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KAMPREGLEMENT BORDTENNIS
Alle kamper i Boredtennisserien spilles etter NIFs lover, NBIF’s lover og konkurransereglement samt internasjonale spilleregler for bordtennis, med enkelte unntak. I tillegg
gjelder etterfølgende reglement.
Det er enhver lagleders plikt å påse at bestemmelsene blir fulgt.
1.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.1. SPILLELOKALETS MILJØ
Plassen bak bordet skal være minimum 2,0 m, og på sidene av bordet bør det være minimum
1,5 m til veggen. Gulvet skal være helt og jevnt. Farlige gjenstander i nærheten av bordet
skal polstres slik at det er forsvarlig å spille. Som belysning regnes vanlige lysstoffrør, eller
ekstra sterke lamper (lyspærer) å være tilstrekkelig når disse er riktig plassert.
VALG AV ANTALL SPILLEBORD
Under stevner, lagkamper og i sluttspill skal det spilles på det antall bord som arrangøren
bestemmer. Oppvarming på inntil 2 minutter på matchbordet godtas.
1.3. UTSTYR
Nett og baller skal være av godkjent type. Ved bruk av såkalt kombi-racket skal de to
racketsidene være av tydelig forskjellig farge.
1.4. SPILLEANTREKK
Alle farger er tillatt. Hvis hvit spilletrøye benyttes må det brukes gule baller. Spilletrøyen
kan ha smale render i avvikende farge. Det er ikke tillatt å spille med bar overkropp.
1.5. SERVEN
Serven skal starte med ballen liggende i flat hånd. Den frie hånden og rackethånden skal
holdes over bordflaten. Serveren skal kaste ballen opp slik at den stiger minst 16 cm etter å
ha forlatt håndflaten, og kan først slås på vei ned. Serven kan utføres hvor som helst bak
kortlinjen eller dens tenkte forlengning. Det er forbudt å trampe med foten i det man server.
1.6. TAP AV POENG
I tillegg til de opplagte feilene som fører til at spilleren taper poeng, taper man også poeng
hvis spilleren støtter seg til bordet med den frie hånden, berører nettet eller nettstolpene eller
beveger bordet mens ballen er i spill.
Reglene for tap av poeng, som beskrevet her, er ikke utfyllende.
1.7. VOLLEYSLAG
En spiller taper ikke poenget dersom ballen slås på volley bak endelinjen. Dersom ballen slås
på volley over bordet er det tapt poeng.
1.8. RÅDSLAGNING OG PAUSER UNDER KAMP
Spillet skal gå uten avbrudd gjennom hele kampen. Imidlertid har enhver spiller krav på
inntil 2 minutters pause mellom settene. Korte pauser for håndklebruk, tørking av briller o.l.
er kun tillatt ved servebytte, eller for hver 5. ball når spillerne server annenhver gang. En
spiller får ta imot råd fra hvem som helst under pausen mellom settene.
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1.9. SPILLEROPPFØRSEL
En spillers oppførsel skal ikke være slik at sportens renomme blir skadet.
Usportslig oppførsel er:
- Slag med racket i bord, nett og nettstolper
- Slag i barrierer
- Ødeleggelse av spillematriell og spillelokalets innredning ved slag og spark
- Kasting av racket, ball eller annen løs gjenstand for å avreagere
- høylytt rop og banning og protester mot dommeravgjørelser
- avbryte en pågående kamp for å rådslå med lagleder eller for å spraye racketen.
Ved slik oppførsel som beskrevet her, skal det gis advarsel og/eller utvisning.
1.10. DOUBLE-SPILL
I double skal det par som begynner å serve i settet bestemme hvem av spillerne som skal
serve og motstanderparet bestemmer deretter hvem som skal være mottaker.
I de følgende sett i matchen skal, når første server er utvalgt, første mottaker være den spiller
som servet på vedkommende i foregående sett.
I 5. og avgjørende sett i double skal det par som står for tur til å være mottaker, bytte
oppstilling når 5 poeng oppnås av ett av parene. Samtidig bytter parene side. Spillerne skal
ellers bytte side etter hvert sett.
1.11. FEIL SERVER, MOTTAKER OG SIDE
Om spillerne ved en feiltakelse ikke har byttet side som normalt, eller det er feil i oppstilling
i double, skal spillet straks avbrytes og fortsette med den riktige oppstilling. Poengene blir
stående som de var før feilen ble oppdaget.
1.12. HVEM KAN DELTA
A)Generelt
For å kunne delta for bedriftsidrettslag må utøveren være medlem av laget.
Utøveren har ingen karantene når vedkommende er både medlem og ansatt i bedriften.
Studenter er å regne som ansatt ved en undervisningsinstitusjon som danner lag.
Ektefelle/samboer/barn til en ansatt kan delta på laget såfremt vedkommende ikke er ansatt i
annet firma som selv har bedriftsidrettslag.
Dispensasjoner kan gis. Skriftlig søknad sendes kretsens kontor på fastlagt skjema, gebyret er
kr. 250,- pr. sesong. Faktura sendes fra OBIK`s kontor. Kvittering for betalt gebyr er lagets
bevis for godkjent disp. det gis ingen annen tilbakemelding hvis dispensasjon er godkjent.
Avslag på dispensasjon sendes skriftlig til laget oppmann/lagleder.
B)Personer under sykmelding, attføring, rehabilitering.
Medlemmer som er sykmeldt, uføretrygdet eller under attføring kan delta i konkurranser der det
medisinsk ikke er noe til hinder for at utøveren kan delta.
Pasienter ved rehabiliteringsinstitusjoner kan delta for institusjonens lag så lenge de er under
behandling ved institusjonen, og dersom det ikke foreligger medisinske grunner for ikke å
utøve fysisk aktivitet.
REGLER SOM BEGRENSER DELTAGELSN
A)Aktive idrettsutøvere
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Aktive idrettsutøvere som er medlem og har fylt 15 år, men ikke ansatt kan ikke delta åpne
konkurranser arrangert av NBIF’s organisasjonsledd. De kan heller ikke delta i klasser for
NBIF’s medlemslag i konkurranser arrangert av andre særforbunds organisasjonsledd. En
idrettsutøver er aktiv i den gren konkurranser omfatter når vedkommende deltar i åpne
konkurranser i samme eller beslektet idrettsgren, eller i obligatoriske kamper i lagidretter
arrangert av andre enn NBIF’s egne ledd.
En utøver kan delta i arrangement med egne klasser for bedriftsidrettslag, evt. arrangement av
mer propagandamessig art.
En utøver regnes ikke som aktiv etter fylte 30 år.
Aldersgrensene for fri overgang fra aktiv idrett er absolutt. Det vil si at aktiv utøver ikke kan gå
direkte til bedriftsidrett før etter fødselsdagen..
Karantenetiden for aktiv spiller er 6 måneder fra siste obligatoriske kamp. Det påhviler lagleder
å forsikre seg om at karantenetiden overholdes ved å kontakte den volleyballregion
vedkommende sist spilte, for skriftlig å få stadfestet siste kampdato. Unntatt fra denne
bestemmelse er spillere som har fylt 30 år.
STRAFFEBESTEMMELSER.
1. En aktiv/ulovlig utøver som blir tatt skal ha en bot på inntil kr. 3000,-. Utøveren kan
utelukkes i inntil 3 mnd. fra all bedriftsidrett.
2. Hvis boten ikke blir betalt, oversendes saken til idrettskretsen med forslag om at utøveren
utestenges fra all idrett til boten er betalt.
3. Resultatet på lagkampen(e) settes til 5-0 i dameserien og 10-0 i herreserien. Motstanderen
får poengene.
4. Oppmann/lagleder kan bøtelegges med inntil kr. 3.000,-. Videre kan oppmann / lagleder
utelukkes fra all bedriftsidrett i inntil 3 mnd.
5. Et lag som blir tatt for å bruke ulovlig utøver kan ilegges en bot på inntil 50.000,-. Laget
kan ikke bli avdelingsvinner, seriemester eller rykke opp. Er laget innblandet i
nedrykningsstriden og står likt med andre lag, vil laget rykke ned.
1.13. PREMIERING I SERIE SAMT ÅRETS SPILLERE
I serien får Bedriftsmestrene, nr. 2 og 3 i 1. divisjon damer og herrer, lagpremier og
individuelle premier. Det samme får divisjonsmestrene. Avdelingsvinnerne får lagpremier.
"Årets spiller" i alle klasser blir premiert, men det må være arrangert minimum 5
poengtellende stevner (inkl. KM) for å kåre "Årets spiller" i hver klasse.
Ikke alle poengtellende stevner teller ved kåringen av årets spiller. Antall tellende stevner
skal normalt være 2 færre enn antall arrangerte stevner i klassen. Det betyr at dersom det
arrangeres 10 stevner, vil bare de 8 beste poengmessig telle, ved 9 bare 7 osv. Antall
tellende stevner skal dog ikke være færre enn 5.
Hvis 2 eller flere spillere står likt i poengsum etter ferdig spilt sesong, skal den spiller som
har flest 1. plasser kåres til årets spiller. Er det fremdeles likt vurderes antall 2. plasser osv.
Premieutdeling foretas på Bordtennisutvalgets oppmannsmøte.
2.
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2.1. SPILLESYSTEM
Se bordtenniskalenderen for denne sesongen.
2.2. ANTALL SPILLERE
Et damelag består av 2 spillere, og et herrelag av 3 spillere.
Hvis et herrelag skal unngå å tape på walk-over, må minst 2 spillere være med.
Etter at første ball i lagkampen er spilt, kan ingen av spillerne som er ført opp på
kampskjemaet, byttes ut med en reserve.
2.3. HVA ER EN SERIEKAMP
En seriekamp for herrer omfatter 10 kamper (9 single + 1 double), og for damer 5 kamper (4
single + 1 double).
Det spilles i alle kamper best av 5 sett d.v.s en kamp er vunnet når en av spillerne har vunnet
3 sett. Ett sett går til 11 poeng. Det serves 2 og 2 server. Det skiftes side ved 5 poeng i femte
sett. Når 10 poeng er oppnådd for begge spillere serves det annenhver gang inntil en spiller
har oppnådd 2 poeng mer enn motstander.
2.4. POENGBEREGNING
I seriekamper gis det 2 poeng for vunnet kamp, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tapt
kamp.
Blir et lag ved protest e.l. tilkjent seieren, regnes resultatet for 5-0 i dameserien og 10-0 i
herreserien.
2.5. HVEM ER, OG HVA GJØR ARRANGØREN
I seriekamper er arrangøren nevnt først i spilleplanen. De skal senest tirsdag i uken før
spilleuken kontakte motstanderen og avtale spilletid og -sted. De skal før det gjestende lag
kommer, fylle ut sin del av "skjema for serie og cup". Gjestene fyller så ut sin del av
skjemaet, og kampene spilles i rekkefølge 1-2- osv. Når kampene er ferdige, sendes
"Skjemaet for serie og cup" til kontaktpersonen for avdelingen/divisjonen pr. post eller EMail.
Dersom ansvarlig lag ikke tar kontakt/oppnår kontakt, må motstander selv ta kontakt, dersom
de ikke hører noe innen utløpet av den fastsatte spilleuke.
Endring av kampdato for sluttspill gis ikke for det enkelte lag.
Dersom andre forhold tilsier det, kan imidlertid sted/tid oppgitt i terminlisten bli endret av
Bordtennisutvalget.
2.6. KAMPENES AVVIKLING
Kampene skal spilles i oppsatt uke. Kontaktpersonen for avdelingen/divisjonen/cupen kan gi
utsettelse til uken etter, etter følgende regler:
1. Arbeidsforhold/skiftordning
2. Reiser for bedrift/firma.
3. Ferie eller sykdom.
Utsettelse ut over en uke godtas ikke. Kampen skal spilles, og lagene må enten stille med
redusert mannskap, eller benytte spillere fra andre lag etter de regler som gjelder for dette.
Seriekamper som ikke er spilt innen utløpet av siste runde eller kamper som kontaktpersonen
ikke har fått resultatet fra, settes til 0 - 0 og 0 poeng (tap) til begge lag. Hvis særskilte
grunner dokumenteres skriftlig, kan bordtennisutvalget vurdere unntak fra denne regelen. I
serietabellen skal det oppgis hvilke lag og hvor mange kamper dette er blitt gjort for.
2.7.

UTEBLIVELSE FRA OBLIGATORISK KAMP
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For serien gjelder:
Et lag regnes for å ha uteblitt når:
a) Laget ikke møter frem til oppsatt kamp uten å ha lovlig forfall
b) Laget møter for sent til kampen (inntil 15 minutter).
c) Laget møter med for få spillere.
Resultatet settes til 0-5 i dameserien og 0-10 i herreserien, 2 poeng til motstander.
Det er ikke lovlig forfall om enkelte spillere ikke har møtt.
Hvis et lag uteblir fra 3 kamper i sesongen eller gir walk-over i 3 kamper, kan laget bli
strøket. Blir et lag strøket, diskvalifisert eller trekker seg, vil tidligere resultater ikke telle
for kamper spilt mot dette lag.
Når et lag trekker seg, må det gis beskjed til Kretsen, slik at de kan informere
lagene/kontaktpersonen for avdelingen. Lag som trekker seg etter at serien er startet, vil bli
ilagt et gebyr på kr. 1000,-.
Lag som blir strøket eller trekker seg, må neste sesong spille en divisjon lavere.
2.8. TO ELLER FLERE LAG FRA SAMME BEDRIFT I SERIE
For serien gjelder:
Hvis en bedrift har to lag som spiller i samme avdeling i serien, skal de lagene møtes i 1.
runde.
Har et bedriftsidrettslag mer enn ett lag i serien, kan en spiller ikke spille for to eller flere lag
i samme serierunde.
En spiller som har spilt på ett lag, må stå over førstkommende runde for dette lag, før
vedkommende kan spille på et lag i lavere divisjon.
En spiller som går fra et lag i lavere divisjon til et lag i høyere divisjon kan spille runden etter
for laget i den høyere divisjonen, men må deretter stå over førstkommende runde for laget i
den høyere divisjonen før vedkommende igjen kan spille i den lavere divisjonen.
Spiller to lag fra samme bedriftsidrettslag i samme divisjon, må en spiller stå over
førstkommende runde uansett hvilket av de to lagene vedkommende spiller på for å kunne
delta på det annet lag.
Har en spiller spilt alle kamper/runder for ett lag, kan vedkommende ikke spille seriekamp
for et annet lag. Dette selv om det andre lag har flere runder i sin serie, og spilleren av den
grunn hadde hatt muligheten til å stå over en runde for dette laget, for så å spille neste.
Med førstkommende runde menes første runde hvor laget har kamp.
Dette gjelder uavhengig av hvilken dato kampen faktisk spilles.
Disse regler gjelder også for slutt- og kvalifiseringskamper.
Reglene i dette punktet gjelder ikke ved bytte av bedriftsidrettslag.
STRAFFEBESTEMMELSER
Dersom bestemmelsene i punkt 2.8 ikke overholdes, skal laget fratas eventuelle poeng i den
kamp hvor de benyttet spiller som ikke overholdt 1 kamps karantene. Dessuten kan laget
ilegges en bot på inntil kr. 50.000,-. Resultatet på kampen(e) settes til 0-10 i herreserien og
0-5 i dameserien og motstander tildeles 2 poeng.
Spilleren kan ilegges en bot på inntil kr. 3000,-, samt bli utelukket i inntil 3 måneder.
Lagleder kan også ilegges en bot på inntil kr. 3000,-. Laget får ikke spille før boten er betalt.
I tilfelle gjentagelse, kan kretsen innstille på strengere straff.
2.9. OPP- OG NEDRYKK I SERIEN
OBIK søker å ha likt antall lag pr. divisjon / avdeling. Antall lag som rykker opp/ned etter en
sesong, kan derfor bli endret av OBIK når neste sesong settes opp.
2.10. SLUTTKAMPER
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Det er for tiden ingen sluttkamper i serien.
2.11. SØKNAD OM SPILL I ANNEN DIVISJON
Bordtennisutvalget har fullmakt til, etter skriftlig søknad, å plassere lag i annen divisjon enn
de er kvalifisert for.
2.12. ENDRING AV KONTAKTPERSON
Ved endring av kontaktperson ber vi lagene oppgi fullt navn, fødselsdata, adresse og tlf.nr. til
den nye laglederen.
3.

SPESIELLE BESTEMMELSER FOR INDIVIDUELL DELTAKELSE I KM
OG ANDRE STEVNER

3.1. DELTAKELSE I STEVNER
Spilleren skal spille i den dyktighetsklassen de står oppført under i spillelisten. Det er ikke
tillatt å spille i andre klasser i stevner som teller med i kampen om "Årets spiller".
Spillere som deltar i feil klasse utelukkes fra poengtellende stevner i inntil 1 år.
Nye spillere plasseres i C-klassen for herrer.
Old Boys- og damespillere som kan melde seg på i flere single- og doubleklasser på samme
stevne, må dersom arrangøren bestemmer det, på forhånd velge hvilke klasser de vil delta i
(en single/en double).

3.2. TIDLIGERE AKTIVE SPILLERE
Alle som har spilt obligatoriske kamper (åpne stevner/seriekamper) innen aktiv bordtennis,
uansett alder, er å regne som tidligere "aktiv spiller", og plasseres i klasse A både for herrer
og damer når det er mellom 1/2 - 3 år siden de var aktive (deltok i stevne eller spilte
serie/cupkamp). Er det mer enn 3 år siden de spilte aktivt, kan de spille i klasse B.
Herrespillere som i aktivt aldri var annet enn C-spillere, kan spille i klasse C dersom det er
mer enn 5 år siden de spilte aktivt.
3.3. SØKNAD OM SPILL I ANNEN DYKTIGHETSKLASSE
Bordtennisutvalget har fullmakt til, etter skriftlig søknad, å plassere spiller i annen
dyktighetsklasse enn hva vedkommende normalt er kvalifisert for.
3.4. OLD BOYS
Spillere som har fylt 40 år, kan i tillegg til å delta i de ordinære klasser, delta i Old Boys.
Følgende to klasser gjelder for Old Boys:
Klasse A+B for spillere som i spillelisten er rangert som A- eller B-spiller.
Klasse C for spillere som i spillelisten er rangert som C-spiller.
Damer kan delta i Old Boys i den klasse de er kvalifisert for i henhold til deres plassering i
herrerankingen.
NB: Det arrangeres kun KM for begge Old Boys klassene pga. for liten deltagelse på
ordinære stevner.
3.5. KLASSEINNDELING I SINGLE OG OPP- OG NEDRYKK MELLOM
KLASSENE
I tillegg til de generelle opp- og nedrykksregler som er beskrevet nedenfor, gjelder: Vinnerne
av KM og de individuelle seriene skal automatisk rykke opp til neste ferdighetsklasse selv
om de ikke er kvalifisert med nok poeng.
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En spiller kan bare rykke en ferdighetsklasse ned. En tidligere A-spiller kan derfor aldri
rykke lenger ned enn til B-klassen, mens en spiller som best har vært B-spiller ikke kan rykke
lenger ned enn til C-klassen.
Dersom særskilte årsaker ligger til grunn, kan det imidlertid søkes om dispensasjon fra denne
regel.
Spillere som deltar i aktiv og bedrift skal spille minimum en dyktighetsklasse høyere i
bedrift, eller eventuelt i høyeste klasse, dvs. klasse A. Dette betyr at spillere som er
klassifisert som Elite, klasse A eller klasse B aktiv, spiller i klasse A bedrift. C-spillere aktiv
skal spille minimum i klasse B bedrift osv.
A-spiller damer som ønsker å spille i herreklassen skal delta i klasse C eller høyere.
NB! Det gjøres oppmerksom på muligheten til å søke seg ned en ferdighetsklasse etter ett års
spill etter opprykk. Dersom spilleren har deltatt på stevner, og opplagt ikke har spillestyrke
nok i den nye klassen, vil utvalget kunne gi tillatelse til nedrykk etter ett år.
3.5.1 DAMER
For damer er det kun en klasse.
3.5.2. HERRER
For herrer er det tre klasser; A, B og C.
Opprykk:
En spiller rykker opp en klasse etter hvor mange poeng han har fått i sesongens stevner.
Det er 2 spillere som rykker opp fra B til A.
Det er 2 spillere som rykker opp fra C til B.
Nedrykk:
En spiller rykker ned en klasse dersom han ikke har fått poeng de to siste sesonger.
3.6. KLASSEINNDELING I DOUBLE
Generelt følger double samme inndelingen som gjelder i single. En spiller kan ikke delta i
lavere klasse enn den hun/han deltar i single. Spillere fra lavere klasser kan delta i høyere
klasser. I mixed-double er det bare en klasse.
3.7. HVEM KAN SPILLE SAMMEN I DOUBLE
Spillere på doublelag kan være fra samme eller fra forskjellige bedriftsidrettslag. Spillere
som mangler makker til et stevne, får tildelt makker som er i samme situasjon. En kan
således melde seg på i double, betale halv kontingent og så få tildelt makker.
3.8. FRAMMØTE TIL STEVNER
Dersom en spiller ikke er ankommet ved annonsering av spillerens 1. kamp, skal spilleren
normalt utelukkes fra deltakelse i denne klassen i stevnet. Arrangøren kan fravike denne
regel dersom dette ikke fører til forsinkelse.

4.

RETTLEDNING TIL STEVNEARRANGØR

4.1. INNBYDELSE TIL STEVNER
Innbydelse til stevner utsendes ved hjelp av mail eller en innbydelse på www.obik.no
Innbydelsen må inneholde
- arrangørens navn
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- tid og sted for arrangementet
- klasseinndeling (gjerne puljespill)
- startkontingent
- frist for påmelding
- hvordan påmelding og penger skal sendes
- angi stevneansvarlig leder
VIKTIG! Når en arrangør av et stevne vil ha med deltakere fra andre kretser, skal det søkes
Oslo Bedriftsidrettskrets om dette.
4.2. TREKNING VED STEVNER
Ved trekning skal en fra Bordtennisutvalget være tilstede hvis det er poengtellende stevne.
Påmelding til stevner godtas ikke etter at trekning er foretatt.
4.3. BEKJENTGJØRELSE AV TREKNING
Ved alle stevner skal trekningen med spilleordningen (turneringsskjema) bekjentgjøres ved
oppslag i i spillelokalet eller dets umiddelbare nærhet (garderobe o.l.) før stevnet begynner.
NB! Sammen med trekningen skal poengstillingen (rankingliste) henges opp i hallen.
4.4. PREMIERING
I vanlige stevner skal det ikke være premiering. Det er premiering i individuelle serier.
Premienes samlede verdi bør ikke overstige den samlede startkontigent for stevnet.
Premiering skal skje etter følgende norm:
Inntil 5 deltakere
1 premie
6 - 11 deltakere
2 premier
12 - 32 deltakere
4 premier
33 - 64 deltakere
8 premier
65 og flere deltakere
16 premier
Tapt semifinale gir 3. premie. Tapt kvartfinale gir 5. premie.
I double skal hver premie deles ut i to eksemplarer, en til hver deltaker i paret.
NB! Egne regler for kretsmesterskapet.
4.5. RESULTATLISTER
Arrangør skal sende fullstendig resultatliste til OBIK's administrasjon på Ekeberg snarest
mulig etter stevnet. Arrangør av poengtellende stevner skal sende fullstendig resultatliste over
de som skal ha poeng i hver klasse samt liste over alle deltakere, til kontaktpersonen.
4.6. REGLER FOR ORDINÆRE POENGTELLENDE STEVNER
Minimum 4 spillere skal gjennomføre stevnet for at dette skal være poengtellende.
Stevnearrangør plikter å arrangere stevner hvor det er 4 eller flere påmeldte deltagere innen
påmeldingsfristens utløp. Ved eventuell avlysning skal berørte spillere kontaktes av
arrangør.
4.6.1. SEEDING VED STEVNER
I det første stevnet i sesongen skal ingen spillere seedes i noen av klassene. Arrangøren skal
være ansvarlig for dette. I etterfølgende stevner seedes minimum 4, maksimum 8 spillere i
hver klasse når det spilles cup, og dette skal være de 4 (8) spillere som ligger øverst på
rankinglisten. Nr. 1 og 2 på rankinglisten finaleseedes, nr. 3 og 4 semifinaleseedes og
eventuelt nr. 5 - 8 kvartfinaleseedes. Deretter foretas klubbseeding av inntil 4 spillere fra
hver bedrift. Så sant mulig skal det unngås at 2 spillere fra samme bedrift møtes i 1. kamp.
Når det spilles puljer, skal det seedes så mange spillere som det er puljer eller 2 spillere for
hver pulje (maks. 8 seedes). Hvis det settes opp f.eks. 4 puljer, skal de 4 som ligger øverst
på rankinglisten trekkes inn i hver sin pulje, nr. 1 og 2 finaleseedes og nr. 3 og 4
semifinaleseedes. Dersom det seedes 2 spillere for hver pulje, skal de neste 4 på
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rankinglisten også trekkes inn i hver pulje. Deretter foretas klubbseeding av inntil 4 spillere
fra hver bedrift.
Hvis det spilles med 3 eller 6 spillere, skal vinneren av puljene som er finaleseedet,gå direkte
til neste runde. Dvs. at ved 3 puljer hvor 2 går videre fra hver pulje eller 6 puljer hvor 1 går
videre fra hver pulje, så skal vinnerne av finaleseedete puljer, gå direkte til semifinale og de
øvrige 4 spillere spille kvartfinale. Ved 6 puljer hvor 2 går videre, skal vinnerne av finale- og
semifinaleseedete puljer, gå direkte til kvartfinale, mens de øvrige 8 spillere, spiller 8. dels
finale.
Så sant det er mulig skal det unngås at to eller flere spillere fra samme bedrift møtes i puljen.
Det spilles serie i hver pulje, og vinnerne møter hverandre etter denne rekkfølge:
Vinner pulje 1 - vinner pulje 2, vinner pulje 3 - vinner pulje 4, osv. Dersom 2 går videre fra
hver pulje, skal det på forhånd eller eventuelt etter at samtlige puljer er ferdigspilt, foretas
hemmelig trekning om hvilken kvartfinale nr 2. i de forskjellige puljene skal plasseres i, men
dog slik at nr. 1 og nr. 2 fra samme pulje ikke møtes i første kamp etter puljespillet.
PLASSERING VED PULJESPILL
Ved puljespill der det spilles alle mot alle følges det til enhver tid gjeldende regelverk ved
Norges Bordtennisforbund. Pr. 2010 innebærer dette følgende retningslinjer:
a) Individuelt:
1.
Antall vunnede kamper.
2.
Antall vunnede kamper for alle innbyrdes oppgjør mellom de som står likt etter pkt. 1.
3.
Differansen mellom tapte og vunnede sett for de kamper som inngikk i pkt. 2.
4.
Antall vunnede sett for de kamper som inngikk i pkt. 2.
5.
Differansen mellom tapte og vunnede baller for de kamper som inngikk i pkt. 2.
6.
Antall vunnede baller for de kamper som inngikk i pkt. 2.
7.
Loddtrekning dersom plasseringen er avgjørende for senere spill.
Dersom en spiller trekker seg eller blir skadet før vedkommende har spilt ferdig sine kamper,
strykes vedkommendes kamper og teller ikke i sammendraget.
Etter puljespillet spilles det cup helt til finalen.
4.6.2. POENGFORDELING I ORDINÆRE STEVNER
Det benyttes samme poenggiving for samtlige klasser.
Ved cup-spill: 1. plass = 10 poeng, 2. plass = 7 poeng, 3. og 4. plass = 5 poeng,
5.-8. plass = 3 poeng og 9.-16. plass = 1 poeng, men slik at maksimum 2/3 av antall
deltakende gis poeng.
Ved puljespill: De som går videre fra puljene gis poeng etter samme skala som for cup-spill.
For de resterende gis følgende poengfordeling:
8 puljer:
nr. 2 får 1 poeng når minst 3 fullfører puljen.
6 puljer:
nr. 2 får 2 poeng når minst 3 fullfører puljen.
nr. 3 får 1 poeng når minst 5 fullfører puljen.
4 puljer:
nr. 2 får 3 poeng når minst 3 fullfører puljen.
nr. 3 får 2 poeng når minst 5 fullfører puljen.
nr. 4 får 1 poeng når minst 6 fullfører puljen.
3 puljer:
nr. 2 får 3 poeng når minst 3 fullfører puljen.
nr. 3 får 2 poeng når minst 5 fullfører puljen.
nr. 4 får 1 poeng når minst 6 fullfører puljen.
2. puljer:
nr. 2 får 5 poeng når minst 3 fullfører puljen.
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nr. 3 får 3 poeng når minst 5 fullfører puljen.
nr. 4 får 2 poeng når minst 6 fullfører puljen.
nr. 5 får 1 poeng når minst 8 fullfører puljen.
Dersom det bare arrangeres 1 pulje er poengfordelingen 10, 7, 5, 4, 3, 2 og 1 poeng, men slik
at maksimum 2/3 av antall deltakende gis poeng.
Ved 16 eller færre påmeldte skal det spilles puljespill med maksimum 4 puljer.
4.7. REGLER FOR INDIVIDUELLE SERIER
Seriene avvikles normalt med innledende-, mellom- og finalerunde. Avhengig av
deltakerantallet kan eventuelt innledende- og/eller mellomrunden sløyfes. I innledende- og
mellomrunde deles deltakerne inn i puljer hvor de 3 beste får henholdsvis 3, 2 og 1 poeng
(men fortsatt slik at bare 2/3 av antall deltakende i puljen kan få poeng).
Er det mindre enn 13 deltakere skal det spilles direkte finalerunde.
Er det mindre enn 7 deltakere skal spillerne møte hverandre to ganger.
Dersom det arrangeres innledende runde, og deretter direkte finalerunde, gis inntil 6 spillere i
puljene poeng etter skalaen 6, 5, 4, 3, 2 og 1 (men fortsatt slik at bare 2/3 av antall deltakende
i puljen får poeng).
Dersom det avvikles innledende runde skal finalerunden bestå av 12 spillere, hvor alle møter
alle.
I finalerunden gis det poeng til de 12 beste, såsant dette ikke overskrider 2/3 av det totale
antall deltakende. Poengfordelingen er: 16, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 poeng.
NB! Spillere som ikke møter til alle kampene, strykes fra deltakerlisten.
NB! Seedlingsregler i pkt. 4.6.1 gjelder også for individuelle serier.
4.8. REGLER FOR KRETSMESTERSKAPET
Det er kun lov til å delta i en klasse både i single og i double. I tillegg kan spillere over 40 år
også delta i Old Boys.
Hvis det arrangeres KM i mixed-double, kan en spiller delta også i den klassen selv om en
har deltatt i annen double-klasse.
KM-double arrangeres for hver enkelt klasse (A, B og C for herrer, samt dameklasse), men
det må være minst 4 doublepar for å kunne kåre en kretsmester i klassen. Er det mindre enn 4
par i en klasse, rykker paret en klasse opp. Hvis et par består av spillere fra forskjellige
klasser skal de spille i klassen til den høyeste rangerte spiller.
Vinnerne av de respektive single-klassene, rykker en klasse opp i neste sesong (se pkt. 3.5.).
I double og mixed double kan spillerne representere ulike bedrifter.
NB! Bare spillere som representerer bedriftsidrettslag som er medlem av OBIK kan og bli
kretsmester. Spillere fra andre kretser kan delta.
NB! Seedlingsregler i pkt. 4.6.1 gjelder også for Kretsmesterskapet.
4.8.1. POENGFORDELING I KM
Det benyttes samme poengfordeling for samtlige klasser.
Ved cup-spill: 1. plass = 16 poeng, 2. plass = 13 poeng, 3. og 4. plass = 10 poeng, 5.-8. plass
= 5 poeng og 9.-16. plass = 2 poeng men slik at maksimum 2/3 av antall deltakende gis
poeng.
Ved puljespill: De som går videre fra puljene gis poeng etter samme skala som for cupspill.For de resterende gis følgende poengfordeling:
8 puljer:
nr. 2 får 2 poeng når minst 3 fullfører puljen.
6 puljer:
nr. 2 får 3 poeng når minst 3 fullfører puljen.
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nr. 3 får 2 poeng når minst 5 fullfører puljen.
4 puljer:
nr. 2 får 5 poeng når minst 3 fullfører puljen.
nr. 3 får 3 poeng når minst 5 fullfører puljen.
nr. 4 får 2 poeng når minst 6 fullfører puljen.
3 puljer:
nr. 2 får 5 poeng når minst 3 fullfører puljen.
nr. 3 får 3 poeng når minst 5 fullfører puljen.
nr. 4 får 2 poeng når minst 6 fullfører puljen.
2 puljer:
nr. 2 får 10 poeng når minst 3 fullfører puljen.
nr. 3 får 6 poeng når minst 5 fullfører puljen.
nr. 4 får 4 poeng når minst 6 fullfører puljen.
nr. 5 får 2 poeng når minst 8 fullfører puljen.
Dersom det bare arrangeres 1 pulje er poengfordelingen 16, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1
poeng, men slik at maksimalt 2/3 av antall deltakende får poeng.
4.8.2. PREMIERING I KM
I KM premieres alle klasser som arrangeres likt, uavhengig av antall deltagere i klassen.
Ved cup-spill skal de fire beste i klassen premieres. Tapende semifinalister skal ha like
premier.
Ved puljespill skal de tre beste i klassen premieres.
I double skal hver premie deles ut i to eksemplarer, en til hver deltaker i paret.
På premien skal det stå plassering, klasse, KM og årstall.
5.
VEILEDNING FOR OVERDOMMERE
Ved inngrep overfor usportslig og unfair oppførsel har overdommeren (eventuelt ansvarlig
stevnearrangør) tre sanksjonsmuligheter som kan brukes mot spillere og ledere.
1 - Henstilling
2 - Advarsel
3 - Diskvalifikasjon - bortvisning
5.1. HENSTILLING
Henstilling skal gis for usportslig og/eller unfair opptreden av mildere grad. Den skal bl.a.
benyttes til å stoppe situasjoner slik at disse ikke utvikler seg i mer alvorlig retning:
1
- Overdreven bruk av håndkle
2
- Overdreven knytting av skolisser
3
- Overdreven uthaling av kamptiden
4
- Unødig og irriterende tramping i gulvet
5
- Lettere spark mot bordet
6
- For meget diskusjon med dommeren
7
- Mottakelse av råd utenfra under kampen.
Regelverket er ikke uttømmende. Andre tilfeller er mulig.
5.2. ADVARSEL
En advarsel skal gis etter at gjentatte henstillinger ikke har hjulpet og etter usportslig og/eller
unfair opptreden av grovere art hvor en henstilling vil være for mild sanksjon.
1
- Når henstilling er gitt før og det ikke har hjulpet
2
- Når racket slås i bordet
3
- Hvis ballen slås vekk
4
- Kast med rackerten, høyt i luften eller langt vekk
5
- Overlagt ødeleggelse av ballen
6
- Slag mot bord eller innhegning
7
- Spytting på gulvet
8
- Grov sjenerende omtale av motstander eller dommer
9
- Høylydt banning
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- Hvis spiller med ord eller handling viser seg uenig i
avgjørelse truffet av dommer.
Spiller kan imidlertid protestere på rimelig vis.

Alle advarsler skal rapporteres til Bordtennisutvalget.
5.3. DISKVALIFIKASJON - BORTVISNING
Diskvalifikasjon - bortvisning skal finne sted når en spiller har mottatt to (2) advarsler eller
ved så grov usportslig oppførsel at sportens ry tar skade.
1
-Når to advarsler er gitt i samme stevne
2
-Kast med racket på en slik måte at motstander, andre spillere
og eventuelt publikum kan komme til skade
3
-Meget grov sjikane av motstander eller dommer
4
-Hvis spiller nekter å rette seg etter overdommers avgjørelse
5
-Ødeleggelse av hallens utstyr og inventar
Regelen er ikke uttømmende, men vurderes mot om sportens ry tar skade. For spillere
gjelder diskvalifikasjon for resten av stevnet og i lagkamper anses resten av bortviste spillers
kamper tapt med 3-0.
En lagleder/lagkamerat, som til tross for gjentatte henstillinger og advarsler fortsetter å gi råd
og anvisninger til sin spiller under kampen, skal vises bort fra spilleplassen for den
igangværende kamp. Nekter lagleder/lagkamerat i single-, og doublekamper på
overdommers oppfordring å forlate spilleplassen, taper spilleren kampen.
I lagkamper gjelder bortvisning av lagledere etc. bare for den enkelte kamp, jfr.
internasjonale regler.
En diskvalifikasjon skal alltid rapporteres skriftlig til Bordtennisutvalget med en utførlig
beskrivelse av hvor, når og hvorfor det har skjedd en bortvisning. Denne beretning skal gis
så utførlig at også personer som ikke har sett situasjonen kan få et klart bilde av hva som har
foregått.
Rapporten skal være sendt Bordtennisutvalget innen tre dager etter stevnet. Spilleren eller
vedkommende klubb kan overfor utvalget legge inn protest på følgende av bortvisningen.
Denne protest må være utvalget ihende innen 4 - fire - dager etter stevnet ellers vil den
normalt ikke bli tatt i betraktning.
Denne protest kan ikke avgis på stedet til overdommeren.
Overdommerens avgjørelse under stevnet er endelig.
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NIF har straffebestemmelser som gjelder alle medlemmer og organisasjonsledd i idretten.
Straffebestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet NIF,
herunder lagsmedlemmer, utøvere, trenere og ledere. Straffebestemmelsene regulerer alle saker om
straff.
Organisasjonsledd kan imidlertid ha egne kamp- og konkurransebestemmelser som gir hjemmel for
sanksjoner/administrative forføyninger ved overtredelse av disse.
NBIFs konkurranseregler og organisasjonsleddenes kamp- og konkurransereglement fastholder og gir
grunnlag for avgjørelser om sanksjoner/administrative forføyninger innen NBIF.
Andre straffebelagte handlinger/unnlatelser skal behandles etter NIFs straffebestemmelser
og anmeldes til NBIFs domsutvalg.
§ 1 Bestemmelser
a)
NBIFs organisasjonsledd skal iverksette sine konkurransebestemmelser gjennom kamp og
konkurransereglement, som skal være godkjent av bedriftsidrettskretsens styre.
b)
Alle organisasjonsledd plikter på forsvarlig måte å kunngjøre sine konkurransebestemmelser.
Manglende kjennskap til bestemmelsene kan deretter ikke påberopes som befriende
omstendighet.
c)
Arrangør kan med hjemmel i godkjent kamp- og konkurransereglement, innenfor bemyndiget
område, treffe administrative forføyninger ovenfor lag og utøver. Overtredelser ut over dette,
skal innrapporteres til overliggende ledd.
d)
NBIFs organisasjonsledd kan ta avgjørelser ved overtredelse av NBIFs konkurranseregler
og organisasjonsleddenes kamp- og konkurranseregler og pålegge sanksjoner nevnt i § 3
nedenfor.
e)
Forgåelser som gir grunnlag for sanksjoner strengere enn angitt i § 3, skal anmeldes av
organisasjonsledd direkte til NBIFs domsutvalg. Overordnet ledd orienteres skriftlig om
anmeldelsen.
f)
I spesielle saker som har stor og prinsipiell betydning for NBIFs lov og konkurranseregler,
kan saken sendes over til NBIFs forbundsstyre med anmodning om anmeldelse til NBIFs
domsutvalg
g)
Overprøving (anke) på en sanksjon/forføyning skal rettes til overordnet organisasjonsledd.
Det ledd som har truffet avgjørelsen skal varsles skriftlig.
§ 2 Forgåelser
Forgåelser mot NBIFs konkurranseregler og organisasjonsleddenes kamp- og
konkurransereglement
kan for eksempel være som følger:
h)
Benytte ulovlig utøver.
i)
Unnlate å møte til kamp uten å melde fra.
j)
Opptre upassende ovenfor dommer, funksjonær eller andre utøvere.
k)
Overtredelse av bestemmelser i kamp eller konkurransereglement.
l)
Overtredelse av idrettsgrenens regelverk.
§ 3 Grunnlag for sanksjon
Vedtak om sanksjon kan gjøres med utgangspunkt i:
a)
Protest
Benyttes av medlemslag og utøvere dersom en ønsker et resultat kjent ugyldig på grunn av
overtredelse av kamp- og konkurransereglene. Protestreglement for NBIF skal benyttes.
b)
Appell
De som er uenig i avgjørelse av en protest kan appellere denne. Appellreglement for NBIF
skal benyttes.
c)
Anmeldelse
De som vil anmelde overtredelse av kamp- og konkurransereglementet må gjøre dette til
nærmeste organisasjonsledd. Foreldelsesfrist for slike anmeldelser er 6 måneder. Ved
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behandlingen av slike saker skal NIFs straffereglement § 11-8 og 11-10 følges. Avgjørelsen
kan ankes til et høyere organ.

a)
b)
c)
d)

Sanksjoner og administrative forføyninger som kan idømmes av NBIFs organisasjonsledd er:
Irettesettelse
Bot oppad begrenset til kr.50.000.- pr person og kr 500.000.- pr organisasjonsledd
Tap av plasseringer og resultat
Utelukkelse fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/ konkurranser.
En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt, eller
delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

Det som er nevnt i foregående ledd gjelder også ved alminnelige disiplinærforføyninger i
organisasjonsleddene.
Overstiger en sanksjon de grenser som fremgår av denne bestemmelsens tredje ledd, regnes
sanksjonen som straff i henhild til NIFs straffebestemmelser og disse skal i så fall anvendes.
§ 4 Grunnlag for straff
Vedtak om straff kan gjøres med utgangspunkt i:
a)
Anmeldelse
Anmeldelse av straffebelagte handlinger/unnlatelser som ikke kommer inn under kamp- og
konkurransereglene skal behandles av NBIFs domsutvalg. NIFs straffebestemmelser § 11-8
skal benyttes.
Avgjørelsen kan ankes til et høyere organ.

PROTESTREGLEMENT

Protestreglementet benyttes i forbindelse med overtredelse av NBIFs
konkurranseregler og gjeldende kamp- og konkurransereglement.
Protesten skal fremmes på grunnlag av overtredelse i
kampen/konkurransen, eller ved avviklingen av arrangementet.

§1
Medlemslag eller utøver(e) som ønsker et resultat kjent ugyldig, må legge ned skriftlig protest.
§2
a)
b)

c)

Protest som fremmes på grunnlag av NBIFs konkurranseregler, må sendes eller leveres
vedkommende myndighet innen 5 virkedager etter stevne/kampdag.
Protest som fremmes på grunn av forhold under konkurransen, må gjøres kjent for
dommer/stevneleder før denne forlater konkurransestedet. Skriftlig protest må sendes eller
leveres vedkommende myndighet innen 5 virkedager etter stevne/kampdag.
Protest som fremmes på grunn av andre forhold enn nevnt i § 2, pkt a) og b), må gjøres
kjent for dommer/stevneleder før konkurransen starter. I lagidretter må også motstanderen
varsles. Skriftlig protest må sendes eller leveres vedkommende myndighet innen 5
virkedager etter stevne/kampdag.

§3

Alle protester skal underskrives av medlemslagets leder og sendes rekommandert eller
leveres mot datert kvittering.

§4

Protestgebyret er på kr 750,- Gebyret skal sendes eller leveres samtidig med protesten. En
protest kan ikke tas opp til behandling før gebyret er betalt, og blir å avvise når dette ikke
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foreligger innen fristens utløp. Protestgebyret tapes dersom protesten tapes eller trekkes
tilbake.
§ 5 Den myndighet som skal avgjøre protesten, skal innhente uttalelser fra sakens parter og vitner.
§ 6 Avgjørelsen av en protest skal være begrunnet og meddeles partene i rekommandert brev eller på
annen etterviselig måte. Det skal samtidig gis opplysning om appellinstans og frist for appell.
APPELLREGLEMENT

Appellreglementet benyttes dersom en er uenig i avgjørelsen av en protest.
§1
Den som er uenig i avgjørelsen av en protest, kan appellere denne.
§2
a) Appell over administrative forføyninger truffet av arrangør, går til styret i vedkommendes
organisasjonsledd som endelig avgjør saken. Arrangør skal underrettes.
b)

Appell over avgjørelser truffet av styret i en bedriftsidrettskrets, går til NBIFs domsutvalg som
endelig avgjør saken. Kretsen skal underrettes.

c)

Appell over avgjørelser truffet av NBIFs domsutvalg i første instans, går til NBIFs appellutvalg
som endelig avgjør saken. NBIFs domsutvalg skal underrettes.

§3
a)
b)
c)
d)
e)
§4
a)
b)

Appellen skal underskrives av medlemslagets leder og sendes vedkommende myndighet
rekommandert eller leveres mot datert kvittering.
Appellen må være sendt innen 5 virkedager etter at meddelelse om avgjørelsen er mottatt.
Appellgebyret er kr 1.500,- Gebyret skal sendes eller leveres samtidig med appellen.
En appell kan ikke tas opp til behandling før gebyret er betalt og blir å avvise når dette ikke
foreligger innen appellfristens utløp.
Appellgebyret tapes dersom appellen tapes eller trekkes tilbake.

Den myndighet som skal avgjøre appellen kan innhente uttalelser
fra sakens parter og vitner.
Avgjørelsen av appellen kan bare bygge på de grunner som er gjort gjeldende ved foregående
instans (protestgrunnlaget).

§5
Avgjørelsen av en appell skal begrunnes og meddeles partene.
Lov for Norges Idrettsforbund & Olympiske komité
Kapittel 11: Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler
og straffebestemmelser

§11-1. Alminnelige disiplinærforføyninger
(1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av §11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger
for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende
disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:
a) Irettesettelse
b) Bortvisning
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c) Utelukkelse jfr. §11-7 e) i inntil en måned.
d) Bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt mulighet for
bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent.
(2) Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig
saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.

§11-2. Sanksjon etter kamp- og konkurranseregler
(1) Særforbund kan gi egne kamp- og konkurranseregler som gir hjemmel for sanksjoner ved
overtredelse. Dersom kamp- og konkurransereglene er gjort kjent, kan følgende sanksjoner benyttes,
uten at det regnes som straff etter dette kapittel:
a) Irettesettelse
b) Bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd
c) Tap av plassering/resultat/poeng
d) Utelukkelse jfr. §11-7 e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt
antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i
terminfestet konkurransesesong.
(2) Overstiger en sanksjon de grenser som fremgår av første ledd, regnes sanksjonen som straff og
straffebestemmelsene skal i så fall anvendes.
(3) I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne andre sanksjoner inntatt i kamp- og
konkurransereglene.
(4) Sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler må ikke tildeles uten at saken er undergitt en
forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens
strenghet.

§11-3. Virkeområde for straffebestemmelsene
(1) Straffebestemmelsene gjelder for følgende;
a) Ethvert medlem av idrettslag tilsluttet NIF.
b) Enhver utøver som deltar på lag som representerer organisasjonsledd i NIF (representasjonslag).
Som vilkår for deltagelse på representasjonslag kan særforbund kreve at utøver undertegner
avtale om overholdelse av straffebestemmelsene.
c) Ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet.
d) Enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangementer som arrangeres av et
organisasjonsledd innen NIF. Dette gjelder uavhengig av om arrangementet har karakter av
trening eller konkurranse.
e) Organisasjonsledd i NIF.
(2) Dersom deltaker i støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk personell) ikke er medlem av idrettslag
tilsluttet NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at vedkommende
vil akseptere bestemmelsene i dette kapittel som gjeldende for seg.
(3) Organisasjonsledd i NIF kan ikke ha egne straffebestemmelser. I særlige tilfeller kan Idrettsstyret
godkjenne at særforbund foretar suppleringer til straffebestemmelsene for bruk innen angjeldende
særforbund. Ved tolkningstvil skal NIFs straffebestemmelser gjelde.

§11-4. Straffebelagte handlinger/unnlatelser
(1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:
a) bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler, vedtak eller unnlater å etterkomme avgjørelse
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avsagt av domsorgan,
b) utøver rettsstridig vold eller opptrer uredelig eller uhøvisk,
c) på utilbørlig måte deltar i pengespill vedrørende en konkurranse, dersom vedkommende har
tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener, lagleder, støttepersonell eller annet,
d) begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot eller inngår avtale om å ta imot
godtgjørelse som er i strid med idrettens bestemmelser,
e) gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer,
f) arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket eller ekskludert
idrettslag eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF,
g) ikke håndhever eller respekterer straff idømt utøver eller organisasjonsledd
h) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer
alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 18 år deltar
eller,
i) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet, eller idrettens anseelse.
(2) Ved tribunevold og andre alvorlige tilfelle av bråk og uorden i tilknytning til et
idrettsarrangement, kan idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar for eller deltar i
arrangementet, ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at det kan
påvises skyld.

§11-5. Skyld
(1) For å kunne straffedømmes må det foreligge forsett eller uaktsomhet med unntak av de tilfeller
som er beskrevet i §11-4 (2).
(2) En forutsetning for at organisasjonsledd kan straffes, er at noen som har handlet for
organisasjonsleddet, har utvist skyld.
(3) Manglende kjennskap til bestemmelsene i dette kapittel etter at disse er trådt i kraft er ikke
straffebefriende eller straffenedsettende.

§11-6. Forsøk. Medvirkning
(1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan straffes mildere.
(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.

§11-7. Straffer
(1) De straffene som kan idømmes er:
a) irettesettelse,
b) bot
c) inndragning av gevinst vunnet ved straffbar handling
d) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv,
e) tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse). I særlige tilfeller kan
utelukkelsen begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel
deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser, dog kan domsorganet begrense
utelukkelsen til internasjonale konkurranser.
f) tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon),
g) tap av rett til å avholde arrangement, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner,
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h) tap av premier, mesterskap, poeng, resultat eller plassering når den straffbare handlingen kan ha
hatt innflytelse på det oppnådde resultat
i) tap av hedersbevisning.
(2) Straff etter bokstavene d) til g) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. Idømt straff
avsakt av domsorgan omfatter alle organisasjonsledd i NIF. Domsorganet kan begrense straffen slik at
den kun skal gjelde for en eller flere bestemte idretter.
(3) Dersom et medlem av idrettslag tilsluttet NIF dømmes av både NIF og et internasjonalt forbund
for samme forhold, gjør NIF følgende gjeldende:
- Når det internasjonale forbundet idømmer lik eller mildere straff, vil straffeutmålingen fra norsk
instans gjelde.
- Når det internasjonale forbundet idømmer strengere straff innen sin idrett, vil NIF akseptere at det
nasjonale forbundet iverksetter denne straffen. Straffeutmåling for øvrig fra norsk instans gjelder.
(4) Det kan gis betinget dom med angivelse av prøvetid.

§11-8. Påtaleunnlatelse
(1) Selv om overtredelse av straffebestemmelse anses bevist, kan påtaleberettiget organisasjonsledd
unnlate påtale såfremt slike særlige forhold er til stede at organisasjonsleddet, etter en samlet
vurdering, finner at overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen. Organisasjonsleddet kan
gjøre unnlatelse av påtale betinget av slike vilkår det finner hensiktsmessig. Kopi av beslutning om
påtaleunnlatelse sendes NIF.
(2) Dersom den som er meddelt påtaleunnlatelse mener at straffeskyld ikke foreligger, kan
vedkommende bringe saken inn for NIFs domsutvalg innen en måned etter at påtaleunnlatelsen er
meddelt.
(3) Beslutning om å unnlate påtale kan omgjøres av Idrettsstyret. Frist for beslutning om omgjøring av
vedtak er 14 dager etter Idrettsstyret ble kjent med påtaleunnlatelsen.

§11-9. Suspensjon
(1) Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter §11-7 første ledd bokstav c, d
eller f og særlige grunner taler for det, kan den domsmyndighet som behandler saken, beslutte at den
det gjelder suspenderes. Suspensjon kan besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede
suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig
dom.
(2) I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsmyndigheten bestemmer, innenfor
de rammer som fremgår av §11-7. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den straff som måtte bli
utmålt.
(3) Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan
ankes inn for høyere domsinstans.

§11-10. Foreldelse
(1) Fristen for foreldelse er 5 år. Den regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. Foreldelsen
avbrytes når en sak anmeldes til en domsmyndighet.
(2) Når offentlig straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder
etter den avgjørelse som avslutter saken.

§11-11. Domsorganene
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(1) Alle straffesaker behandles av NIFs doms- og appellutvalg.
(2) Særforbund kan ha eget domsutvalg og appellutvalg dersom det er krav om dette fra internasjonalt
særforbund. Videre kan særforbundet som har tilstrekkelig kompetanse og sakstilfang søke NIF om å
ha egne domsorgan.
(3) Påtalebegjæring fra særforbund med eget domsutvalg rettes til særforbundets domsutvalg. Øvrige
påtalebegjæringer rettes til NIFs domsutvalg. NIFs domsutvalg kan treffe beslutning om å overføre en
sak til et særforbunds domsutvalg. Særforbundes domsutvalg kan treffe beslutning om å overføre en
sak til NIFs domsutvalg for behandling.

§11-12. Saksbehandling
(1) Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan anmelde brudd på straffebestemmelsene, men bare
idrettslag, idrettskrets, særkrets, særforbund og NIF kan reise straffesak (påtale forholdet).
Påtalebegjæring skal inngis skriftlig til vedkommende domsmyndighet så snart som mulig.
Domsinstansen må først vurdere om den er inngitt til riktig instans. I motsatt fall videresendes
påtalebegjæringen til rette vedkommende med underretning herom til vedkommende som inngav
påtalebegjæringen. Særforbund kan etablere eget påtaleorgan med samtykke fra NIF.
(2) Er mottakeren riktig instans, sendes påtalebegjærinen snarest mulig og senest innen 2 uker i
rekommandert brev til den saken gjelder som gis en frist på minst 3 uker til å komme med sine
bemerkninger til den inngitte påtalebegjæring. Samtidig gjøres vedkommende oppmerksom på at
saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte påtalebegjæringen dersom vedkommende unnlater å
fremkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist.
(3) Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsinstansen skal påse at saken under
forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta
annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Part har rett til
å kreve muntlig forhandling med mindre domsutvalget enstemmig finner at dette ikke er nødvendig.
Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles og ha rett til å være
til stede eventuelt sammen med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er
gjort kjent med, blir å legge til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme den saken
gjelder til gode.
(4) Ingen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen som selv har interesse i saken, har
inngitt anmeldelse eller påtalebegjæring eller vært med på behandlingen av saken i lavere instans eller
som på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger andre særlige
grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.
(5) Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses som bevist og
hvilken straffebestemmelse som legges til grunn.
(6) Melding om avgjørelse, sammen med begrunnelsen for denne, skal sendes partene i rekommandert
brev eller på annen betryggende måte. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av
avgjørelsen og om til hvem kravet om overprøving skal rettes.
(7) Domsutvalget settes med tre medlemmer under behandlingen av hver sak, slik at enten leder eller
nestleder skal være representert. Der domsutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon, skal
domsutvalget ved den videre behandling av saken om mulig settes med andre medlemmer enn dem
som deltok ved behandlingen av suspensjonsspørsmålet.
(6) Appellutvalget settes med fem medlemmer under behandlingen av hver sak, dog slik at
Appellutvalget settes med tre medlemmer ved behandling av anke over suspensjonsvedtak. Dersom
leder eller nestleder har forfall, velger de gjenværende medlemmer en leder for gjennomføringen av
en bestemt sak.

§11-13. Overordnet organisasjonsledds kompetanse
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(1) Dersom et overordnet organisasjonsledd blir kjent med at det kan ha blitt begått en straffbar
handling i et underordnet organisasjonsledd, kan det underordnede ledd pålegges å behandle saken for
å vurdere om det foreligger en straffbelagt handling som nevnt i §11-4.

§11-14. Oppnevnelse av forsvarer og dekning av saksomkostninger
(1) Som hovedregel skal partene i en straffesak dekke sine egne omkostninger tilknyttet saken.
Dersom en part helt eller delvis frifinnes, kan domsinstansen tilkjenne saksomkostninger. Tilsvarende
kan domfelte i særlige tilfeller pålegges å dekke saksomkostninger.
(2) Når særlige grunner taler for det, kan domsinstansen oppnevne og bekoste forsvarer og sakkyndig.
(3) Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og
nødvendige. Honorarberegning for advokat skjer etter de samme regler som gjelder offentlig oppnevnt
forsvarer for tingrett. Domsinstansen godkjenner honorarenes størrelse. Domsutvalgets fastsettelse av
honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til appellutvalget innen 14 dager etter at
vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen.
(4) Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av domsinstansen. Utgifter til
sakkyndige erstattes kun når disse er oppnevnt av domsinstansen og utgiftene anses som rimelige.
(5) Når en part er til stede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra domsinstansen, kan
instansen beslutte å erstatte dennes reise- og diettutgifter etter statens satser. Tapt arbeidsfortjeneste
erstattes ikke, jf. dog første ledd, annet punktum.

§11-15. Straffens ikrafttreden
(1) Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i straffen, jf.
§11-9 (2).
(2) Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem av NIF. Ved utmeldelse blir soning
utsatt og løper videre ved en eventuell innmeldelse.

§11-16. Overprøving
(1) Partene kan anke en avgjørelse til NIFs appellutvalg. Avgjørelser fattet av et særforbunds
domsutvalg påankes til særforbundets appellutvalg, eventuelt til NIFs appellutvalg dersom
særforbundet ikke har opprettet eget appellutvalg.
(2) Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med
avgjørelsen. Anken fremsettes for den domsinstans som har behandlet saken og sendes av denne
sammen med sakens dokumenter til ankeinstansen.
(3) En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre ankeinstansen
finner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last eller det av særlige grunner finnes rimelig at
anken likevel blir prøvd.
(4) Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i §11-12 får tilsvarende anvendelse.
(5) Ankeinstansen kan:
a) avvise saken pga. formelle feil,
b) oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for
den nye behandling,
c) stadfeste den påankede avgjørelsen,
d) avsi ny dom.
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§11-17. Offentliggjøring. Taushetsplikt
(1) En straffesak er ikke offentlig før det er besluttet å påtale forholdet. Det organisasjonsledd som
påtaler forholdet, kan bestemme at beslutningen om påtalebegjæring skal gjøres offentlig kjent.
(2) Forhandlingene i domsinstansene er offentlige med mindre domsinstansen selv, eller
domsinstansen etter begjæring fra en av partene, finner at forhandlingene skal gå for lukkede dører.
(3) Domsinstansens avgjørelse er i sin helhet offentlig. Domsinstansen kan, når det foreligger
spesielle grunner, bestemme at kun domsslutningen skal gjøres offentlig kjent.

§11-18. Gjenopptagelse
(1) Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er endelig avgjort av NIFs dømmende
instanser, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet
resultat. Til skade for den som er frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når
det på grunn av egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at
vedkommende er skyldig i en straffbar handling.
(2) Begjæringen om gjenopptagelse sendes den instans som sist har avgjort saken. Blir begjæringen
om gjenopptagelse avslått, kan den overprøves unntatt for avslag behandlet av NIFs appellutvalg.
(3) Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer gjenopptakelsesinstansen hvordan
saken videre skal behandles og kan selv avgjøre saken.
(4) Bestemmelsene i §11-12 får anvendelse så langt de passer.

§11-19. Benådning
(1) Idrettsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning.

Side: 22

Kampreglement Bordtennis

