Praktiske oplysninger:
Kampene spilles efter DHF’s love og DGI’s turneringsregler – max. 12 spillere pr. hold.
Spillested:
Ribe Fritidscenter, Simon Hansens vej 8, 6760 Ribe
Hvem spiller hvor og hvornår?
Fredag d. 28.december fra 16.00-21.00 U14-U16
Lørdag d. 29.december fra 09.00-20.00 U6-U12
Søndag d.30.december fra 09.00-20.00 U18-Old
Stævneledelse
senest 15 min. inden første kamp skal en repræsentant for holdet melde sig ved
stævnekontoret.
Afbud og udeblivelse
Afbud inden 10. december meddeles til
DGI Sydvest på 79 40 44 50
Afbud betyder bøde på 200 kr.
Udeblivelse straffes med en bøde på 700 kr.
Afbud efter 10.december eller på stævnedagen
Meddeles til stævnelederen
Spilledragten
Hvis spilledragten er ens, skifter sidstnævnte hold spilledragt eller tager overtrækstrøje på.
Placering
Hvis flere hold ved turneringens afslutning står lige afgøres deres placering af:
1. Opnåede points i samtlige indbyrdes kampe
2. Måldifferencen i samtlige indbyrdes kampe
3. Måldifferencen i holdene samtlige kampe
4. Flest mål i samtlige kampe
5. Såfremt der ikke efter disse regler kan findes en vinder, spilles der omkamp 1 x 5
minutter til der findes en vinder. I de små årgange spilles der kun 1 x 5 minutter og der
efter straffekast.
Rødt kort
Ved 3 x 2 min. må spilleren ikke spille kampen færdig, men må deltage i næste kamp.
Direkte rødt kort giver en kamps karantæne.
En diskvalificeret spiller / leder må deltage i kommende kampe, også evt. samme dag / aften,
indtil der kommer en afgørelse fra stævneledelsen.
Dommeren skal straks efter kampen foretage indberetning af enhver diskvalificeret spiller /
leder til stævneledelsen.

U6 og U8
Spiller total håndbold. Holdene stiller selv med vejledere.
U10
Spiller 5 markspillere og 1 målmand. Max. 9 spillere pr. hold.
Holdkort
Der skal udfyldes ét holdkort pr. hold, der så gælder for hele stævnet, såfremt der ikke sker
ændringer på holdet. Holdkortet kan udskrives fra hjemmesiden.
Dispensation
De hold, der normalt spiller med dispensation, må godt spille og vinde mesterskabet.
Dispensationen skal medbringes og forevises stævneledelsen.
Spillere
Der må kun spilles på et hold. Altså kan to hold ikke gøre brug af samme spiller.
Kampen
Der byttes banehalvdel ved 2.halvlegs begyndelse.
Førstnævnte hold starter under uret og giver bolden op.
Dommere
Der påsættes som udgangspunkt dommere i henhold til JHF/DGI’s regler.
Klæbemidler
Med undtagelse af U6, U8, U10 og U12 er anvendelse af klæbemidler tilladt efter JHF’s regler.
Niveauopdeling i A og B puljer
Der er pokal og medaljer (børn) til både vinder af A og B puljer.
Præmier
ALLE U6 og U8 får medaljer.
U10 til U14 Nr. 1, 2, 3 får medaljer og nr. 1 får også en vandrepokal.
Ungdom og senior: nr. 1 får en vandrepokal.
Officials
Let genkendelige trøjer 
Omklædning
Kan ske i de afmærkede omklædningsrum. Efterlad ikke værdigenstande uden opsyn.
Cafeteria
Der kan købes mad, slik og drikkevarer m.m.
Puljer
Hvis der er behov opdeles i A og B puljer. Turneringsform ved 2 puljer: Finale: nr. 1 mod nr.
1.
Bronze: nr. 2 mod nr. 2.
Ved 2 hold fra samme klub i puljen mødes de i første kamp.

Samaritter
Der er ingen samaritter ved stævnet.
Økonomi
Tilmeldingsgebyr:
U6 til U14

450 kr.

U16, U18, senior og old

550 kr.

Udeblivelse straffes med en
bøde på
Tilmeldingen er bindende.

700 kr.

Tilmelding
Tilmelding foregår online på www.dgi.dk/sydvest/haandbold
senest 15. november 2012.
Ved spørgsmål kan i kontakte DGI Sydvest på tlf. 79 40 44 50

