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Anmälning av ankomst till tävlingssekretariatet 
Lagledare ska vid ankomst anmäla laget vid tävlingssekretariatet i Ekhammarhallen eller vid 
sekretariat vid aktuell plan i samband med första match. Laguppställningsformuläret ska fyllas 
i och lämnas in till tävlingssekretariatet före första match. Det ska framgå i laguppställningen 
om ev spelare med dispens används. 

Tävlingsform 
Turneringen spelas utan slutspel där dag två spelas med seedade grupper i klasserna: 

Klass Flickor / Pojkar 

Matchtid Boll Plan  

U10 (-08) 2x12 min Strl 0 Hel, sänkt ribba 

U9 (-09) 2x10 min Minihandboll skumgummi Tvärplan 

U8 (-10) 2x10 min Minihandboll skumgummi Tvärplan 
 
Alla klasserna spelar lördag och söndag. Vid många anmälda lag kan delar av grupp-spelet 
för ”Stockholmslagen” komma att genomföras redan på fredag kväll. Förening äger rätt att 
anmäla flera lag i samma klass. En spelare får spela i flera lag, även i samma åldersklass. Antal 
lag i varje klass är begränsat. Vid eventuell gallring tillämpas först och främst principen "först 
till kvarn", det vill säga sent anmälda lag gallras bort först. 

Gruppindelning 
I grundspelet delas lagen upp i grupper om 4-6 lag som möts i en enkelserie. I undantagsfall 
kan 3-lagsgrupper med dubbelmöte skapas. Under dag två så lottas grupperna om baserat 
på första dagens resultat för att lagen skall möta lika duktiga motståndare under cupens 
andra dag. Inga mål och resultat publiceras utan används enadst intern av cuporganisatonen 
för omlottning. 

Antal matcher 
Antalet matcher beror på antalet lag i respektive klass. Vi eftersträvar minst 3 matcher per 
deltagande lag och dag 

Priser  
Samtliga deltagare får medalj  

Domare och funktionärer 
Domare tillsätts av Kungsängens SK och består till stor del av utbildade föreningsdomare, 
disktriktsdomare. Funktionärer består och ungdomar/seniorer samt frivilliga vuxna från 
föreningen. 
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Tävlingsregler och bestämmelser 
Minileken spelas i enlighet med Svenska Handbollsförbundets tävlings- och 
representationsregler med följande förtydliganden, avvikelser och tillägg: 

- Tävlingen spelas utan tabeller och resultat publiceras inte utan används endast av 
tävlingsledningen för att seeda grupper inför dag 2. 

- Absolut klister- och vaxförbud enligt SHF:s rekommendationer för alla klasser 
- Punktmarkering ej tillåten i någon klass 
- Lagen ska vara omklädda och spelklara senast 10 minuter före matchens start  
- Minileken tillhandahåller med matchboll. Hemmalag börjar med bollen i första 

halvlek, bortalaget börjar med bollen i andra halvlek  
- Vid lika tröjfärg byter bortalaget, väst är tillåtet  
- Inga timeouter 
- Spelare kan dubblera inom spelklassen  
- Dispens ges enligt gällande dispensregler för det regionförbund laget/föreningen 
- Beviljade dispenser ska kunna styrkas 
- Spelare med dispens ska framgå på laguppställningen 
- Spelare/ledare som i samma tävling, erhållit två (fyra, sex osv) röda kort är 

automatiskt avstängd nästföljande match i berörd tävling. 
- Ledare eller spelare som uteslutes ("kryssas") avstängs för resten av turneringen 
- Försenad ankomst 5 minuter efter utsatt tid innebär WO-förlust och 0 - 10 i 

målskillnad.  
- Lag som lämnar WO i två matcher utesluts. 

WO-avgifter 
En WO-avgift (i form av en extra anmälningsavgift) uttages för varje lag som:  

1. anmält sig men som lämnar återbud efter anmälningstidens utgång eller  
2. uteblir eller  
3. bryter turneringen eller  
4. lämnar WO.  

Protester 
Eventuella protester anmäls till domaren direkt efter matchen och inlämnas skriftligen till 
aktuellt tävlingssekretariatet senast 15 minuter efter avslutad match. Protesten ska åtföljas av 
en protestavgift på 500 kr för att behandlas. Protestavgiften återfås om protesten godkänns. 
Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.  
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