Kommunemesterskab Vejen 2018/19

Hvem bliver
kommunemester?
Tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?
an=201811654602 eller maria.asmussen@dgi.dk
senest den 11. november 2018
www.dgi.dk/haandbold
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Hvem bliver kommunemester ?
Håndboldklubberne i Vejen kommune og DGI Sydvest håndbold inviterer til
kommunemesterskaber 2018/19.
Mesterskaberne er for alle rækker fra U6 - U18 og senior.
KOMMUNEMESTERSKABER 2018/19
Dato og spillested:
Den 29. december 2018 for U16 - U18 og Senior fra kl. 11.00 - ca. 18.00
Ønsker I at deltage til fællesspisning lørdag aften, kan der købes lasange og salat til
75,00 kr. pr. person. (bestilles ved tilmeldingen og er bindende)
Den 30. december 2018 for U6 - U14 kl. 09.00 - ca. 20.00
Brørup Hallerne, Byagervej 3, 6650 Brørup
Praktiske oplysninger:
Kampene spilles efter DHF´s love og DGI´s turneringsregler.
U6 (årgang 2012 og yngre) og U7-U8 (årgang 2010 og 2011):
Spiller Total Håndbold. Holdene stiller selv med vejledere.
U10:
Der spilles med 5 spillere og målmand må gå med i angrebet.
U10 A - B og C spiller på kortbane
Dispensation:
Spillere med dispensation (JHF/DGIs regler), må gerne spille og kan vinde
mesterskabet. Dispensation skal kunne forevises.
Spiller:
Det er tilladt at spille på 2 hold, der spilles efter spiludviklingsreglerne. (JHF)

Dommere:
Der påsættes som udgangspunkt dommere i henhold til JHF/DGI´s regler.
Klæbemidler:
Fra og med U14 er anvendelse af klæbemidler tilladt efter JHF´S regler.
Præmier:
Alle U6-U7-U8 får medaljer. (der kåres ikke kommunemester i disse rækker).
U10- U18: der er en pokal til kommunemesteren og medaljer til 1. - .2. og 3. pladsen.
Senior: pokal til kommunemesteren og drikkebillet til alle deltagere.
Puljer:
Hvis der er behov opdeles i A - B og C puljer. Turneringsform ved 2 puljer:
Finale: nr. 1 mod 1. bronze nr. 2 mod 2.
Ved 2 hold fra samme klub i puljen mødes de i første kamp.
Tilmeldingsgebyr:
U6-U7-U8
kr. 250,00
U10 - U18
kr. 550,00
Senior
kr. 550,00
Tilmelding er bindende.
Afbud og udeblivelse:
Afbud
kr. 200,00
Udeblivelse
kr. 700,00
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KOMMUNEMESTERSKABER 2018/19
Tilmelding:
Tilmelding foregår online på følgende link: http://events.dgi.dk/start.aspx?
an=201811654602 eller maria.asmussen@dgi.dk
senest den 11. november 2018.
Spørgsmål:
Kontakt: Maria Asmussen, DGI Sydvest 7940 4504
Besøg også gerne www.dgi.dk
Kampprogram fremsendes hurtigst muligt efter tilmeldingsfrist.

