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TURNERINGSREGLEMENT.
Spilletider:
I innledning - og i sluttspillet til og med semifinalen:
J/G f 2008 og 2009
1x 15 minutter
J/G. 2005, 2006,2007
1x 20 minutter
J/G f 2003, 2004
1x 25 minutter
I alle A - og B finalene

2x 15 min. m. 5 minutters pause

Timeout: Det blir ikke anledning til å ta timeout i turneringen.
Ved kampstart: Lagene skal være ved spillebanen 5 minutter før kampstart. Samtlige lag skal medbringe forskriftsmessig kampball.
Det laget som er nevnt først i terminlisten, begynner med ballen og spiller fra det målet som ligger til venstre for sekretariatet. Det
laget som er nevnt sist, plikter å sørge for at det ikke blir draktkollisjon
Puljespill:
Ved poenglikhet i puljespillet avgjøres rekkefølgen slik:
a)Poeng i innbyrdes kamper.
b)Målforskjell i innbyrdes kamper.
c)Flest scorede mål i innbyrdes kamper
d)Målforskjell i samtlige kamper i puljen.
e)Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen.
f)Loddtrekning

Lag som ikke møter til en eller flere av de innledende kampene, kan ikke gå videre og lagets resultater teller
ikke. Trekker et lag seg før puljen er ferdigspilt og tabellen ferdig utregnet, blir rekkefølgen i puljen bestemt ved
hjelp av resultatene mellom de gjenværende lagene i puljen.
Trekker et lag seg etter at tabellen er ferdig, beholder lagene sine opprinnelige plasseringer.
I J/G født 2008, 2009 spiller alle lag minst tre kamper og det arrangeres ikke sluttspill.
Sluttspill:
Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres kampene ved ”sudden death” på følgende måte: Det foretaes loddtrekning om hvilket
lag som skal ta avkast. Det laget som får det første målet vinner.
Hvis avgjørelsen ikke foreligger etter 5 minutters spill, blir resultatet avgjort ved:
straffekastkonkurranse i følge NHFs regler for J/G. f 2003, 2004.
Ved myntkast i de øvrige klasser.
Dommere: Kampene i den vanlige turneringen (fra og med J/G f 2007 og oppover) ledes av godkjente aktive dommere fra NHF
region Vest-Norge
Jury og protester: Det oppnevnes en jury på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Denne behandler eventuelle protester. Den
skriftlige protesten må leveres turneringsledelsen umiddelbart etter kampslutt. Protestgebyr: 600 kr.
Deltakere: Hvis et lag har påmeldt flere lag i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene. Dette gjelder for klassene
J/G født 2003,2004, 2005, 2006, 2007 I klassene J/G født 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 kan spillerne delta på ulike lag i samme
årsklasse. Før første kamp i turneringen skal det leveres navneliste over samtlige ledere og spillere på laget. (Dette gjelder ikke i
minihåndball.)Listen ajourføres hvis nye spillere kommer til.
Lagene skal kunne dokumentere alderen på spillerne på forlangende fra arrangøren.
Vi presiserer: ved klubbskifte kan ikke spilleren delta for sin nye klubb før NHF har publisert overgangen.
Eventuell premiering begrenses til de oppførte deltakerne / lagledere.
Ordensregler: All bruk av alkohol er forbudt. Garderober skal forlates i den stand man fant dem i. Lederne er ansvarlig for
at lagene rydder etter seg. Vi minner om at kun tubeklister er tillatt, og da kun for J/G f 2003 og J/G f 2004.

