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Kampreglement  
Turneringen spilles etter NHF’s kamp-/turneringsreglement. Time-out reglene gjelder ikke i 
denne turneringen. Klubbene plikter å gjøre dette reglementet kjent for sine spillere før reisen til 
arrangementstedet. De lag som ikke følger bestemmelsene i dette skriv og andre 
ordensbestemmelser gitt av arrangøren, kan utelukkes fra turneringen og rapporteres til Norges 
Håndballforbund.  

All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet.  

Dispensasjoner Det gis ingen nye dispensasjoner vedrørende alder eller kjønn til Sharebus 
Cup. Lag som har innvilget dispensasjon med fulle rettigheter i Regionserien, vil kunne bruke 
samme dispensasjon i Sharebus Cup. Dispensasjon skal fremvises ved ankomst.  

Spilleberettigelse 
NHF Region Øst forholder seg til NHFs lov, kamp og konkurransereglement. 
Det er tillatt med sammensatte lag i cupen. Disse lagene må da delta i seriespill i 
samme aldersklasse. Hvis en klubb stiller med flere lag i samme klasse, kan spillerne kun spille 
for ett av lagene. 

Deltakerliste  
Alle lag må henvende seg i informasjonen i hallen hvor første kamp avvikles for innlevering av 
deltakerliste. Deltakerliste må være innlevert før første kamp. Ikke utfylte spillelister fås ved 
henvendelse i informasjonen.  

Protest 
Ved nedleggelse av protest må denne leveres skriftlig i hovedsekretariatet innen 15 minutter etter 
kampslutt. Protestgebyr kr 750.- innbetales. Før dommere og motstanderlaget forlater 
spillebanen må det på baksiden av ”kampslipp” anføres at protest nedlegges. Underskrift fra 
dommer(e) og motstanderlag (lagleder/kaptein) må være påført.  

Klasseinndeling  

Gutter 10 år, født 2012 eller senere (kortbane), ballstørrelse 0.  
Gutter 11 år, født 2011 eller senere (nedsenket målhøyde), ballstørrelse 0.  
Gutter 12 år, født 2010 eller senere, ballstørrelse 0. 
Gutter 13 år, født 2009 eller senere, ballstørrelse 1  
Gutter 14 år, født 2008 eller senere, ballstørrelse 1  
Gutter 15 år, født 2007 eller senere, ballstørrelse 2  
Gutter 16 år, født 2004 eller senere, ballstørrelse 2  

Spilleform  
Lagene vil bli delt inn i puljer på 3, 4 eller 5 lag. Antall påmeldte lag avgjør formen for sluttspill i 
klassene 13-16 år.  

Drakter  
Ved lik draktfarge, skal det lag som står nevnt sist i kamprapporten skifte drakter. Sjekk 
klubbens/lagenes drakter på søkesiden. Reservedrakter/overtrekksvester besørges av lagene 
selv.  
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Klister  
Idrettshallenes reglement skal følges. 
Vi gjør oppmerksom på klisterforbudet for klassen t.o.m. 14 år.  

Spilletid  
2 x 13 minutter i klassene G13-G14-G15- G16 
G10, G11 og G12 spiller 2 x 9 minutter 
Det er maks 1 minutts pause mellom omgangene. Det er IKKE sidebytte.  

Avkast  
Lagene som står nevnt først i kampoppsettet starter med ballen på banehalvdelen til venstre for 
banesekretariatet.  

Premiering  
Alle spillere i klassene 10, 11 og 12 år får premie. Premiene blir delt ut umiddelbart etter lagets 
siste kamp. I de øvrige klassene er det lagspremie til finalelagene i A og B-sluttspillet.  

Frammøte/trekking av lag  
Lag som ikke stiller på banen til fastsatt tid, trekker seg eller ikke fullfører turneringen, ilegges et 
straffegebyr på kr 3000,-. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.  

Spillesteder  
Kampene spilles i Frognerhallen, Kløftahallen, Jessheimhallen og Jessheim is- og flerbrukshall. 

Resultatavgjørelser  
Rekkefølgen innenfor hver pulje bestemmes av poengtallet; 2 poeng for seier, 1 poeng for 
uavgjort og 0 poeng for tap. Står to eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen på̊ lagene slik:  

1. Poeng i innbyrdes kamper  
2. Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper.  
3. Flest scorede mal i innbyrdes kamper  
4. Målforskjell i samtlige kamper  
5. Flest scorede mål i samtlige kamper  
6. Loddtrekning.  

Ved uavgjort kamp i sluttspill, i alle klassene, spilles det slik:  
”første målet vinner” inntil en vinner er kåret. (Ikke 7-m-kast konkurranse)  


