Regelverk gällande Covid-19 under slutspel Elitserien Damer

2021-02-04

Följande regelverk gäller för slutspel och om konstaterad alternativt symtom av Covid-19 drabbar lag
inför och under kommande planerat slutspel. Som grund gäller de under säsongen antagna
riktlinjerna för matchspel. Självskattningsformulären ligger till grund för vilka spelare och ledare som
kan deltaga i en match. Hantering av Covid-19 ärenden sker genom covidgruppen som
rekommenderar till TK om skäl föreligger till förändring av antalet kvartsfinaler eller semifinaler,
alternativt w.o.
Slutspel Elitserien
1. Lag 1–2 direkt till semifinal där Lag 1 väljer ett av lagen placerat 3 eller 4 i grundserien på sin
semifinal halva.
2. Lag 3–6 till kvartsfinal där placerat lag 3 väljer motståndare av placerat lag 5-6 i grundserien.
Kvartsfinaler (Kvartsfinaler spelas enligt UEFA-modellen där bäst placerade lag avslutar hemma)
Match 1: Lag 3 – Lag 5 eller 6
Match 2: Lag 4 – Lag 5 eller 6
Semifinaler (spelas i bäst av tre matcher)
Match 1: Lag 1 – vinnaren i match 1 eller 2
Match 2: Lag 2 – vinnaren i match 1 eller 2
Kvartsfinaler och semifinalerna spelas enligt sudden death principen enligt TB 2 kap.3 §.
Om matchen fortfarande är oavgjord sker avgörande genom straffslag enligt TB 2 kap.4 §.
I semifinalen börjar bäst placerade laget med bortamatch och har avgörande 3:e match på
hemmaplan.
Semifinalsegrarna är kvalificerade till Bandyfinalen lördag den 27 mars i Uppsala.
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Kvartsfinaler
1. Om det av tidsmässiga skäl inte går att spela enligt UEFA-modellen hemma/borta så avgörs
dessa matcher enligt följande:
a. en avgörande match där bäst placerad i grundserie spelar på hemmaplan
b. Om ett lag drabbas av Covid-19 inför och under kvartsfinaler, får TK fastställa w.o. i
de matcher där man inte får/kan spela pga. Covid-19.
Semifinaler
2. Om det av tidsmässiga skäl inte går att antingen spela tre semifinaler eller så avgörs dessa
matcher enligt följande:
a. Semifinalstart kan flyttas fram om lag inför semifinalspel drabbas av Covid-19. TK
fastställer då nya speldatum för bägge semifinalerna.
b. Semifinal spelas enligt UEFA-modellen hemma/borta där TK fastställer dessa nya
speldatum för bägge semifinalerna.
c. Om ett lag drabbas av Covid-19 inför och under semifinaler, får TK fastställa w.o. i de
matcher där man inte får/kan spela pga. Covid-19.
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