Reglement for Norgesmesterskap i rullestolrugby 2016
og Norges serie 2016 – 2017
Inviterte lag
Born to Run
(Oslo Rullestolrugby klubb)
Kontakt: Ole Flote
Ole_flote@hotmail.com

Spinning Gangstaz
(Fredrikstad rugbyklubb)
Kontakt: Ole Flote
Ole_flote@hotmail.com

Wheels of Destruction
(Klyve IL Quad Rugby)
Kontakt: Kjetil B. Sigurdsen
Kjetil.sig@hotmail.com

Trondheim Rullestolrugby
Kontakt: Håvard Raknes
Havard.raknes@gmail.com

Bergen Rugbyklubb Quad-rugby
Kontakt: Stine Therese Børstad
Stine.th.borstad@gmail.com
Det spilles etter de internationale regler, hvis annet ikke er angitt.
http://www.rugby.no/om-nrf/regelverk/
Norgesmesterskap
Spilles over en helg med maks 4 lag.
Alle lag spiller plasseringskamper mot hverandre.
Så spilles det bronsefinale mellom plass 3 og 4, og finale mellom plass 1 og 2.
Reglement og satser for godtgjørelser vil være det samme som for serien , med
unntak av pkt. 2, 9, 10, 11 og 12.
Klubbene forespørres herved om å arrangere Norgesmesterskapet 2016.
Ønsker flere klubber og arrangere er det TU som avgjør utfallet.
TU vil bestrebe å gjøre arrangementet uten konstnad for vertsklubb og med
rimelig egenadel for deltagende lag, innenfor de budsjettrammer som vedtas av
Forbundstinget.
Interessenter sender e-post om dette til Håvard Raknes
(Havard.raknes@gmail.com ) innen 1. Mars 2016
Norges serie
Datoer og antall runder settes opp etter at laglister er sendt inn.
I laglistene må det noteres hvis en spiller ikke har klassifisering.
Forslag til klassifisering på spilleren kan noteres.
NRF organiserer klassifisering der det er behov.
Frist for innsending av laglister er 1. februar 2016.
Det beregnes en runde per lag som deltar (3 lag = 3 runder)
Terminliste vil sendes til klubbene innen 15. februar 2016.
Det vil da være opptil klubbene og velge seg sin runde og booke hall.
Alle runder beregnes fordelt innen 1. Juni eller så fort klubbene har fått svar på
booking av haller.

Kamper skal spilles både lørdag og søndag hvor alle møter alle.
Hvert lag skal spille minst tre kamper i løpet av helgen.
Turneringsregler
1. Utøvere må ha betalt medlemsskap i klubb og lisens til Norges
Rugbyforbund.
2. Lån av spillere fra andre klubber/lag er mulig.
Spilleren må stå på lagets lagliste ved sesongstart og ha betalt kontingent
i klubben, i tillegg til lisens. En spiller kan ikke stå på to laglister i samme
sesong.
I særlige tilfeller kan det gis dispensajon fra NRF for lån av spillere selv
om disse ikke står på laglisten.
3. Utøvere bør være klassifisert av nasjonalt eller internasjonalt
klassifiseringsorgan. Alle utøvere som faller utenfor denne internasjonale
klassifiseringsstandarden får en klassifisering på:
4.5 Funksjonsfrisk
4.0 Paraplegiker
4. Kampene spilles med 4 perioder av 6 minutter (ca 1 time per kamp).
- 2 minutters pause mellom periode 1-2 og 3-4.
- 3 minutters pause mellom periode 2-3.
- 4 time-outs per lag.
- 2 trener time-outs per lag.
- 40 sekunders klokke.
- Maks 8 poeng på banen samtidig for hvert lag.
- Laget får 0.5 poeng ekstra for hver kvinnelige utøver på banen.
- Laget får 0.5 poeng ekstra for hver utøver på banen over 45 år.
- Laget får 1.0 poeng ekstra for hver ”Rookie” utøver på banen.
* ”Rookie” defineres som en utøver som står på laglisten for første sesong uten å
ha deltatt i serien eller regionalt mesterskap opptil 3 runder tidligere. Endelig
avgjørelse av om en utøver oppfyller definisjonen, tas av Turneringsutvalget.
5. Poengberegning
- Seier 3 poeng
- Uavgjort 1 poeng til hvert lag
- Tap 0 poeng
- Ikke møtt til kamp 0 poeng og -1 i målforskjell (Laget som møtte til
kampen vinner på ”walkover” og får 3 poeng og +1 poeng i
målforskjell)
6. Kampene spilles med minimum 1 dommer. Dommere får dekket sine
reiseutgifter fra NRF i tillegg til ett honorar på kr. 200,- per kamp.

7. Vertslaget er ansvarlig for at kampene spilles med minimum en dommer,
protokollfører (minstekravet er at det protokollføres time-outs og antall
mål til hvert lag nederst i protokollen). Kamp ur, målklokke og 40
sekunders klokke. Eventuell godtgjørelse til sekretariatet avgjøres av
vertslaget, og bekostes av vertslaget (Tilskudd i pkt. 10 brukes til
dekning).
8. Lagene som ikke er på banen og spiller kamp skal stille seg til rådighet for
å gjøre sekretariatsoppgaver.
9. Informasjon om Serierundene og adresse til hall skal sendes ut til de
andre laglederene senest 4 uker før serie helgen.
Det skal i tillegg opprettes event på www.facebook.com/rullestolrugby
med all informasjon.
10. For hver runde gis det et tilskudd til vertslaget på kr. 7.000,- fra Norges
Rugbyforbund.
11. Vertslaget står fritt til å innhente sponsorer og å gjøre andre
inntektsbringende aktiviteter. (Navnet på serien kan ikke selges /
endres).
12. Serien skal markedsføres som ”Norges serie i Rullestolrugby 2016 – 2017
Runde xx”
13. Vertslag oppfordres til å kontakte lokal presse for å markedsføre idretten
og skape rekrutering til sin klubb. Artikler knyttet til arrangementene
publiseres på www.facebook.com/rullestolrugby
14. Ved tvister sendes disse til TU under NRF ved leder Mari Ophus
(mari.ophus@rugby.no) og avgjøres av TU.
15. Kampprotokoller og evt. straffeprotokoller skal gis eller sendes til Erik
Baret ved Raveien 425 d, 3239 Sandefjord. Eller sendes på e-post til
Erik.baret@rugby.no innen en uke etter serie helgen.
Kontaktinfo til dommere og sekretariats personell finnes på www.rugby.no
Alle resultater vil bli publisert på www.facebook.com/rullestolrugby og
www.rugby.no

