USM U14 säsongen 20-21
Gjensidige USM Handbolls tävlingsklasser för flickor 14 och pojkar 14 får
ett nytt format säsongen 2020-2021. Detta dokument innehåller en sammanfattning av det nya upplägget.
Gjensidige USM Handbolls U14-klasser
genomförs enligt nedanstående modell.
Tävlingen spelas med fyra steg och ett
finalspel. Steg 1 och 2 spelas på hösten
medan steg 3, steg 4 och finalspelet spelas
på våren.
Alla deltagande lag spelar steg 1, 2, 3 och
4. Resultat i föregående steg rangordnar
lagen till nästa steg.
Kvalificering till finalspelet kommer endast att ske från de steg 4-grupper där de
lag som lyckats bäst under året är inlottade.
Höstens spel
Steg 1 och 2 kommer att samlottas vilket
innebär att lagen redan inför steg 1 vet
vilken ort de ska åka till i steg 2.
•
•
•

•

Deltagande lag delas in i tio regionala grupperingar.
Inom varje regjonal grupp delas
lagen in i tre steg 1-grupper med tre
separata arrangörer.
Efter avslutat steg 1-spel lottas
lagen inom varje regional grupp in
i nya grupper baserat på utfallet i
steg 1.
Alla dessa steg 2-grupper spelas på
samma ort i två närliggande hallar,
troligen med en arrangör.

Vårens spel
Efter steg 2 blir tävlingen lottad med
regional och nationell inriktning. Strävan är
att säkerställa en så god reseekonomi för
deltagande lag som vi anser är möjligt.
•
•
•

•

Från steg 2 till steg 3 flyttas lagen
vidare till tre olika steg 3-grupperingar baserat på utfallet i steg 2.
Från steg 3 till steg 4 flyttas lagen
vidare till fem olika steg 4-grupperingar baserat på utfallet i steg 3.
Kvalificering till finalspelet görs
därefter endast från den steg
4-gruppering där de mest framgångsrika lagen har samlats.
Finalspelet genomförs i Uppsala
med alla USM-klasser samlat. Det
är åtta lag från varje klass som kvalificerar sig för finalspelet.

Övrig information
Efter varje avslutat steg kan ett lag utan
kostnad dra sig ur från fortsatt deltagande.
Mer information om detta finns i USM:s
tävlingsreglemente.
På nästa uppslag finner ni en genomgång av det nya upplägget som ger en
fördjupad bild av hur USM U14 kommer
att spelas.

Så här spelas U14-klassen
Exempel beräknat på 120 lag

De 120 lagen delas inledningsvis upp i tio grupper med tolv lag i varje grupp. Indelningen görs regionalt,
men med strävan att lag från intilliggande distrikt ska mixas ihop. Lag från norra Sverige läggs ihop med lag
från östra Sverige. Detta geografiska tänk påminner om det vi redan i dag tillämpar i steg 1 och 2.

Steg 1 och 2 spelas indelat i tio regionala
grupper från norr
till söder. Se karta för
exempel på indelning.

4

I steg 1 arrangeras
tre fyrlagsgrupper,
en i Torsby, en i Ludvika
och en i Strängnäs. Alla
tolv lag spelare sedan
steg 2, som arrangeras
i Örebro. Denna förutsättning känner lagen
till redan när lottningen
till steg 1 publiceras.

1
2
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32 lag.

De tre främsta från
de åtta 3A-grupperna.
Vinnarna i de åtta
3B-grupperna.

Åtta femlagsgrupper.

1B Ludvika

2A: 1:a 1A, 2:a 1B, 1:a 1C
2B: 2:a 1A, 1:a 1B, 2:a 1C
2C: 3:a 1A, 4:a 1B, 3:a 1C
2D: 4:a 1A, 3:a 1B, 4:a 1C

Tolv lag, 18 matcher

Fyra lag
Sex matcher

40 lag.

De fyra främsta från de
tio steg 1-2-grupperna.
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16

Placeringsmatcher

1C Strängnäs 1:a 2A-1:a 2B, 2:a 2A-2:a 2B,
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Åtta fyrlagsgrupper.

Steg 3A
2 Örebro

Fyra lag
Sex matcher

Två fyrlagsgrupper.
Placeringsmatcher.
Åtta vinnare från
4A-grupperna

Steg 4A

24

1A Torsby

Fyra lag
Sex matcher

Finalspelet
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3:a 2A-2:a 2D, 3:a 2B-2:a 2C,
1:a 2C-1:a 2D, 3:a 2C-3:a 2D

Steg 4B

Sex fyrlagsgrupper.
24 lag.
Lag 4-5 3A-grupperna.
Lag 2 3B-grupperna.
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Steg 3B

Åtta femlagsgrupper.

40 lag.

Lag 5-8 från de tio
steg 1-2-grupperna.

Regional grupp 4 illustrerar
hur spelet i steg 1 och 2
genomförs.

8
16

Steg 3C

Åtta femlagsgrupper.

40 lag.

Lag 9-12 från de tio
steg 1-2-grupperna.

16

Steg 4C

16

8

Sex fyrlagsgrupper.
24 lag.
Lag 3-4 3B-grupperna.
Lag 1 3C-grupperna.

Steg 4D

Sex fyrlagsgrupper.
24 lag.
Lag 5 3B-grupperna.
Lag 2-3 3C-grupperna.

Steg 4E

Fyra fyrlagsgrupper.
16 lag.
Lag 4-5 3C-grupperna.

Lagen som spelar steg
4B. 4C, 4D och 4E har
spelat färdigt efter steg 4.

