Spillereglement for barn og ungdom 2019
Idrettens barnerettigheter
LINK: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
NIF generelle regler og retningslinjer for barne- og ungdomsidrett
LINK: https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/
NCF Spillereglement for 2019
http://www.cricketforbundet.no/forbundet/spillereglement#KAPITTEL%206.%20NORGESMESTERSK
AP%20(NM)
Vi henviser til NIF generelle regler for barneidrett, NCFs Spillereglement 2019, samt særskilte regler
for barn- og ungdomsserien
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.
§ 2.3 NCF følger Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges
idrettsforbund (NIF). NCF forplikter seg til å ilegge sanksjoner for brudd på
barneidrettsbestemmelsene i samsvar med NIFs lov §11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på
bestemmelsene skal saken påtales til NIFs domsutvalg.
§ 3.2 Aldersbestemmelser
1. Veteran – spilleren må være fylt 40 år før 1. januar i kalenderåret som turneringen
arrangeres.
2. U19 – spilleren må fylle 19 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
3. U17 – spilleren må fylle 17 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
4. U15 – spilleren må fylle 15 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
5. U13 – spilleren må fylle 13 år etter 1. januar i kalenderåret som turneringen arrangeres.
§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.
§ 18.12 Brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser knyttet til deltakelse aktivitet under Norges
Cricketforbund skal av Sanksjonsutvalget straffes i tråd med NIFs lov § 11-2.

Særskilte regler for seriespill barn og ungdom
U19 turneringsoppsett
•
•
•
•
•

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 og fargede drakter.

U17 turneringsoppsett
•
•
•
•
•

Inntil 5 lag spilles det dobbel serie. Ved flere enn 5 lag spilles det enkel serie. Øverste lag på
tabellen etter seriespill vinner serien
Hvert lag kan ha 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 og fargede drakter.

Definisjon gjestespiller U17 og U19
En gjestespiller må være gyldig registrert i klubb tilsluttet NCF og oppfylle aldersbestemmelsene,
og kan kun være gjestespillere for ett annet lag.
U15 turneringsoppsett
•
•
•
•
•
•

Inntil 5 lag spilles det dobbel serie. Ved flere enn 5 lag spilles det enkel serie. Øverste lag på
tabellen etter seriespill vinner serien
Hvert lag kan ha 9 spillere på banen. Det kan benytte fire (4) 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 2 timer og 15 min., med 15 overs per inning.
Serien spilles med hvit ball (lettere ball) og fargede drakter
Boundry (40-45 meter radius)

U13 turneringsoppsett
•
•
•
•

Inntil 5 lag spilles det dobbel serie. Ved flere enn 5 lag spilles det enkel serie. Øverste lag på
tabellen etter seriespill vinner serien
Hvert lag kan ha 8 spillere. Det kan benytte seks (6) 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 1,5 timer, med 10 overs per inning.

•
•

Serien spilles med soft ball/tennisball og fargede drakter
Kampen spilles på 20 yards pitch med innersirkel som boundry.

Definisjon gjestespiller U15 og U13
En gjestespiller må oppfylle aldersbestemmelsene og kan kun være gjestespillere for ett annet lag.
§ 7.4 Resultat
For at en kamp skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av opprinnelig fastsatte
kamplengde, være spilt i begge innings.
§ 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
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.
Utstyr
Lagene tar selv med wickets og bails til kamp.
NCF står for baller til ungdomsturneringen.
Bruk av hjelm er påkrevd, men unntak av U13 som spiller med softball/tennisball.
Generelt
Oppmøte senest 30 minutter før start.
Toss 15 minutter før kampstart.
Avvikling av U13 og U15 kamper krever tilstedeværelse en voksen representant fra hver av lagene.
Begge lag er ansvarlige for å ta med seg lagskjema som signeres av dommer og lagkaptein.
Dommere
Norges Cricketforbund står for dommerhonorarer i ungdomsserien. Dommere er selv ansvarlig for å
sende inn signert honorarskjema til gry@cricketforbundet.no. Utbetaling 10. i hver måned.
Honorarskjema finnes på forbundets nettside.
Dommerhonorarer fra NCF
U19: kr. 500,U17: Kr. 500,U15: Kr. 400,U13: Kr. 300,-

Scoring
Scoring gjøres i CricHQ med nettbrett av eksterne scorere som honoreres av NCF. Scorer er selv
ansvarlig for å sende inn signert honorarskjema til gry@cricketforbundet.no. Utbetaling 10. i hver
måned. Honorarskjema finnes på forbundets nettsides.
Scorerhonorarer fra NCF
U19: kr. 300,U17: Kr. 300,U15: Kr. 250,U13: Kr. 200,LINK honorarskjema: http://cricketforbundet.no/resources/171001_honorarskjema.pdf
Økonomisk støtte
NCF gir kr. 3000 til hver klubb som deltar med ett eller flere lag i ungdomsserien og som alltid stiller
med NCF-sertifisert trener(e) sammen med laget på kamp.
Viktig orientering ifht. spilledrakter!
Det ble i 2017/18 bestemt at U-seriene skulle spilles med hvite drakter og farget ball. Nåværende
administrasjon er usikker på hvem som bestemte dette. Vi vet heller ikke bakgrunnen for dette. Det
er naturlig at ungdomsseriene også spilles med hvit ball og fargede drakter som i øvrige divisjoner.
Vi er kjent med at det var noen få klubber som hadde kjøpt hvite drakter i 2018. Tatt det i
betraktning, åpner vi får at det i 2019 kan spilles med hvite bukser men at overdelen må være farget.
En hvilken so helst farget T-skjorte kan brukes. I sesongen 2020 vil alle lag være pålagt å spille med
fullstendige fargede drakter.

