KyIF Volvo Mini CUP 2014
INBJUDAN / KUTSU

KyIF Handboll
arrangerar
Minihandbollens

järjestää
Minikäsipallon

KyIF Volvo Mini CUP 2014
Söndag 27.4.2014
Sunnuntai 27.4.2014
Pojkar och flickor födda 2005-2006
2005-2006 syntyneet pojat ja tytöt
(även yngre)
(myös nuoremmat)
2005 och 2006 födda har egna serier (beroende på antalet anmälda lag)
2005 ja 2006 syntyneillä on omat sarjat (riippuen joukkueiden määrästä)
Spelplats
Pelipaikka
Kyrkslätts befolkningsskydd
Kirkkonummen väestönsuoja
Vi följer minihandbollens rekommendationer Noudatamme minikäsipalloilun
suosituksia
OBS! KyIf provar nya spelregler, se reglerna HUOM! Uusi sääntökokeilu,
på följande sida.
pelisäännöt seuraavalla sivulla
* 4 utespelare + målvakt samtidigt på plan
* kentällä 4 kenttäpelaajaa + maalivahti
* alla spelare premieras
* kaikki pelaajat palkitaan
* mål och resultat räknas inte
* maaleja ja tuloksia ei lasketa
* spelplan och mål ministorlek
* pelikenttä ja maalit minikokoa
* domaren vägleder
* tuomari opastaa
* speltid 15 minuter
* peliaika 15 minuuttia
* alla lag spelar 4 matcher
* kaikki joukkueet pelaavat 4 ottelua
Deltagaravgift / lag 90 €

Osallistumismaksu / joukkue 90 €

Deltagaravgiften betalas in på kontot:
FI2740557240000043 senast 31.3.
I meddelandefältet: laget + mini CUP
Anmälningar senast 31.3.2014 till:

Osallistumismaksu tilille:
FI2740557240000043 31.3. mennessä.
Viestikenttään: joukkue + mini CUP
Ilmoittautumiset 31.3.2014 mennessä:

Sixten Järnström, 050 51 88 332, sixten@willsoft.fi

NY REGEL OCH MATCHBOLL
KyIF provar följande nya regler i turneringen. Spelet fortsätter direkt efter mål
med utkast av målvakt dvs. utan vissling vid mittlinjen. I stället för det
traditionella 6:0 försvar uppmuntras alla till stigande försvar där sk. hela
planet bevakas man-mot-man.
I turneringen används Dragonskin grip bollen som matchboll. Bollar finns hos
matchsekreteraren. Dragonskinbollar finns till salu under turneringen.
Sveriges handbollsförbund rekommenderar bollen för både matcher och till
träning i de yngre åldersklasserna. Även Finlands handbollsförbund har
godkänt bollen.
UUSI SÄÄNTÖKOKEILU JA PELIPALLO
KyIF kokeilee uusia sääntöjä turnauksessaan. Sääntökokeilussa peli jatkuu
suoraan maalin jälkeen maalivahdin ulosheitosta ilman keskialoitusta, ja
pelaajien sijainti voi olla mikä tahansa. Turnauksessa kannustetaan lisäksi
kaikkia joukkueita ns. koko kentän miesvartiointiin tai nousevaan
puolustukseen perinteisen 6:0 puolustuksen sijasta.
Turnauksessa virallisena ottelupallona toimii uutena Dragonskin grip pallo.
Pelipalloina ei käytetä muita palloja vaan pelipallo saadaan aina
sihteeristöstä. Dragonskin -palloja on myös myynnissä turnauksen aikana.
Ruotsin käsipalloliitto suosittelee kyseistä palloa käytettäväksi pelipallona
sekä harjoituspallona nuorimmilla ikäryhmillä. Myös Suomen käsipalloliitto on
hyväksynyt pallon käytettäväksi pelipallona.

VÄLKOMNA!
TERVETULOA!

