Tävlingsreglemente
1. Arrangör
Pre Season Cup arrangeras av Eslövs IK.
2. Spelregler
Pre Season Cup spelas efter SHF tävlingsbestämmelser för 2019/2020 med följande undantag
• Ingen Lag-Time Out. Vid lika poäng går inbördes möten före.
• Bollstorlek klasserna F13, Mix F13/F14 och F14 Storlek 0 (46-50 cm med vikt 250-300 gram) samt F16 Storlek 1 (50-52 cm med vikt 290-330 gr).
3. Tävlingsform
Lagen delas in i grupper om 4 lag där alla möter alla. Gruppspelet sker under fredag och lördag. Slutspelet sker lördagen samt under söndagen, utslagna lag från
slutspel fortsätter med placeringsmatcher. Detta innebär att alla lag spelar 6 matcher under cupen och har matcher alla tre dagarna.
4. Klasser
F16 2003/2004, F14 2005, F13 2006 och Mix F13/F14 2006/2005
I klassen F16 är det tillåtet med vax/klister.
5. Antal spelare
Övernattande lag får endast anmäla17 spelare till turneringen. Icke-övernattande lag- max 17 spelare/match. En spelare får endast spela i ett lag per åldersklass.
Endast de 17 spelare som är namngivna vid incheckningen får delta i cupen under alla speldagar.
6. Matchtid
Alla matcher spelas 2x15 min. Halvtidspaus är 3 minuter.
7. Inför match
Laguppställning skall lämnas vid check-in eller via MyTeam innan första match och sedan inför första matchen och match om tredje-pris och final (i de senare
fallen med anledning av Line-up). Laguppställning ska lämnas till plansekretariatet inför första matchen i turneringen samt vid match om tredjepris och i finalen.
Övrigt:
• Vid lika tröjfärg så byter bortalag (enligt spelschema) till reservställ.
• Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min innan utsatt matchstart.
• Hemmalag (enligt spelschema) står för godkänd boll.
• Sidbyte sker halvlek.
• Lottning om avkast/sida i första halvlek.
• Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts omedelbart ur turneringen.
• Lag som inte kommer till match förlorar på W.O. Resultat i denna match bestäms av tävlingsledningen, då resultatet inte får klart missgynna andra lag.
• Efter match så ska respektive Lagansvariga signera matchprotokollet.
• Varje lag är ansvarigt för de egna supportrarnas uppträdande.
• För lag som inte fullföljer tävlingen så utgår en straffavgift på 4000:-.
• Vid oavgjort i slutspelet. Slutsignal ljuder. Matchen fortsätter omgående med Sudden-death i form av första målet vinner. Uppkast startar förlängningen.
Ingen paus. OBS! Spelare som är utvisade vid ordinarie matchslut är fortsatt utvisad i Sudden-death för kvarvarande utvisningstid.
• Rött kort. Spelare som erhåller rött kort (via tredje gult eller rött direkt) under match utvisas till läktaren. Ingen avstängning i nästa match. Ledare som
erhåller rött kort under match utvisas till läktaren och avstängs påföljande match.
8. Ålderskontroll
Spelare ska på tävlingsledningens begäran kunna styrka sin ålder. Lag som använder otillåtna spelare kommer att uteslutas ur turneringen och ska betala
straffavgift på 4000:-.
9. Dispenser
Dispenser enligt SHF Tävlings bestämmelser. 2019/2020 och godkända av Svenska Handbollsförbundet eller lokalt förbund är tillåtna. Dispenser skall uppvisas
vid in-checkning och vara tillhands vid varje match.
10. Funktionärer
Samtliga planer är bemannade med matchsekretariat.
11. Tävlingsledning
Tävlingsledningen består av Cupansvarig, domaransvarig och representant från Skånes Handbollsförbunds domarutbildning. Tävlingsledning nås via
Cupansvarig. Se även www.preseasoncup.se
12. Protest
Protest ska lämnas till Tävlingsledningen senast 15 min efter det att berörd match har avslutats. Protesten ska innehålla Lag, Match, orsak till protest och
underskrift av Lagansvarig. Protestavgiften är 1000:- som betalas i samband med att protest lämnas in. Protest som ej ”betalats” kommer inte att behandlas.
Protestavgiften återfås om protesten godkänns. Beslut i protestfråga meddelas senast 1 timme efter inlämnande av protest. Juryns beslut kan inte överklagas.
13. Spelplaner
De fyra spelplanerna Eslövshallen A+B, Sallerupshallen och Ekevallahallen har fullmått. Åldersgrupp som använder vax/klister spelar bara sina matcher i
Eslövshallen A eller B.
14. Spelprogram
Tävlingsledningen har rätt att göra ändringar i spelprogram. Meddelande om detta görs via cupens hemsida. Under pågående cup kontaktas också Lagansvarig
för påverkade lag.
15. Resultatservice
Resultat visas på cupens hemsida och hemsida för mobiltelefon. Resultaten ska registreras senast 10 min efter genomförd match.
16. Allmänt:
• Lagansvarig ansvarar för spelarnas uppträdande.
• Alkohol får ej förtäras i spelhallar eller förläggning.
• Tystnad ska råda på förläggningen 23.00-06.00.
• Varje lag ska städa sitt förläggningsrum innan avfärd.
Brandsäkerhet:
• Rökning är förbjuden på förläggningen samt i spelhallar.
• Det är förbjudet att laga mat i förläggningssalar och korridorer.
• Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer.
• Tänk på att dörrar mellan korridor och trapphus ska vara stängda.
17. Försäkringar och ansvar
Varje Lagansvarig måste tillse att samtliga cup-deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Pre Season Cup har
inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.
Pre Season Cup är inte återbetalningsskyldiga för ekonomiska förluster eller skadegörelse som kan uppstå p.g.a. force
majeure händelser såsom krig, krigsliknande händelse, naturkatastrof, strejk, lockout eller blockad.
18. Återbud för anmält lag
Lag som efter anmälan och inbetald anmälningsavgift lämnar återbud beläggs med straffavgift. Straffavgiften är mellan
tiden från betald anmälningsavgift till 9 augusti att inbetald anmälningsavgift inte återbetalas. Lämnar lag återbud mellan
10 augusti och startdag för cupen så påförs laget utöver tidigare nämnd straffavgift en ytterligare om 3 000 kr.
VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE ATT INTE LÄMNA VÄRDESAKER UTAN TILLSYN UNDER CUPEN!

