
Turneringsreglement   Rev 16. jan 2019 
Alle ledere er forpliktet til å gjøre seg kjent med, og følge det gjeldende regelverket. 

Turneringa blir avviklet etter Norges Håndballforbund (NHF) sine regler 

SPESIELLE REGLER FOR HALLINGCUP HÅNDBALL 2019 (små endringer kan komme) 

 

ALDERSKLASSER 

J09 og G09: fødd i 09 eller senere  J10 og G10: fødd i 08 eller senere 

J11 og G11: fødd i 07 eller senere  J12 og G12: fødd i 06 eller senere 

J13 og G13: fødd i 05 eller senere  J14 og G14: fødd i 04 eller senere        

J15 og G15: fødd i 03 eller senere  J16 og G16: fødd i 02 eller senere 

 

Hvis det er få påmeldte lag kan enkelte aldersklasser bli slått sammen. 

 

Vi kan ikke love at det blir tatt hensyn til pauser mellom kamper for lag som stiller i flere årsklasser.  

 
DISPENSASJONER 
HALLINGCUP godtar regions godkjente dispensasjoner. Det skal leveres kopi av godkjenningen til 
turneringskontoret senest ved innsjekk, men helst ved påmelding av aktuelle spillere. Lagleder/trener 
skal også ha et eksemplar som kan presenteres på forespørsel. 
 
HALLINGCUP godtar ikke guttespillere på jentelag på tross av regions godkjenning. Vi tallater heller 
ikke at en spiller deltar på to forskjellige lag i samme årsklasse, men spillere kan delta på flere lag i 
forskjellige årsklasser. 
 
Hvis det ikke foreligger dispensasjon på spillere man ønsker å benytte under HALLINGCUP, kan det 
sendes søknad til hallingcuphandball@gmail.com i forkant eller ved påmelding av den aktuellere 
spiller(nr). 
 
Lag med dispensasjoner deltar på lik linje som alle andre lag på Hallingcup. 

 
SPILLERLISTER 
Hvert lag kan delta med opptil 16 spillere. Alle disse skal være oppførte på en spillerliste som 
godkjennes ved innsjekk. 
 
Spillerlistene kan ikke endre etter at første kamp er startet. 

 
Bruk av uberettigede spillere vil føre til automatisk tap av kampen. 
 

 

http://www.handball.no/p1.asp?p=1784
mailto:hallingcuphandball@gmail.com


KAMPAVVIKLING 
Lagene blir delt inn i puljer på minst tre lag. Alle lag er sikra minimum tre kamper. 

Puljevinnere er garantert plass i sluttspill (gjelder ikke for 9 - 11-årsklassene). Hvordan sluttspillet 
arrangeres kommer an på antall påmeldte lag i hver klasse. 
 
Det laget som står oppført som hjemmelag stiller på venstre banehalvdel for sekretariatet. 

Stiller lagene med like drakter spiller bortelaget med vester som blir utlevert i sekretariatet. 
 
Lagene må være klare minimum 10 minutter før oppsatt kampstart. 
 
Lag som ikke møter i tide etter oppsatt program taper kampen. 
 
Kampene i innledende spill blir startet med dommerkast. I finalekampene blir avkast i de to 
omgangene avgjort ved klumsing (stein-saks-papir) av lagkapteinene. 
 
Det blir spilt 6er – håndball i klassen 9 – 11 år med underligger på målene, mens det blir spilt 
7er – håndball på fullt mål i øvrige klasser. 
 
Kampene vil bli avviklet i følgende tidsrom: 
Fredag - kl. 16.00-23.00 
Lørdag - kl. 07.00-23.00 
Søndag - kl. 07.00-19.00 
 
Rekkefølgen på finaler kan endres om det er god grunn til det.  

 
KAMPLENGDE 
Kamplengde i innledende kamper og evt sluttspill er: 
2 x 10 minutter i J9, J10, J11, G9, G10 og G11. 
2 x 15 minutter i J12, J13, G12 og G13.  

2 x 15 minutter j J14, J15 og G14 og G15. 

2 x 15 minutter J16 og G16. 

Finaler: 
2 x 15 minutt i G12, G13, J12 og J13. 
2 x 15 minutt i G14, G15, G16, J14, J15, J16 

Det er kun sidebytte i pausen på kampene 
 
Lagene kan ikke be om time-out. Det er kun time-out i hvis det oppstår skader. 
 
Kampklokka vil telle nedover under HALLINGCUP. 
  

TABELL 
Har flere lag like mange poeng etter puljespillet blir rekkefølgen avgjort slik: 
 
1. Poeng innbyrdes kamper. 
2. Målforskjell i innbyrdes kamper. 
3. Flest scora mål i innbyrdes kamper. 



4. Målforskjell i alle spelte kamper i puljen. 
5. Flest scora mål i alle spelte kamper i puljen. 
6. Loddtrekning. 
BALL OG KLISTER 
HALLINGCUP følger regelverket for Region Sør når det gjelder størrelsen på ballene vi bruker: 
 
0er – G9, G10, G11, G12, J9, J10, J11 og J12. 
1er - G13, G14, J13 og J14. 
2er – G15 og J15, G16 og J16 

I samsvar med NHF sitt regelverk er det forbudt å bruke klister i klassene J/G14 og yngre. Om 
dommere legger merke til/blir gjort oppmerksom på brudd på dette vil spilleren/spillerne få beskjed om 
å fjerne dette umiddelbart. 
  

DOMMERE 
Dommeroppsettet blir sett opp av Hallingcup. Alle dommere under HALLINGCUP blir sett på som 
nøytrale. 
  

JURY 
En jury blir oppnevnt av arrangøren. 
  

PROTESTER 
Eventuelle protester må være innlevert skriftlig maksimum 30 minutter etter kampslutt i kampen 
protesten gjelder. Protestgebyret på 500 kr. betales tilbake hvis protesten blir tatt til følge. Video blir 
ikke brukt under behandling av protester. Avgjørelsen blir tatt av juryen og er endelig.  

RAPPORT 
Dommerne kan rapportere spillere/ledere som viser dårlig oppførsel. Avgjørelsen om eventuell 
straff/sanksjoner blir tatt av juryen og er endelig. 
  

ANDRE REGLAR 
All bruk av alkohol og andre rusmiddel er strengt forbudt. Overtramp kan føre til bortvisning fra 
turneringa. 
 
Røyking er kun tillat ved oppmerkede plasser i området rundt hallen og skolene. 

 
Ledere er ansvarlige for å overholde regelverket ved de ulike overnattingsstedene. 


