Regelverk gällande Covid-19 under slutspel Elitserien Herrar

2021-02-03

Följande regelverk gäller 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.

Åttondelsfinaler
1. Åttondelar spelas fredag 26 feb och söndag 28 feb med spel enligt UEFA-modellen
hemma/borta.
2. Om ett lag drabbas av konstaterad alternativt symtom av Covid-19 inför eller under
pågående åttondelsfinalsperiod och inte kan ställa ett lag på banan, tvingas laget lämna
w.o*** i en eller båda matcherna. TK fastställer w.o. i de matcher där man inte kan spela i
samråd med covidgruppen.

Kvartsfinaler
1. Kvartsfinaler spelas bäst av 5 matcher om inte annat beslut tas av TK onsdagen den 24 feb*
Om ett beslut att spela bäst av 3 matcher tas, grundar det sig på statusen av Covid-19 bland
lagen som kvalificerat sig till slutspel (10 lag). Beslut om att spela bäst av 3 matcher görs för
att vinna tid vid eventuellt Covid-19 ärende i något av lagen.
Kvartsfinaldagar är;
kvart 1 onsdag 3 mars
kvart 2 fredag 5 mars
kvart 3 (1) söndag 7 mars
kvart 4 (2) tisdag 9 mars
kvart 5 (3) torsdag 11 mars
Inom parantes alternativa dagar vid beslut om bäst av 3 matcher.
ALLA kvartsfinaler spelas då bäst av 3 matcher.
2. Om ett lag drabbas av konstaterad alternativt symtom av Covid-19 under pågående
kvartsfinalsperiod och inte kan ställa ett lag på banan, tvingas laget lämna w.o*** i en eller
flera matcher. TK fastställer w.o. i de matcher där man inte kan spela i samråd med
covidgruppen.

Semifinaler
1. Semifinaler spelas bäst av 5 matcher om inte annat beslut tas av TK torsdag den 11 mars**
Om ett beslut att spela bäst av 3 matcher tas, grundar det sig på statusen av Covid-19 bland
lagen som kvalificerat sig till slutspel (4 lag). Beslut om att spela bäst av 3 matcher görs för
att vinna tid vid eventuellt Covid-19 ärende i något av lagen.
semi 1 söndag 14 mars
semi 2 tisdag 16 mars
semi 3 (1) torsdag 18 mars
semi 4 (2) lördag 20 mars
semi 5 (3) måndag 22 mars
Inom parantes alternativa dagar vid beslut om bäst av 3 matcher.
ALLA semifinaler spelas då bäst av 3 matcher.
2. Om ett lag drabbas av konstaterad alternativt symtom av Covid-19 under pågående
semifinalsperiod och inte kan ställa ett lag på banan, tvingas laget lämna w.o*** i en eller
flera matcher. TK fastställer w.o. i de matcher där man inte kan spela i samråd med
covidgruppen.

*) Onsdag den 24 feb är dagen efter slutspelsvalen. Det är
då 7 dagar till 1:a kvarten vid ordinarie kvartsfinalspel med
bäst av 5 matcher. Om det skulle visa sig att Covid-19
inträffar är det ytterligare 5 dagar till eventuell förskjuten
kvartsfinalserie till bäst av 3 matcher.
**) Torsdag den 11 mars är den dag som semifinallagen blir
klara vid eventuellt spel bäst av 3 matcher. Om det skulle
visa sig att Covid-19 inträffar är det 7 dagar till 1:a semi vid
eventuell förskjuten semifinalserie till bäst av 3 matcher.
Visar det sig att vi spelar kvartsfinal bäst av 5 matcher tas
beslut om antal matcher i semifinal när samtliga matcher är
färdigspelade. Beslut kan fattas från söndag 7 mars
(ordinarie kvart 3) till torsdag 11 mars
(ordinarie kvart 5, alt kvart 3 vid spel bäst av 3 matcher)
***) Om w.o tillämpas vid någon av matcherna utgår ingen
straffavgift eller nedgradering i seriesystemet enligt
ordinarie tävlingsbestämmelser.
Tillämpningen av w.o regler som gällt under
”pandemiregelverket” i grundserien utgår, dvs inga
straffavgifter utgår.

