STATUTTER FOR NORSK FRIIDRETT - LAGSERIE
1. Administrative bestemmelser
1.1 Serieutvalget
Lagserien ledes av et Serieutvalg oppnevnt av Sentralstyret. Utvalget kan ha assosierte
medlemmer.
1.2 Revidering av statutter
Statuttene kan revideres årlig av Serieutvalget i forkant av sesongen. Forslag til endringer
sendes skriftlig til Serieutvalget innen 1.oktober hvert år.
1.3 Vurderinger og ankeinstans
I praksis er det umulig å utforme et regelverk som dekker alle konkrete problemstillinger.
Serieutvalget må derfor måtte tolke spesielle problemstillinger innenfor rammen av
seriestatuttene, friidrettens og idrettens generelle regelverk.
Det er muligheter for å anke serieutvalgets avgjørelser inn til Sentralstyret som fatter den
endelige avgjørelse.
2. Konkurransebestemmelser
2.1 Omfang og inndeling i divisjoner
Lagserien omfatter alle klubber tilsluttet Norsk Friidrett. De to øverste divisjonene har hver
14 deltakende lag. 3. divisjon inneholder alle øvrige lag. Klubber kan ikke reservere seg mot å
delta. Deltakelsen er gratis.
Klubbene kan delta med flere lag, men en utøvers resultater kan bare benyttes på ett lag. Det
kan bare tas med ett resultat per øvelse av en og samme utøver.
Resultatene skal benyttes slik at 1. laget optimeres poengmessig, resultatene på de
gjenværende utøvere slik at 2. laget optimeres poengmessig etc.
2.2 Opp-/nedrykksbestemmelser
Fire lag rykker opp/ned fra hver divisjon. Hvis to lag slutter på likt antall poeng får det av
lagene med høyeste enkeltpoengsum best plassering.
Ved deling/sammenslutning av idrettslag og når andre spesielle forhold tilsier det, kan
Serieutvalget dispensere fra reglene om opp-/nedrykk og divisjonsplassering.
2.3 Konkurransegrener
Det kan benyttes resultater fra følgende øvelser:
60m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 10000m, 60m hekk, 100m hekk
(kvinner)/110m hekk (menn), 400m hekk, 3000m hinder, 3000m kappgang (kvinner), 5000m
kappgang, 10000m kappgang (menn), høyde, stav, lengde, tresteg, kule, diskos, slegge, spyd,
høyde u.t. og lengde u.t.
2.4 Antall resultater
Lag i de ulike divisjoner settes opp etter følgende regler
1.divisjon: 15 obligatoriske øvelser + 15 valgfrie øvelser.
2.divisjon: 13 obligatoriske øvelser + 12 valgfrie øvelser.

3.divisjon: 12 obligatoriske øvelser + 8 valgfrie øvelser.
Begrensning for én utøver:
Det kan tas med maksimum 5 resultater per utøver.
For obligatoriske øvelser gjelder følgende begrensning:
Det kan kun benyttes ett resultat pr. øvelse
For både obligatoriske og valgfrie øvelser gjelder følgende begrensninger:
1.divisjon: Minimum 5 resultater skal være i tekniske øvelser.
2.divisjon: Minimum 4 resultater skal være i tekniske øvelser.
3.divisjon: Minimum 3 resultater skal være i tekniske øvelser.
2.5 Konkurranseperiode
Hver seriesesong starter 1. januar og avsluttes 31. desember.
2.6 Resultater som kan benyttes
Bare resultater oppnådd ved approberte stevner kan medtas, heri innbefattet approberte
treningsstevner, lag- og pokalkonkurranser, skolestevner, etatsstevner og militærmesterskap
approbert av Norsk Friidrett under kontroll av autoriserte dommere.
Resultater i kast må være oppnådd med seniorvekter. Resultater i sprint/hekk, samt lengde og
tresteg oppnådd i medvind over 2 m/sek kan ikke brukes. Resultatene i lengde og tresteg skal
være oppnådd med sats fra planke. For resultater i løpsøvelser til og med 60m tas resultater
med kun dersom tiden er tatt elektronisk.
Offisielle mellomtider kan kun benyttes for nærmeste seriedistanse på øvelser som ikke er en
seriedistanse. For eksempel kan mellomtid på 1500m benyttes på løp på en engelsk mil og
tilsvarende 3000m for løp på to engelske mil.
Klubbene kan kun benytte resultater fra utøvere som er medlem av klubben. Kun resultater
etter at medlemskap er inngått kan benyttes.
En utøvers resultater kan kun benyttes for én klubb innen kalenderåret med følgende unntak:
a) Resultater for en utøver som har forbundets tillatelse til å representere en ny klubb på
grunn av flytting eller i henhold til overgangsregler for utøvere til og med 14 år, kan
benyttes både for gammel og ny klubb. Den enkelte klubb kan imidlertid kun benytte
resultater som er oppnådd for deres klubb.
b) Resultater for studenter og skoleelever som i sesongen har ferierepresentasjon, kan
også benyttes av begge klubber. Den enkelte klubb kan imidlertid kun benytte
resultater som er oppnådd for deres klubb.
c) Resultater for utøvere hvis lag blir oppløst eller utmeldt av Norsk Friidrett. Den
enkelte klubb kan imidlertid kun benytte resultater som er oppnådd for deres klubb.
Klubbene kan benytte resultater fra klubbens medlemmer som er oppnådd i approberte
skolestevner, etatsstevner og eller for militær avdeling.

Klubbene kan også benytte resultater fra sine medlemmer som er oppnådd i utlandet, selv om
de i det aktuelle stevnet har konkurrert for en utenlandsk klubb eller studieinstitusjon, under
forutsetning av at de er norske statsborgere og at stevnet er arrangert etter det reglement som
gjelder i Norge.
For at resultater fra utenlandske statsborgere skal være tellende er det forutsetning at
medlemskap i norsk klubb er i orden, og at de oppfyller kravene i § 34.2 d i Norsk Friidretts
lov. Klubbene kan bare ta med resultater som er oppnådd i stevner hvor utøveren
representerer sin norske klubb. Resultater for utenlandske statsborgere som har vært registrert
i Folkeregisteret i minst to år behandles etter reglene for norske statsborgere.
Resultater fra utøvere med dobbelt statsborgerskap behandles etter reglene for norske
statsborgere under forutsetning av at de er startberettiget for Norge i henhold til IAAFs
bestemmelser § 1.
Norsk Friidretts lov § 32.3 tillater at utøvere mellom 15 og 19 år kan delta for én klubb i
jente- og gutteklassene og en annen klubb i junior- og seniorklassene, hvis det er inngått en
samarbeidsavtale om dette mellom de to lag. I serien må imidlertid utøvernes resultater
allokeres til én av klubbene, og da med samtlige resultater, uavhengig av hvilken klubb
utøverne faktisk deltok for i de aktuelle stevnene.
Det er opptil de to samarbeidsklubbene å avgjøre hvilken av klubbene som kan benytte
utøverne i serien. Dersom de ikke blir enige, er det moderklubben som avgjør.
2.7 Poengtabeller
Det benyttes poengtabeller laget av Stein Fossen. Poengtabeller for kappgang, 60m og 60m
hekk finnes tilgjengelig hos Serieutvalget.
3. Annet
3.1 Premiering
Eventuell premiering vedtas hvert år av Serieutvalget.

