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Appendix B til repræsentantskabsmøde i Dansk Cricket-Forbund 2021 

 
Følgende paragraffer justeres i turneringsreglementet. 
 
Overstreget= Udgår 
Gult= Ændring/tilføjelse  
 
§ 12.1.1 
I de landsdækkende rækker anvendes den seneste version af det af DCF anviste online scorings- og 
indberetningssystem (LiveScores). Det er klubbens ansvar forud for turneringen at anskaffe en egnet computer 
til dette brug. Klubben skal ligeledes forud for turneringens start inden den 15. marts indsende en liste til DCF 
med fuldstændig for- og efternavne på de spillere, som kan repræsentere klubben i sæsonen. DCF vil foranstalte 
at alle spillere oprettes i scoringssystemet. Tilgang i løbet af sæsonen skal hurtigst muligt indtastes. 
 
§ 13.1 
Hvis en eller begge dommere finder det nødvendigt at indberette en eller flere spillere for overtrædelse af DCF’s 
Disciplinærreglementet (§§50-59), skal det ske ved at: 
• Spilleren skal informeres 
• Begge holds anførere skal informeres 
• Der skal sendes indberetning til DCF 
 
Dommerne skal på banen konsultere hinanden, og aftale om der skal sendes en eller flere indberetninger. 
Dommerne skal følge den i Cricketlovene beskrevne fremgangsmåde, herunder særligt Lov 18.5, 21.2, 24.4, 28.2 
samt Lov 41 og 42 vedr. advarsler mv. for spilleres overtrædelse af Cricketlovene og tilføjelser jf. dette 
reglement.  
 
Hvis overtrædelsen er sket efter kampen, mens dommerne stadig er ved spillestedet, gælden reglen fortsat. 
Hvis den skyldige part har forladt spillestedet, fremsendes informationen om indberetningen pr. mail til den 
pågældende klub samme dag. Indberetningen skal af dommerne indsendes elektronisk til forbundet senest 
dagen efter kampens afslutning. 
 
Indberetningen skal af dommerne ske senest dagen efter kampens afslutning. 
 
DCF sender indberetningen til den eller de pågældende spilleres klub til orientering og med henblik på at 
modtage partshøring i sagen. DCF håndterer alle indberetninger indbefattet eventuelt at indhente oplysninger 
fra øvrige parter i sagen. De involverede spillere og klubber må ikke diskutere sagen med DCF’s bestyrelse eller 
Amatør- & Ordensudvalg, mens den pågår. 
 
§26.1.2 
Sandsynliggør vejrudsigten, at kampen ikke kan afvikles inden for normal spilletid, kan dommerne inden 
kampstart reducere kampens antal af overs jf. § 26.1.1 om minimum antal overs, dog ikke lavere end 2 x 30 
overs. En sådan reduktion ændrer ikke på sluttidspunktet for spilletiden. 
 
En kamp kan ikke påbegyndes, hvis begge hold ikke får mulighed for at modtage minimumsantallet af overs 
inden for den fastsatte spilletid jf. tabellen i § 26.1.1. 
 
§ 26.2 
I de landsdækkende divisioner erstattes § 6.8.1. af følgende: 
Medfører vejrforhold at kampen starter for sent eller bliver afbrudt, lægges 60 minutter til spilletiden. 
 
Hvis antallet af overs ændres, beregnes Target Score efter Duckworth-Lewis metoden (herefter D/L), idet 
programmet ”DuckworthLewis Stern” fra ICC benyttes på en computer. Programmet kan tilgås via DCF’s 



 

Dansk Cricket-Forbund • Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • DK-2605 Brøndby 
+45 43262160 • dcf@cricket.dk • www.cricket.dk 

Medlem af: Danmarks Idrætsforbund (DIF), International Cricket Council (ICC) 
 

hjemmeside under ”Alt om turneringen”. Se evt. vejledende screenshots i Den Grønne eller på DCF’s 
hjemmeside: 
 
a) Det beregnes, hvor mange overs, der kan afvikles fra det tidspunkt, hvor kampen genoptages og til det nye 
sluttidspunkt. Hertil lægges evt. allerede afviklede overs. I spilletiden er normalt indregnet en pause mellem 
halvlegen på 40 minutter. I tilfælde af afbrydelser i 1. halvleg, og der dermed skal beregnes et nyt oversantal, 
inddrages pausen i beregningerne. Dommerne bestemmer en pause mellem halvlegene, dog minimum 15 
minutter, som ikke indgår i beregningen. Alle data indtastes i D/L. 
 
Eksempel: Der spilles fra kl.11 til 12 hvorefter det regner. Der er afviklet 16 overs. Spillet kan genoptages kl.14. 
Spilletiden er nu forlænget til 19.20 dvs. 14-19.20=320 minutter = 80 overs. Kampen er nu 80+16 =96 overs dvs. 
48 til hvert hold. Der holdes min.15 minutters pause mellem halvlegene. 
 
b) Sker afbrydelsen i 1.halvleg, og er antallet af overs større end eller lig med det fastsatte antal overs for 
kampen, fortsættes kampen umiddelbart. 
 
c) Sker afbrydelsen i 1.halvleg, og er antallet af overs mindre end det oprindeligt fastsatte, fordeles disse ligeligt 
mellem de to hold. Alle kampdata indtastes i D/L, og der beregnes endvidere nyt sluttidspunkt for halvlegen. 
 
d) Sker afbrydelsen i 2.halvleg, indtastes alle kampdata i D/L til beregning af en Target Score. 
 
Påbegyndes kampen med 20 overs eller færre, benyttes Duckworth-Lewis for T20. Duckworth-Lewis T50 vil 
således ikke være gældende. 
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Ad § 35 SPILLEREGLER 
§ 35.1 
 
Ad Lov 41.14 
Tilføjelse: 
Der henstilles til gærdespillerne om ikke at løbe på pitchen og aldrig i det beskyttede område. Gentagende løb i 
det beskyttede område trods henstillinger fra dommerne sidestilles med at gærdespilleren beskadiger pitchen 
under §41.14. 
 
Lov 42: Spilleres opførsel 
Lov 42 – Der dispenseres i 2020 2021 for Lov 42. I alle kampe med neutrale dommere gælder i stedet følgende: 
 
Dommerne skal handle på enhver uacceptabel opførsel. Fire niveauer af overtrædelser og tilhørende handlinger 
fra 
dommerne er beskrevet som Niveau 1-, Niveau 2-, Niveau 3- og Niveau 4-overtrædelser i Turneringsreglement 
§§ 50-59. 
Hvis en af dommerne mener, at en spillers opførsel på noget tidspunkt under kampen er uacceptabel, gøres 
følgende: 

1) Den pågældende dommer råber og signalerer ”Død bold”. Dette kan vente indtil dommeren mener, at 
det ikke vil være til ulempe for det ikke-overtrædende hold. 

2) Dommeren diskuterer hændelsen til sin meddommer, og i fællesskab afgør de om opførslen er 
uacceptabel.  

3) I bekræftende fald skal de afgøre, hvilket niveau overtrædelsen hører under jf. Turneringsreglement § 
52, og herefter anvende de relevante sanktioner. 

4) Dommeren råber ”Tid”, og dommerne kalder i fællesskab den overtrædende spiller og dennes anfører 
til sig, og forklarer hvilken overtrædelse og niveau, der er blevet begået.  

5) Hvis det er en Niveau 1-overtrædelse, der samtidig er holdets første i kampen, skal dommerne: 
a) tildele en første og sidste advarsel, som gælder alle medlemmer på holdet for resten af kampen. 
b) advare den overtrædende spillers anfører om, at efterfølgende overtrædelser (uanset niveau) af 
noget medlem på holdet vil resultere i at holdet tildeles fem strafpoint, samt en indberetning jf. § 13. 

6) Hvis det er en Niveau 1-overtrædelse, der følger en tidligere overtrædelse (uanset niveau), eller det er 
en overtrædelse over Niveau 1, skal dommerne: 
a) tildele holdet fem strafpoint. 
b) vise at spilleren indberettes ved at hæve et gult kort højt over hovedhøjde således at spilleren, 
anførerne, holdlederne og regnskabet kan se det. 

7) Hvis det er en forsætlig Niveau 4-overtrædelse af type 2 (fysisk overgreb) eller 3 (voldshandling) jf. § 
52.1 skal dommerne udvise spilleren for resten af kampen. 

8) Så snart det er praktisk muligt skal dommeren råbe ”Spil”. 
9) Dommerne skal i fællesskab så snart som muligt efter kampen indberette hændelsen jf. § 13. 

 
Dommerne kan efter kampen samme dag foretage en indberetning. Dommerne kan også efter kampen, inden 
de har forladt spillestedet, foretage en indberetning, jvf §13.1  


