XXX Ullmax Cup 1-3.3.2019
Bästa Handbollsvänner / Hyvät käsipallon Ystävät
Vi har aningen färre antal anmälda lag i år, totalt 73 lag.
Saimme aavistuksen vähemmän ilmoittautuneita joukkueita tänä vuonna. kaikkiaan 73 joukkuetta.
D-07 flickor/tytöt & pojkar/pojat
E-flickor/tytöt (08), F-flickor/tytöt (09)
Mini-flickor/tytöt (10), Mini-flickor/tytöt (11)
E-pojkar/pojat (08), F-pojkar/pojat (09)
Mini-pojkar/pojat (10), Mini-pojkar/pojat (11)

fredag/perjantai 1.3.2019
lördag/lauantai 2.3.2019
lördag/lauantai 2.3.2019
söndag/sunnuntai 3.3.2019
söndag/sunnuntai 3.3.2019

Spelplats/Pelipaikka: Karis Idrottshall Idrottsgatan 1 / Urheilukatu 1, Karis/Karjaa.
Vid ankomst skall ni anmäla er vid tävlingskansliet. Spelarlista: spelare och lagledning.
Saapuessa ilmoittaudutaan kilpailutoimistossa. Pelaajaluettelo: pelaajat ja joukkueenjohto.

Speltid/Peliaika: fredag/perjantai 15 min; lördag/lauantaina 15 min; söndag/sunnuntaina 15 min.
Lagen skall vara spelklara vid respektive spelplan i god tid före matchen. Mellan matcherna är det 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:
F-klasserna/F-luokat:
E-klasserna/E-luokat:
D-klassen/D-luokka

1+4
1+5
1+6
1+6

Spelregler/Pelisäännöt:
De officiella gällande handbollsreglerna tillämpas (icke time out). Det gäller också spelbollarna.
Placering i zon-spelet avgörs enligt följande (D-, 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 i gången tills ett avgörande nås; samma spelare får kasta endast
en gång.
Virallisia käsipallosääntöjä noudatetaan (ei time out). Tämä koskee myös pelipalloja.
Sijoitukset ryhmäpeleissä ratkaistaan seuraavasti (D-, 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 välierissä tasapelin sattuessa voittaja ratkaistaan
rangaistusheittokilpailulla. KOLME (3) heittäjää per joukkue heittävät vuorotellen, tarvittaessa jatketaan yksi
heittäjä kerrallaan kunnes ratkaisu saavutetaan; sama pelaaja saa heittää vain kerran.

Info:
www.bk-46.fi / timo.oksanen@bk-46.fi / 040 5005474
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