SMÅLANDSCUPEN

2018 / 2019

Smålandscupen 2018 / 2019 kommer att genomföras enligt följande.
- Fri stil för knattar och pojkar vid 2 tävlingar under hösten.
- Grekisk romersk stil för knattar och pojkar vid 2 tävlingar under våren.
- Fri stil för tjejer vid samtliga tävlingar.

KNATTAR, 7 - 11 år, POJKAR, 11 - 14 år, TJEJER, 7 år och uppåt
Ni som är för gamla eller för bra för Smålandscupen anmäler er
med ålder, vikt och brottningsstatus för matchsparring.
Arrangören lottar ihop er som på Smålandscupen.
OBS:

MEDICINSK
KONTROLL:
REGLER:

REGELGENOMGÅNG:

Ingen invägning kommer att äga rum tävlingsdagen.
Den skriftliga anmälan kommer att gälla som invägning.
Tillkommer det några ändringar i anmälan så ska man meddela
arrangören senast Fredag kl. 19.00 (tävlingsveckan).
På inbjudan ska arrangören notera ett telefonnummer som man kan nå under
morgonen tävlingsdagen, ifall det skulle vara så att någon brottare har
lämnat återbud i sista stund.

Kl. 10.00

TÄVLING: Kl. 11.00

Klubbarna anmäler brottarnas namn och exakta vikt, ålder, träningstid och
nybörjare.
Arrangörsförening sorterar brottare i grupper om 4-5 st. Sortera efter
- ålderskategori
- vikt
- sträva efter matcher mot andra brottare i andra föreningar.
- 4-5 i varje grupp i viktklasser som inte behöver följa de nationella klasserna.
Arrangörsförening gör egna viktklasser som anpassas efter sortering
A, B, C, D, E, och så vidare. Detta innebär att klasserna döps om istället
för kilo till bokstäver, t.ex.24 kg blir knatte A. Det viktiga är att det blir 4 till 5
i varje viktklass som har ungefär lika kompetensnivå för att alla ska få matcher.
När arrangörsföreningen har sorterat brottarna kan alla matchlistor skrivas utan
att invänta resultat (kan göras på fredagen) Varje brottare får minst 3 matcher
eller högst 4 matcher. Det skulle innebära kortare tävlingar, effektivare och
mycket enklare tävlingar. men viktfördelningen får inte vara för stor.
För varje tävling i cupen ska en regelgenomgång
genomföras med start Kl. 10.30 (ca. 30 min.) utförs av
de domare som finns vid tävlingen.

STARTAVGIFT:

75 kronor per deltagare, betalas vid tävlingen. (Tillfaller arrangören)

DOMARE:

Endomarsystem, arrangören kallar och bekostar erforderligt antal
domare, (2 st utbildade matchledare, 2 st utbildade protokollförare.)
Domare kommer att tas ut av Smålands BF:s domaransvarig, Peter Gustavsson.
Milersättning och arvode till domare följer
Svenska Brottningsförbundets regler.

TÄVLINGSSEKRETERARE:

Enligt beslut från Svenska BF så ska det vara en licensierad
tävlingssekreterare som lottar tävlingen.

ANMÄLAN:

Anmäl brottarna senast tisdag kväll, tävlingsveckan.

RESULTAT:

Resultat och Tävlingsrapport skickas till Smålands BF efter avslutad tävling.

15 år och uppåt:

Det finns möjlighet för klubbarna att deltaga med NYBÖRJARE som är
15 år och uppåt.
Meddela ålder och vikt vid anmälan så pusslar arrangören ihop lämpliga
klasser. Glöm ej att ringa till arrangören och hör om det blir matcher för
anmälda brottare.
Fri stil under höstens tävlingar. Grek-romersk stil under vårens tävlingar.

ÖVRIGT:

Även klubbar utanför distriktet kommer att bjudas in till tävlingarna.

TÄVLINGAR
Huskvarna AIK
Värnamo BK
Oskarshamns BK
BK Enig

28 oktober
24 november
26 januari
17 mars

2018
2018
2019
2019

