INBJUDAN TILL

24-25 augusti 2013
Nu ännu bättre & roligare!
Vi spelar i klasserna:
Dam senior
(Div. 2 & 3)

Herr Junior

(95,96)

Pojkar A

(97,98)

Pojkar B

(99,00)

Välkomna!

Bästa uppladdningen
inför SM-tävlingarna!!
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Bästa uppladdningen inför SM-tävlingarna!!
Ystad Open 2013 spelas den 24-25 augusti.
Vi spelar i fyra klasser: Dam, herrjunior, A-pojkar,
B-pojkar.
Turneringen är en inbjudningsturnering, dock är alla lag
välkomna att anmäla sitt intresse för deltagande.

Övrigt

I år är det 18:e året i rad som Ystads IF arrangerar
Ystad Open, som är sanktionerad av Svenska
Handbollsförbundet.

WO döms ifall lagen ej kommer till spel senast fem min
efter utsatt tid, resultat 10-0
Vid två WO utesluts laget.

Vi kommer att spela i fyra till fem hallar i Ystad.
Vi tar emot maximalt åtta lag i varje klass. Passa på
att redan nu få din anmälan registrerad. Anmälan och
inbetalning av anmälningsavgiften görs senast den 15 juli!

Två röda kort medför avstängning i nästa match, gäller
både spelare och ledare.

Klassindelning

En minut lagtimeout i alla klasser.

Dam senior (div. 2 & 3)
Herrjuniorer födda 1995 eller senare
Pojkar A födda 1997 eller senare
Pojkar B födda 1999 eller senare

Tävlingsform

Speltider: Damsenior (div2&3) & Herrjuniorer 2 x 25 min,
Pojkar A & B 2x20 min.
Lagen delas in i två grupper med fyra lag i varje. Alla lag
garanteras fem matcher. Ettor och tvåor till semifinal,
treor och fyror till placeringsmatcher.
Vid oavgjort resultat i slutspelsmatcherna fortsätter
matchen efter spelavbrott och uppkast i 5 minuter. Vid
fortsatt oavgjort resultat avgörs matchen med hjälp av
”shoot out” regeln.
Se länk www.ystadopen.se

Priser

Finallagen erhåller pokaler.
Ettan, tvåan och trean erhåller medaljer.
Enskilda priser till spelare och ledare i finallagen.

Deltagande spelare måste kunna legitimera sig. Lag som
använder överåriga spelare diskvalificeras.
Punktmarkering är ej tillåten i B-klassen.

Vax är endast tillåtet i klasserna Damsenior, Herrjunior
och A-ungdom.
17 spelare / match får användas. Spelare kan deltaga
i flera lag dock ej i samma åldersklass. Övriga regler
i enlighet med Svenska Handbollsförbundets tävlings
bestämmelser.

Mat

Vi upprepar succén från förra året och tänker därför
servera lika god mat i år! Maten som serverades i
Surbrunns Parken i fjor fick bara positiva kommentarer
och det är verkligen viktigt för att trivseln ska vara på
topp och för att energin ska räcka till urladdningen på
handbollsplanen.
Lunch och middag
Till alla hungriga handbollsspelares glädje serveras
vällagad och god husmanskost både till lunch och
middag. Det blir rejäla portioner med varm mat. Varje
lunch/middag serveras dessutom med sallad, bröd och
måltidsdryck.
Frukost
Frukosten serveras i Österport hallen. Det utlovas en
rejäl frukost, det är är ju dagens viktigaste måltid!
Beställ Gästkort via www.ystadopen.se

YSTAD OPEN
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Anmälan

Anmälningsavgiften är 1300 SEK/lag (inkl. sanktionsavgift
till SHF). Max ett lag per förening i varje åldersklass.
Anmälan giltig först när betalning för anmälningsavgiften
är inkommen.
Anmälan är bindande och avgiften kan ej återfås efter
sista anmälningsdag. Anmälningsavgiften för lag som
eventuellt inte får plats, återbetalas efter den 15 juli 2013.
Sista anmälningsdag är den 15 juli 2013.
Inbetalning av anmälningsavgift och gästkort görs på
BG 392-4123

Gästkort

Vi kan erbjuda kost och logi enligt följande:

Gästkort A

Två nätters logi i hårdförläggning, var och en medtager
luftmadrass eller liknande samt sovsäck.
Frukost, lunch och middag på lördag samt
frukost och lunch på söndagen.
Pris: 700 SEK/deltagare.

Gästkort B

En natts logi i hårdförläggning, var och en medtager
luftmadrass eller liknande samt sovsäck.
Lunch och middag på lördag samt
frukost och lunch på söndagen.
Pris: 500 SEK/deltagare.

Gästkort C

Lunch lördag och söndag.
Pris: 200 SEK/deltagare.

Middagskuponger

100 SEK/st

OBS!!! Ev. specialkost anmäls i samband med
beställningen av gästkort / mmiddagskuponger.
Beställning av gästkort / middagskuponger ska göras
samtidigt med anmälan till turneringen, senast 15 juli
2013.
Betalning av gästkorten ska ske senast 10 augusti 2013
Inga ändringar av gästkorten efter den 10 augusti.

Övernattning

All övernattning sker i skolsalar. För övrigt boende se
nedan.
Andra förläggningsalternativ:
Kontakta Bo i Skåne tel 0411-55 94 20 eller Turistbyrån tel
0411- 57 76 81 för information om hotell och vandrarhem.
Lagen ombesörjer själv transport mellan förläggning,
spelplats och matställe.
Anmälan senast 15 juli 2013, då även
anmälningsavgiften 1300:–/lag ska vara oss tillhanda på
BG 392-4123.

Anmälan görs på www.ystadopen.se

Välkomna!
YIF Handboll U-sektionen
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Arrangör:
Ystads IF HF
Box 21
271 21 Ystad
Tel. 0411 - 10341
Kansli:
Tel: 0411-211 902 (kl 8,00-12,00)
Fax: 0411-723 60
E-mail: mats.jutvreten@yif.se
Bankgiro:
392-4123
YIF Handboll
Tävlingsansvarig:
Peter Rosenquist
Telnr: 040-6005938
E-mail: peter.rosenquist@skaneidrotten.se

