Kompletterande tävlingsbestämmelser för volleyboll
Coronaanpassningar säsongen 2020/21
Gäller från 2020-09-07 och fram tills annat meddelas. Uppdaterad 2020-01-14.

Allmänt:
• Vid match ansvarar hemmalaget för att arrangemanget genomförs på ett säkert sätt, i enlighet
med myndigheternas rekommendationer och Svenska Volleybollförbundets råd och riktlinjer.
• När matchprotokollet skrivs under innan match intygas att lagets spelare och ledare inte
känner symtom på sjukdom samt att de tagit del av både Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och Svenska Volleybollförbundets råd och riktlinjer, som ska följas.
• Tävlingsledningen äger rätten att utifrån förbundsstyrelsens beslut justera serie-, kval- och
slutspelsupplägg under pågående säsong om så krävs för att säsongen ska kunna färdigspelas.

Skjuta upp / ställa in match på grund av sjukdom:
• Spelare som känner minsta symtom på sjukdom ska ej delta i match. Konstaterad
coronasmitta, okänd eller annan sjukdom samt symtom på sjukdom ska hanteras enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Svenska Volleybollförbundets råd och
riktlinjer.
• Spelare som under pågående match känner minsta symtom på sjukdom ska omedelbart lämna
området och inte spela mer vid aktuellt tillfälle.
• Lag med spelare som deltar i match trots konstaterad sjukdom eller symtom på sådan riskerar
påföljd.
• Om sjukdomsfall inom laget gör det omöjligt att genomföra en planerad match ska matchen i
första hand flyttas till ett senare datum. Nytt datum planeras enligt överenskommelse mellan
deltagande lag och arbetet ska genomföras respektfullt, lösningsorienterat och i Fair play-anda.
• Om matchflytt inte är möjlig beslutar tävlingsledningen (TL) om eventuell WO, där segrande
lag tilldelas segern med setsiffrorna 3-0 (25-0, 25-0, 25-0).
• Enstaka sjukdomsfall är inte skäl för matchflytt eller inställd match, om det inte innebär att
laget har för få spelare för att genomföra matchen. Undantag om det regionala smittskyddet
rekommenderar att match skjuts upp.
• Lag utan sjukdomsfall kan inte begära matchflytt eller inställd match med hänvisning till
corona.
• På grund av rådande pandemi lämnas amnesti från § 63, ”Om match flyttas framåt i tiden har
endast de spelare rätt att medverka som vid tiden för den ursprungliga matchen var spelklara
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för föreningen. Om match flyttats framåt i tiden på förslag av den ena föreningen eller på
grund av omständigheter som beror på den ena föreningen gäller inte denna inskränkning för
den andra föreningen”.
• Hemmalaget står alltid för hallhyra i händelse av match som ställs in på kort varsel, oavsett
vilket lag som inte kan spela.

Mästerskap samt upp-/nedflyttning:
Svenska mästare koras:
1. Om slutspel färdigspelats. Segraren tilldelas då SM-titeln.
2. Om grundserien färdigspelats men slutspelet inte kan fullbordas. Grundseriesegraren
tilldelas då SM-titeln.
• Om grundserien eller SM-slutspelet tvingas till tidigt avslut äger tävlingsledningen, om
omständigheterna tillåter det, rätten att ta fram ett nytt upplägg som förbundsstyrelsen fattar
beslut om och som gör det möjligt att färdigspela säsongen och kora mästare.
Upp-/nedflyttning i händelse av tidigt säsongsavslut:
• Om säsongen avslutas i förtid sker ingen upp-/nedflyttning mellan serierna. Eventuella
seriesegrare i division 3 samt lag i division 2 och 1 som anmält sig för positivt kval äger förtur
till platser som eventuellt blir vakanta i högre serie.
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