Noen regler å forholde seg til under Fagmøbler Landsås Cup 2021
•

Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer.

•

Publikum vil ikke ha adgang til hallene.

•

Alle som kommer inn i hallen må sprite hendene.

•

Mini/Mix møter utenfor hallen 20 minutter før kamp.

•

Mini/Mix kan maks stille med 8 spillere og 2 lagledere pr. lag.
(Foresatte/voksne kan ikke erstatte spillere dersom det er plass på listen.)

•

For Mini/Mix lagene vil ikke garderobene være tilgjengelige.

•

Lagene fra 10 år og opp, møter utenfor hallen 40 minutter før kamp.

•

Lagene som spiller på helbane kan maks ha med seg 14 spillere og 3
lagledere. (Foresatte/voksne kan ikke erstatte spillere dersom det er plass på
listen.)

•

Alle lag blir hentet ute av en lagsvert som tar dere med inn i hallen og er med
dere til dere forlater hallen.

•

Alle lag må levere spilleliste til lagsverten før hver kamp. Fyll ut 1, ta kopi. Er
det noen som ikke kan være med er det bare å stryke de fra lista.

•

Spillelisten skal inneholde navn og telefonnummer. (Barn under 18 år oppgis
telefonnummer til foresatte)

•

Lagene slippes tidligst ut på banen til oppvarming 20 minutter før kamp eller
når de andre lagene har forlatt banen. Ønsker lagene å varme opp ute, må
dem gjerne gjøre det. Lagene må da følges ut/inn av lagsverten, så de ikke
«kræsjer» med andre lag i gangen. Det vil IKKE være mulighet med
oppvarming i gangene.

•

Oppfordre alle lag til kun å skifte i garderoben, og heller ta praten ute. Vi
ønsker å holde oss på et minimum med antall personer i hallen samtidig. Vi
forventer at lagene er ute av garderoben ca. 10-15 minutter etter kamp.

•

Det vil ikke være mulighet for dusjing i garderobene etter kamp.

•

Siden det er sammensatte klasser ber vi trenere påse at kampene blir mest
mulig jevne.

SPILLETID
Mini/mix

1 omgang à 12 minutt

10-12 år

2 omganger à 12 minutt, 5 minutt pause

12-16 pr

2 omganger à 15 minutt, 5 minutt pause

Alle kamper settes i gang på oppsatte tidspunkt, dette for å ikke ødelegge
oppvarming til påfølgende lag. Vi ber alle lag forholde seg til dette.

CUP REGELMENT
Klassene J/G 10 og 11 spiller med 6 på banen. Spiller på stor bane og med
nedsenket tverrligger. Det startes på midtbane ved avkast, ellers utspill fra målvakt
etter scoringer.
Klassene J/G 12 spiller med 6 på banen. Spiller på stor bane og det startes på
midtbane ved avkast, ellers utspill fra målvakt etter scoringer.
NB ! I klassen der G11-12 spiller 11 årslagene med nedsenket tverrligger, mens 12
årslagene spiller uten nedsenket tverrligger.
Det presiseres at det ikke telles mål i klassene til og med G/J 10. I klassen G/J 11 og
12 telles det mål på resultat tavlene i hallene, men det utarbeides ikke
tabell/rangering av lagene.
Mix/Mini: Spiller med 4 på banen, på liten bane. Målvakt er med frem i angrep.
Avkast fra midten ved start, utspill fra målvakt etter scoring.

BALLSTØRRELSE
Mini/mix

Ballstørrelse 00 (42 – 45 cm)

Jenter 10 – 12 år

Ballstørrelse 0 (46 – 49 cm)

Jenter 13 – 14 år

Ballstørrelse 1 (50 – 52 cm)

Jenter 15 år ->

Ballstørrelse 2 (54 – 56 cm)

Gutter 10 – 12 år

Ballstørrelse 0 (46 – 49 cm)

Gutter 13 – 14 år

Ballstørrelse 1 (50 – 52 cm)

Gutter 15 – 16 år

Ballstørrelse 2 (54 – 56 cm)

Timeout er ikke tillatt. Dommer skal KUN stoppe tiden ved alvorlige skader, eventuell
usportslig oppførsel og lignende.
Dersom lagene ikke omgående stiller til avkast ved signal fra dommerne eller ikke
har møtt, vil man kunne straffes med walkover. Kampene skal starte på oppsatt tid.
Lag nevnt først i kampoppsettet starter med ballen og stiller til venstre for
sekretariatet. Dette lag skal stille med ball.
Ved draktlikhet benytter sistnevnte lag i kampoppsettet vester. Vester finnes i hvert
sekretariat.
SLUTTSPILL
Det er ingen sluttspill i 10,11 og 12 års klassen.
Ved slike endringer i kampoppsett vil dette bli opplyst pr. SMS til oppgitt lagleder.
Dette hvis endringer skjer etter onsdag før cup start.
Rangering i tabellen etter følgende kriterier:

Blir resultatet i sluttspillet/finaler uavgjort, avgjøres kampen ved første mål vinner.
Dommer avgjør hvem som skal starte med ballen ved gjennomføring av en
loddtrekning.
PROTEST
Ved eventuell protest må denne innleveres turneringskontor i gjeldende
hall omgående etter kampslutt – med et protestgebyr pålydende 1500 NOK vedlagt.
For at en protest skal være gjeldende må det påføres at protest leveres på
kamprapporten, og at denne er undertegnet av motstanderes lagleder (Jury kan se
borti fra dette ved spesielle tilfeller).
Juryen vil behandle protesten omgående og så snarlig som det er praktisk mulig.
Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke bestrides. Juryen vil etter beste evne
opplyse alle parter om protesten, og endelig avgjørelse samt innhente muntlig
redegjørelse fra alle aktuelle parter. Juryen kan se bort ifra å innhente muntlig
redegjørelse hvis hendelsen har en åpenbar løsning i turneringsreglementet. Alle
henvendelser til juryen skal gjøres til juryleder.

KLISTERBRUK
All bruk av klister eller andre lignende produkter eller hjelpemidler er forbudt i klassen
t.o.m. 14 år iht. Norges Håndballforbunds reglement og retningslinjer. Vi anbefaler
alle lag å følge de klister retningslinjene som er angitt i hver enkelt hall. All brudd på
klisterreglementet vil medføre walkover til negativ fordel for laget som har brutt
reglementet.
I tillegg vil dette medføre et gebyr pålydende 1.500 NOK ved første gangs forseelse.
Alle straffegebyr må innbetales før neste kamp skal spilles.
DISPENSASJONER
– Må være innvilget for inneværende sesong 2020/2021 og aktuell region.
– Må være søkt om hos Håndballklubben Landsås skriftlig innen 25. mai 2021 –
Håndballklubben Landsås kan gi særavtaler.

