Turneringsregler
Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement
gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:
Spilletider:

Alle hold spiller 2 X 15 minutter.

Vedr. børneturneringen.
Aldersgrænser for børne- og ungdomshold:
U10 er piger/drenge spillere, der ikke er fyldt 10 år inden 1. januar i
kalenderåret, hvori turneringen begynder. U10 piger må benyttes
på U10
drengehold.
U12 er piger/drenge spillere, der er fyldt 10 år men ikke 12 år inden 1.
januar i kalenderåret, hvori turneringen begynder. U12 piger må
benyttes på U12 drenge hold.
U14 er piger/drenge spillere, der er fyldt 12 år men ikke 14 år inden 1.
januar i kalenderåret, hvori turne ringen begynder. U14 piger må
benyttes på U14 drenge hold.
U16 er spillere, der er fyldt 14 år, men ikke 16 år inden 1. januar i
kalenderåret, hvori turneringen begynder.
U18 er ungdomsspillere, der fyldt 16 år, men ikke fyldt 18 år inden 1.
januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder.
Aldersgrænser:
U10:
U12:
U14:
U16:
U18:

årgang 2001/02
årgang 1999/00
årgang 1997/98
årgang 1995/96
årgang 1993/94

Old girls/Old boys
Grand old girls/boys:
Super Grand old girls/boys:

årgang 1978 eller tidligere.
årgang 1970 eller tidligere.
årgang 1963 eller tidligere.

Dispensation:
Der kan gives dispensation til max. 2 spillere (der er et år ældre), denne
dispensation må følge med til landsmesterskaber, under forudsætning
af, at den er søgt/bevilget før 1. turneringskamp er spillet, - gælder kun i
børnerækkerne.
Ved dispensation til 3 eller flere spillere – kan holdet ikke deltage ved
landsdels- og landsmesterskaber.
I alle drengerækker kan der frit benyttes piger, når aldersgrænserne
respekteres. I andre tilfælde kan søges dispensation ved turneringslederen.
I tilfælde hvor der er givet dispensation, skal denne følge holdet og
kunne fremvises mod forlangende.
Dispensationen kan til enhver tid inddrages af turneringsudvalget, hvis
forhold taler herfor.
Op- og nedrykning af spillere:
En spiller må ikke deltage på mere end 1 hold samme dag.
Spiller man U18 / senior i en forening, er det tilladt, - også samme aften,
at spille old / grand old eller MIX, uanset om det er for egen eller anden
forening.
Ved nedrykning til et lavere rangerende hold, skal spillerne sidde en
kamp over.
Hvis en forening har mere end ét hold i en række, henstilles det, at hold
1 er det stærkeste hold.
Påklædning:
Der benyttes ens spilletrøjer.
Er holdenes trøjer ens, skifter sidstnævnte hold. Det er arrangørforeningen der skal fremskaffe overtrækstrøjer.
Bold:
Førstnævnte hold skal sørge for en reglementeret bold.
U10 hold benytter en boldstørrelse 0, som har en omkreds på 46-49 cm
og en vægt på 225-300 gram. Bolden skal være af læder.

U12 hold benytter lilleputbolden, der måler 50-52 cm. og vejer 290-330
gram.
U14, U16 piger, U18 damer, alle damerækker og mix rækken benytter
damebolden, der måler 54-56 cm. og vejer 325-375 gram.
I hallerne ved ungdoms- og efterskolerne, spiller U16 holdene med
damebold( der måler 54-56, og vejer 325-375 gram).
U16 drenge, U18 herre og alle herrerækker benytter herrebolden, der
måler 58-60 cm og vejer 425-475 gram.
Harpiks:
Det er forbudt at bruge harpiks i alle børnerækker til og med U12 piger
og drenge.
Det henstilles, at man begrænser eller undlader at bruge harpiks i alle
øvrige rækker.
Der gøres opmærksom på, at i hallerne ved Ungdoms- og Efterskoler
må der ikke bruges harpiks.
Holdkort:
Holdkort udskrives fra hjemmesiden: www.dgi.dk/sydvest/haandbold
Førstnævnte hold er ansvarlig for, at der foreligger korrekt udfyldt
holdkort ved kampens begyndelse, d.v.s. at der kun må påføres spillere,
som er tilstede og spilleklar. Senere ankomne spillere påføres
holdkortet ved henvendelse til tidtagerbordet eller dommer (-ne).
Der skal ved kampens begyndelse være 5 spillere på banen, og der må
max påføres 12 spillere på holdkortet.
Der skal til hver kamp foreligge korrekt udfyldt holdkort med spillernes
navne og evt. fødselsdato og år.
Arrangørforeningen / hjemmeholdet er ansvarlig for, at holdkortene
opbevares i 30 dage efter afholdelse af Sydvestjyskmesterskaber
(tidligere landsdelsmesterskaber).
Husk: I børne- og old / grand old skal der påføres fødselsdato og år.
Arrangøren:
Skal være ved tidtagerbordet i god tid før kampen, og skal bl.a. sørge
for, at der forefindes overtrækstrøjer og stopure. Der skal være mindst
én voksen ved tidtagerbordet under kampene.

Udeblivelse vil medføre bøde og timebetaling til afløsere.
Flytning af kampe:
Såfremt en kamp ønskes flyttet, kontaktes turneringslederen, der
samtidig skal have oplyst nyt spilletidspunkt, der skal være accepteret
af modstanderen.
Der vil blive beregnet et flyttegebyr på 200,00 kr.
Benyttes FLYTTESKEMAET nedsættes FLYTTEGEBYRET til 150,00 kr.
Flytning af kampe vil undtagelsesvis kunne finde sted senere end 6
døgn før kampen skulle være afviklet, og der indbetales et ekstra gebyr
på 200,00 kr., såfremt der er påsat dommere. Foreningen, der ønsker
kampen flyttet, skal selv sørge for bane.
Afbud til kampe:
Hovedprincippet er, at alle kampe skal spilles.
Velbegrundet afbud skal meddeles både turneringsleder og
modstander, senest 3 døgn før kampen skulle være spillet.
Alle afbud medfører en bøde på 300,00 kr.
Afbud senere end 24 timer før kampen skulle være spillet, sidestilles
med udeblivelse.
Udeblivelse:
Såfremt et hold udebliver fra en kamp eller melder afbud senere end 24
timer før spilletidspunktet idømmes en bøde på 400,00 kr., samt hvad
turneringsreglementet i øvrigt anfører, og holdet kan ikke kvalificere sig
til landsdels- og landsmesterskaber.
Udebliver et hold mere end én gang, er bøden på 500,00 kr., samt hvad
turneringsreglementet i øvrigt anfører, og holdet udelukkes af
turneringen.
Udvalget kan dispensere fra reglen om, at et hold ikke kan blive
Puljevinder eller udelukkes, såfremt der skønnes at have været en
gyldig grund til udeblivelsen.

Udmeldelse:
Et hold, der udmeldes af turneringen, skal betale fuldt turneringsgebyr
samt udmeldelsesgebyr på 300,00 kr.
Afbud/udeblivelser til sydvestjyskmesterskaber:
Afbud til sydvestjyskmesterskaber efter at programmet er udarbejdet
medfører bøde på 500,00 kr.
Udeblivelse fra sydvestjyskmesterskaber eller afbud senere end 24
timer før spilletidspunktet medfører bøde på 1.000,00 kr.
Dommerpåsætning:
I alle rækker bliver der påsat ”sorte” dommere.
Er dommer(e) ikke mødt til den fastsatte tid, er arrangøren forpligtet til
at skaffe en kvalificeret afløser, så kampen kan afvikles.
Protester:
Protester vil kun blive behandlet, såfremt de er attesteret af en
foreningsansvarlig og er turneringslederen i hænde senest 4 døgn efter,
at kampen er afviklet.
Der skal medsendes et depositum på 200,00 kr.
Er der tale om ulovlige spillere, skal det oplyses, hvornår foreningen er
blevet bekendt med det, og hvordan foreningen har fået sine
oplysninger.
Diskvalifikation:
En diskvalificeret spiller / leder må deltage i kommende kampe (også
evt. samme dag / aften), indtil der kommer besked fra
turneringsledelsen.
Dommeren skal senest 2 dage efter kampen sende indberetning til
turneringslederen om diskvalificerede spillere eller ledere.
Bøder:
Foreningen må påregne at blive idømt bøder, såfremt spillere eller
ledere bliver indberettet (diskvalificering eller lignende).

Foreninger med 2 hold i samme pulje:
I enkelte puljer er der 2 hold fra samme forening. Disse hold spiller 2
kampe mod hinanden på samme måde som øvrige hold.
Ombrydning af turnering:
I alle rækker, hvor det er muligt, spiller holdene enkeltturnering i
oktober-december.
Herefter sættes holdene sammen efter styrkeforhold i puljer, der dækker
resten af vintersæsonen. Alle hold starter uden point.
Ny plan udsendes.
Slutspil:
Landsdelsmesterskaber afvikles som slutspil, hvor puljernes nr. 1 og 2
skal deltage, og nr. 1 i puljen tilskrives 1 point for at have vundet puljen.
Gælder dog ikke i børnerækkerne.
I puljer hvor der både deltage A og B hold, går kun ét hold fra A og B
rækken videre til landsdelsmesterskaber / afsluttende stævner. A holdet
skal dog være placeret blandt de 3 bedste i puljen. Ved pointlighed
deltager de 2 bedst placerede A-hold ved landsdelsmesterskaberne.
Bedst placeret B hold går videre til landsdelsmesterskaber / alternativt
stævne.
Kun hold, der var tilmeldt / deltaget i 1. turneringsrunde, kan deltage i
slutspillet.
For at deltage på et hold ved landsdels- og landsmesterskaber, skal
enhver spiller have deltaget i mindst 1/3 af holdets turneringskampe.
Hold fra andre landsdelsforeninger der grænser op til DGI Sydvest:
Hold fra andre landsdelsforeninger der deltager i turneringen er med på
samme vilkår som hold fra DGI Håndbold Sydvest.

HÅNDBOLDBANEN

Regler for mixhold
DGI´s turneringsreglement er gældende, dog med følgende ændringer:
Rækker: U14, U17, U21 samt Senior.
Der må være max. 3 drenge/herrer som markspillere.
Er målmanden en dreng/herre, må han ikke overskride midterlinien.
Mål scoret af en pige/dame tæller dobbelt.
Straffekast skal tages af en pige/dame.
Der spilles med en damebold (54-56 cm. i omkreds og vægt 325-375
gram).
Spiller man MIX i en forening, er det tilladt,
også samme aften, at spille på andre, ikke MIX hold, uanset om det
er for egen eller anden forening.
Spillere må dog kun deltage på et hold ved landsmesterskaber.

Ændrede regler for U10 spillere

Turneringsreglementet:
U10 spillere er som hidtil:
U10 piger og drenge er spillere, der ikke er fyldt 10 år inden 1. januar i
kalenderåret, hvori turneringen begynder. U10 piger må benyttes på U10
drengehold.
Turneringsreglementet - nyt:
Regler for U10 piger og U10 drenge.
I alle U10 rækker spilles der efter de almindelige håndboldspilleregler
med følgende undtagelser:
Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen
Der må maksimalt benyttes 9 spillere i en kamp.
Der spilles med nedsænket overligger
Målvogteren må ikke overskride midterlinjen (se spillerreglerne:
Målvogter U10 – særregel 3”)
Boldstørrelse:
Boldstørrelsen er str. 0, som har en omkreds på 46-49 cm og en vægt på
225-300 gram. Bolden skal være af læder.
Disse regler erstatter de hidtidige regler i DGI håndbolds
turneringsreglement §§ 3.5.1-3.5.8.

