
 

 

Malmin palloiluhallilla (Siemenkuja 3) pelataan 

jälleen HNMKY:n syyskauden päättävä ja 

joulutauon käynnistävä 3 vastaan 3 -tapahtuma! 
 

Turnaus on maanantaina 21.12. MPH:lla. 

Ikäluokasta riippuen ottelut pelataan klo 14-20:30 välillä. 
 

Kerää joukkue kasaan ja ilmoittautukaa hauskaan joulumieliseen tapahtumaan ja 

tule nauttimaan koripalloilusta yhdessä muiden namikalaisten kanssa! HOS! 
 

MIKROT ja MINIT (2007-, 2006-, 2005- ja 2004-syntyneet tytöt ja pojat) 

- Mikäli ilmoittautuneita joukkueita ikäluokkaa kohden on tarpeeksi, järjestetään kaikille omat sarjat (p04, p05, t04, t05, 

p06, p07, t06, t07). Tarvittaessa peräkkäisiä ikäluokkia yhdistetään ja/tai tytöt ja pojat pelaavat samassa sarjassa. 

- Kaikki pelit pelataan koon 5 pallolla matalaan koriin. 

- Pelit klo 17-20:30 välisenä aikana Malmin palloiluhallilla (ensin mikrot, sitten minit, otteluohjelma viimeistään la 19.12.). 

- Valmentajat antavat ohjeistuksen joukkueiden kokoamisesta, pelaajat päättävät joukkueen nimen ja ilmoittautuvat 

vanhempien tai erikseen sovittaessa valmentajan johdolla. 

- Otteluissa pelinohjaajina toimii HNMKY:n työntekijöitä, C-junioreita tai edustusjoukkueiden pelaajia. 

C-JUNIORIT (2002- ja 2003-syntyneet pojat ja tytöt) 

- C-juniorit pelaavat yhdessä sarjassa. 

- Pelit klo 14-17 välisenä aikana Malmin palloiluhallilla (ensin AB-, sitten C-ikäiset, otteluohjelma viimeistään la 19.12.). 

- Mikäli valmentaja ei anna muita ohjeita, niin pelaajat kokoavat joukkueet, päättävät joukkueen nimen ja ilmoittautuvat 

turnaukseen tarvittaessa vanhempien avustuksella. 

- Otteluissa pelinohjaajina toimii HNMKY:n AB-junioreita. 

A- ja B-JUNIORIT (1997 – 2001 –syntyneet pojat ja tytöt) 

- A- ja B-ikäiset pelaavat yhdessä sarjassa. 

- Pojat vs. pojat -pelit pelataan koon 7 pallolla, kaikki muut koon 6 pallolla. 

- Pelit klo 14-17 välisenä aikana Malmin palloiluhallilla (ensin AB-, sitten C-ikäiset, otteluohjelma viimeistään la 19.12.). 

- Pelaajat kokoavat joukkueet itse ja ilmoittautuvat turnaukseen. 

- Otteluissa ei pelinohjaajia, vaan pelaajat tuomitsevat ottelut itse. 

Ilmoittautuminen turnaukseen viimeistään ma 14.12.2015 osoitteessa 

http://www.hnmky.fi/urheilu/koripallo/hos3on3/  //  Lisätiedot henri.clement(a)hnmky.fi 

Ilmoittautumisessa tulee näkyä sarja/ikäluokka, joukkueen nimi, pelaajien nimet ja syntymävuodet.

Turnaus pelataan katukorissäännöin yhteen koriin (”pienet pisteet”, korin jälkeen hyökkäävä joukkue vaihtuu, riiston tai 

puolustuslevypallon jälkeen kierto, rajaylityksen jälkeen jatketaan sivu- tai päätyrajalla). Joukkueessa on 3-5 pelaajaa, joista kentällä 

on samaan aikaan kolme pelaajaa. Turnauksessa ei pelata sijoitusotteluita ja jokaisen joukkueen ottelumäärä riippuu 

ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä. Joukkueiden valmentajat eivät välttämättä ole paikalla tapahtumassa. Mikäli joukkueen 

valmentajien kanssa ei muuta sovita, niin pelaajien tulee toimia turnauksen aikana itsenäisesti tai vanhempien avustuksella. Paikan 

päällä on Namikan työntekijöitä, jotka vastaavat turnausjärjestelyistä. C-ikäisten ja nuorempien sarjat pelataan peliohjaajien 

avustuksella. 

http://www.hnmky.fi/urheilu/koripallo/hos3on3/

