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Handbollsturneringen för B och C ungdom!
Den perfekta starten på inomhussäsongen

VARFÖR HÅTUNALEKEN?

Håtunaleken är en perfekt uppladdning inför höstens
seriestart . Den här turneringen vänder sig till just denna
kategori. Beroende på antal anmälda lag i de olika
klasserna spelas gruppspel lördag och eventuellt även
söndag då även slutspelen spelas.
Föreningar äger rätt att anmäla flera lag i samma klass.
Antal lag i varje klass är begränsat. Vid eventuell
gallring tillämpas principen ”först till kvarn”. Urval
baseras på tidpunkt för betalning av anmälningsavgift.

TÄVLINGEN OMFATTAR KLASSERNA
Pojkar respektive flickor

C1 (-06): 2X15 min på hel plan, påhängsribba och
bollstorlek 0
C2 (-05): 2X15 min, hel plan, bollstorlek 0
B1 (-04): 2X15 min, hel plan, bollstorlek 1 för pojkar
och bollstorlek 0 för flickor
B2 (-03): 2X15 min, hel plan, bollstorlek 1 för pojkar
och bollstorlek 0 för flickor

TÄVLINGSFORM

Lagen placeras i grupper om 4-6 lag där alla möter alla.
Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel. Övriga
går till B-slutspel. Slutspelet genomförs i cup-form.
Minst 4 matcher per lag eftersträvas.

SANKTION

Turneringen är sanktionerad av Svenska
Handbollsförbundet och genomförs enligt SHF:s regler.

PRISER

Till segrande lag i A-finaler utdelas pris. Till alla spelare i
A- och B-finaler utdelas individuella priser.

ANMÄLAN OCH STARTAVGIFT

Anmälan görs vårt anmälningssystem på
http://www.procup.se/cup/30695.htm senast 12
augusti. Anmälningsavgiften är 1200 kr/lag.
Lag räknas som anmält först när Kungsängens SK /
Håtunaleken mottagit såväl anmälan som betalning.
Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda
senast 12 augusti 2017 för att anmälan ska vara giltig.
Betalning sker till KUNGSÄNGENS SK Bankgiro: 50461599. Vid inbetalning ska den bokningskod som erhålls
i samband med on-line-anmälan anges.
För lag som anmält sig men som lämnar återbud efter
anmälningstidens utgång, uteblir eller bryter
turneringen kommer att debiteras en extra
anmälningsavgift.

GÄSTKORT

Gästkort kan beställas till ett pris av 500 kr/st. Kortet
innefattar logi (hårdförläggning med egen sovsäck och
liggunderlag) mellan lördag och söndag, samt måltider:
lunch och middag lördag samt frukost och lunch
söndag.

MAT

Intensiva handbollsdagar kräver att spelarna äter
ordentligt för att orka med. Våra caféer erbjuder
hamburgare, korv, pastasallader och naturligtvis kaffe,
läsk, fikabröd, frukt annat smått och gott. Vi erbjuder
Swish och Izettle som alternativa betalningsformer.

UPPLYSNINGAR

För frågor eller andra upplysningar vänligen kontakta
oss via e-post: hatunaleken@ksk.se
Löpande information publiceras på Håtunalekens
hemsida http://www.procup.se/cup/30695.htm

