etter seriespill vinner serien. Ved 
flere enn 5 lag spilles det enkel serie med 2 semifinaler og finale. 

• Hvert lag kan ha inntil 11 spillere på banen. Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av 
sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse. 

• En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien. 

• Kamplengden maks 3 timer, med 20 overs per inning. 

• Serien spilles med hvit ball for kvinner og fargede drakter.  

• 50 meters boundry. 

• 8 spillere må være på banen, ferdig skiftet før toss og kampstart. 

• Kun registrerte spillere kan delta i NCF turnering/serie. 
 

 

Definisjon gjestespiller 

En gjestespiller må være gyldig registrert i klubb tilsluttet NCF og oppfylle aldersbestemmelsene, og 

kan kun være gjestespillere for ett annet lag. 
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