Förutsättningar uppskjutna matcher i
barn/ungdomsserier i HF Syd
Nedanstående gäller för uppskjutna matcher i barn/ungdomsserierna i HF Syd, U7-U19.

Generellt
- Vi förutsätter att alla lag/föreningar/ledare vill spela alla uppskjutna matcher, här ber vi alla
ledare/föreningar att vara ödmjuka och tillmötesgående och göra vad man kan för att hitta
lösningar.
- Match ska vara spelad senast 13/4, dvs innan påsk. Det är dock en rekommendation att
man gör vad man kan för att planera in matcherna innan den 31/3.
- Specifika förutsättningar per ålder, se nedan!

U19-U12
- Alla uppskjutna matcher ska spelas.
- För matcher uppskjutna fram till 2022-01-21 gäller att matcherna ska vara inplanerade
på nytt speldatum senast 2022-02-24 (Bifogat detta brev hittar ni en excelfil med U19-U12
matcher uppskjutna fram till 2022-01-21) Vi ber er att i så stor utsträckning som möjligt i de
fall det är rimligt sett till resavstånd att planera in era uppskjutna matcher på vardag istället
för på helg, för att underlätta domartillsättningen.
- För matcher uppskjutna från 2022-01-22 och framåt gäller: Ny matchtid ska tas fram så
fort som möjligt, men som senast vara överenskommen mellan lagen och meddelad HF Syd
senast 14 dagar efter att matchen skjutits upp. Matchändring görs i TA efter
överenskommelse med motståndarlaget. Vi ber er att i så stor utsträckning som möjligt i de
fall det är rimligt sett till resavstånd att planera in era uppskjutna matcher på vardag istället
för på helg, för att underlätta domartillsättningen.
- Vid problem att hitta nytt speldatum inom 14 dagar från att matchen skjutits upp skall
kontakt tas med HF Syds tävlingsavdelning för vägledning. Om det behövs tar HF Syd TK
beslut om när matchen ska spelas. HF Syds tävlingsavdelning har rätt att öka tidsfristen för
att inkomma med nytt matchdatum med upp till 7 dagar.
Vid Covid-19:
- Om match efter den 13/4 är ospelad av anledning som går att koppla till Covid-19 så stryks
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matchen från spelschemat och förblir ospelad. Tabell räknas då utifrån spelade matcher fram
till den 13/4.

U11-U7
- Om båda lagen, eller vid sammandrag ALLA inblandade lag är överens kan man komma
överens om att uppskjuten match eller sammandrag INTE ska spelas, utan istället strykas
från spelprogrammet.
Det förutsätter att inblandade lag har gjort vad man kan för att få matcherna spelade.
Växjö, 2022-01-21
Tävlingskommittén i HF Syd
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