
XXVI SISU Auto Cup 28.2-1.3.2015  
Aktuellt - 15.2.2015 - Ajankohtaista 

Bästa Handbollsvänner/Hyvät käsipallon Ystävät 
 
Anmälningstiden gick ut på tisdagskvällen. Vi fick glädjande stort antal anmälda lag.  
 
Ilmoittautumisaika umpeutui tiistai-iltana. Saimme kiitettävän määrän ilmoittautuneita joukkueita.  
 
E-flickor/tytöt (04) (5 lag/joukkuetta) lördagen/lauantai 28.2.2015 
F-flickor/tytöt (05) (6 lag/joukkuetta)  - ” - 
Mini-flickor (06) (14 lag/joukkuetta)  - ” – 
Mini-flickor (07) (5 lag/joukkuetta)  - ” – 
E-pojkar/pojat (04) (12 lag/joukkuetta) söndagen/sunnuntai 1.3.2015 
F-pojkar/pojat (05) (12 lag/joukkuetta) - ” - 
Mini-pojkar (06) (14 lag/joukkuetta) - ” – 
Mini-pojkar (07) (10 lag joukkuetta) - ” – 
 
Spelplats/Pelipaikka: SISU Arena Idrottsgränd 1/Urheilukuja 1, Karis/Karjaa. 
Speltid/Peliaika: lördag/lauantaina 15 min; söndag/sunnuntaina 14 min.  
Lagen skall vara spelklara vid respektive spelplan i god tid före matchen. Mellan matcherna är en tre (3) 
minuters paus.  
Joukkueiden on oltava pelivalmiina pelikentän luona hyvissä ajoin ennen ottelua. Otteluiden välillä on kolmen 
(3) minuutin tauko. 
Spelare på plan / Pelaajia kentällä:  Mini-klasserna/Mini-luokat: 1 + 4 

F-klasserna/F-luokat: 1 + 5 
E-klasserna/E-luokat: 1 + 6 

Spelregler/Pelisäännöt: 
 
De officiella gällande handbollsreglerna tillämpas (icke time out). Det gäller också spelbollarna.  
Placering i zon-spelet avgörs enligt följande (E- och F-klasserna): 1. Erhållna poäng; 2 Inbördes match; 3. 
Totala målskillnaden (zonens alla matcher); 4. Gjorda mål (zonens alla matcher); 5. Lotten. Finaler, 
bronsmatcher och semin avgörs vid oavgjort resultat genom straffkasttävling. TRE (3) kastare per lag i turvis 
kastordning, vid behov ett kast åt gången tills ett avgörande nås. 
 
Virallisia käsipallosääntöjä noudatetaan (ei time out). Tämä koskee myös pelipalloja. 
Sijoitukset ryhmäpeleissä ratkaistaan seuraavasti (E- ja F-luokat): 1. Saavutetut pisteet; 2. Keskinäinen ottelu; 
3. Kokonaismaaliero (ryhmän kaikki ottelut); 4. Tehdyt maalit (ryhmän kaikki ottelut); 5. Arpa. Loppuotteluissa, 
pronssipeleissä ja semeissä tasapelin sattuessa voittaja ratkaistaan rangaistusheittokilpailulla. KOLME (3) 
heittäjää per joukkue heittävät vuorotellen, tarvittaessa jatketaan yksi heittäjä kerrallaan kunnes ratkaisu 
saavutetaan.  
  
Info: 
www.bk-46.fi; raimo.sutinen@suomi24.fi (0400 278337); marie.sutinen@hotmail.com (040 5910722). 
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