Retningslinjer omberamming av bandykamper

Lag som ønsker å omberamme en oppsatt bandykamp, må utføre følgende prosedyre:
-

Kontakte motstander, og bli enige om en ny dato lagene disponerer istid
Når lagene er enige, sendes en søknad pr. e-post til NBF i god tid før opprinnelig oppsatt
kamp
NBF behandler søknaden så raskt som mulig, og gir svar tilbake pr. e-post. I prinsippet
ønsker vi å se positivt på de felles-søknadene som kommer inn
Ingen kamper kan omberammes til etter siste ordinære serierunde
Blir ikke lagene enige om å omberamme, med ny dato, vil kampreglementet bli fulgt
Det aksepteres ikke at lagene selv utsetter eller omberammer kamper, det er kun NBF som
har den rettigheten i seriespill arrangert av NBF
Ved omberamming er i samtlige tilfeller hjemmelaget ansvarlig for baneleien, både for
gammel og ny tid

§ 9. Uteblivelse fra kamper.
Med hensyn til straff for uteblivelse, vises til Lovhefte: Sanksjons- og protestreglement. Ved første
gangs uteblivelse uten gyldig grunn bøtelegges laget.
Seniorlag herrelag som uten gyldig grunn unnlater å møte til kamp bøtlegges med kr 10.000,-.
Damelag og alle aldersbestemte lag med kr 4000,-.
Som gyldig grunn for å unnlate å møte til kamp godtas kun sykdomsforfall mot fremvisning av gyldig
legeattest. Dette i et slikt omfang av antall spillere at lag ikke kan stilles. Vedkommende myndighet
skal beramme kampen på nytt, så sant det er praktisk mulig. Administrerende myndighet kan på
bakgrunn av dokumenterte medisinske årsaker fra lege vurdere utsettelse. NBF kan gi walk-over til
motstanderen dersom NBF finner dette hensiktsmessig. Kampresultatet settes da til 1-0. Ved gjentatt
uteblivelse uten gyldig grunn, diskvalifiseres laget. NBF kan også gi walk over til begge
motstanderlag dersom NBF finner dette hensiktsmessig.
§ 10. Avlysning av kamper.
Bare den myndighet som har berammet en kamp, kan avlyse den. Fra avlysningstidspunktet skal det
gis meddelelse om nytt oppsett av kamp til de berørte klubber og til oppnevnt dommer innen 72 timer.
Avlysning på kampdagen kan først skje etter at dommer har konferert med vedkommende myndighet. I
kamper arrangert av seksjonsstyret kan den som er ansvarlig for serien, flytte kampen til annen bane
samme dag.

