TURNERINGSREGLEMENT – ALTATURNERINGA I HÅNDBALL
Turneringen arrangeres i henhold til Norges Håndballforbunds lover og bestemmelser for turneringsreglement.
Spillesystem:
Klassekode

Klasse

Spillere
pr lag på
banen

Spilletid

Ball størrelse

Annet

MJ1 og MG1

Mini 1.-2.kl

4

9 min

Myk 00

MJ3 og MG3

Mini 3.-4. kl

4

9 min

00

J/G 10

6

18 min

0

Uten avkast,
minibane og minimål
Uten avkast,
minibane og minimål
Uten avkast,
linjespiller og
sluttspill, med
nedsenket tverrligger

J/G12
J/G 13 og G/J14
G/J15, G/J16 og J18

7
7
7

18 min
18 min
18 min
(2 x 15 min Afinaler)

0
1
2

Klister u/harpiks tillatt

Det gis ingen time‐out, og spilletiden stoppes ikke ved annet enn større skade. Bevisst uthaling av tiden, eller
på annen måte usportslig opptreden, bestraffes med 2 min utvisning. Bevisst /usportslig opptreden i siste
spilleminutt kvalifiserer til RØDT kort, og spilleren skal stå over neste kamp! Dommeren gis anledning i slike
tilfeller til å legge til inntil 1 minutt spilletid.
Det spilles i puljer og med finalespill fra og med J/G 12 og eldre. Ved uavgjort resultat etter endt spilletid i
finaler spilles det sudden death i 5 minutter. Deretter 3 straffer. Ved fortsatt uavgjort resultat spilles en og en
straffe til hvert lag. I 12 års klassene foretas det loddtrekning etter 5 minutter sudden death.
Dersom et lag stiller i flere klasser skal det ved påmelding eller innlevering av laglister påføres hvilket lag som
har prioritet dersom finaler spilles ved samme klokketidspunkt og laget kun kan spille en av disse.
Alle kampene startes og avsluttes av en sentral tidtaker (Med noen få unntak, hvor sekretariatet avslutter
kampen). Kampene skal startes etter oppsatte tider, og det er lagenes ansvar å være spilleklar når startsignalet
går.
Hjemmelaget stiller til venstre for sekretariatet med ball.
Spilleberettigelse: Spillere som er spillerberettiget i NHF-serie er spilleberettiget også i turneringen. Det er
tillatt med ubegrenset antall spillere pr. lag. Spillervandring mellom lag i samme årsklasse er ikke tillatt.
Spillelister skal være lagt inn i Profixio senest dagen før turneringsstart. Påføring av nye spillernavn på
innleverte lister, kan ikke skje etter at sluttspillet i den klassen spilleren skal delta i, har startet.
Dommere: Turneringens dommeransvarlig setter opp dommere til kampene fra og med 10 år. I miniklassene
setter miniansvarlig opp kampveiledere. I noen tilfeller har vi dessverre opplevd at dommere/kampveiledere

ikke er på plass når kampen starter. Om slike tilfeller skulle oppstå, er det lagledernes ansvar og få startet
kampen, og sekretariatet vil så raskt som mulig skaffe dommere.
Før første kamp: Samtlige deltagende lag fra og med kl G/J 12 skal innen fristen sende inn liste over spillere og
ledere med navn, fødselsdato og draktnummer, og mobil og e-post på minst en voksen leder som er ansvarlig
for deltagerens oppførsel under reisen til og fra Alta og under oppholdet her. Hvis lagene selv har ordnet med
innkvarteringssted, skal dette stedet oppgis til arrangøren.
Yngre lag som kommer tilreisende og skal overnatte skal også levere skriftlig fortegnelse over sine spillere med
navn, og navn, mobil og e-post på minst en lagleder som er ansvarlig for deltagerens oppførsel under reisen til
og fra Alta og under oppholdet her.
Lag som trekker seg: Lag som trekker seg senere enn to uker før turneringsstart må betale påmeldingsavgiften i
sin helhet.
Dispensasjoner: Dispensasjoner gitt av Regionene gjelder under også turneringa, med de samme restriksjoner
som for seriespill. Øvrige dispensasjoner må søkes til turneringsledelsen senest en uke før turneringstart.
Jury: Juryen for turneringa ledes av en representant fra arrangørklubben, og består for øvrig av en fra
gjestende lag og en dommer. Eventuelle protester må leveres innen en time etter kampslutt, og protestgebyret
er satt til kr. 1.000,‐. Vi oppfordrer imidlertid til fair play fra alle parter.
Lagledermøte: Lagledermøte avholdes på turneringskontoret lørdagen klokken 09.00. Alle klubbene er
forpliktet til å møte med minimum en representant.
Ordensreglement: Arrangøren er forpliktet til å rapportere brudd på ordensreglene til NHF. Lag og/eller
enkeltspillere som bryter ordensreglene, skal også rapporteres til juryen som kan utelukke lag og/eller spillere
fra videre deltakelse i arrangementet.
a) Hvert lag skal under reisen til og fra Alta og under oppholdet, ha en leder som er ansvarlig for at laget
og de enkelte spillere viser god oppførsel og følger de fastsatte ordensregler.
b) Enhver bruk av alkohol og rus i forbindelse med arrangementet - under reise og under oppholdet - er
forbudt. Overtredelse av ordensregler kan medføre spilleforbud for lag eller enkelte spillere - og evt.
funksjonsforbud for ledere - i resterende kamper under arrangementet og bortvisning, hjemsendelse,
erstatningsansvar osv.
c) Lag som overnatter på skole må skrive under på skolens ordensreglement.
d)

