Igen i år inviterer BK Amager alle klubber l Amager Mini Cup. Denne gang
afvikles Mini Cup den 18.-20. januar 2019. Årgangene er ændret, så de følger
Dansk Basket normale årgange. Endvidere er turneringen udvidet, så der spilles
i 3 årgange. Der spilles således i U9, U11 og U13 rækker.
Sidste år deltog mere end 70 hold i turneringen, og vi ser frem l at byde
endnu ﬂere velkommen i år. Ud over en masse ungdomsbasket vil der i år være
mulighed for at se 1-divisionskampen mellem BK Amager og Næstved lørdag
e ermiddag i Amagerhallen.
Vi garanterer mindst 3 kampe pr. hold, vores mål er 4-6 kampe pr. hold.
Årgange: U13 (født 2006-2007), U11 (født 2008-2009) og U9 (2010-2011).
Om turneringen:
 Der vil både være A- og B-slutspil. Alle hold vil gå videre fra de
indledende puljer. I grupperne spiller alle-mod-alle for kvaliﬁcering l Aog B-slutspil.
 Turneringen starter fredag den 18. januar kl. 17 og slu er e er den
sidste ﬁnale søndag den 20. januar kl. 19.
 Sidelinjen (cafeteriet) vil være åben gennem hele turnering i
Amagerhallen og på Kastrupgårdskolen.
 De deltagende hold er selv ansvarlige for at medbringe bolde l
opvarmning.

Præmier: (max 12 medaljer pr. hold)
Første plads A-ﬁnale: pokal og medaljer
Anden plads A-ﬁnale: medaljer
MVP-kåring: pokal l den bedste spiller i A-ﬁnalen
Første plads B-slutspil: medaljer
Anden plads B-slutspil: medaljer
Lokation:
Turneringen spilles i Amagerhallen og Travbanehallen, Løjtegårdsvej 62-64,
2770 Kastrup, samt på omkring liggende skoler.
Registrering: Deadline for lmelding er fredag den 21. december 2018 og
foregår på h p://amagermini.cups.nu/ Registreringen er kun gyldig ved
bekræ else af e-mail, og betalingsfristen er overholdt.
Pris: Holdgebyr: Danske kr. 1.200 pr. hold.
Gæstekort: Amager Mini Cup lbyder køb af gæstekort for 500 kr. pr. person.
Kortet inkluderer følgende mål der:
Fredag: a ensmad.
Lørdag: morgenmad, frokost og a ensmad.
Søndag: morgenmad og frokost.
Al spisning vil foregå i Travbanehallen.
Mini-gæstekort: Er tænkt l person (spillere/trænere/forældre), der færdes
i
hallerne hele weekenden og ønsker at få mål der. Det koster 250 kr. og
inkluderer:
Lørdag: frokost og a ensmad.
Søndag: frokost.
Overnatning: Besøgende hold, der køber gæstekort, vil blive indlogeret på
nærliggende skole: Løjtegårdsskolen, Løjtegårdsvej 36, 2770 Kastrup (indgang
fra Herkules Alle).

Betaling: (holdgebyr og gæste-/mini-kort)
Betalingsfristen er fredag den 28. december 2018.
Overførslen skal ske l BK Amagers konto i Danske Bank: 9570-12568215.
APP: Amager Mini Cup app’en er lgængelig l i App Store og Google Play.

Regler

Spillere: Der er intet maksimum antal spillere i hele turneringen, dog max. 12
spillere pr. kamp. (bemærk: der uddeles max. 12 medaljer pr. hold). Spiller man
som 4. kvartalsspiller, må man kun spille på 1 hold turneringen igennem.
Der spilles efter DBBF ́s børneregler med følgende ændringer:
U9 - årgang 2010-11:
 Der spilles 4 * 6 min. fast d, dog med de sidste 2 minu er af 4. periode
som eﬀek v d.
 Der spilles med personlige fejl. 5.-fejl medfører diskvaliﬁka on fra kampen.
 Der må dækkes fuldbane forsvar de sidste 2 minu er, samt i evt. ekstra d.
 Der føres samlet s lling og spilles slutspilskampe, for at ﬁnde 1. og 2. plads i
både A- og B-slutspil.
 Hvis begge trænere er enige, kan kampe på stor bane spilles 5 mod 5.
U11 - årgang 2008-09:
 Der spilles 4 * 7 min. fast d, dog med de sidste 2 minu er af 4. periode
som eﬀek v d.
 Der spilles med personlige fejl. 5.-fejl medfører diskvaliﬁka on fra kampen.
 Der må dækkes fuldbane forsvar de sidste 2 minu er, samt i evt. ekstra d.
 Der føres samlet s lling og spilles slutspilskampe, for at ﬁnde 1. og 2. plads i
både A- og B-slutspil.
 Hvis begge trænere er enige, kan kampe på stor bane spilles 5 mod 5.
U13 - årgang 2006-07:
 Der spilles 2 * 15 min. fast d.
 Der spilles 5 mod 5 og udski ninger ved spilstop.
 De sidste 2 minu er af anden halvleg er eﬀek v d.
 Tiden stoppes kun ved Time-out (ikke ved straﬀe).
  personlige fejl medfører diskvaliﬁka on fra kampen.
 Der skydes straﬀe på 6. holdfejl
 Personlige og holdfejl videreføres fra 2. halvleg l ekstra d/sudden death.
 1 meout pr. halvleg (det vil sige max. 2 meouts pr. kamp).
 Der må dækkes hel bane - dog ikke hvis man er foran med 20 point.

Fælles for alle årgange:
Max. 3 minu ers pause mellem perioderne og i halvlegen.
 I puljekampene kan der spilles uafgjort.
 I slutspilskampe spilles der i lfælde af uafgjort, en 2 minu ers eﬀek v
ekstra d, startende med ”jump ball”. Er s llingen stadig uafgjort spilles der
sudden death, igen startende med ”jump ball”. Der er INGEN me-outs i
ekstra d/sudden death.
 Protester skal indleveres senest 10 minu er e er kampen, sammen med
protestgebyret på 500,- (som betales lbage ved medhold).
 Protester afgøres suverænt af stævneledelsen og kan ikke appelleres.
 Kun den i protokollen anførte coach kan nedlægge protest.
 Navne l protokoller skal indleveres senest 10 minu er før kampstart l
dommerbordet.
Øvrige regler følger DBBF’s børneregler (http://www.basket.dk/B
%C3%B8rneregler-325791)
Dispensationer:
Det er lladt at beny e spillere, der har fået dispensa on af DBBF l at deltage
i den ordinære turnering, dog max. 2 spillere pr. kamp. Hvis der ønskes at
beny e spillere med dispensa on, SKAL de e oplyses ved lmeldingen, og
dispensa onen SKAL fremgå af DBBF’s hjemmeside.
Placering:
I lfælde af pointlighed afgøres sluts llingen i puljerne af: 1. Indbyrdes kamp,
2. Scoringsdiﬀerence, 3. Flest scorede point, 4. Lodtrækning.
Tøj:
”Hjemmeholdet” (første nævnte hold i programmet) spiller i lyse dragter og
”udeholdet” i mørke dragter, med mindre holdene indbyrdes a aler andet.

