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Förutsättningar Seriespel Seniorer
Till: Deltagande föreningar i förbundsserierna som administreras av Skånes
HF säsongen 2020/21.
Serierna är nu fastställda och kan hämtas i tävlingssystemet nya TA.
Vi ber er noga läsa igenom följande information innan ni bokar era matchtider.
•
•
•
•
•
•

Angivet datum på spelprogrammet avslutar den vecka matcherna är inplacerade.
Lägg in datum, tid och spelhall för era hemmamatcher i TA.
Då reslängden enkel resa överstiger 15 mil kan match inte inbokas vardag utan
motståndarlagets medgivande. Ha som regel att stäm av vardagsmatch med
motståndare även om det inte är 15 mils resväg.
När ni behöver flytta en match så måste nytt speldatum vara klart annars tillåts inga
matchflyttar i Seniorserier.
Div 2 Herr och Dam samt Div 3 Herr är svårare att flytta matcher i än våra regionala
serier.
Sista spelomgången i HA div 2 S, DA div 2 S och HA div 3 S skall spelas med gemensam
starttid och skall ovillkorligen följas enligt direktiv från Svenska HF.
Herr Div 2 S spelas söndag 14 mars 16:00
Damer Div 2 S spelas söndag 14 mars 13:00
Herrar Div 3 S spelas lördag 13 mars 15:00
Damer Div 3 sista speldag är söndag 13 december för höstens serie. Inga matcher
efter detta datum.
Herrar Div 4 SA och SB sista speldag är söndag 21 mars. Inga matcher efter detta
datum.

•

Damer Div 2 S innehåller 12 lag och har följande förutsättningar:
Lag 1 till Div 1.
Lag 2 kval till Div 1.
Lag 3 - 8 kvar i Div 2.
Lag 9 - 10 kval till Div 2
Lag 11 - 12 till Div 3.

•

Herr Div 2 S innehåller 12 lag och har följande förutsättningar:
Lag 1 till Div 1.
Lag 2 - 3 kval till Div 1.
Lag 4 - 8 kvar i Div 2.
Lag 9 - 10 kval till Div 2.
Lag 11 - 12 till Div 3.

•

Damer Div 3 är 3 serier med 27 lag anmälda. För att ta hänsyn till jämna och
utvecklande matcher så kommer denna division att spelas i 3 serier på hösten med 9
lag och enkelmöten, det vill säga 9 omgångar med 8 matcher (1 lag står över var sin
omgång) på hösten. De tre främsta i går vidare till uppflyttningsserie (9 lag) på våren
med samma upplägg som på hösten, man tar inte med sig poängen. Resterande lag
spelar en 2 fortsättningsserier. Lag 4–6 till en serie och 7–9 till en med samma
upplägg. Detta serieupplägg gäller så länge det finns fler än 24 lag anmälda till Dam
Div 3. Vid 24 lag eller färre så blir det raka 12 lags serier. Anledningen är att det inte
går att spela fler än 22 omgångar i Dam Div 3.
Förutsättningar Damer Div 3 i Uppflyttningsserien Våren
Lag 1 till Div 2
Lag 2 till Div 2
Lag 3 kval Div 2

•

Herr Div 3 innehåller 12 lag och har följande förutsättningar:
Lag 1 till Div 2
Lag 2 kval till Div 2.
Lag 3-8 kvar i Div 3.
Lag 9-10 kval till Div 3.
Lag 11-12 till Div 4.

•

Herr Div 4 är 2 serier och har följande förutsättningar
Lag 1 i resp Herr 4 A och B till Div 3
Lag 2 i resp Herr 4 A och B kval till Div 3

När det gäller tidpunkt för inlämning av matchtider skall dessa vara inlagda i TA-systemet
senast onsdagen den 20/8. Vi ber er respektera detta datum. Ni har sedan till 5/9 att göra
justeringar i programmet fritt. Efter detta datum betraktas alla justeringar som
matchändringar enligt gällande tariff. Om ni måste flytta matcher pga USM U18 så skall
detta meddelas senast måndagen efter kvalificering till nästa steg annars ingen matchflytt.
För Skånes HF:s TK
Bjarne Persson
Tävlingsansvarig
070-7449647, bjarne@skanskhandboll.se

