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FÖRSTA DELEN
Allmänna regler

§ 1 Verksamhetsförklaring och filosofi
I enlighet med sin författning, erkänner FILA och förenar alla former av traditionell brottning
som praktiseras runt om i världen i syfte att främja deras kulturella och sociala värderingar
och skydda detta världsarv på vilken alla moderna brottning stilar är baserade.
En kommitté skapades av FILA (World Traditional Wrestling Committee) att bidra till att
strukturera och främja traditionell brottning för att inkludera sporten i alla officiella multi
idrottsevenemang.
Otaliga varianter av traditionell brottning som praktiseras på sand (kallad ”Beach wrestling”)
kan identifieras och alla bör få lika uppmärksamhet från den internationella organisationen.
Dock måste gemensamma regler hittas så att idrottsutövare från olika regioner och länder
kan tävla i officiella mästerskap och Spel. De nuvarande reglerna ger ett enhetligt
tävlingssystem som omfattar alla viktiga stilar i BW och gör sporten lätt att förstå av åskådare
och media och lätt att döma av domarna.

§ 2 Mål
De internationella regler som anges i detta dokument utgör den ram inom vilken strand
brottning bedrivs och främjas och har som särskilda mål att:
 Upprätta tävlingssystemet, klassificering, tekniska frågor, straff, elimineringar, etc.
 Definiera och specificera de praktiska och tekniska förutsättningar under vilka en
match ska äga rum.
 Bestäm det värde som ska tilldelas för aktioner och grepp.
 Lista över de situationer och förbud.


Bestäm de tekniska uppgifterna för domarkroppen.

§ 3 Tillämpning av de regler och FILA licens
De regler som anges i detta dokument ska vara i kraft för alla FILA sanktionerade tävlingar
för att garantera optimal säkerhet för de tävlande och en frisk tillväxt av disciplinen.
FILA tillstånd är obligatorisk för varje internationell BW tävling med mer än två deltagande
länder. Varje internationell tävling måste rapporteras till FILA och läggs till den officiella
kalendern. FILA försäkring endast gäller tävlingar som finns i FILA kalendern.
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ANDRA DELEN
Materialstruktur

§ 4 Ålderskategorier och viktklasser för Män och Kvinnor
Alla tävlande ska kunna ge ett officiellt dokument som styrker deras ålder och nationalitet.
Om någon brottare hittas att tävlar i en ålderskategori lägre än hans/hennes FILA utsedd
ålderskategori ska automatiskt diskvalificeras från tävlingen.
OBS: Om flera ålderskategorier finns på programmet i en FILA sanktionerad tävling, kan idrottare bara
tävla i en ålderskategori.

Ungdomar (16-17 år*)

Juniorer (18-20 år**)

Seniorer (20 år och äldre ***)

Män: 60, 70, +70 kg
Kvinnor: 50, +50 kg

Män: 60, 70, 80, +80 kg
Kvinnor: 50, 60, +60 kg

Män: 70, 80, 90, +90 kg
Kvinnor: 60, 70, +70 kg

*Ungdomar (från 15 år med läkare och föräldraintyg)
**Juniorer (från 17 år med läkare och föräldraintyg)
*** Seniorer (från 18 år med läkarintyg)

§ 5 Klädsel och utseende
För alla FILA sanktionerade tävlingar, måste tävlings klädsel uppfylla följande beskrivning:
Manliga tävlande ska vara på kanten av cirkeln klädd i tätt åtsittande badkläder eller shorts.
Kvinnliga tävlande skall bära tvådelade baddräkter. Den brottare som först kallas, ska sätta
en röd band runt fotleden och den andra en blå band.

Landets förkortnings namn
För samtliga kontinentala och VM ska brottarna bära förkortningen av deras lands namn på
deras tävlings shorts eller badkläder.
Reklam på kläder
Brottarna kan bära sponsorers namn eller symboler på deras tävlings kläder, så länge de
inte stör identifieringen av klädsel, färg och landets förkortnings namn.
Skor
Inga skor är tillåtna i någon av stranden brottning stilar och matchen måste genomföras
barfota.
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Utseende och hygien
Det är förbjudet att bära bandage om handleder, armar eller vrister, annat än vid skada eller
på läkares inrådan. Det är förbjudet att bära något som kan orsaka skada för motståndaren,
som halsband, armband, vristsmycken, ringar för både finger och tå, piercing av något slag,
protes, etc. Brottarens fingrar och tånaglar skall vara ordentligt klippta utan skarpa kanter.
Långt hår måste bäras uppbundet eller ha som en hästsvans. Brottarna ska vara välvårdad
och deras hår och hud ska vara fria från fet eller klibbiga ämnen.
Brottarna kan inte infinna sig svettig till matchstart. Machledaren kan kräva en brottare till
handduk när som helst under matchen.
Vid invägningen måste en FILA representant kontrollera att varje brottare lever upp till vad
som beskrivs i denna paragraf. I annat fall får brottaren en tillsägelse att åtgärda
felaktigheterna, de kommer inte att tillåtas att delta i tävlingen. I de fall brottaren ej är korrekt
då han kliver in i tävlings cirkel, kommer domarteamet att tillåta maximalt 2 minuter för
brottaren att rätta till felet. Om felet ej är åtgärdat under dessa minuter, anses brottaren gett
upp matchen.

§ 6 Tävlingsområde
Alla FILA sanktionerade tävlingar äger rum i en 6-meters cirkel omgiven av en 10 centimeter
bred band som inte får innehålla metalldelar. Det skall fyllas med en 30 centimeters skikt av
fin sand fritt från stenar, snäckor, eller andra föremål.

TREDJE DELEN
Tävlingsprocedur
§ 7 Tävlingssystem
Om en viktklass innehåller färre än sex (6) brottare ska Nordisk metod andvändas. D.v.s.
”alla-mot-alla” metoden tillämpas.
Om en viktklass innehåller mellan 6 och 10 brottare, skall tävlingssystem med två grupper
tillämpas. I varje grupp ska alla tävla mot alla som den "nordiska systemet". Brottarna ska
rankas enligt följande kriterier:






Flest antal klassificeringspoäng
Flest antal segrar
Flest antal fallsegrar
Flest antal poängsegrar

Flest antal segrar i övertid
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I tävlingar med två grupper, ska gruppsegrare från varje grupp slåss om 1:a plats. De 2:a
placerade från varje grupp kommer att slås för 3:e och 4:e plats.
Om en viktklass innehåller fler än 10 brottare, ska tävlingen genomföras via direkt utslagning
med återkval (samma tävlingssystem som används av FILA för de olympiska stilarna).
Fr. o. m 7:e plats, används följande kriterier:



Flest antal fallsegrar
Flest antal poängsegrar



Flest antal segrar i övertid

§ 8 Invägning
Invägning bör äga rum samma dag (två timmar före tävlingen) och varar i 30 minuter.
Brottarna ska visa sina FILA licens och ackrediteringskort till de utsedda domare som
ansvarar för invägningen. Brottarna ska bära sin tävlings klädsel (shorts eller underkläder)
och tillåtas att kontrollera sin vikt så många gånger de vill inom den officiella invägningstiden.
Någon vikttolerans accepteras inte på FILA sanktionerade tävlingar.
OBS: Ingen invägning eller licens krävs för reklamtävlingar. Deltagarna indelas efter deras
Kroppsbyggnad, för att snabbt få en ideal delbar nummer.

§ 9 Dragning av lottnummer
När den invägde brottaren lämnar vågen och den ansvarige domaren har markerat
hans/hennes vikt på invägningens lista, skall de dra ett nummer, och baserat på detta
nummer, sker lottningen. Invägning ansvarige domaren skall också anteckna lottnumret på
invägnings lista.

5

FJÄRDE DELEN
Matchen

§ 10 Matchtiden och grundregel
Matchtiden består av en 3 minuters period för alla ålderskategorier.
Beach wrestling bara genomföras i stående ställning. Användningen av benen är tillåtet i alla
aktioner och grepp.

§ 11 Kallelse till match och matchstart
Brottarna ska med klar och tydlig stämma kallas till matchen. De tävlande måste kallas tre
gånger med 30 sekunders intervaller. Om inte brottaren infinner sig i cirkeln vid tredje
kallelsen, diskvalificeras och motståndaren vinner på uteblivande.
När deras namn har kallats, skall brottarna stå i hörnet som motsvarar deras tilldelade färg
och vänta tills matchledaren kalla dem till sig. Matchledaren skall kontrollera deras klädsel.
Matchledaren ska också kontrollera att de inte är insmorda med något oljigt/klibbigt ämne,
och försäkrar sig om att de inte svettas. Efter att matchledaren har avslutat sin kontroll,
brottarna skakar hand med varandra och på matchledarens signal börjar matchen.

§ 12 Brottarnas position vid start och omstart
Neutralläge förekommer i början av ordinarie period och efter alla matchavbrott. Båda
brottarna ställer sig mitt emot varandra i mitten av cirkeln och vänta på
matchledarens visselsignal för att börjar matchen.

§ 13 Poäng för aktioner och grepp
En poäng skall tilldelas:
 till den brottare som lyckas ta någon av motståndarens kroppsdel ned till marken.
 till den brottare som lyckas ta någon av motståndarens kroppsdel utanför
tävlingsområdet(cirkel).
 till den brottare vars motståndare varnas för ojust aktion.
OBS: attackerand kan sätta ett knä (eller någon annan kroppsdel) i marken när denne inleder en
attack eller utför en aktion.

Två poäng skall tilldelas (fallseger):
 till den brottare som bringa sin motståndare i fall läge (ryggen mot mark).
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§ 14 Skadetid
Matchledaren måste stoppa matchen om en brottare är skadad (sand i ögat, huvud kollision,
etc.). Skadetid per match kan inte överstiga 2 minuter per brottare. Om domarteamet anser
att en brottare låtsas skada för att undvika en aktion, kan han diskvalificeras.
Om en brottare blöder, skall matchledaren stoppa matchen och låta sjukvårdspersonalen
ingripa. Lämplig redskap, rengöringsmedel och desinfektionsmedel måste finnas lätt
tillgänglig vid bordet. Det är tävlings läkares uppgift att avgöra om blödning och spridning av
blod har effektivt stoppats och om brottaren kan fortsätta matchen. När det gäller ett
nerblodad eller trasiga kläder som måste bytas ut, måste alla brottare ha en extra likformig
kläder tillgängliga i deras hörn.

§ 15 Avbrytande av matchen
Om av någon anledning matchen måste avbrytas (skada, matchledaren samråd med
teknisksekreterare, etc.), skall de båda brottarna stå eller sitta i mitten av cirkeln vänd mot
teknisksekreterarens bord, utan att prata med någon eller ta vätskor, och vänta tills
matchledaren kalla dem att återuppta matchen.

§ 16 Övertid
Övertid börjar i slutet av ordinarie matchtid när poängställningen är lika (0-0, 1-1) och pågår i
maximalt 30 sekunder. Alla varningar och tillsägelser som tilldelas under ordinarie tid förs
över till övertidsperioden. Segern bestäms av "guld poäng", vilket innebär att den brottare
som erhåller första poängen vinner matchen.
Utgångsläge: den brottare som vinner lottningen måste koppla runt motståndarens ben med
sina två armar i önskade position och huvudet måste placeras på utsidan av låret och
motståndaren måste placerar sina händer på hans/hennes skuldror. Övertid perioden börja
när matchledaren blåser i pipan.
I de fall där brottaren som vann lottningen, inte lyckas ta någon teknisk poäng under de 30
sekunderna ska motståndaren tilldelas en poäng och utses till vinnare.

§ 17 Typ av seger och klassificeringspoäng
De klassificeringspoäng som erhållits i matcher kommer att användas för att bestämma
deras slutliga placering.
5 poäng till segraren och 0 poäng till förloraren
 Fallseger
 skada
 Uteblivande
 WO
 Diskvalifikation
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4 poäng till segraren och 0 poäng till förloraren
 Poängseger där vinnaren vunnit matchen med 1 eller 2 poäng(1+1 ej en tvåa) och
förloraren ej tagit tekniska poäng.
4 poäng till segraren och 1 poäng till förloraren
 Poängseger där vinnaren vunnit matchen med 2 poäng(1+1 ej en tvåa) och förloraren
tagit 1 teknisk poäng.
3 poäng till segraren och 1 poäng till förloraren
 Poängseger där vinnaren vunnit matchen under övertid och poängställningen under
ordinarie matchtid var 1-1 lika.
2 poäng till segraren och 0 poäng till förloraren
 Poängseger där vinnaren vunnit matchen under övertid och poängställningen under
ordinarie matchtid var 0-0 lika.

FEMTE DELEN
Tekniska överträdelser

§ 18 Förbud och förbjudna grepp och aktioner
Samtliga brott som faller under matchledarens auktoritet. Om en brottare bryter mot Filas
moraliska normer på ett uppenbart och osportsligt sätt, matchledaren i samråd med tävlings
ansvarig skall diskvalificera honom/henne för den aktuella matchen eller för hela tävlingen.
Varningar för förbjudna aktioner medför 1 poäng till motståndare upp till 2 poäng under
samma match, vilket resulterar diskvalificering av den felande brottare.

Förbjudna grepp består av:










Grepp som orsakar ledskador
Vridning av nacke
Bitas, slås, sparka, skalla, skadlig arg ansiktsuttryck
Fingerkrok i ögonen, öronen eller näsan
Dra i håret, näsan, öronen eller attackera ljumsken
Kast från stående som landar med huvudet eller nacken först
Att Belägga huden med någon form av oljig eller hal substans
Stoppa matchen eller lämna tävlingsområdet av någon anledning
Låtsas om en skada
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SJÄTTE DELEN
Domarkåren
§ 19 Sammansättning
Samtliga matcher skall bedömas av en matchledare och en teknisksekreterare.
I stora tävlingar, under inga omständigheter får domarteamet vara av samma nationalitet
eller döma en match där en brottare från samma nation delta.

§ 20 Klädsel
Matchledaren och teknisksekreteraren ska vara klädda i vit shorts och vit piké tröja.
Dessutom skall de bära en visselpippa runt halsen och en röd handledsbindel på sin vänstra
arm och en blå på sin högra arm.

§ 21 Allmänna plikter
Domarteamet ska se till att alla de uppgifter som anges i dessa förskrifter och för varje
speciell bestämmelse, som skulle upprättas för att organisera en speciell tävling, verkligen
efterföljs. Det är matchledarnas skyldighet att använda den grundläggande Fila terminologi
och signaler som är anpassade till deras respektive roller vid genomförande av matcher.
Matchledarnas huvuduppgift består av att starta och avbryta matchen, att dela ut poäng och
varningar i syfte att fastställa den riktiga vinnare och förlorare.
Domarsedel måste signeras av både matchledaren och teknisksekreteraren i slutet av
matchen.

§ 22 Matchledaren
Matchledaren är ansvarig för matchens korrekta ledning och genomförande enligt reglerna.
Han måste sätta sig i respekt hos de tävlande och uppträda med full auktoritet så att de
omedelbart åtlyder hans order och anvisningar, likaledes ska han leda matchen utan att
tolerera någon reglementsvidrig eller olämplig inblandning utifrån. Efter att ett grepp utförts
ska han/hon visa poängen genom att höja armen som motsvarar den aktuella brottarens
färg.
Matchledarens beslut gäller, men i tveksamma fall han kan rådfråga den
teknisksekreteraren. I händelse av oenighet mellan de, kommer domarchefen som ansvarar
för tävlingen har sista ordet.
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Matchledaren måste stoppa matchen och beordrar brottarna tillbaka till mitten av cirkeln om
aktionen avslutas på marken eller när vinnaren ska deklareras. Matchledaren måste också
se till att brottarna stannade i tävlingsområdet tills resultaten av matchen tillkännage.

§ 23 Teknisksekreteraren
Teknisksekreteraren ska uppmärksamt följa matchen utan att låta sig påverkas på något sätt.
Efter varje aktionspoäng som indikeras av matchledaren, skall han/hon föra in dem på
domarsedel.
Teknisksekreterarens specificerade plikter






Fyll i domarsedel

Kommunicera med matchledaren
Deklarera övertid i fall av oavgjort i poäng (med tidtagarur)
Kontrollera kallelse av matcher
Signera domarsedel

SJUNDE DELEN
Läkarvård
Arrangörer av Fila sanktionerade tävlingar ansvarar för att tillhandahålla medicinsk vård.
Vård personalen kommer att vara under ledning av en sport läkare som är ansvarigt för att
genomföra alla medicinska undersökningar samt ger medicinsk övervakning under hela
tävlingen. Under hela tävlingen måste läkartjänstgöringen vara beredda att ingripa i
händelsen av skada, och att bedöma huruvida brottaren är i stånd att fortsätta matchen eller
inte.
Ansvarig Fila-läkare har rätt och är skyldig att stoppa en match då han bedömer att någon
fara föreligger för någon av brottarna. Han kan också stoppa matchen omedelbart om han
bedömer att en brottare är oförmögen att fortsätta. Brottaren får inte lämna cirkeln i händelse
av en allvarlig skada. I sådana fall skall matchledaren omedelbart stoppa matchen och be
den ansvarige Fila-läkare att undersöka brottaren på plats.

§ 24 Anti-Doping och hygieniska förhållanden
Alla idrottare som deltar i FILA sanktionerade tävlingar är överens om att underkasta sig de
Fila antidoping regler och världs antidoping normer.
Smittade idrottare med HIV/HBV-virus är förbjudna att delta i beach wrestling tävlingar.
Tjänstgörande vård personal som är smittade med samma virus är förbjuden att ge sjukvård
till blödande idrottare.
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SLUTLIGA BESTÄMMELSER
De aktuella reglerna godkändes av Fila och kan ändras när som helst om små förbättringar
anses nödvändiga.
I fall av tolkningssvårigheter gäller endast den franska texten.
Deltagande i beach wrestling tävlingar accepterar att inte föra en oenighet till civil domstol.
Varje oenighet skall bestämmas av World Traditional Wrestling Committee (WTWC), organ för
överklagande är FILA: s arbetsutskott. Om ingen uppgörelse har upprättats, kan parterna ta
upp fallet på egen bekostnad till skiljedomstolen för sport (CAS), som ligger i Lausanne,
Schweiz.

.

.
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