28. Team Sportia Cup 4-5.3.2017
Bästa handbollsvänner; Välkomna till Team Sportia Cup i Raseborg.
Intresset för årets Team Sportia Cup i handboll i SISU Arena har varit större än någonsin förut. Tack för det.
Detta gläder förstås arrangören, BK-46 Handboll rf, och sätter samtidigt en stor press på tidtabeller och arrangemangen.
Då vi endast har en fullstor handbollsplan till vårt förfogande blir det en hel massa väntetider mellan matcherna. Vi har
gjort vårt bästa för att få ett tillfredställande matchprogram, men kortare eller längre väntetider mellan matcher uppstår.
Parhaat käsipallon ystävät; Tervetuloa Team Sportia Cupiin Raaseporissa.
Mielenkiinto tämän vuoden Team Sportia Cupia SISU Arenassa kohtaan on ollut suurempi kuin koskaan. Kiitos siitä.
Tämä tietenkin ilahduttaa järjestäjää, BK-46 Käsipallo ry'tä ja antaa samalla paineita aikatauluille ja järjestelyille.
Koska meillä on vain yksi täysimittainen käsipallokenttä käytettävissämme tulee otteluiden välillä auttamatta erimittaisia
odotusaikoja. Olemme kuitenkin tehneet parhaamme mielyttävän otteluohjelmaa laatimiseksi.
Det FÖRST nämnda laget är hemmalag, som svarar för matchbollen.
ENSIN mainittu joukkue on kotijoukkue, joka vastaa ottelupallosta.
Alla matcher är 15 minuter långa. Paus 3 minuter mellan varje match.
Kaikki ottelut ovat 15 minuutin mittaisia. Otteluiden välillä 3 minuutin tauko.
Spelregler / Pelisäännöt
De officiella gällande Handbollförbundets regler (icke timeout) tillämpas.
Placering i zonspelet avgörs enligt följande regler (gäller E- och F-serierna):
1. Erhållna poäng 2. Inbördes match 3. Totala målskillnaden (gruppens alla matcher)
4. Flere gjorda mål (gruppens alla matcher) 5. Lotten
Semin, finaler och bronsmatcher avgörs i händelse av oavgjort resultat vid ordinarie speltids slut genom straffkasttävling.
TRE (3) kastare per lag och kastordning turvis, vid behov ett kast åt gången tills avgörande nås.
Virallisia voimassaolevia Käsipalloliiton sääntöja noudatetaan (ei time out).
Sijoitukset lohkopelissä ratkeavat seuraavasti (koskee E- ja F-sarjoja):
1. Saavutetut pisteet 2. Keskinäinen ottelu 3. Kokonaismaaliero (lohkon kaikki ottelut)
4. Enemmän tehtyjä maaleja (lohkon kaikki ottelut) 5. Arpa
Semit, finaalit ja pronssiottelut ratkaistaan tasatilanteessa varsinaisen peliajan loputtua rangaistusheittokilpailulla:
KOLME (3) heittäjää per joukkue ja heittojärjestys vuorotellen, tarvittaessa yksi rangaistusheitto
kerrallaan kunnes ratkaisu saavutetaan.
Pris / Palkinnot
Prisutdelningen sker omedelbart efter finalerna. Prisutdelningen sker vid den "stora dörren" mellan läktarna.
Alla spelare och lagledare i alla klasser erhåller Team Sportia Cup Diplom
I Mini-serierna delas inga pris.
I E- och F-serierna erhåller det vinnande laget serie-priset. De tre bästa lagens spelare och lagledare
erhåller Team Sportia Cup medaljer, guld-silver-brons (max 12 per lag).
I dessa serier koras också seriens bästa spelare som premieras med pokal.
Palkintojenjako suoritetaan heti loppuotteluiden jälkeen. Palkintojenjako tapahtuu "ison oven" luona katsomoiden välissä.
Kaikki pelaajat ja joukkueenjohtajat kaikissa sarjoissa saavat Team Sportia Cup Diploomin.
Mini-sarjoissa ei jaeta palkintoja.
E- ja F-sarjoissa saa paras joukkue sarja-palkinnon. Kolmen parhaan joukkueen pelaajat ja joukkueenjohtajat
saavat Team Sportia Cup mitallin, kultainen-hopeinen-pronssinen (max 12 per joukkue).
Näissä sarjoissa palkitaan myös sarjan paras pelaaja pokaalilla.
Domare, Jury och Protest/Tuomarit, Jury ja Protestit
BK-46 tillsätter domare. Jury meddelas på matchdagen. Protestavgift 50€. Protesten inlämnas skriftligen till juryn.
BK-46 asettaa tuomarit. Jury ilmoitetaan ottelupäivänä. Protestimaksu on 50€. Protesti on jätettävä kirjallisesti jurylle.
Café och Första Hjälp / Kahvio ja Ensiapu
I Idrottshallen finns café.
Förstahjälp-station finns i Idrottshallen
Urheiluhallissa on kahvio.
Urheiluhallissa on ensiapuasema.
oscar@bk-46.fi
040 5910722
raimo.sutinen@bk-46.fi
0400 278337
Välkomna Tervetuloa
BK-46 Handboll rf / BK-46 Käsipallo ry

