
Reglement for avvikling av 11- fotball NM for brannfolk. NBIF. 
(Norsk brannidrettsforbund) 
 
 
1.1. Det spilles i puljer, inndelt i 1 og 2 osv. etter hvor mange lag som er påmeldt. 
Finale motstandere fra forrige mesterskap skal ikke være i samme pulje. 
Hvor mange som går videre til kvart, semi, avhenger av hvor mange lag som er med. 
 
1.2 Spilletiden er 2 x 25 min. med 5 min. pause.  
 
1.3. Ved avdelingsfinaler, . som ender uavgjort etter ordinær tid, skal det 
spilles ekstaomganger etter en pause på 10 min. Ekstraomgangene skal spilles med 2 x 
5 min. uten pause mellom omgangene. 
. Er resultatet fortsatt uavgjort, avgjøres finalen ved straffekonkurranse. 
Først 5 stk, er det likt. Taes da et og et. 
 
1.4. Det spilles normalt ikke om 3 plass (bronsefinale), men hvis arrangør mener at det 
er rom for dette, kan det avikles, men da må ansvarlig fra NBIF ha beskjed senest 1 
mnd før NM starter. 
 
1.5 Kommer 2 lag i pulje på lik poeng, gjelder målforskjell, er denne også lik avgjøres 
det på innbyrdes, og hvis ikke det kan skille, er det loddtrekning. 
 
1.6. For å kunne delta i NM må utøveren ha sitt virke i det brannvesen han spiller for.  
Interkommunal sammenslåing er ok. 
Det kan brukes aktive spillere. Og kun 2 stk. pr. lag. 
( Brukes flere, kan han ikke ha spilt obligatoriske kamper innen NFF, de siste 6 mnd.) 
Er spiller fylt 35 år. Er det ingen begrensing. Følles ikke dette, vil det medføre 
diskvalifikasjon fra mesterskapet. 
 
1.7 Det kan delta så mange spillere en ønsker, men kun 15 kan føres opp på 
dommerkorte pr. kamp. Og det deles bare ut 15 medaljer. 
 
1.8 Sist NM`s finalemotstander skal ikke være i samme pulje i påfølgende mesterskap. 
Er det 4 puljer, skal de 4 beste lag fra forrige NM, være i forskjellig pulje.(Siding) 
 
1.9 Møter et lag ikke opp til kamp, gies 3 poeng til andre lag og null- null i målforskjell. 
Ventetiden tillates til 5 min. men dommer kan overskride denne, dersom han er 
overbevist om at forsinkelsen er uforskyldt, og at den ikke hindrer avvikling av 
mesterskapet. 
 
1.10 Borte lag må bytte trøye hvis begge lag har make drakter. Hjemmelag regnes det 
lag som er ført opp først. 
 
1.11 Vil et lag levere protest etter en kamp må det underrettes dommer umiddelbart etter 
kamp slutt, og til arrangør. 
 



1.12 Dommere må minimum dømme aktivt i bedriftserie eller høyere. I Finale og 
semifinaler må det også være linje dommere. Møter dommer ikke opp, kan en annen 
dømme hvis dette godtas av begge lag.  
 
1.13. Deles det ut gult kort i en kamp, nullstilles de etter kamp. Deles det ut røde kort, 
kan disiplinærkomiteen gi karantene av påfølgende kamp(er), hvis de mener forseelsen 
var grov nok. (slag, grisetaklinger med overlegg og lignende.) 
 
1.14 Begge lag skal før hver kamp påføre spillernes for - og etternavn på dommerkortet.   
Teknisk arr. er ansvarlig for at dommerkort er utfylt av begge lag, før kampstart. 
 
 
1.15 Et lag må bestå av minst 7 utespillere i 11er, for å kunne begynne kampen. 
 
1.16 Et lag kan bytte spillere inn og ut så ofte en vil, men dommer skal gi klarsignal. 
 
1.17. Det kan i legges lagstraff, (poeng) hvis det er vist særlig usportslig opptreden 
under arrangementet. 
 
1.18 Utenom oppsatte vedtekter, følges reglementet til NFF, i avvikling av kampene. 
 
 


