
 

 

JUKKIS CUP V Anmälning 
En bindande anmälning till turnering sker genom att skicka ett mail till 
peter.k@myhome.fi 
Skriv lagets namn samt kontaktperson och telefonnummer samt epost adress.  
Nämn också de övriga spelarnas namn, för kontroll av antalet ligaspelare, de kan 
dock vid behov ändras vid tävlingskansliet före turneringen startar.  
Samtidigt betalar ni in anmälningsavgiften 100€ (kompisgäng och föreningar) / 150€ 
(företag) på BK-46 Handbolls konto FI2240558740016281. 
Sista anmälningsdagen är fredag 28.12.2018. 
 
JUKKIS CUP V   REGLER 
1. Varje lag består av fyra skyttar, ingen målvakt behövs. 
2. Maximalt en ligaspelare från herrserierna får delta i varje lag. Fritt fram för damlag 
samt lag från de lägre divisionerna att delta. 
3. Arrangörerna ordnar bollar till matcherna, herrarna/pojkarna kastar med bollstorlek 
3 och damerna med bollstorlek 2. Inga juniorbollar används. Vi använder inneskor 
eller barfota vid straffkasten i bollhallen. 
4. I turneringen skjuter varje spelare i laget 2 straffkast per match. Vid jämnt resultat i 
slutspelet avgörs matchen genom en straff i gången tills en vinnare hittas. Samma 
spelare får inte kasta på nytt innan alla fyra har kastat.  
5. Stödfoten skall vara i golvet hela tiden efter vissling och skytten har 3 sekunder på 
sig att kasta. 
6. Om motståndarlaget inte är på plats när matchen börjar, skjuter laget 1 straffkast 
som avgör ifall det blir vinst (1-0) 2p eller oavgjort (0-0) 1p. 
7. Om laget saknar 1 skytt, så skjuter laget 2 straffkast mindre per match. 
8. En enskild match avgörs enligt gjorda mål. Om två lag ligger på samma poäng 
efter sista gruppspelsmatchen, avgörs det enligt inbördesmatcher, därefter 
målskillnad och sedan gjorda mål. I sista hand avgörs det på lott. 
9. Turneringens ledare är domare, som i sista hand beslutar om eventuella problem 
som uppkommer. 
10. Arrangören ersätter inte skador, sista minutens spelarförluster eller andra 
frånvaron. 
11. Arrangören ansvarar för att ordna målvakter till turneringen. 
12. Avsiktigt hårt skott i ansiktet på en stillastående målvakt resulterar i 20€ böter 
som går till målvakten. Domaren avgör.  
13. Ingen alkohol får inte förtäras under turneringen. 
14. Vid problem med regel 12 eller 13 har arrangören rätt att kasta ut laget från 
turneringen. 
 
 
 
 



 

 

JUKKIS CUP V Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu turnaukseen lähettämällä sähköposti osoitteeseen peter.k@myhome.fi 
Ilmoittautuminen on sitova. 
Kirjoita viestiin joukkueen nimi, yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa sekä 
email-osoitteensa. 
Ilmoita myös pelaajien nimet heti kun joukkue on valmis, niin tarkistamme 
liigapelaajien määrän. Pelaajia voi vaihtaa vielä ennen turnauksen alkua ilmoittamalla 
siitä turnauksen infopisteeseen. 
Samalla maksatte ilmoittautumismaksun 100€ (kaveriporukka ja seurat) / 150€ 
(yritykset) BK-46 Käsipallon tilille FI2240558740016281. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.12.2018.  
 
JUKKIS CUP V   SÄÄNNÖT 
1. Jokaisessa joukkueessa on neljä heittäjää.  
2. Jokaisessa joukkueessa saa olla korkeintaan yksi liigapelaaja miesten sarjoista. 
Divareista ja naisten SM-sarjasta saa olla vapaasti pelaajia mukana.  
3. Järjestäjä järjestää pelipallot peleihin. Miesten pallokoko on 3 ja naisten on 2. 
Junioreilla ei ole omaa palloa. Käytämme turnauksessa sisäpelikenkiä tai olemme 
paljain jaloin. 
4. Jokainen pelaaja heittää turnauksessa 2 rangaistusheittoa/ottelu, eli yhteensä 8 
heittoa/joukkue/peli. Jos peli on pudotuspelissä tasan 8 heiton jälkeen, heitetään yksi 
heittopari kerrallaan kunnes voittaja löytyy. Sama pelaaja ei saa heittää uudestaan 
ennen kuin kaikki neljä ovat päässeet heittämään. 
5. Tukijalan täytyy pysyä lattialla heitettäessä. Vihellyksen jälkeen heittäjällä on 
kolme sekuntia aikaa heittää. 
6. Jos vastustaja ei ole paikalla ottelun alkaessa, paikalla oleva joukkue heittää 
yhden heiton, eli peli päättyy (1-0) 2p tai tasapeli (0-0) 1p 
7. Jos joukkueesta puuttuu yksi heittäjä niin joukkue heittää yhteensä 2 heittoa 
vähemmän siinä ottelussa. 
8. Tehdyt maalit ratkaisevat ottelun tuloksen. Jos runkosarjan jälkeen kaksi 
joukkuetta ovat samassa pistemäärässä, keskinäinen ottelu ratkaisee, sen jälkeen 
tehdyt maalit, ja sitten päästetyt. Arpa on viimeinen vaihtoehto. 
9. Tuomarit tekevät päätökset jokaisessa pelissä jos tulee ongelmia. 
10. Järjestäjä ei korvaa loukkaantumisia tai viime hetken poissaoloja. 
11. Järjestäjä hankkii maalivahteja turnaukseen. 
12. Tahallisesta kovasta heitosta suoraan paikallaan seisovan maalivahdin päähän 
seuraa 20€ sakko. Tuomarit päättävät. 
13. Alkoholin nauttiminen turnauksen aikana on kiellettyä. 
14. Järjestäjällä on oikeus heittää ulos joukkue jolla on ongelmia sääntöjen 12 ja 13 
kanssa. 


