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Velkommen til Glasscup 17.-19. april 2020
j
Glassverket Idrettsforening har for 41 året på rad gleden av å invitere håndballvenner til Drammen og
håndballmoro for aldersbestemte lag i alderen 9 til 18 år.
Glasscup er en tradisjonsrik håndballturnering som har som mål å arrangere den perfekte sesongavslutningen. Vi tilbyr alle lag mange og lange kamper, innendørs i gode fasiliteter for både spillere og
publikum. Vårt hovedfokus er alltid det sportslige. Vi legger sjelen vår i å sikre et godt sportslig tilbud og
skape en uforglemmelig håndballfest med sosiale opplevelser for alle deltagere.
Drammenshallen er hovedsete for turneringen med korte avstander til nærliggende haller og
overnattingsteder, alt innenfor en radius på 6 km fra Drammenshallen. Vi tilbyr god bussforbindelse
mellom haller og skoler.

1

Kampsteder

Kampene spilles i Drammenshallen og andre haller i Drammensområdet. Innledende kamper spilles
fredag og lørdag med sluttspill søndag.

2

Klasseinndeling

Klassene deles i puljer avhengig av antall påmeldte lag pr årsklasse. Arrangøren forbeholder seg retten
til å slå sammen klasser ved liten påmelding og tilpasse spillsystem

2.1

Oversikt klasser

Klasse
Jenter og gutter 9 født 2010 eller senere
Jenter og gutter 10 født 2009 eller senere
Jenter og gutter 11 født 2008 eller senere
Jenter og gutter 12 født 2007 eller senere
Jenter og gutter 13 født 2006 eller senere
Jenter og gutter 14 født 2005 eller senere
Jenter og gutter 15 født 2004 eller senere
Jenter og gutter 16 født 2003 eller senere
Jenter og gutter 18 født 2001 eller senere
For detaljer, se http://registrering.glasscup.no

Spilletid
20 min
20 min
20 min
25 min
25 min
25 min
30 min
30 min
30 min

3

Premiering

For klassene 9-10-11 år kåres det ikke klassevinnere. I disse klassene deles det ut minnepremie til alle
spillere.
I de øvrige klassene er det lagspremie for 1. og 2. plass i A-sluttspill og vinner i eventuelt B-sluttspill
Individuelle premier til spillerne på vinnerlaget i A-sluttspill.

4

Overordnet kampreglement

Turneringen spilles i henhold til Norges Håndballforbunds lov og kampreglement med noen
tilpasninger.
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En spiller kan ikke delta på flere lag i samme aldersklasse (unntak kan gis i klassene 9-11 år).
Eventuelle dispensasjoner fra aldersbestemmelsene gis til spillere som har hatt dette i seriespill
sesongen 2019/20. Kopi av dispensasjon fra egen region må sendes inn ved påmelding.

Overnatting / bespisning

Det tilbys overnatting på nærliggende skoler med frokostservering lørdag og søndag. Sovepose,
liggeunderlag og lignende må medbringes.
Vi er i kontakt med flere hoteller i forbindelse med en hotellavtale for neste års cup. Så fort dette er på
plass vil vi publisere dette på vår nettside og Facebook-gruppe.

6

Kostnader

Påmeldingsavgift
Klassene 9-11 år: kr 1500 pr lag, denne forfaller til betaling ved påmelding
Klassene 12-18 år: kr 2000 pr lag, denne forfaller til betaling ved påmelding
Eventuell Busstransport for laget gjennom hele turneringen: kr 500
Det gis 20% rabatt ved påmelding innen 30. september

6.1

Deltagerpakker

1

Overnatting lørdag-søndag med frokost samt varmt måltid lørdag og søndag

kr 790

2

Overnatting fredag-søndag med frokost samt varmt måltid lørdag og søndag

kr 890

6.2

Betaling

All betaling i henhold til faktura fra påmeldingsløsningen
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Påmelding

Påmeldingen åpner 31. august
Frist for påmelding er 1. februar 2020
Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense antall lag
Påmelding skjer på følgende adresse: http://registrering.glasscup.no
Det er et begrenset antall plasser pr. klasse - ved fullbooking gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.
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Kontaktinformasjon.

Spørsmål vedrørende turneringen kan rettes til:
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Glasscup sin facebook-side (messenger-tjeneste)
Mail: info@glasscup.no
Telefon: 918 06 882

Annet

Det vil bli arrangert flere tilleggsaktiviteter i forbindelse med Glasscup neste år. Hva det blir annonserer
vi på vår Facebook-side etter hvert som ting blir klart. Vi anbefaler derfor å følge Facebook-siden vår,
trykk «liker» så er du sikker på å få med deg det som skjer – når det skjer. Du kan også følge oss på
Instagram.

10 Vilkår




Vår fotograf vil ta bilder i løpet av helgen, disse kan bli benyttet til promotering. Gi beskjed til
oss hvis noen vil reservere seg mot dette
Glasscup holdes ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap/skader på gjenstander eller
personer under arrangementet
Det tas forbehold om endringer og eventuelle feil i invitasjonen

11 Skreddersydde tilbud


Kommer dere med mange lag? Ta kontakt med oss for tilbud. Vi kan skreddersy mange
forskjellige tilbud ut ifra deres ønsker.

Send oss en e-post på: info@glasscup.no

Velkommen til Glasscup – den perfekte sesongavslutningen for ditt lag!

Følg oss på Facebook og Instagram

www.glasscup.no

