
XXXV DICKEN CUP 2017
Tävlingsregler

Anmälan 

Anmälan  skall  göras  senast  31.8.2017  enligt  anvisningarna  i  inbjudan  och  på
anmälningsblanketten. Observera att endast 8 lag per klass garanteras möjlighet att delta.
Platserna  fyll  i  anmälningsordning  och  det  är  således  möjligt  att  en  klass  blir  full  före
anmälningstiden går ut.

Laguppställning

Laguppställning  med  födelseår  och  anteckning  om  eventuella  undantagslov  inlämnas  före
lagets första match till receptionen vid ingången till hallen eller sänds per e-post senast 23.9
till nedan angiven adress. Till ett lag är det tillåtet att anmäla högst 16 spelare. Detta gäller i
alla åldersklasser.

Matcher

I klasserna mini-C03 är speltiden 2x12 minuter. I B-klassen är speltiden 1x20 minuter både i
grundserien i slutspelen.

F-klassen spelas med 5+1 spelare. Miniklassen spelas med 4+1 spelare. I miniklassen räknas
ej resultat och alla får medalj.

Lagen bör  vara  spelklara  10  min.  före  utsatt  matchtid.  Vardera  lagen  medför  spelboll  till
match. Vid möjlig förlängning lottar domaren vilket lag som börjar med bollen. I övrigt börjar
det lag som märkts till hemmalag med bollen, medan bortalaget har rätt att välja sida.

I Tali ansvarar det lag som är märkt som hemmalag för en planfunktionär som sköter
resultattavlan.  Planfunktionären  ger  resultatkortet  åt  domaren  innan  match,  tar
emot det av domaren efter match och kontrollerar att resultatet stämmer på kortet. 

Resultatkorten samlas in  av arrangören vid  planen strax efter  varje matchrunda.
Planfunktionären får inte lämna planen innan resultatkortet är hämtat. Ifall  detta
dröjer kan funktionären även föra resultatkortet till tidtagningen invid planerna. 

Time-out är inte tillåten. Vid skada kan domaren stoppa matchtiden.

Vid oavgjort i slutspelsmatcher följer förlängning och först gjorda mål avgör (max. 5 min.) Om
inget avgörande följer 7-m kast bäst av tre varv därefter ett varv i taget tills ett avgörande
sker.

Spelskjortor

Dicken spelar alltid i rött, i övrigt spelar i matchprogrammet förstnämnda lag i egna skjortor.

Ordningsföljden i zoner och i enkla serier avgörs enligt följande:
1. poäng
2. inbördes match
3. målskillnad, gjorda mål (i inbördes matcher)
4. målskillnad
5. mest gjorda mål
6. lottning

I övrigt gäller IHF:s spelregler med Finlands Handbollförbunds kommentarer och tillägg.
Skriftlig protest bör inlämnas senast 10 min. efter avslutad match. 

Protestavgiften är 100 euro som returneras om protesten godkänns.

Dicken Cup

Tävlingsledning – Anna Lindahl
dickencup@gmail.com
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Undantagslov för överåriga

Dicken  Cup  följer  Finlands  Handbollförbunds  regler  om undantagsförfarande  i  åldersklass-
serierna. I på förhand till Dicken Cup gjord ansökan kan högst 4 st spelare födda året innan
den aktuella åldersklassen i B-F-juniorer höra till lagets trupp. Men endast två av dessa spelare
kan spela i enskild match.

Finlands Handbollförbunds regel om undantagsförfarande i åldersklassserier:
http://finnhandball.net/nuorisotoiminta/yli-ikaisen-poikkeuslupamenettely-ja-ikarajaisten-
poikkeuslupasaanto 

En  spelare  som  beviljats  ett  sådant  undantag  kan  i  Dicken  Cup  2017  endast
representera laget undantaget beviljats för.

I B-åldersklassen kan ej beviljas undantagslov för spelare födda före 2000. Andemeningen
med regeln är inte att idrottsligt förstärka sitt lag, utan att möjliggöra att möjligast många lag
kan delta och att alla spelare får maximalt mycket speltid.
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