Stockholm 2017-12-06

Bestämmelser för Lilla Fyrstads för pojkar (grek-rom.stil) resp. flickor 2018
Arrangör
Svenska Brottningsförbundet tillsammans med de olika grupparrangörerna.
Datum
Grundomgången går den 20 januari 2018 och riksfinalen den 24 februari 2018.
Avancemang
Gruppvinnarna i grundomgången avancerar till riksfinalen. Om det blir fler eller färre än fyra grupper i
grundomgången kan riksfinalen komma att utformas något annorlunda än en vanlig fyrstadstävling.
För att Lilla Fyrstads ska avgöras krävs minst 4 anmälda lag.
Deltagande lag
- Klubblag, med tillåtelse att låna upp till tre brottare utan geografisk begränsning inom Sverige. En och
samma klubb har rätt att anmäla både ett A- och ett B-lag.
- Allianser av två klubbar, utan tillåtelse att låna brottare.
- Distriktslag, upp till fem lag per distrikt, utan tillåtelse att låna brottare från andra distrikt. Formellt
ansvar för lagen har respektive distriktsförbund.
Distrikt som så önskar ska få gå ihop med varandra och i Fyrstadssammanhang betraktas som ett distrikt.
Sådan sammanslagning måste i ett första steg, före anmälan av lag, godkännas av SBF.
Namn på lagen
Lag bestående av en klubb ska använda klubbens namn. Allianser ska använda båda klubbarnas namn i
kombination. Distriktslagen ska i sina namn ha med distriktets namn samt ytterligare minst ett ord som
särskiljer laget från övriga lag från samma distrikt.
Lånebrottare
Klubblag kan låna upp till tre för svensk klubb licensierade brottare till Fyrstads utan geografisk
begränsning inom Sverige. Låneblankett finns på hemsidan, och ska vara inskickad till SBF senast den 5
januari 2018. Allianser och distriktslag tillåts inte låna brottare.
Rätt att delta
Alla brottare bosatta i Sverige inom åldersspannet 10-18 år får delta förutsatt att de är licensierade för
svensk klubb. Kravet att man ska ha uppehållstillstånd för att få delta i lagtävling gäller inte för lilla
Fyrstads.
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Invägning
Definitiv inte ändringsbar laguppställning lämnas till vägningschefen före invägningens början. Varje lag
får endast väga in en brottare i varje viktklass. Ev. protester mot konkurrerande lags laguppställningar ska
göras innan vägningstidens utgång. Därefter kommer inga sådana protester att godkännas.
Lottning
I Fyrstadssammanhang nya klubblag eller konstellationer ska i normalfallet lottas in i de lägsta grupperna.
SBF/Program förbehåller sig en viss frihet vad gäller lottning till de olika grupperna.
Deltagarnas ålder
Brottarnas födelseår ska vara i spannet från och med 2000 till och med 2008.
Viktklasser
Pojkar: 34/38, 41, 44, 48, 52, 55, 60, 65, 71, 80
Flickor: 29/33, 36, 39, 42, 46, 49, 53, 57, 61, 65
Brottaren äger rätt att delta i den viktklass dennes vikt vid invägningen faller inom eller den närmast
högre. Detta gäller samtliga viktklasser
Brottningsregler
De regler för kategorin Pojkar resp. Flickor/äldre som gäller vid tävlingstillfället tillämpas.
WO-regel
Lämnar en brottare WO i någon match får denne ej fortsätta tävlingen.
Avgift
Anmälningsavgiften är 1000 kr per lag, gäller även arrangerande lag, som faktureras av SBF.
Efteranmälan i mån av plats kostar 2000 kr. Vid efteranmälan kan inte grupptilldelning garanteras. Lag
som anmäler sitt deltagande, men som drar sig ur efter anmälningstidens utgång åläggs att betala en
straffavgift på 1000 kr till SBF utöver anmälningsavgiften.
Domare
Domare utses av Svenska Brottningsdomareförbundet (SBDF). Domarna ska av respektive arrangör erhålla
av SBF fastställda ersättningar. I samtliga grupper används tre domare.
Tävlingssekreterare
Till riksfinalen, Lilla Fyrstads för killar, utses en sekreterare av Svenska Tävlingssekreterarförbundet (STSF),
ska av respektive arrangör erhålla av SBF fastställda ersättningar
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Inbjudan
Utsedda arrangörer ska bjuda in gästande lag samt neutral matchledare senast 14 dagar före
arrangemanget. Gästande lag ska bekräfta sitt deltagande senast sju dagar före tävling.
Matchordning
Arrangören bestämmer matchordningen och den meddelas i samband med
inbjudan.
Priser
Varje arrangör erhåller silvermedaljer till segrande lag (10+2), bronsmedaljer till övriga lags brottare, en
tränare samt en ledare och till domarteamet, summa 51 medaljer.
Riksfinal
Gruppsegrarna möts i en riksfinal den 24 februari. Denna arrangeras av SBF tillsammans någon av
segrarna i grundomgången. Finalarrangör utses av SBF. Berörda föreningar är välkomna att skicka in en
ansökan innehållande arrangemangsbeskrivning. Startavgift ska inte erläggas för riksfinalen. Dock
kommer arrangören att debiteras en arrangörsavgift om 1000 kr. Vid riksfinalen skall representant från
Svenska Brottningsförbundet närvara på SBF:s bekostnad. Priser vid riksfinalen – lagpris till samtliga 4 lag,
medaljer i guld, silver och brons till de tre bästa lagens brottare. Bronsmedaljer till 3 domare och en
Tävlingssekreterare. Riksfinalens bäste brottare utses med åtföljande pris. Juryn består av en
representant vardera från deltagande lag samt SBF-representanten. Lag som drar sig ur riksfinalen åläggs
att betala 3000 kr, varav 2000 kr går till arrangerande klubb.
Mattan
Mattan skall minst hålla måtten 10 x 10 meter.
Anmälan
Anmälan om deltagande och önskemål om arrangörskap ska skickas digitalt till SBF/Program senast den
21 december 2017.
Efteranmälan
Efteranmälan tas emot i mån av plats. Kostnaden är 2000:-. Gruppindelning kan inte garanteras.
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Lag- och matchpoängberäkning
Vid lagtävlingar inom Sverige sanktionerade av SBF ska följande poängberäkningssystem gälla:
1. Lagen tilldelas matchpoäng enligt följande:
a. Vinst på fall, wo, diskning eller uppgivet ger 5-0
b. Vinst på teknisk överlägsenhet då förloraren inte tagit poäng 4-0
c. Vinst på teknisk överlägsenhet då förloraren tagit poäng 4-1
d. Vinst på poäng då förloraren inte tagit poäng 3-0
e. Vinst på poäng då förloraren tagit poäng 3-1
f. Båda brottarna diskvalificerade 0-0
2. Det lag som har flest matchpoäng enligt ovan tilldelas två lagpoäng och det förlorande laget noll
lagpoäng. Slutar lagmatchen med samma antal matchpoäng för båda lagen tilldelas de varsin lagpoäng.
3. Om två eller fler lag hamnar på samma lagpoäng rangordnas de enligt matchpoängskillnaden för
respektive lag varvid det lag som har störst positiv matchpoängskillnad, eller lägst negativ
matchpoängskillnad, placeras först.
4. Om mer än ett lag har samma matchpoängskillnad placeras det lag först som har erövrat flest
matchpoäng.
5. Om det fortfarande är lika rangordnas lagen efter flest 5-0-vinster enligt punkt 1a ovan.
6. Om det fortfarande är lika rangordnas lagen efter högsta summan av 4-0- och 4-1-vinster enligt
punkterna 1b och 1c ovan.
7. Om det fortfarande är lika mellan två eller fler lag avgörs tävlingen genom resultat i "extramatcher" i
genom lottdragning vald viktklass mellan de aktuella lagen. Lottdragningen sker genom att en neutral
person drar en av åtta lotter, en för varje viktklass. Är det tre eller flera lag som är lika möts alla de aktuella
lagens brottare i lottad viktklass. Är det två lag möts dessa två lags brottare i lottad viktklass. Resultaten
avgör rangordningen av lagen. För denna "förlängning" gäller rangordningskriterierna i Allmänna
tävlingsbestämmelser för individuella tävlingar.
Punkterna 2-6 avser summering av hela tävlingen, dvs. sex lagmatcher om det är fyra deltagande lag.
Klassegrare
Klassegrare koras enligt de regler som gäller för individuella tävlingar. Information finns i Allmänna
tävlingsbestämmelser.
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Rapportering
Arrangörerna ska omedelbart efter avslutad tävling mejla härför avsedda resultat- och matchprotokoll
korrekt ifyllda till SBF/Program på adress program@swedewrestling.se. Arrangörerna ska till samma
adress också skicka en kort redogörelse för tävlingen och dess höjdpunkter.
2017-12-03
SBF/Programkommittén
program@swedewrestling.se
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