Turneringsreglement
Der spilles efter DHF´s gældende turneringsreglement med nedennævnte undtagelser og tilføjelser.
1.
2.

Et hold må bestå af et ubegrænset antal spillere, dog må der kun benyttes 12 spillere pr. kamp.
Inden holdet spiller 1. kamp udfyldes holdkort på graensecup.dk, udfyldt med klubnavn,
holdbetegnelse, spillernavne og fødselsår på stævnekontoret. Dette holdkort gælder for alle
holdets kampe.
Dog skal der skrives nyt holdkort til hver kamp, såfremt der deltager mere end 12 spillere ved
Grænsecup. Spørg i informationen for detaljer.

3.

4.

5.
6.
7.

A) Førstnævnte hold stiller op under uret og giver bolden op – sidstnævnte hold benytter evt.
skiftetrøjer/overtrækstrøjer.
B) Spilletid: Se program på graensecup.dk
URET KØRER I HALVLEGEN
C) 2 minutters udvisninger tæller kun i effektiv spilletid.
Der spilles med følgende boldstørrelser (JHF-regler):
A) U10 drenge, U10 piger, U12 piger - str. 0
B) U12 drenge str. 1
C) U14 piger str. 1½
D) U14 drenge, U16 piger str. 2
E) U16 drenge str. 3
Det er tilladt at bruge harpiks efter gældende regler.
Udebliver et hold fra en kamp eller kommer for sent, er kampen tabt med målscoren 2 – 0.
Eventuelle protester nedlægges skriftligt umiddelbart efter kampen, sammen med et depositum
på 200 kr. Beløbet tilbagebetales såfremt protesten vindes.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

A) Protester mod alder, der tages til følge, medfører at holdet mister alle dets opnåede point.
B) Som følge af pkt. 10, må alle spillere kunne legitimere sig senest 15 min. efter en kamp,
såfremt dette kræves af stævneledelsen.
En spiller må KUN DELTAGE PÅ ET HOLD I SAMME WEEKEND under Grænsecup.
Dispensationsspillere kan benyttes efter JHFs regler.
Hvis to eller flere hold står lige i point, afgøres puljerne således:
A) Indbyrdes kampe
B) Mål differencen i samtlige kampe i puljen
C) Flest scorede mål
D) Lodtrækning.
Finaler – ved uafgjort spilles omkamp af 2 x 2 minutter. Står der stadig lige, spilles omkamp til
golden goal eller lodtrækning.
Opbevaring samt indtagelse af øl og anden form for spiritus, af personer under 18 år, vil
medføre BORTVISNING fra stævnet, uanset tidspunkt på døgnet.

Stævneledelsen ved Grænsecup 2016

