5. Utkání
Pořadatel garantuje každému družstvu sehrání minimálně 6 utkání. Všechna utkání se hrají 2 x 15 minut.
Ke každému utkání jsou delegováni dva rozhodčí.
K utkání může nastoupit maximálně 16 hráčů z jednoho družstva. K utkání musí nastoupit minimálně jeden
vedoucí družstva.

6. Hrací systém
Základní skupiny jsou minimálně 6členné a maximálně 8členné, v těchto skupinách se hraje systémem každý s každým. Podle umístění v základní
skupině jsou družstva zařazena do A-finále nebo
do B-finále. Hrací systém v jednotlivých kategoriích
je závislý na počtu přihlášených družstev. Definitivní podoba hracího systému bude zveřejněna
v turnajovém bulletinu.

REGLEMENT TURNAJE
1. Věkové kategorie
Prague Handball Cup 2019 je mládežnický turnaj pro
chlapce i dívky v těchto věkových kategoriích:

6.1 A-finále

A – chlapci – narození 1. 1. 2000–31. 12. 2001 (MA)
B – chlapci – narození 1. 1. 2002–31. 12. 2003 (MB)
C – chlapci – narození 1. 1. 2004–31. 12. 2005 (MC)
D – chlapci – narození 1. 1. 2006–31. 12. 2007 (MD)
E – chlapci – narození 1. 1. 2008 a mladší (ME)
A – dívky – narozené 1. 1. 2000–31.12.2001 (WA)
B – dívky – narozené 1. 1. 2002–31. 12. 2003 (WB)
C – dívky – narozené 1. 1. 2004–31. 12. 2005 (WC)
D – dívky – narozené 1. 1. 2006–31. 12. 2007 (WD)
E – dívky – narozené 1. 1. 2008 a mladší (WE)

Do A-finále z každé základní skupiny postupují družstva umístěná na 1–3. místě. Ze všech takto postoupivších družstev vytvoří pořadatel příslušný počet
hlavních (tříčlenných) skupin tak, aby se v těchto skupinách nestřetla družstva, která proti sobě nastoupila
v základních skupinách. Z hlavních skupin postupují
do další části turnaje pouze družstva umístěná v těchto skupinách na prvních místech. Dále se hraje vyřazovacím způsobem.

V příslušné kategorii mohou startovat hráči a hráčky
mladší. Start starších hráčů mimo hranice vymezené
pro jednotlivé kategorie je vyloučen. V kategoriích
MD a ME je povolen start až tří dívek, v kategorii WE
je povolen start až tří chlapců. Každý hráč/ka může
v rámci jedné kategorie nastoupit pouze za jedno
družstvo. V turnaji mohou startovat kluby, školní družstva či regionální výběry.

6.2 B-finále
Do B-finále z každé základní skupiny postupují družstva, která se z kvalifikační skupiny neprobojovala do
A-finále. Ze všech takto postoupivších družstev vytvoří pořadatel příslušný počet dvojic pokud možno
tak, aby se nestřetla družstva, která proti sobě nastoupila v kvalifikačních skupinách. Dále se hraje vyřazovacím způsobem.

2. Hřiště

7. Postupový klíč

Turnaj se hraje výhradně v krytých halách s hřišti
o rozměrech 40 x 20 m. Kategorie WE, ME, WD a MD
mohou hrát na hřištích s menšími rozměry (36 x 18 m).

Jako postupový klíč z kvalifikačních a hlavních skupin A-finále platí, že o postupujícím rozhodne první
použitelné kritérium z: 1) větší počet získaných bodů
ve skupině 2) větší počet získaných bodů ze vzájemných utkání 3) větší rozdíl branek ze vzájemných
utkání 4) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání 5) větší rozdíl branek ze všech utkání
ve skupině 6) větší počet vstřelených branek ze všech
utkání ve skupině 7) los V případě nerozhodného výsledku vyřazovacích utkání, finálových utkání a utkání o 3. místo se utkání rozhodne tzv. „rozstřelem“
(„shoot-out“).

3. Pravidla
Turnaj se hraje podle mezinárodních pravidel schválených IHF s určitými úpravami, které budou uvedeny
v bulletinu turnaje.

4. Míče
A – chlapci hrají s míči o obvodu 58–60 cm, B – chlapci, A – dívky, B – dívky a C – chlapci hrají s míči o obvodu 54–56 cm, C – dívky, D – dívky a D – chlapci hrají
s míči o obvodu 50–52 cm, E – chlapci a E – dívky hrají
s míči o obvodu 46–50 cm. Družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě dodá na utkání regulérní čistý
míč výše uvedených rozměrů. Pořadatel si vyhrazuje
právo dodat k utkání vlastní míče, popř. míče dodané
partnery.

8. Soupiska
Každý klub musí před zahájením turnaje vyplnit on-line ve své Klubové zóně soupisku všech svých družstev. V každé této soupisce jsou uvedeni všichni hráči
startující v příslušné kategorii a zároveň zde musí být
uveden minimálně jeden vedoucí družstva.
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9. Ověření totožnosti

až čtvrtém místě v každé kategorii. Tato družstva obdrží věcnou cenu v podobě originálního poháru s aktuálním motivem turnaje. Družstva na prvním, druhém
a třetím místě obdrží medaile.

Účastníci turnaje (hráči nebo funkcionáři) jsou povinni mít u sebe cestovní pas nebo ID kartu opatřenou
fotografií. Každý účastník musí rovněž mít při utkání
vyplněnou účastnickou kartu (Activity card).

Pořadatel odměňuje drobnými upomínkovými předměty s motivy turnaje i vítěze B-finále v každé kategorii.

10. Zdravotní zabezpečení

11.2 Superpohár

Každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí.
V halách je přítomna zdravotní služba pro případ první pomoci a ošetření drobných zranění. K případnému
ošetření v nemocnici je nezbytné mít u sebe stále průkaz své zdravotní pojišťovny nebo doklad o pojištění
v zahraničí, eventuální náklady si účastníci hradí sami.

Klub, který na turnaj přijede s větším počtem družstev,
se může zúčastnit soutěže o Superpohár, který získá
na základě součtu bodů dle umístění svých družstev.
Poslední aktualizace dokumentu 29. 9. 2018.

11. Ceny
11.1 Ocenění nejlepších družstev
Pořadatel odměňuje cenami nejúspěšnější družstva
turnaje, tedy družstva umístěná v A-finále na prvním
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