KAMPREGLEMENT SOL-CUP 2018, VOLLEYBALL
1. Mixlagene bør bestå av 3 dame- og 3 herre-spillere. Uansett skal det
ikke være flere herre- enn dame-spillere på banen.
2. Turneringen er åpen for alle bedriftsidrettslag, og registrerte vennelag.
Aktive spillere som er ansatt i en bedrift kan delta på bedriftens
bedriftslag, men må være fylt 30 år for å delta på et vennelag. Det kan
benyttes inntil 5 dispensasjonsspillere pr spillende lag.
3. Ønsker din bedrift å opprette bedriftsidrettslag, ta kontakt for nærmere
informasjon.
4. Forsikring er utøverens ansvar, se www.bedriftsidrett.no
5. Samme spiller kan spille på flere spillende lag innenfor samme
bedriftsidrettslag. Det vil si de kan spille på et damelag/herrelag og et
mixlag, men ikke på to damelag/herrelag/mixlag. Skal en spiller spille
for flere enn et lag må navnet stå på spillelista til dette laget. Denne lista
registreres i sekretariatet med en gang dere kommer til hallen.
6. Ev. protest leveres skriftlig til sekretariatet før lagene og dommer
forlater banen. Gebyr kr. 200 vedlegges. Protest avgjøres av et utvalg
på 3 personer som oppnevnes når turneringen starter. Gebyret tapes
dersom protesten tapes.
7. Siden vi spiller de fleste kampene på tid må vi sette opp noen regler som
gjelder spesielt for disse. I tre-settskampene gjelder de vanlige
volleyballreglene.
8. Disse reglene gjelder ved spilling på tid i Solcup’n:
9. Hvis poengsummen er lik etter at tiden har gått ut, altså de 25
minuttene, vinner første ball kampen.
10. Hvis to eller flere lag i samme pulje står med lik poengsum etter de
innledende kampene på lørdag vinner det laget som har størst
målforskjell. Hvis denne poengsummen også er lik er det laget med mest
+ poeng som vinner. Hvis denne poengsummen også er lik vil det bli en
trekning.
11. Siden det er flere spillere som spiller på flere lag er det viktig at
kampene starter samtidig i alle salene. Det vil ikke bli tatt hensyn til at
spillere eller lag ikke har dukket opp, kampene vil starte akkurat på
klokkeslaget.
12. Det er lov å ta én timeout i kampene, men tida vil ikke bli stoppet i
denne. Det er ikke lov å ta timeout i de siste 5 minuttene av kampene.
13. For øvrig følges NBIFs regler.
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