
                    

 

 

Propositioner for Øst Pokalturnering for seriehold. 

 

 

1. Turneringsreglement og propositioner. 

Der spilles efter Turneringsreglement øst og propositioner øst 

 

2. Turneringsudskrivelse og -benævnelse. 

HRØ udskriver en cupturnering for foreninger under HRØ for damer og herrer. 

Turneringen benævnes ”Øst Pokalturneringen for seriehold”. 

Det er kun hold placeret lavere end 3 division, der kan deltage En forening kan 

deltage med flere hold i de respektive rækker. Det er en betingelse for afvikling af en 

række i HRØ´s Øst Pokalturnering, at der er tilmeldt mindst 16 hold. 

 

3. Deltagelse. 

Turneringen spilles i en rækker: 

 Kvalifikationsrækken, serie 1, serie 2, serie 3 og serie 4. 

Deltagelse af spiller på et hold i seriecuppen tager udgangspunkt i spillerens 

deltagelse i sidste turneringskamp Dette er således afgørende for spillerens 

op/nedrykning på hold i serie cuppen 

 

 4. Turneringsstart/- Slut og spilletid. 

Turneringen starter oktober/november og slutter med finaler på en hverdag i 

marts/april 2022. 

Spilletiden er 2 x 30 minutter i alle rækker med 5 minutters pause mellem halvlegene 

 

 5. Dommerpåsætning. 

HRØ´s dommerpåsætter, påsætter dommere til kampene.   

Alle finalekampe afvikles som 2-dommerkampe. 

 

 6. Puljeinddeling/Cup-kampe. 

 HRØ administration inddeler de tilmeldte hold i puljer med 3 – 4 hold, der spiller alle 

mod alle. Nr. 1 og 2 fra hver pulje går videre til 4. runde i en cupturnering. 

 Hold fra lavest rangerede række har altid hjemmebane. 

Tildeling af hjemmebane for lige rangerende hold sker ved lodtrækning. 

 

 7. Arrangørforpligtigelser. 

Den forening, der har hjemmebane er arrangør af kampen. Begge de deltagende 

foreninger har ansvaret for, at kampen afvikles inden for den af HRØ ansatte frist. Er 

kampen ikke afvikles inden fristens udløb, kan Drift Turnering udelukke det ene eller 

begge hold. 

 



 8. Tilmeldingsregler og – frister. 

Tilmelding foretages via Håndoffice. 

Udeblivelse / ej spilleklart hold opkræves et gebyr jævnfør gebyrlisten.  Afbud eller 

udeblivelse til finalestævnet opkræves et gebyr på kr. 3000,00 

 
 


