Hallands Innebandyförbunds reglemente avseende uppskjuten match i
distriktsserier för seniorspel
Covid-19 säsongen 2021/22
Detta reglemente gäller tillsammans med Tävlingsbestämmelserna, Lokala
förutsättningar, seriedirektiv och övriga direktiv för tävlingsverksamheten
på distriktsnivå. Reglementet kan komma att uppdateras med kort varsel
utifrån exempelvis myndighetsbeslut, beslut av högre instans inom
idrotten eller tillämpning av ny praxis. Förändringar kommuniceras via
innebandy.se (när det gäller det nationella protokollet) och lokala
förutsättningar på hallandsibf.se.
Beslutsordning
HIBF:s Tävlingskommitté (TK), eller person utsedd av TK, är beslutande
organ rörande frågor kopplade till uppskjutna matcher i distriktets serier.
Bakgrund
Huvudinriktningen är att alla matcher ska spelas och att spelordningen i
serien ska hållas så långt det är möjligt. Det innebär att flyttade matcher
ska få ett nytt speldatum och spelas inom kortast möjliga tidsperiod i
förhållande till ursprungsdatumet. Spelprogram har tätt mellan matcher
och för att kunna få in eventuellt flyttade matcher kan färre vilodagar
mellan matcherna än gängse praxis krävas.
I grunden är det föreningens ansvar att hålla spelartruppen frisk och
skadefri. Ett ansvar som inte förändras av nuvarande situation med Covid19. Det är därför viktigt att både de sportsliga och ekonomiska
konsekvenserna av en flyttad match i första hand drabbar den förening
som har sjukdom i spelartruppen.
Syftet med att skjuta upp match
Syftet med att skjuta upp match är att få tid att kontrollera omfattande
smittspridning i laget och INTE att laget är sportsligt försvagat.
När smittspridningen anses vara under kontroll kan matcher genomföras
trots att flera spelare fortfarande är frånvarande.

Tio spelare och målvakt anses vara full trupp för matchspel, oavsett vilka
spelare som ingår i dessa elva tillgängliga spelare.
Skyldighet vid uppskjuten match
Förening som initierat att matchen ska skjutas upp pga Covid-19 ska
tillställa Hallands Innebandyförbund följande information genom mail
(halland@innebandy.se) i samband med ansökan om matchflytt:
- Vilka spelare (namn) som har insjuknat och är bekräftat smittade
- När träffades hela laget för träning eller match senast
- Vilket test har gjorts: PCR eller snabbtest
- Resultat av eventuellt PCR-test där namn, resultat och tidpunkt för test
framgår
Förening ansvarar för att inhämta den enskildes medgivande till att
informationen får vidareförmedlas till Hallands Innebandyförbund och att
informationen får hanteras utifrån vad som krävs inom ramen för ärendet.
Misstänkt eller konstaterad Covid-19 i laget
Informera Hallands Innebandyförbund om läget snarast möjligt med ett
mejl till halland@innebandy.se.
Kontakta motståndarna och informera om läget.
Arbetsgång vid ansökan om att skjuta upp match med anledning av
konstaterad Covid-19
När lagen är överens om att skjuta upp match
• Lagen inkommer, som vanligt, gemensamt med begäran om att skjuta
upp match på sedvanlig blankett för matchändring. Nytt speldatum inom
kortast möjliga tidsperiod ska anges vid flytten.
• Hallands Innebandyförbund ska godkänna nytt speldatum.
• Samtliga matcher ska placeras senast en vecka innan serierna ordinarie
slutdatum. Undantag kan göras i samråd med Hallands Innebandyförbund
när synnerliga skäl föreligger, eller när matchen är av ringa betydelse för
tabellens slutställning.

Om match skjuts upp med kort varsel
Arrangerande förening ska inom tre dagar erbjuda motståndarna minst
två nya speldatum, som inte redan ligger på datum där lagen har match.
Föreningarna ska inom fem dagar vara överens och inkomma med ny
speltid till halland@innebandy.se.
Matchen ska genomföras senast en vecka innan ordinarie seriespelets sista
omgång.
Konsekvenser om tidsramar ovan ej följs
Arrangerande förening erbjuder ej ny matchtid i enlighet med beslutad
tidsram – Hallands Innebandyförbund fattar beslut om tävlingsavgift och
eventuell WO (arrangerande förening).
Föreningarna kommer ej överens om ny matchtid i enlighet med beslutad
tidsram – Hallands Innebandyförbund fattar beslut om tävlingsavgift och
eventuell WO och så kallad dubbel-WO kan bli aktuellt, dvs 0-0 och inga
poäng delas ut.
Ej spelad match i enlighet med beslutad tidsram – Hallands
Innebandyförbund fattar beslut om tävlingsavgift och eventuell WO och så
kallad dubbel-WO kan bli aktuellt, dvs 0-0 och inga poäng delas ut.
Specifika tävlingsfrågor om att skjuta upp match och vid misstänkt
eller konstaterad Covid-19 i laget
Mejl till halland@innebandy.se eller ring under kontorstid 10.00-16.00,
0340-192 55.

