XXXV DICKEN CUP 2017
Kilpailusäännöt
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 31.8.2017 kutsussa ja ilmoittautumislomakkeessa
olevien ohjeiden mukaisesti. Huomioi että jokaisessa sarjassa voidaan taata osallistuminen
ainoastaan 8 joukkueelle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tämä tarkoittaa, että
tietty luokka saattaa täyttyä jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Kokoonpanoluettelo
Kokoonpanoluettelo syntymävuosineen ja mahdolliset poikkeusluvat merkittynä toimitetaan
ennen joukkueen ensimmäistä peliä vastaanottoon hallin sisäänkäynnin yhteydessä tai
viimeistään 23.9 alla ilmoitettuun sähköpostiin. Joukkueeseen on mahdollista ilmoittaa 16
pelaajaa. Tämä koskee kaikkia ikäluokkia.
Ottelut
Luokissa mini-C03 peliaika on 2x12 minuuttia. B-luokassa 1x20 minuuttia sekä alku- että
loppusarjassa.
F-luokassa 5+1 pelaajaa. Miniluokkassa 4+1 pelaajaa, miniluokassa tuloksia ei lasketa ja kaikki
pelaajat saavat mitalin.
Joukkueiden tulee olla valmiina 10 min. ennen ottelun alkamisaikaa. Molemmat joukkueet tuovat
pelipallon otteluun. Mahdolliselle jatkoajalle arvotaan kumpi joukkue aloittaa pallon kanssa.
Muuten kotijoukkueeksi merkitty joukkue aloittaa, ja vierasjoukkueella on oikeus valita puoli.
Talissa kotijoukkueeksi merkitty joukkue vastaa kenttätoimitsijasta jonka tehtävänä
on hoitaa tulostaulu. Kenttätoimitsija antaa tuloskortin tuomarille ennen ottelua ja
ottaa kortin ottelun jälkeen, sekä tarkistaa että tulos on merkitty oikein korttiin.
Tuloskortit kerätään järjestäjän toimesta heti ottelukierroksen päätyttyä, eikä
kenttätoimitsija saa jättää kentän, ennen kuin tuloskortti on haettu. Mikäli tämä
kestää, voi tuloskortin myös viedä kenttien vieressä olevaan ajanottoon.
Aika-lisä ei ole sallittu. Tuomari voi keskeyttää pelikellon loukkaantumisen vuoksi.
Loppusarjaottelun päättyessä tasan, seuraa viiden minuutin jatkoaika jossa ensimmäinen maali
ratkaisee (maks. 5 min). Mikäli maalia ei synny seuraa 7-metrin heittokilpailu mallia paras
kolmesta ja tarvittaessa kierros kerrallaan tämän jälkeen.
Pelipaidat
Dicken pelaa aina punaisissa paidoissa, muulloin kotijoukkueeksi merkattu omissa paidoissaan.
Joukkueitten järjestyksen lohkoissa ratkaisee:
1. pisteet
2. keskinäinen ottelu
3. maaliero, tehdyt maalit (keskinäisissä otteluissa)
4. maaliero
5. eniten tehtyjä maaleja
6. arpa
Muuten noudatetaan IHF:n pelisääntöjä Suomen Käsipalloliiton lisäyksin. Kirjallinen vastalause
on jätettävä viimeistään 10 min. ottelun päätyttyä. Vastalausemaksu on 100 euroa, joka
palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.
Dicken Cup
Kilpailujohto – Anna Lindahl
dickencup@gmail.com

Ikärajaisten kilpailuiden poikkeusluvat
Dicken Cup noudattaa Suomen Käsipalloliiton sääntöä koskien yli-ikäisten junioreiden
poikkeuslupamenettelyä. Etukäteen Dicken Cupille tehdyssä anomuksessa voi korkeintaan 4 kpl
vuotta aiemmin syntynyttä pelaajaa saada poikkeusluvan ikäluokissa B-F, ja näin kuulua
joukkueeseen. Näistä poikkeusluvan saaneista pelaajista vain kaksi voi osallistua samaan
yksittäiseen otteluun.
Suomen käsipalloliiton sääntö yli-ikäisten juniorien poikkeuslupamenettelystä:
http://finnhandball.net/nuorisotoiminta/yli-ikaisen-poikkeuslupamenettely-ja-ikarajaistenpoikkeuslupasaanto
Poikkeusluvan saanut pelaaja voi turnauksessa edustaa vain ikäluokkaa, johon hän on
saanut poikkeusluvan.
B-ikäluokkaan poikkeuslupaa ei voi saada aiemmin kuin 2000 syntynyt pelaaja. Säännön henki
ei ole vahvistaa joukkuetta kilpailullisesti, vaan tarkoitus on luoda mahdollisuus mahdollisimman
monelle harrastaa käsipalloa ja pelata paljon.

