Östersund 20200423

JHFFs beslut för distriktets tävlingar säsongen 2020.

Bakgrund: JHFF har under hela Corona-pandemin försökt rädda så många fotbollsmatcher
som möjligt och därför, så långt det varit möjligt, undvikit att ställa in och skjuta upp. JHFF
fick den 14/4 en hint om att nya råd och riktlinjer var på väg från Folkhälsomyndigheten och
SvFF. Dessa nya förhållningsorder kom 16/4. På söndag den 19/4 bestämdes att Norrlands
Tävlingskommitté skulle sammanträda för att försöka synka seriestarterna i Norrland. Detta
möte skedde 22/4. Efter detta möte kunde JHFFs Tävlingsutskott gå till beslut. Idag, 23/4, ger
vi därför följande riktlinjer för distriktets tävlingsverksamhet säsongen 2020. Beslutet är fattat
för att skapa så stor trygghet som möjligt, ge sportslig rättvisa och innehålla en tidsmarginal
som förhoppningsvis räcker för att slippa riva upp beslutet. Att div 4- och 5-serierna för
herrar avgörs i enkelmöten beror på att vi bedömer att det blir mycket svårt att hinna spela
dubbelmöten om restriktionerna mot att spela seniorfotboll hävs först i mitten på juni, vilket
tycks vara det SvFF ställt in sig på.
Alla Jämtland/Härjedalen FFs barn- och ungdomsmatcher spelas som planerat (spelare
födda -02 och senare) med följande förtydliganden:
•
•

•

Gruppspelet i DM måste vara färdigspelat senast 10 augusti för att vi ska kunna
genomföra finaldagen i DM den 22 aug.
Om något av lagen inte kan spela blir det WO utan avgift. Fler WO kan lämnas utan
att laget bli uteslutet ur serien. Om inget av lagen kan spela matchen, stryks matchen
och sätts som inställd i Fogis av JHFF.
JHFF uppmanar alla lag att ta stor hänsyn och acceptera önskemål om att flytta
matcher om något lag önskar det med anledning av sjukdom.

Herrar div 4 och 5.
•
•
•
•
•
•
•

Serierna spelas som enkelserie enligt höstomgångens original-lottning (from omg 10).
Matcher där lagen skiftat hemma- och bortamöten läggs tillbaka enligt
orginallottningen.
Omg 10 läggs i grundförslaget där ni planerat in den, om båda lagen är överens, kan
den flyttas till valfritt datum före omg 12. Omgångarna 11 och 12 får lagen justera.
Omgångarna 13 tom 18 ligger kvar där lagen lagt in dom.
Om något av lagen inte kan spela blir det WO utan avgift. Fler WO kan lämnas utan
att laget bli uteslutet.
Om inget av lagen vill spela döms matchen som dubbel WO.
Upp- och nedflyttning sker enligt plan.

Damer div 3 och Herrar div 6
•
•
•
•
•

Omgångarna 1-4 flyttas och läggs efter sista omgången. Nytt spelschema skickas ut.
Om något av lagen inte kan spela blir det WO utan avgift. Fler WO kan lämnas utan
att laget bli uteslutet.
Om inget av lagen vill spela döms matchen som dubbel WO.
Uppflyttningsserien och fortsättningsserien utgår.
Respektive gruppsegrare spelar kval om direkt uppflyttning genom ett dubbelmöte,
en match hemma och en match borta. Om något av lagen lämnar WO till en av
matcherna i kvalet, tilldöms andra laget som segrare av kvalspelet.

Senior DM, damer
•

Sista speldatum för semifinalerna ligger fast.

Senior DM, herrar
•
•

Speldatumen är justerade med första omgång tidigast 11/6 och final senast 30/9.
Sista speldatum för varje omgång är det datum som ligger i Fogis.

enligt uppdrag,
P-O Larsson

