Håtunaleken 2016
Tävlingsfakta

Anmälning av ankomst till tävlingssekretariatet

Lagledare ska vid ankomst anmäla laget vid tävlingssekretariatet i Ekhammarhallen, då
erhålls även eventuell kompletterande information. Laguppställningsformuläret ska fyllas
i och lämnas in till tävlingssekretariatet före första match. Det ska framgå i
laguppställningen om ev spelare med dispens används.

Tävlingsform

Turneringen genomförs i form av ett grundspel med därefter följande slutspel i klasserna:
Födda år Pojkar

Flickor

Klass Matchtid Boll ** Plan

Klass Matchtid Boll ** Plan

2005

PC1

2x15 min 0

Hel, sänkt ribba FC1

2x15 min 0

Hel, sänkt ribba

2004

PC2

2x15 min 0

Hel

FC2

2x15 min 0

Hel

2003

PB1* 2x15 min 1

Hel

FB1*

2x15 min 0

Hel

2002

PB2* 2x15 min 1

Hel

FB2*

2x15 min 0

Hel

*) Vid få anmälda lag för pojkar eller flickor i klasserna B1/B2 förbehåller sig arrangören rätten att slå ihop
klasserna till B.
**) Bollstorlek enligt de nya benämningarna på bollar.

Förening äger rätt att anmäla flera lag i samma klass. En spelare får representera i flera
lag, dock ej i samma åldersklass. Antal lag i varje klass är begränsat. Vid eventuell gallring
tillämpas först och främst principen "först till kvarn", det vill säga sent anmälda lag
gallras bort först.

Gruppspel och Slutspel

I gruppspelet delas lagen upp i grupper om 4-6 lag som möts i en enkelserie. I
undantagsfall kan 3-lagsgrupper med dubbelmöte skapas. Alla klasser spelar sedan
slutspel i cupform enligt utslagningsmetoden. 1:an och 2:an i varje grupp går till Aslutspel och övriga lag går till B-slutspel.

Antal matcher

Antalet matcher beror på antalet lag i respektive klass. Vi eftersträvar minst fyra matcher
per deltagande lag.

Tävlingsjury

Kungsängens Sportklubb tillsätter tävlingsjury. Se turneringens program och hemsida för
detaljer.
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Håtunaleken 2016
Tävlingsfakta
Tävlingsregler och bestämmelser

Håtunaleken spelas i enlighet med Svenska Handbollsförbundets tävlings- och
representationsregler med följande förtydliganden, avvikelser och tillägg:
-

Absolut klister och vaxförbud enligt SHF:s rekommendationer för alla klasser
Punktmarkering ej tillåten i någon klass

-

Håtunaleken tillhandahåller med matchboll. Hemmalag börjar med bollen i första
halvlek, bortalaget börjar med bollen i andra halvlek

-

-

-

-

Lagen ska vara omklädda och spelklara senast 10 minuter före matchens start

Vid lika tröjfärg byter bortalaget

Inga timeouter förekommer, förutom i A-finaler där klockan kan stoppas vid skada

Ordningsföljden mellan lagen i grundspelet avgörs enligt följande turordning:
1. Antal poäng
2. Målskillnad
3. Flest gjorda mål
4. Inbördes möte
5. Lottning

-

Vid oavgjort resultat vid full tid i slutspel gäller:
1. Spel till första mål ("Sudden death") max 5 minuter. Lottning om vilket lag som
börjar med bollen
2. 5 stycken straffar/lag
3. 1 stycken straff/lag till avgörande

-

-

-

-

Spelare får endast representera ett lag i samma åldersklass
Dispenser kan beviljas. Dispenser godkända av lagets hemmaförbund gäller efter
ansökan och godkännade av tävlingsledningen.
Beviljade dispenser ska kunna styrkas

Spelare med dispens ska framgå på laguppstälningen

Ledare/spelare som diskvalificeras (rött kort) avstängs automatiskt nästa match.
Gäller endast vid direktrött, det vill säga - ett rött kort efter en enskild händelse.
Gäller inte efter en tredje utvisning i samma match.
Ledare eller spelare som uteslutes ("kryssas") avstängs för resten av turneringen

Försenad ankomst 5 minuter efter utsatt tid innebär WO-förlust och 0 - 10 i
målskillnad.
Lag som lämnar WO i två matcher utesluts.

Domare

Domare tillsätts av Kungsängens SK. Målsättningen är att alla slutspelsmatcher döms av
två domare.
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Håtunaleken 2016
Tävlingsfakta
WO-avgifter

En WO-avgift (i form av en extra anmälningsavgift) uttages för varje lag som:
1.
2.
3.
4.

anmält sig men som lämnar återbud efter anmälningstidens utgång eller
uteblir eller
bryter turneringen eller
lämnar WO.

Protester

Eventuella protester anmäls till domaren direkt efter matchen och inlämnas skriftligen till
aktuellt tävlingssekretariatet senast 15 minuter efter avslutad match. Protesten ska
åtföljas av en protestavgift på 500 kr för att behandlas. Protestavgiften återfås om
protesten godkänns. Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.

Priser
-

Till segrande lag i A-finaler utdelas lagpris.
Till alla spelare i A och B-finaler utdelas medaljer.
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