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KLAGER PÅ ENDRINGER I SERIESPILLET 2010/2011
De har innkommet skriftlig 3 protester/klager ang regelendringer i seriespillet. NBF anser å
behandle dette som innkomne klager da protestfrister og protestgebyr ikke er overholdt i henhold
til regelverket.

HISTORIKK
Tinget 2007 -

SUK oppnevnt med mandat til å se på alt som gjaldt seriespill.

Seminaret 2008 – SUK fremmet sitt første forslag til endring av seriesystemet, men dette var så
omfattende at FS fant å videresende dette til tinget i 2009.
Tinget 2009 -

Inndeling av divisjoner og avdelinger i all hovedsak vedtatt ihht SUK sine
innspill. SUK fikk fortsatt mandat til å se på alle øvrige aspekter rundt
seriespillet. Dette skulle legges fram for Seminaret 2010, slik at FS kunne
vedta endringer som skulle gjelde allerede fra 2010/2011

Seminaret 2010 - Rapport fra SUK 2 - delegatene var splittet på mange av områdene og disse
sakene ønsket ikke FS å gjøre vedtak på og vil isteden fremme disse sakene
på Tinget 2011 (f.eks. antall spillere på lagene i lavere divisjoner). På noen
punkter var imidlertid delegatene på Seminaret tydelig i sin anbefaling til FS.
Det er 2 av disse punktene som det nå har kommet inn protester/klager på:

ENDRINGER I SERIESPILLET
1 - Bruk av reserve:
SUK rapporten anførte:
"I Umbroligaene ble det vedtatt ny regel på Tinget som har vært en forbedring i forhold til den
gamle. For bortelag som kommer til en ny hall er det dog fortsatt et problem. Bortelaget skal
nominere laget før prøvespillet, og vet da ikke om det er noen som kan ha problemer med
oljeprofilen som ligger der. Dette resulterer at de må spille første serien ferdig før de kan sette
inn reserven. Vi foreslår å åpne for å sette inn reserven allerede i første serie slik man kan gjøre
i de lavere divisjonene."
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Alle på Seminaret støttet dette forslaget.
Informasjonsskrivet som har gått til klubbene inneholder her dessverre en feil - laget skal ikke
nomineres etter prøvespill - det skal som tidligere nomineres før prøvespill, men reserven kan
settes inn allerede i første serie.
2 - Poengberegning:
SUK rapporten anførte:
"I Umbroligaene kan sisteserien bli uten betydning i forhold til kamppoengene. Det ene laget
kan lede med så mange banepoeng at kampen er avgjort. I de lavere divisjonene kan et lag
fortsatt klare uavgjort selv etter å ha tapt de 2 første seriene. For å samkjøre ligaene er det 2
mulige løsninger:
1.
Gjøre alle tilsvarende Umbro:
Innføre kamppoeng i 1.-3.divisjon – dvs. 2 poeng for seier og 1 for uavgjort, og dagens poeng
blir da banepoeng. (Hvis totalscore-poenget fjernes blir det helt tilsvarende dagens Umbro.)
2.
Gjøre Umbro tilsvarende resten:
Innføre 1 kamppoeng per serie i Umbro (og 0,5 poeng for uavgjort). (Hvis totalscore-poenget
legges til blir det helt tilsvarende dagens 1.-3. divisjon.)"
Delegatene på Seminaret støttet intensjonen om å benytte et mer ensartet poengsystem i
seriespillet. Det var et klart flertall for å innføre 2 poeng for seier i de lavere divisjonene, og
dette har da FS vedtatt, med det tillegget at alle de gamle poengene er multiplisert med 3 for å få
12 banepoeng som i Umbro. (Totalscore-poenget ble ikke fjernet, og det deles heller ikke ut
halve banepoeng.)
Seminaret mente også at det burde være mer å kjempe for i den siste serien i Umbro-spill. For å
imøtekomme dette vedtok FS for 2010-2011 sesongen at i stedet for å dele ut 1 poeng for
totalsum for hver serie, så deles alle banepoengene ut etter siste serie. I 87% av kampene vil
dette ikke ha noen betydning for poengene kampen (basert på statistikk fra forrige sesong), og
42% har eksakt samme resultat.
FS har som intensjon å evaluere ligasystemet, inkl nye endrininger, i forkant av Tinget 2011.
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