CORONA INVERKAN PÅ REGIONALA TÄVLINGAR
1. RIKTLINJER
•

Regionala seriers centrala riktlinjer
✓ I princip skall alla serier spelas klart
✓ Serierna skall vara spelade senast den 15.11
✓ Alla beslut tas av regionens MiKi-gruppen
✓ 1/3 del av matcherna + 85 % regeln ikraft i tävlingsserier
✓ Anmälningsskyldighet av infektion och myndigheternas åtgärd till tävlingsarrangören
✓ Matchflytt pga. corona avgiftsfria
✓ Möjligt att lämna matcher ospelade i icke tävlingsserier
▪

Lagens och tävlingsarrangörens gemensamma beslut

✓ I allmänhet strävan efter flexibilitet
2. ALLMÄNNA ÅTGÄRDER
•

Matchantalet i proportion till tiden som matcherna kan spelas inom
▪

Förhållande 50-100% beroende på serien och antalet lag eller zoner

▪

I genomsnitt ca. 73%

•

Förberedda för matchflyttar - programmet har utrymme för möjliga matcher flyttade pga. Corona

•

Om pga. infektion, stark misstanke eller myndighetsbeslut, match måste skjutas upp, skall den
uppskjutna matchen spelas så snart som möjligt efter avslutat hinder, så att det fortfarande
kommer att finnas en motsvarande marginal för resten av säsongen för eventuella framtida
matchflyttar.

•

Utmaningar med en förlängd säsong
▪

Gräsplaner stängs

▪

Möjligt att spela i hallar tidigare/mera

▪

Vid behov även flexibilitet vid spelplanernas storlek och kvalitet

•

Inte alltid möjligt med normala rytmen på hemmamatchen / bortamatcher

•

Avancemang och degraderingar
▪

•

Färdiga planer för olika scenariera

Förbered på möjlig inverkan på säsongen 2021

3. INVERKAN PÅ SERIERNA
•

Beslut att serie avbryts?
▪

Regionala MiKi-gruppen gör slutgiltiga beslutet

▪

Före beslut skall undersökas om möjligt att fortsätta (nya speldagar)

▪

Beslutets inverkan vs. lagens poängantal
▪

▪

▪

•

Om poängskillnaderna är klara för avancemang/degradering, lättare att ta beslutet

Om det i serien spelas fortsättningsserie efter ett visst antal omgångar och det blir klart att
denna inte kan starta planenligt pga. flyttade matcher/omgångar, kan genom MiKigruppens beslut lämna fortsättningsserien ospelad och placering efter serien står fast

Om de involverade lagen vid beslutet har spelat mindre än 85% av alla matcher eller ett lag har
spelat mindre än 1/3 av sina egna matcher, anses det att serien inte har avslutats
▪

Ingen faller eller stiger ur serien

▪

Lag som dragit sig ur faller dock till följande nivå

Om de involverade lagen vid beslutet har spelat minst 85% av alla matcher och att alla lag har
spelat minst 1/3 av sina egna matcher men serien kan inte slutföras, bestäms serieplacering genom
att lagens poäng/spelade matcher räknas
▪

Om den beräknade poängen är densamma för två eller fler, avgör
1) målskillnad per spelad match,
2) Gjorda mål per spelad match,
3) lottning

4. HERRARNAS TVÅA <> TREA
•

Om båda spelats klart – sex (6) lag faller ur Tvåan och via kval stiger sex (6) lag

•

Om Tvåan spelats klar, men en eller flera Treans zoner inte spelats klart, deltar inget lag ur berörda
zon i kvalet
▪

Om Treans lag i kvalet är 8 = spelas först par, vinnarna stiger, förlorarna fortsätter kvalet, 2
par, vinnarna stiger

▪

Om treans ”kvallag” är 6-7, stiger alla

▪

Om Treans lag mindre än 6, stiger alla och motsvarande antal lag faller ur Tvåan

•

On någon av Tvåans zoner inte spelas klart, faller ingen ur zonen, men antalet lag som stiger från
Trean är som antalet ovan

•

Treans preliminära kvaldatum (3x3): 17.-18.10./24.-25.10./30.-31.10.

5. DAMERNAS TVÅA <> TREA
•

Om båda spelats klart – sex (6) lag faller och sju (7) lag stiger
▪

Södra regionen

= 2 lag

▪

Västra regionen, zon AB

= 1 lag

▪

Västra regionen, zon C

= 2 lag

▪

Östra regionen

= 1 lag

▪
•

= 1 lag

Om Tvåan spelats klar, men en eller flera Treor inte, så stiger ingen från avbruten zon
▪

•

Norra regionen

Om spelade Treans zoner är färre än sex (6), minskas antalet lag som faller ur Tvåan med
motsvarande antal

Om någon av Tvåans zoner inte spelats klart, faller ingen ur berörda zon men antalet lag som stiger
från Trean är som antalet ovan

6. ÖVRIGA REGIONALA SERIER
•

Om både övre och lägre serienivå spelas klart är antalet lag som faller/stiger som bestämt

•

Om övre nivåns serie eller dess zon inte spelas klart, faller ingen från berörda serie/zon, men från
den lägre nivån stiger det antal lag som tidigare bestämts

•

Om lägre nivåns serie eller dess zon inte spelas klart, stiger ingen från berörda serie/zon och antalet
lag som faller från den högre nivån minskas med motsvarande antal

•

Om det i någon regional serie finns behov av kompletteringsförfarande till säsongen 2021,
kompletteras laget i första hand genom att antalet lag minskas som faller från den högre nivån

•

Lag som dragit sig ur kan inte vara med i sådant kompletteringsförfarande

7. UNGA OCH BARNS SERIER
•

Serie-, zon och lagspecifik flexibilitet möjlig och till och med trolig

•

Liga och Ettorna – var s.k. ärvda serieplatser - målet är att slutföra dessa om det är rimligt möjligt
utan att äventyra hälsan

•

Nivå Två och lägre serier och deras zoner slutförs inte med tvång
▪

Matcher som eventuellt flyttas pga. infektion eller myndigheternas åtgärder kan efter
gemensamt beslut av lagen tävlingsarrangören lämnas ospelade

8. INVERKAN PÅ REGLER OCH BESTÄMMELSER
•

Dessa regler som berör endast regionala/amatörserier

•

Gränsdatumen 2.9. och 3.9. ändras till 13.9. och 14.9.

•

Amatörövergångar möjliga till den 13.9.

•

Tidsbunden övergång i regionala serier kan inte sluta 14.9. – 16.11.
▪

Obs! I nationella serier 14.9. > seriens sista match

•

Även internationella övergångar för amatörer möjliga enligt internationella övergångsfönster
(13.9.)

•

Vid oklara fall tolkas dessa bestämmelser mot bakgrund av tidigare tolkningsmetoder för liknande
regler.

