MCF – resultat från divisionsspel säsongen 2019-2020
Beslut enligt detta förslag tagen vid MCF:s årsmöte 13 juni 2020
På grund av den rådande pandemin kunde inte divisionsspelet 2019-2020 spelas färdigt. Division 2
and 3 spelades färdig men inte division 4 och 5. På riksnivån spelades division 1 inte färdigt och SCF
har beslutat att samtliga klubbar som säsongen 2019/2020 tillhört Elitserien eller Division 1 kommer
att tillhöra samma serier även kommande säsong.
P. g. a. att flera divisioner inte spelades färdigt måste MCF tar ett särskilt beslut om hur dessa
divisioner ska avgöras. Tävlingskommittén föreslår följande sätt att avgöra MCF:s divisionsspel för
säsongen 2019-2020:
Division 2 – avgörs som vanlig – Pga att SCF har beslutat att alla klubbar stannar kvar i division 1
betyder det att ingen föreningar/lag går upp till division 1 från division 2.
Division 3 – avgörs som vanlig – tre föreningar/lag går upp till division 2 och fyra föreningar/lag går
ned till division 4.
Division 4 – avgörs enligt följande förslag – baserade på ställning efter den 3:e sammandragningen, de
fyra bästa föreningar/lag går upp till division 3. Lagen som fanns på de första tre platserna baserade på
ställningen efter den 3:e sammandragning döms som etta, tvåa och trea i serien.
Division 5 – avgörs enligt följande förslag – lagen som fanns på de första tre platserna baserade på
ställningen efter den 2:a sammandragning döms som etta, tvåa och trea i serien. Se förslag beträffande
div 4 och 5 för säsong 2020-2021 härunder.

Säsong 2020-2021
Division 4 och 5 slås ihop till två parallella serier inom division 4. Alla föreningar/lag som fanns i
division 4 och 5 erbjuds plats i dessa serier (efter upp- och nedflyttning från division 3) och det blir
dessutom frianmälan till division 4. När lagen delas upp i dessa två parallella serier tas hänsyn till
lagens prestationer under seriespelet 2019-2020 så att de parallella serierna blir så gott det går jämna
baserade på tidigare resultat. Denna konstruktion kommer bara att gälla under säsongen 2020-2021
och inför säsongen 2021-2022 delas serien upp igen till division 4 och division 5.
Som vanligt är det föreningar och inte specifika lag som har rätt till plats i de olika divisionerna.
Observera också att eventuella vakanser i Elitserien och division 1 kommer att hanteras av SCF:s
tävlingsutskott och kan som vanligt påverka upp- och nedflyttningar.
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