Östergötlands Ishockeyförbund
Uppdaterad 200922
Riktlinjer vid sjukdom i lag inom regionala och distriktsserier
(ÖIFH) säsongen 20/21.
Regionens och Distriktets (ÖIFH)tävlingskommitté är det beslutande organet
gällande tävlingsärenden för regionala och distriktets serier arrangerade av
respektive distrikt.
Dessa riktlinjer kan revideras under säsongen utifrån förändrat smittläge och
myndighetsbeslut. Varje ärende är unikt och behöver separat prövning men dessa
riktlinjer ska fungera som ett stöd vid beslutsfattandet. Stor respekt ska tas för
läkares eller annan kunnig personal inom smittspridning utlåtande i
beslutsfattandet.
1. Vid flera konstaterade fall eller insjuknade med stark misstanke om Corona
bland spelare och ledare i en förenings lag, samt om möjligt ett medicinskt
utlåtande kan match i första hand skjutas upp och i andra hand ställas in efter
beslut i regionens tävlingskommitté. I brådskande ärenden kan
serieadministratören på delegation av tävlingskommittén besluta att skjuta upp
match. För att kunna ställa in match (som ej kommer att spelas) måste beslut
tas i tävlingskommittén. I de fall ett utlåtande med avrådan om tävling p.g.a.
risken för smittspridning kommer från regionens smittskyddsläkare, myndighet
eller liknande kommer detta vara vägledande i kommitténs beslutsfattande.
2. Om tävlingsmatch skjuts upp ska nytt speldatum beslutas skyndsamt och det nya
datumet vara inom 4 veckor (28 dagar) från det ordinarie speldatumet. Match
måste alltid genomföras innan det i seriebestämmelserna angivna slutdatumet
för serie, kvalomgång eller slutspelsomgång. Föreningarna beslutar i samråd
om nytt speldatum, efter att ha inhämtat synpunkter från berörd
serieadministratör.
3. Om nytt speldatum enligt punkt 2 inte kan fastställas på grund av tidsbrist eller
annan anledning kommer beslut gällande matchen och lagen att tas enligt
Tävlingsbestämmelserna 5:11 Uteblivande från eller avbrytande av match

4. Eventuella tvister mellan föreningar gällande kostnader vid uppskjuten eller
inställande match avgörs av tävlingskommittén. Se Tävlingsbestämmelserna
5:10 Uppskjutande av match
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