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REGLER/Allmänna tävlingsbestämmelser 
 

Nedanstående bestämmelser gäller nationella tävlingar i Sverige som är sanktionerade av Svenska 

Brottningsförbundet (SBF), samt för svenska föreningar och/eller distriktsförbund (SDF) som deltar i utländska 

tävlingar. 

Brottningssporten lyder under regler som definierar dess utövning, med målsättning att lägga motståndaren på 

rygg. Dessa bestämmelser gäller för samtliga discipliner inom brottningen. 

Herr Grekisk-romersk (GR) och Herr fristil (FS)/Kvinnlig brottning (WW) skiljer sig huvudsakligen åt genom att: 

I Grekisk-romersk stil är det strängt förbjudet att greppa motståndaren under midjan, att ta krokben eller 

att aktivt använda benen för att utföra någon form av aktion. 

I fristil och kvinnlig brottning är det däremot tillåtet att greppa motståndarens ben, att ta krokben och att aktivt 

använda benen. 

I kvinnlig brottning är dubbelnelson strängt förbjudet. 
För Beachwrestling, Pankration, Belt Wrestling, och Traditional Wrestling tillämpas särskilda regler enligt UWW. 

 
Dessa regler, som ofta har modifierats, vilket också kommer att göras i framtiden, måste kännas till och 

vara accepterade av alla brottare, tränare, domare och ledare. De kräver av dem som utövar sporten att 

alltid göra sitt bästa, med full ärlighet och fair play till glädje för åskådarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Innehåll 
1. Tävlingen............................................................................................................................................................... 6 

1§ Definition av en tävling ........................................................................................................................................ 6 

Exempel på tävlingar ............................................................................................................................................ 6 

Mästerskapstävlingar ........................................................................................................................................... 6 

2§ Nationell lottningsmetod..................................................................................................................................... 6 

Indelning i pooler .................................................................................................................................................. 7 

Lottning ................................................................................................................................................................. 7 

Uteblivande .......................................................................................................................................................... 7 

Preliminära omgångar .......................................................................................................................................... 7 

Finaler ................................................................................................................................................................... 8 

5-6 Plats ................................................................................................................................................................ 8 

Placeringskriterier i Round Robin ......................................................................................................................... 8 

Regler gällande ålderskategorierna 9 och 11 år ................................................................................................... 8 

Brottningsregler för ålderskategorierna 9 och 11 år ............................................................................................ 9 

Tävlingsutformning för ålderskategorierna 9 och 11 år ....................................................................................... 9 

Regler för placering vid Fyrstads och Lilla Fyrstads .............................................................................................. 9 

Match- och lagpoängberäkning ............................................................................................................................ 9 

3§ Tävlingsregler ..................................................................................................................................................... 10 

Allmänt ............................................................................................................................................................... 10 

Särskilda bestämmelser för mästerskap ............................................................................................................ 10 

Särskilda bestämmelser för svenskt lagmästerskap (Fyrstads) .......................................................................... 11 

Särskilda bestämmelser för DM-17 och DM-20 ................................................................................................. 11 

Särskilda bestämmelser för DM-14 .................................................................................................................... 11 

Registrering av förenings- respektive personuppgifter ...................................................................................... 11 

4§ Tävlingstillstånd ................................................................................................................................................. 11 

Tillstånd att anordna tävlingar ........................................................................................................................... 11 

Nationell tävling .................................................................................................................................................. 11 

Internationell tävling .......................................................................................................................................... 12 

Beslut av ansökan ............................................................................................................................................... 12 

5§ Att delta i tävling ............................................................................................................................................... 12 

6§ Ålder och viktklassindelningar ........................................................................................................................... 12 

Regler .................................................................................................................................................................. 12 

Internationella viktklasser, på UWW-tävlingar .................................................................................................. 13 

7§ Matchtider i resp. kategori ................................................................................................................................ 14 

8§ Inbjudan till tävling ............................................................................................................................................ 14 



3 
 

9§ Anmälan till tävling ............................................................................................................................................ 15 

10§ Ordningsregler för arrangörer ......................................................................................................................... 15 

11§ Tävlingsmaterial............................................................................................................................................... 15 

Mattan ................................................................................................................................................................ 16 

Nationella mått ................................................................................................................................................... 16 

12§ Återrapportering ............................................................................................................................................. 17 

13§ Media och reklam ............................................................................................................................................ 17 

Tillstånd för radio-, TV- och webbsändning ........................................................................................................ 17 

Reklamskyltar, SBF:s sponsorer/samarbetspartners med mera ........................................................................ 17 

Entré ................................................................................................................................................................... 18 

Dräktreklam ........................................................................................................................................................ 18 

2. Funktionärer ........................................................................................................................................................... 18 

1§  Tävlingsfunktionärer ......................................................................................................................................... 18 

Tävlingsledare ..................................................................................................................................................... 18 

Tävlingsjury ......................................................................................................................................................... 19 

Administrationsansvarig ..................................................................................................................................... 19 

Vägningsansvarig ................................................................................................................................................ 19 

Teknikansvarig .................................................................................................................................................... 19 

Sjukvårdsansvarig ............................................................................................................................................... 19 

Pressansvarig ...................................................................................................................................................... 19 

2§ Uppträdande...................................................................................................................................................... 20 

3§  Domare ............................................................................................................................................................. 20 

Domartillsättning ................................................................................................................................................ 20 

Internationella tävlingar i och utanför Sverige ................................................................................................... 20 

4§ Tävlingssekreterare ........................................................................................................................................... 20 

Tävlingssekreterartillsättning ............................................................................................................................. 20 

Internationella tävlingar arrangerade i Sverige .................................................................................................. 20 

5§  Ersättningar ...................................................................................................................................................... 20 

3. Brottaren ................................................................................................................................................................ 21 

1§ Allmänna ordningsregler ................................................................................................................................... 21 

2§ Tävlingsdräkt/Trikå/Material ............................................................................................................................. 21 

Trikå .................................................................................................................................................................... 21 

Öronskydd .......................................................................................................................................................... 21 

Skor ..................................................................................................................................................................... 21 

Landslagstrikå och officiell klädsel ..................................................................................................................... 21 

3§ Uppträdande...................................................................................................................................................... 22 

4§  Licens ................................................................................................................................................................ 22 



4 
 

Allmänt om licens ............................................................................................................................................... 22 

Licensregler för svenskt mästerskap .................................................................................................................. 22 

5§ Tävlingar och träningsläger utomlands ............................................................................................................. 23 

Allmänna regler .................................................................................................................................................. 23 

Disciplinära åtgärder........................................................................................................................................... 23 

Överträdelser mot UWW:s regelverk vid tävlingar utomlands .......................................................................... 23 

6§ Landslagsrepresentation ................................................................................................................................... 23 

Utrustning ........................................................................................................................................................... 24 

Andra aktiviteter ................................................................................................................................................. 24 

Nationell övergång ............................................................................................................................................. 24 

Internationell övergång ...................................................................................................................................... 24 

4. Ledaren ................................................................................................................................................................... 25 

1§ Uppträdande...................................................................................................................................................... 25 

2§ Klädsel ................................................................................................................................................................ 25 

5. Doping..................................................................................................................................................................... 25 

6. Domare ................................................................................................................................................................... 25 

1§ Kallelse till match ............................................................................................................................................... 25 

2§ Presentation av brottarna ................................................................................................................................. 25 

Nat. Vid SM, UWW-tävlingar, GP, liknande ....................................................................................................... 26 

3§ Matchstart ......................................................................................................................................................... 26 

4§ Avbrytande av matchen .................................................................................................................................... 26 

Om en brottare avbryter matchen utan blod eller synlig skada som bestäms av domarteamet, kommer 1 

poäng att tilldelas motståndare ......................................................................................................................... 26 

5§ Matchens slut .................................................................................................................................................... 26 

6§  Stoppande och fortsättning av matchen .......................................................................................................... 27 

7§ Typ av seger ....................................................................................................................................................... 27 

8§ Tränaren ............................................................................................................................................................ 28 

9§ Utmaning (Challenge) ........................................................................................................................................ 28 

Speciella challengesituationer ............................................................................................................................ 29 

10§ Aktioner eller grepp ......................................................................................................................................... 29 

11§ Fallhotande läge .............................................................................................................................................. 30 

12§ Markering av poäng ......................................................................................................................................... 30 

Allmänna regler .................................................................................................................................................. 31 

Grepp med hög amplitud ................................................................................................................................... 31 

Poängvärdet av aktioner och grepp ................................................................................................................... 31 

Beslut och votering ............................................................................................................................................. 32 

13§ Beslutstabell .................................................................................................................................................... 33 

PLACERINGSPOÄNG EFTER EN MATCH ............................................................................................................. 33 



5 
 

14§ Klassificeringspoäng ........................................................................................................................................ 33 

Princip ................................................................................................................................................................. 33 

Klassificeringspoäng vid matchslut ..................................................................................................................... 33 

15§ Fall.................................................................................................................................................................... 34 

16§ Tekniskt överlägsenhet .................................................................................................................................... 34 

17§ Parterrläge under matchen ............................................................................................................................. 35 

Parterrläge .......................................................................................................................................................... 35 

18§ Röda zonen ...................................................................................................................................................... 35 

19§ Tillämpning av passivitet (Fristil och Grekisk-romersk) ................................................................................... 36 

Procedur för tillämpning av bestraffning för inaktivitet i Fristil brottning ......................................................... 36 

Procedur för tillämpning av bestraffning för inaktivitet i Grekisk-romersk brottning ....................................... 37 

20§ Förbud och förbjudna grepp............................................................................................................................ 37 

Generella förbud ................................................................................................................................................ 38 

Förbjudna grepp ................................................................................................................................................. 38 

Förbjudna grepp, yngre kategorier .................................................................................................................... 39 

Speciella förbud .................................................................................................................................................. 39 

Konsekvenser som påverkar matchen................................................................................................................ 39 

7. Disciplin- och juridikärenden .................................................................................................................................. 40 

1§ För brottaren ..................................................................................................................................................... 40 

Förseelse under tävling ...................................................................................................................................... 40 

Gula kort ............................................................................................................................................................. 40 

Bestraffning ........................................................................................................................................................ 40 

2§ För ledaren......................................................................................................................................................... 40 

Gula kort ............................................................................................................................................................. 41 

Bestraffning ........................................................................................................................................................ 41 

3§ För föreningen ................................................................................................................................................... 41 

4§ Överklaganden ................................................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. Tävlingen 
 

1§ Definition av en tävling 

 

Tävlingen skall vara sanktionerad av SBF. Den kan arrangeras av förening ansluten till SBF, av SDF eller av SBF.  
 

 

Exempel på tävlingar 

 
• Nybörjarträffar: Öppna för nybörjare från klubbar i tävlingens närområde, flytande viktklasser, prislistan 

på placeringar ska inte finnas, lika minnesgåva/ pris till alla deltagare. Ingen licens eller sanktion krävs. 
Träffarna ska följa SBFs regler för 9-årskategorin. 

• Nationella tävlingar: Öppna för föreningar anslutna till SBF samt utländska föreningar vars förbund är 
anslutna till UWW (deltagande av max tre nationslag är tillåtet). Licens krävs för svenska deltagare, 
motsvarande/liknade för Internationella deltagare. 

• Internationella tävlingar: Öppen för såväl nationella som internationella föreningar och landslag vars 
nationsförbund är anslutna till UWW. UWW-licens krävs. 

 
 

• Representationslag - med representationslag avses föreningslag (inklusive från annan förening inlånade brottare 
enligt tävlingens regelverk) 
• Allianslag - i allianslag deltar brottare från fler än en förening.  
 
 

 Mästerskapstävlingar  

 
Officiella mästerskap 
• Svenska Mästerskapen, SM, för seniorer (GR,WW,FS)  
• Svenska Mästerskapen för juniorer (GR20,WW20,FS20)  
• Svenska Lagmästerskapen för seniorer (Fyrstads) 
• Distriktsmästerskap, DM, för seniorer (GR,WW,FS)  
• Distriktsmästerskap, DM, för juniorer (GR20, WW20, FS20) 
 
Inofficiella mästerskap 
• Öppna Veteran-SM ålder 35-60. Kategori 35-. Endomarsystem tillämpas. Protokollföraren ska vara minst 
kategori 2 domare. Tävlingssekreterare ska finnas. 
• SBF:s mästerskap för ungdomar (SM-kategori 17)  
• Distriktsmästerskap för ungdomar (DM-kategori 17)  
• Distriktsmästerskap för pojkar och flickor (DM-kategori 14)  
 
Då SM äger rum får inga andra tävlingar i brottning i samma stilart och ålderskategori anordnas utan förbundets 
medgivande i varje enskilt fall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2§ Nationell lottningsmetod 

 



7 
 

Indelning i pooler 

Brottare i respektive viktklass indelas i två grupper, pool A och pool B. Brottare som tilldelats ojämna 

nummer bildar pool A och brottare som tilldelats jämna nummer utgör pool B.  

Observera - Vid 3,4 eller 5 invägda tillämpas s.k. Round Robin. 

 

Lottning 

 

Efter inplacering i pooler lottas brottarna genom att varje brottare möter närmast nedanför 

listad deltagare. I varje grupp med udda antal brottare får den brottare som har högst nummer stå över och 

flyttas i nästa omgång överst på deltagarlistan i poolen. Brottaren behåller denna placering till dess att 

denne ersätts av en annan brottare som stått över och därefter placerats överst på listan. Att få stå över är 

genom lottdragningen en rättighet. Denna regel få inte frångås i annat fall än att det blir omöjligt att lotta 

övriga kvarstående deltagare i poolen, eller att det genom att frånta någon denna rätt, blir möjligt att lotta 

samman flera i poolen. I sådana fall får brottaren med det näst högsta numret stå över. 

 

 

Uteblivande 

 

Den som inte kommer upp på mattan i första omgången är ute ur tävlingen oavsett orsak. Vid WO under 

tävlingen måste brottaren upp på mattan, alt. visa läkarintyg, annars är det uteblivande och brottaren mister 

sin placering. På domarsedeln markeras det med ordet UTEBLEV. 

 
Vid Round Robin: 

• utdelas WO-poäng i resten av matcherna men brottaren blir inte placerad. Tidigare resultat 

kvarstår för övriga brottare. Utebliven brottare får inte finnas med i prislistan och de övriga flyttas 

upp i prislistan. 

Vid Pooler: 

• Vid uteblivande efter första omgången skall brottaren strykas ur tävlingen och omlottning ske (så 
länge det är praktiskt möjligt med avseende på matchlistor). Om uteblivandet sker i sista 
omgången och man har tre brottare med varsin förlust så flyttas trean upp till match om 3-4 plats, i 
övrigt gäller att har man två förluster så kan man aldrig komma tillbaka in i tävlingen igen. 

 
 

Preliminära omgångar 

 

De preliminära omgångarna äger rum med fortgående utslagning av brottarna. En brottare är utslagen 

efter två förluster. Preliminära omgångar varar till dess två icke utslagna brottare återstår inom 

respektive pool. Dessa måste, om de inte tidigare mötts, möta varandra. I det fall tre brottare återstår 

och de slagit varandra, bestäms placeringen med hänsyn till resultaten i deras inbördes möten. Den 

brottare som har flesta klassificeringspoängen placeras först osv 

 
Om deras (alla tre) klassificeringspoäng är lika, räknas deras totala klassificeringspoäng varefter de placeras 

i enlighet med detta. Den med flest klassificeringspoäng placeras först osv. 

Om deras totala antal kvalificeringspoäng fortfarande är lika bestäms deras placering enligt nedanstående 
kriterier i hela tävlingen: 

• Flest antal fallsegrar (vid lika antal fallsegrar gäller snabbaste fall). 

• Flest antal segrar med teknisköverlägsenhet 

• Flest antal tekniska poäng. 

• Minsta antalet varningar. 
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• Flest antal 5-poängskast, 4-poängskast, 2-poängsaktion i turordning. 

• Är resultaten fortfarande lika, vinner den brottare som vägde minst vid invägningen. 

 
Om man under utvärderingen av punkterna 1, 2 eller 3 kommer fram till att två av brottarna men inte den 
tredje har samma resultat, t.ex. har samma klassificeringspoäng, samma falltid eller antal tekniska poäng, 
gäller inbördes möte mellan dessa två brottare. 

 

 

Finaler 

 

Brottare som placerats etta i respektive pool A och B brottas om första plats. Brottare som 

placerats tvåa i respektive pool A och B brottas om tredje plats 

 

 

5-6 Plats 

 

Vid de tävlingar som tillämpar brottning om 5-6 plats sker lottningen på sedvanligt sätt. 

De 3 brottare som återstår måste ha brottats mot varandra för att utse 1:a, 2:a resp. 3:e plats i 

poolen. Detta innebär att kvalmatcher kan ske i poolen även för brottare som har 2 förluster. 

 

 

Placeringskriterier i Round Robin 

 

1. Flest antal vunna matcher 

2. Om 2 brottare har lika antal segrar avgör det inbördes mötet. 

3. Om flera brottare har lika antal segrar räkna deras klassificeringspoäng tagna inom deras 
inbördes möten. Om inbördes antal kvalificeringspoäng fortfarande är lika räknas deras totala 
klassificeringspoäng. Är de totala kvalificeringspoängen fortfarande lika bestäms deras 
placering enligt nedanstående kriterier i hela tävlingen: 

 

• Flest antal fallsegrar (vid lika antal fallsegrar gäller snabbaste fall) 

• Flest antal segrar med teknisk överlägsenhet 

• Flest antal tekniska poäng 

• Minsta antal varningar 

• Flest antal 5-poängskast, 4-poängskast, 2-poängsaktion i turordning  

• Är resultaten fortfarande lika vinner den brottare som väger minst. 

 
Om man under utvärderingen av punkterna ovan kommer fram till att två av brottarna men inte den 

tredje har samma resultat, t.ex. samma klassificeringspoäng, samma falltid eller antal tekniska poäng, 

gäller inbördes möte mellan dessa två brottare. 

 

 

Regler gällande ålderskategorierna 9 och 11 år 

 
För ålderskategorier 9 och 11 år tillämpas Round Robin i grupper om fyra brottare alternativt maximalt fem 
brottare per grupp. Vid 2-dagartävlingar rekommenderas pooler om 5, då blir det i princip 2 matcher/dag för 
brottarna. Flytande viktklasser tillämpas där och minimivikten är 22 kg,  
minimiåldern sju år, dvs. det år brottaren fyller 7 år. Invägning ska ske på tävlingsorten, alla deltagare ska vara 
licensierade. 
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Viktdifferensen inom respektive grupp (mellan lättast och tyngst deltagare) får inte överstiga tio procent av den 
lättaste brottarens vikt. Mindre avvikelser från denna regel kan tillåtas, förutsatt att brottarnas tränare deltagit i 
och godkänt sådant beslut. 
Huvudregeln är att brottare inte får gå upp till högre ålderskategori. Avvikelse från denna regel tillåts i syfte att 
skapa matchtillfällen till så många brottare som möjligt, förutsatt att brottarnas tränare deltagit i och godkänt 
sådant beslut. 
I de fall det bara blir två deltagare i en grupp, kan man låta brottarna mötas mer än en gång, förutsatt att 
brottarnas tränare deltagit i och godkänt sådant beslut. 
 
Prislistan ska utformas enligt följande: 1 - 2 - 3 - 4 (- 4). 
Alla deltagare ska få pris, t.ex. pokal, plakett, diplom eller medalj. 
 

 

 Brottningsregler för ålderskategorierna 9 och 11 år 

 
• Tävlingstid 2x2 minuter, 30 sekunders paus. 
• Inget grepp i parterr får göras mer än en gång i rad oavsett aktion från vänster eller höger. 
• Normal fallregel tillämpas, dvs. vid fall är matchen slut. 
• När brottare uppnår en poängdifferens på minst tolv poäng är matchen slut. 
• I varje match utses en segrare. 

 
 

Tävlingsutformning för ålderskategorierna 9 och 11 år 

 
Arrangörer ska eftersträva att tävlingspass för dessa kategorier inte ska överstiga tre timmar. På 
tvådagarstävlingar ska, om den totala tävlingstiden beräknas överstiga tre timmar, tävlingen delas upp i två 
ungefär lika långa pass vardera dagen. 
 
 

Regler för placering vid Fyrstads och Lilla Fyrstads 

Match- och lagpoängberäkning 

 
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.   
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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 sex 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.   

 
För fördjupande i och ytterligare kompletterande regler så finns det tävlingssekreterarkurser att gå, 

kontakta SBF/ tavlingsradet@swedwrestling.se 

Om det uppstår ett tveksamt läge enligt ovan regler hänvisas till de gällande UWW-reglerna. 

 

3§ Tävlingsregler 

 

Allmänt 

 

Alla matcher brottas enligt SBF:s och Internationella Brottningsförbundets (UWW)  
tävlingsregler, om inte annat godkänts av SBF:s styrelse.  
Med SBF:s tävlingsregler avses tävlingsbestämmelser, reglementen, föreskrifter och anvisningar utfärdade av 
förbundsstyrelsen.  
För speciell tävling, sanktionerad av SBF, kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av 
förbundsstyrelsen. Det är föreningens, ledarens, brottarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om 
innehållet i SBF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler. 
SBF upprättar Arrangemangsavtal gällande samtliga SM-tävlingar, A-Fyrstads, UWW-tävlingar, landskamper, 
"galor" typ Landslaget -Pressen samt GP-tävlingar.   
I dessa avtal regleras många punkter i samarbetet mellan SBF och arrangör. Om SBF och arrangör inte kommer 
överens om ett avtal erhåller arrangören ingen sanktion för tävlingen. 
 
 

Särskilda bestämmelser för mästerskap  

 
Särskilda bestämmelser för SM; GR, WW och FS. 
SM i grekisk-romersk stil, fristil och för kvinnor ska äga rum årligen och omfatta samtliga i reglerna angivna 
viktklasser i kategorierna 17,20 och senior 
SBF skall stå som arrangör för SM, SM-20 och SM-17 tillsammans med det Distriktsförbund (SDF), eller en enskild 
förening som via sitt SDF, ansökt om arrangemanget. Ansökan om att få arrangera SM, SM-20 och SM-17 skall 
sändas till SBF inom angiven tid enligt inbjudan från SBF. 
 
Inbjudan till SM, SM-20 och SM-17 skall sändas till SBF för spridning via dess officiella kanaler. 
Anmälan om deltagande, inklusive fastställd anmälningsavgift, skall vara arrangören tillhanda senast 10 dagar före 
första tävlingsdagen. Anmälningsavgiften får vara max. 500: -. Efteranmälan godtas mot en extra 
efteranmälningsavgift på 500 kr/brottare, dock senast intill 24 timmar före första tävlingspasset. 
  
Segrarna i respektive klasser i Senior-SM erhåller Riksidrottsförbundets mästerskapstecken, andra och tredje 
pristagarna förbundets medalj i silver respektive brons.  
Medaljörerna i 17 och 20-årskategorierna erhåller SBFs: medaljer i guld, silver, rep. brons. 
 
Seedning: I samtliga ålderskategorier seedas 2 brottare/viktklass. Seedningen görs av aktuellt kategoris 
förbundskapten/tränare eller dennes ersättare 
 

mailto:tavlingsradet@swedwrestling.se
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Vid SM ska Domarchefen vara med på invägningen, liksom Ansvarig Tävlingssekreterare och Tävlingsledare, dessa 
är Tävlingsjury. 
 
Ett arrangemangsavtal, med eventuella kompletterande överenskommelser, skall tecknas mellan SBF och resp. 
arrangör. SBF upprättar avtalet. 
 
  

Särskilda bestämmelser för svenskt lagmästerskap (Fyrstads)  

 
Deltagande i finalen sker efter att ha kvalat in till denna via ett kvalsystem som årligen anpassas efter antalet 
anmälda föreningar/allianser. 
Segrande lag erhåller: Fyrstadsmedalj i ”guld” till brottare i laget samt 2 tränare/ledare, övriga erhåller medaljen i 
brons. 
 
 

Särskilda bestämmelser för DM-17 och DM-20 

 
DM anordnas av respektive SDF eller av förening(ar), som av nämnda SDF utsetts som arrangör.  
De tre främst placerade i varje viktklass erhåller medaljer/priser genom respektive SDF.  
 
 

 Särskilda bestämmelser för DM-14 

 
DM anordnas av respektive SDF eller av förening(ar), som av nämnda SDF utsetts som arrangör. 
De tre främst placerade i varje viktklass erhåller medaljer/priser genom respektive SDF. 
 
 

Registrering av förenings- respektive personuppgifter  

 
Förening, ledare, brottare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att vederbörande 
förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom 
ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör uppgifterna. 

 

4§ Tävlingstillstånd 
 

Tillstånd att anordna tävlingar  

 
Förening får endast anordna tävling efter att ha fått sanktion för denna av SBF. Undantag är nybörjarträffar som 
organiseras av lokala kretsar/distrikt. 
 
 

Nationell tävling  

 
Tävling öppen för svenska föreningar anslutna till SBF, samt utländska föreningar där respektive lands förbund är 
anslutet till UWW. Max. 3 landslag får ställa upp i nationell tävling. Sanktionsansökan ska göras på fastställt 
formulär och vara SBF tillhanda senast enligt av SBF angivet datum. Respektive SDF ansvarar för planeringen inom 
distriktet för icke sanktionerade träffar.  
Vid försenad sanktionsansökan eller ändrad sanktionsansökan utgår en fastställd extra avgift.  
SBF ansvarar för att upprätta nationell tävlingskalender ingående i SBF:s Aktivitetskalender 
Beviljad sanktion översänds mot fastställd sanktionsavgift.  
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 Internationell tävling  

 

Tävling öppen för medlemmar i förening, vilka tillhörande förbund, är anslutna till UWW.   
Sanktionsansökan ska göras på fastställt UWW-formulär och vara SBF tillhanda senast enligt av UWW angivet 
datum. 
Ansökan ska skickas in och beviljas innan inbjudan till tävling utfärdas.  
Information om avgifter till UWW för anordnandet av internationella tävlingar fås via SBF:s kansli.  
 
 

Beslut av ansökan  

 

Av förbundet beviljat tillstånd eller avslag meddelas skriftligt. Innan dess sker en avstämning av ansökan av SBF. 
Beviljad sanktion översändes mot fastställd sanktionsavgift. Under tidens gång fram till tävlingen kan justeringar 
göras om båda parter kommer överens om det. Överklagande av förbundets beslut kan komma under 
Riksidrottsnämndens prövning endast efter prövningstillstånd enligt 6 kap 3 § RF:s stadgar. 
 
  

5§ Att delta i tävling 
 
Förening, ansluten till SBF, får i brottning endast delta i tävling anordnad av förening, tillhörande nationellt 
förbund som är ansluten till UWW. 
Enskild medlem får endast tävla mot brottare tillhörande förening tillhörande nationellt förbund som är ansluten 
till UWW. Brottare får inte utan sin förenings medgivande delta vid tävling i brottning.  
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag eller brottare till tävling och senast vid tidpunkten för anmälan, 
uppfylla de i 10 kap 3 § i SBF:s stadgar fastställda skyldigheter på medlemskap i SBF och Riksidrottsförbundet (RF) 
samt ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SBF och/eller berört SDF.  
Förening vars medlemskap i SBF upphört, utesluts ur tävling.  

 

 

6§ Ålder och viktklassindelningar 

 

Regler 

 

Kvinnor  Ålder     Vikter  

WW 9 7-9 år  minimivikt är 22 kilo. Flytande viktklasser 
WW 11 10-11 år  minimivikt är 22 kilo. Flytande viktklasser 
WW 14 12-14 år  29/33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 
WW 17  14-17 år    36/40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73  
WW 20  17-20 år   50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 
WW 23 17-23 år  50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 
WW  17 år-   50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 
WW Olympiska Viktklasser  17 år- 50, 53, 57, 62, 68, 76 
 
 
 
 Herrar  Ålder   Vikter  
GR 9 7-9 år  minimivikt är 22 kilo. Flytande viktklasser 
GR 11 10-11 år  minimivikt är 22 kilo. Flytande viktklasser 
GR 14  12-14 år    31/34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85  
GR 17  14-17 år   41/45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110  
GR 20 17-20 år    55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130  
GR 23 17-23 år  55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 



13 
 

GR  17 år-   55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 
GR 35 35 år-  62, 70, 78, 88, 100, 130 
FS 9 7-9 år  minimivikt är 22 kilo. Flytande viktklasser 
FS 11 10-11 år  minimivikt är 22 kilo. Flytande viktklasser 
FS 14  12-14 år    31/34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85  
FS 17  14-17 år   41/45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110  
FS 20 17-20 år  57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 
FS 23 17-23 år  57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 
FS 17 år-  57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 
FS 35 35år-  62, 70, 78, 88, 100, 130 
GR Olympiska viktklasser 17 år- 60, 67, 77, 87, 97, 130  
FS -: -    17 år-  57, 65, 74, 86, 97, 125 
Fyrstads, liknande lagtävlingar, Grek/Rom 60, 67, 72, 77, 82, 87, 130 
 
 
 

 
• Lagtävlingar 

Brottaren får delta i den viktklass hans/hennes vikt vid invägningen faller inom eller den närmast högre) 

Detta gäller samtliga viktklasser.  

• Individuella tävlingar 

Huvudregeln är att brottaren ska gå i den viktklass hans/hennes vikt vid invägningen faller inom. 

I Seniorkategorin äger brottaren rätt att välja viktklassen närmast över hans/hennes invägda vikt (sker vid 

invägningstillfället inte senare)  

Närmast föregående stycke gäller inte för SM- och DM-tävlingar. För dessa gäller huvudregeln utan 

undantag.       

Vid ev. tveksamheter tas beslut av Tävlingssekreterarna.  

• 9 och 11 årskategorierna 

I dessa kategorier får ingen gå upp i en äldre kategori, dock kan avvikelse göras för att skapa 

matchtillfällen förutsatt att brottarnas tränare deltagit i och godkänt sådant beslut. 

 

Internationella viktklasser, på UWW-tävlingar 
 
Fristil och Grekisk-Romersk brottning (i kilogram): 
SENIOR, U23 och JUNIOR   Olympiska vikter* 
Fristil  Grek.rom  Fristil  Grek-rom 
1. 57 kg  1. 55 kg   1. 57 kg  1. 60 kg 
2. 61 kg  2. 60 kg   2. 65 kg  2. 67 kg 
3. 65 kg 3. 63 kg   3. 74 kg 3. 77 kg 
4. 70 kg  4. 67 kg   4. 86 kg  4. 87 kg 
5. 74 kg 5. 72 kg   5. 97 kg  5. 97 kg 
6. 79 kg  6. 77 kg  6. 125 kg  6. 130 kg 
7. 86 kg 7. 82 kg 
8. 92 kg  8. 87 kg   * OS och OS-kvaltävlingar  
9. 97 kg  9. 97 kg 
10. 125 kg  10. 130 kg 
 
U15   CADET 
1. 34-38 kg   1. 41-45 kg 
2. 41 kg  2. 48 kg 
3. 44 kg   3. 51 kg 
4. 48 kg   4. 55 kg 
5. 52 kg   5. 60 kg 
6. 57 kg   6. 65 kg 
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7. 62 kg   7. 71 kg 
8. 68 kg   8. 80 kg 
9. 75 kg   9. 92 kg 
10. 85 kg   10. 110 kg 
 
Kvinnlig brottning (i kilogram): 
SENIOR, U23 och JUNIOR  OLYMPIC WEIGHT CATEGORIES* 
1. 50 kg    1. 50 kg 
2. 53 kg   2. 53 kg 
3. 55 kg    3. 57 kg 
4. 57 kg    4. 62 kg 
5. 59 kg    5. 68 kg 
6. 62 kg    6. 76 kg 
7. 65 kg 
8. 68 kg    * OS och OS-kvaltävlingar 
9. 72 kg 
10. 76 kg 
 
U15   CADET 
1. 29-33 kg   1. 36-40 kg 
2. 36 kg  2. 43 kg 
3. 39 kg  3. 46 kg 
4. 42 kg   4. 49 kg 
5. 46 kg   5. 53 kg 
6. 50 kg   6. 57 kg 
7. 54 kg   7. 61 kg 
8. 58 kg   8. 65 kg 
9. 62 kg   9. 69 kg 
10. 66 kg   10. 73 kg 

 

7§ Matchtider i resp. kategori 
 

9, 11, 14, 17 2 x 2 min    30 sek paus 

20, 23, Senior 2 x 3 min    30 sek paus 

35 – Veteran 2 x 2 min    30 sek paus 

 

 

Teknisk överlägsenhet (8 poäng i GR och 10 poäng i FS & WW, i 9 och 11-årskategorierna gäller 12 poäng) leder automatiskt till 

seger och avslut av match. 

Fall avslutar matchen automatiskt, oavsett period. 

Om ingen av brottarna i FS och WW har tagit poäng under de 2 första minuterna (9, 11, 14 och 17 års kategorierna,  

1 minut), måste domarteamet obligatoriskt utse en av brottarna som passiv. 

Vid tävlingar där det inte finns officiell läkare, äger matchledaren rätt att utdela skadetid om maximalt  

två (2) minuter per brottare/match. 

 

8§ Inbjudan till tävling 
 
Inbjudan till tävling ska sändas till SBF senast 2 månader innan tävling, för vidarebefordran, av SBF, per mail till 
landets klubbar. Klubbarna själva äger full rätt att sprida den på t.ex. social medier och på andra sätt.  
Inbjudan skall innehålla uppgifter om:  
• dag, tid och plats (lokal) för medicinsk kontroll, invägningen och tävlingen 
• vägning ska ske på tävlingsdagen (första dagen om det är flerdagstävling), om inte annat önskas av arrangören, i 

så fall ska detta anmälas i sanktionen och separat godkännas av SBF. 
• arrangörens kontaktuppgifter  
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• tävlingsform, ålderskategori och klassindelning  
• anmälningsavgiftens storlek och anmälningstidens utgång  
• att tävlingen äger rum enligt förbundets – vid internationella tävlingar enligt internationella 
tävlingsbestämmelser och regler  
• annan viktig information som påverkar tävlingen, t ex övervikt för klasserna (där separat tillstånd krävs efter 
ansökan till SBF) 
Inbjudan till tävling ska alltid ställas till vederbörande förening, även om viss enskild brottare avses.  
Inbjudan till deltagande i UWW-tävling ska översändas till SBF för godkännande och SBF vidarebefordra den till 
UWW för deras publicering på deras media.  
 
 

9§ Anmälan till tävling  
 
Anmälan till deltagande i tävling ska ske skriftligen genom resp. deltagares förening. Träffas överenskommelse om 
deltagande muntligen ska skriftlig bekräftelse följa för att anmälan ska vara giltig. Anmälan ska innehålla uppgift 
om den eller de anmäldas fullständiga namn samt i vilken viktklass och ålderskategori den eller de avser starta. 
Anmälan ska för att vara giltig ske inom i inbjudan angiven tid, vara fullständig samt åtföljas av föreskriven 
anmälningsavgift, dock med rätt för arrangör att när så prövas skäligt medge undantag. 
OBSERVERA att anmälningsavgift inte behöver återbetalas av tävlingsarrangör om återbud kommer efter 
anmälningstidens utgång.  
Om det efter den fastställda invägningstidens utgång, visar sig att i en viktklass endast finns en invägd tävlande, 
ska tävlingen i klassen inställas, och anmälningsavgiften återbetalas. Deltagare som på detta sätt utesluts från 
deltagande, har inte rätt att framföra krav på mästerskapstitel/hederspris, ersättning för resekostnader m.m. 
Brottaren har rätt att i sådana fall delta i närmast högre viktklass.  
 
 

10§ Ordningsregler för arrangörer 
 
Vid en tävling skall arrangören se till att det finns förutsättningar för att genomföra arrangemanget utan problem. 
Tävlingslokal, omklädningsrum samt publikutrymmen skall vara anpassade för det arrangemang man sökt 
sanktion för. Det skall finnas tillräckliga utrymmen där tävlande och ledare skall kunna vistas mellan matcherna.   
Antalet deltagare på tävlingen skall överensstämma med det antal man sökt sanktion för. Före tävlingen, i 
samband med att anmälningarna har kommit in, skall ansvarig tävlingsledare kontakta domarchef samt ansvarig 
tävlingssekreterare (tillika Tävlingsjury) för att gå igenom förutsättningarna för tävlingen. 
Medicinsk kontroll kan starta 30 minuter före vägning och avslutas i samband med vägningens slut, den kan även 
vara exakt samma tider som vägningen. Tävlingssekreteraren ska vara på plats vid invägningen som en inledning 
på dennes uppdrag. 
 
 

 11§ Tävlingsmaterial  
 
• Följande material ska finnas tillgängligt vid tävling skall före tävlingens början vara kontrollerat av 
tävlingsledaren:  
• Matta i enlighet med tävlingsreglerna, se nedan 
• Signalsystem, som möjliggör för domarna att tillkännage sitt domslut.  
• Högtalaranläggning för information till publiken.  
• Tidtagarutrustning för kontroll av matchtiden.  
• Gonggong eller signalklocka för markering av matchtidens slut  
• Poängtablå samt domarspadar för information till brottarna och publiken 
   Våg, kalibrerad och godkänd, för vägning av deltagarna.  
• Förbandslåda, innehållande vad som behövs för första hjälp vid enklare olycksfall.  
• Nödvändiga, av SBF fastställda matchprotokoll i samband med lagmatcher. 
• Domarsedlar av Svenska Brottningsförbundets fastställd typ.  
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Mattan 

 

En matta godkänd av UWW, med en diameter på 9 meter samt en skyddszon på 1,5 meter runt hela mattan är 

obligatoriskt vid följande tävlingar: Olympiska spel, mästerskap, cuper. Vid övriga internationella och nationella 

tävlingar ska likvärdiga mattor användas men behöver inte nödvändigtvis vara nya, inte heller av UWW godkända 

En röd bård, 1 meter bred, som innesluter den aktiva zonen ska löpa längs insidan på den cirkel vars diameter 
är 9 meter. 

 
 
 
Följande termer används för att beteckna de olika delarna av mattan: 
Mittcirkeln är 1 meter i diameter och fastställer mattans mittpunkt. 

Den del av mattan som innesluts av den röda zonen, som är 6 meter i diameter och 1 meter bred, är den 

aktiva zonen. Området utanför den röda zonen är 1 meter bred och kallas skyddszon. 

För att förhindra nedsmittning ska mattan tvättas och desinficeras inför varje tävlingspass.  

De diagonalt motsatta hörnen ska markeras med brottarnas färger, dvs. röd och blå. 
Mattan ska placeras så att den omges av ett rymligt, öppet område så att matcherna kan genomföras 
på ett fungerande vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationella mått  
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Vid nationella tävlingar sanktionerade av Svenska Brottningsförbundet (SBF) ska följande mått minst uppfyllas:

 
Vid distriktsträffar och liknande för 9 och 11-årskategorierna kan 8-meters matta användas.  

 

12§ Återrapportering  
 
Snarast efter avslutad tävling skall resultatet sändas in till SBF om det inte är en tävling där TR används, då räcker 
det att den finns med på den automatiskt uppdaterade Internationella listan under   
https://www.ringerdb.de/se/turniere/TurniereStart.aspx 
 
 

13§ Media och reklam  
 

Tillstånd för radio-, TV- och webbsändning 

 
SBF innehar ensamt alla radio- och Tv-rättigheter liksom alla andra rättigheter avseende överföring av ljud och 

rörliga bilder via internet eller annat medium liksom textrapportering rörande tävlingen.  

Webbsändning: 

Samtliga SM-arrangemang, A-Fyrstads och andra tävlingar där speciellt arrangörsavtal gäller ska webbsändas 

genom arrangörens försorg. Arrangören ska meddela SBF länken till arrangemanget så SBF kan marknadsföra det 

på sin hemsida/FB. 

Webbsändningar från övriga nationella tävlingar ingår inte i Tv-rättigheterna i föregående stycke och görs av 

respektive tävlingsarrangör. 

 

 

 Reklamskyltar, SBF:s sponsorer/samarbetspartners med mera 

 

SBF har rätt till två sargreklamplatser à tre meter per matta på varje tävling, varvid intäkten tillfaller SBF.  
Vidare ska arrangören kunna erbjuda upp till tre av SBF:s partners bord på lämplig plats för försäljning av deras 
produkter. SBF ska erbjudas plats för upp till 6 st. Roll-Ups, t.ex. i foajé eller café, med olika budskap från SBF eller 
dess partners. 
Arrangören ska i samråd med SBF tillgodose behovet av speciell behandling av SBF:s  sponsorer i den mån sådan 
finns inskriven i sponsringsavtal.  
Exempel på vad som i dessa fall kan åligga arrangören att tillhandahålla är fritt inträde, speciella sittplatser (VIP-
platser) och viss begränsad servering av exempelvis drycker och lättare förtäring. Mera påkostad form av VIP-
behandling såsom middag på restaurang, övernattning etc. bekostas av SBF. 
 

https://www.ringerdb.de/se/turniere/TurniereStart.aspx
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Entré 

 

Personer som är verksamma inom SBF och vid tävlingstillfället kan visa upp giltig av SBF utfärdad legitimation ska 

beredas fritt inträde. Detsamma gäller innehavare av Stora Grabbars och Tjejers Märke, vidare innehavare av 

SBF:s väggtavla, Domarkort, Tävlingssekreterarkort. 

Om SBF inte hunnit införa nya kort så kan en aktuell namnlista erhållas av SBF.  

 

Dräktreklam  

 
1. Reklam på träningsställ och trikå  
Reklam får förekomma på brottares träningsställ och trikå, såvida inte annat beslutats av SBF. 
  
2. Reklamens utformning  
Trikåreklamen ska utformas enligt av UWW fastlagda regler.  
Reklam får endast omfatta sådana varugrupper och utgöras av sådana texter eller illustrationer som inte kan 
verka sårande eller anstötliga såsom reklam för tobak och alkohol eller politiska budskap.  
Reklam får inte vara av sådant material eller fastsättas på sådant sätt att den kan skada motståndaren eller 
dennes utrustning.  
Om utformning av reklam inte följer ovanstående villkor kan förening åläggas en straffavgift som meddelas av 
SBF:s Disciplin och Juridiknämnd (DJN) 
 
3. Brottares medverkan i reklam  
Brottares medverkan i reklam i övrigt bestäms av föreningen, utom i vad avser deltagande i landslag, där 
brottares medverkan bestäms av SBF. 
  
 

2. Funktionärer 
 

1§  Tävlingsfunktionärer  
 
Arrangören skall se till att det finns tillräckligt med funktionärer under tävlingen. Domare samt 
tävlingssekreterare utses av respektive intresseorganisation (STSF och SBDF) och SBF och inbjudan till de uttagna 
med tävlingens förutsättningar skickas till dem av arrangören. 
 
Från arrangören skall det minst finnas följande ansvariga, eller likvärdiga ansvarsområden, funktionärer: 
Tävlingsledare 
Administrationsansvarig 
Vägningsansvarig 
Teknikansvarig 
Sjukvårdsansvarig  
Pressansvarig 
 
 

Tävlingsledare 

 

Tävlingsledaren har huvudansvaret för tävlingens genomförande. Denne har kontakt med domarchef, ansvarig 
tävlingssekreterare samt ansvariga för lokalen inför tävlingen.  
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Tävlingsledaren eller dennes ersättare från arrangörsklubben ska, när SBF startat aktuell utbildning, ha genomgått 
utbildningen ”Att arrangera en tävling” för att föreningen ska få sanktion för tävlingen. 
 
 

Tävlingsjury 

 
Vid alla nationella tävlingar sanktionerade av SBF ska tävlingsjury finnas. Den ska alltid bestå av; Tävlingsledaren 
(eller annan representant för arrangörsklubben), tävlingssekreterarchefen och domarchefen. 
Juryns uppdrag är att avgöra eventuellt förekommande tvister rörande exempelvis tolkningar av regler och 
bestämmelser. I beslutssituationer gäller för juryn majoritetsregeln. Dock bör konsensusbeslut eftersträvas. 
Det är viktigt att tävlingsjuryn är namngiven innan tävlingen påbörjas. 
 
 

Administrationsansvarig 

  
Denne ser till att det finns tillräckligt med personal för att genomföra tävlingen. Det kan handla om speaker, 
lappspringare, tidtagare. Vidare skall denne se till att all nödvändig utrustning såsom domarspadar, 
tidtagarutrustning, domarsedlar etc. finns på plats (se annan plats i detta dokument). Denne ansvarar även för att 
matchlistor kommer deltagande föreningar tillhanda samt att resultatlistor eftertävlingens slut distribueras till 
rätt händer. 
 
 

Vägningsansvarig  

 
Denne skall se till att medicinsk kontroll, licenskontroll samt invägning genomförs på rätt sätt. Denne skall ta 
hänsyn till tävlingssekreterarens instruktioner angående invägningens genomförande. 
 
 

Teknikansvarig 

 
 Teknikansvarig skall se till att nödvändig teknik kring arrangemanget fungerar. Det kan handla om att se till att 
det finns tillräckligt med eluttag till alla funktionärer, att eventuell kopiering av matchlistor fungerar etc. Denne 
skall även finna tillgänglig för sekretariatet under tävlingens gång. 
 
 

Sjukvårdsansvarig  

 
Medicinskt utbildad personal (sjukvårdare och/eller läkare) i tillräckligt antal, minst två personer, ska utföra 
medicinsk kontroll i samband med invägningen och bedöma brottarnas hälsotillstånd, speciellt med avseende på 
sådant som kan innebära smittorisk. I fall av smittorisk får brottaren i fråga absolut inte delta i tävlingen. Under 
tävlingen ska sjukvårdarna, på arrangörens bekostnad, finnas till hands i omedelbar närhet av mattorna och 
ingripa vid skadetillfällen och ge relevant vård av den art som kan utföras på plats. De ska också, vid svårare 
skador, vara delaktiga i bedömning och beslut om ambulans behöver tillkallas, eller annan transport till sjukhus 
kan användas.  
Om det under tävlingens gång upptäcks att brottare har smittosam åkomma, ska han/hon tas ur tävlingen, utan 
annan bestraffning, varvid resultaten fram till denna tidpunkt räknas honom/henne till godo. 
 
 
 
 
 
  

Pressansvarig 
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 En pressansvarig skall finnas tillgänglig för eventuell press, tillhandahålla dessa matchlistor samt annan 
information om arrangemanget. Även promota tävlingen på till exempel Facebook, Instagram och så vidare. 

 

2§ Uppträdande 
 
Tävlande och ledare ska såväl på som utanför mattan iaktta ett idrottsmannamässigt uppträdande och följa givna 
instruktioner Störande diskussioner med funktionärer angående lottning, matchledning, bedömning etc. får inte 
förekomma på eller vid mattan. Likaledes gäller för alla tävlande, ledare, domare och andra funktionärer att iaktta 
ett nyktert och städat uppträdande så att idrottens anseende inte skadas.  
Överträdelse ska anmälas till Disciplin- och Juridiknämnden,(DJN), enligt förutsättningar på SBF:s hemsida under 

Tävling/ Disciplin och Juridiknämnden/ de behandlar och beslutar och beslut kan medföra bestraffning enligt RF:s 

stadgar kap 14. 

 

3§  Domare 
  

 Domartillsättning  

 
SBDF ansvarar för att domartillsättningen för tävlingar sanktionerade av SBF. SBF förbehåller sig rätten att ändra 
SBDF:s uttagningar, om man anser att det finns tungt vägande skäl.  
 
 

 Internationella tävlingar i och utanför Sverige  

 
SBDF tar ut domare till internationella tävlingar. SBF förbehåller sig rätten att ändra SBDF:s uttagningar, om man 
anser att det finns tungt vägande skäl.  
 
 

4§ Tävlingssekreterare 
  

 Tävlingssekreterartillsättning  

 
STSF ansvarar för tävlingssekreterartillsättningen vid tävlingar sanktionerade av SBF. SBF förbehåller sig rätten att 
ändra STSF:s uttagningar, om man anser att det finns tungt vägande skäl. 
 
  

 Internationella tävlingar arrangerade i Sverige 

  
STSF tar ut tävlingssekreterare till internationella tävlingar i Sverige som ingår i UWW:s tävlingskalender. SBF 
förbehåller sig rätten att ändra STSF:s uttagningar, om man anser att det finns tungt vägande skäl.  
 
 

5§  Ersättningar 
 
Enligt av SBF och/eller intresseorganisations, STSF alt. SBDF, beslut. 
Arrangör ska erbjuda inbjudna domare, tävlingssekreterare och ev. SBF-representant på fika på en ”halvdags-” 
tävling samt lunch på en heldagstävling. 
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3. Brottaren 

 

1§ Allmänna ordningsregler 

  
Endast den tävlande samt ansvarig ledare får finnas på och vid mattan under tävling. Finns avdelad yta t.ex. med 
sarg eller liknande gäller den som gräns. Övriga brottare, ledare skall befinna sig på anvisad plats där man kan se 
matcherna. Under senior-SM-tävlingar skall brottare anvisas till en särskild läktare. Brottare, iförd tävlingstrikå, får 
under senior-SM-tävlingar inte uppehålla sig bland publiken. Brottare ska före match inställa sig vid mattan iförd 
brottningstrikå (avtagning av overall får sålunda inte ske vid mattan), och får inte efter avslutad match blotta 
överkroppen inför publiken. 

 

2§ Tävlingsdräkt/Trikå/Material 
 

Trikå 

 
Brottaren ska komma till match iklädd trikå som i sin utformning är i enlighet följande regelverk.   
Från 2020-09-01 gäller: I kategorier från och med GR17, WW17 och FS17 och äldre ska trikån vara utformad enligt 
UWW:s regelverk. SBF har dock beslutat om ett undantag, nämligen att det inte är ett absolut krav att brottarens 
namn ska finnas på trikån, dvs. trikåer med namn eller utan namn godkänns om övriga UWW-krav uppfylls. 
Texten SWE och en svensk flagga ska alltså finnas på av UWW angivna platser på trikån. Detta gäller för icke 
UWW-tävlingar i Sverige. Vid UWW-tävlingar, i Sverige och i utlandet, gäller UWW-reglerna fullt ut, dvs. 
brottarens namn måste finnas på härför avsedd plats på trikån.  
Landslagstrikå får endast bäras vid tävlingar där man representerar Sverige. För de yngre kategorierna, 
GR/WW/FS 9/11/14 kommer nuvarande dispens att fortsätta att gälla även efter 2020-09-01, dock med direktivet 
att det av trikån mycket tydligt ska framgå om densamma är röd eller blå.  
Brottare ska vid invägningen bära sin tävlingstrikå. 

 

 Öronskydd 

 

Endast öronskydd av elastiskt material samt som inte innehåller metall och inte har hårt skal får 

användas. 

 
 

Skor 

 

De tävlande måste bära brottarskor som ger stöd åt vristerna. Det är förbjudet att använda skor med 

klack eller spikförsedda sulor, skor med spänne eller med någon metalldel. 

Brottarna ska bära skor utan snörning, alternativt använda damask eller att “tejpa” runt vristen så att snörena 

inte kan gå upp under matchen. 

Varje brottare är själv ansvarig för att skaffa tejp till skorna som kontrolleras före varje match. 

 
 

 

Landslagstrikå och officiell klädsel 

 
Landslagstrikå får endast bäras vid landskamper, internationella samt vid tävlingar då SBF godkänt detta. Trikåns 
utseende skall följa UWW:s regler med de undantag som SBF angivit.  
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Officiella kläder som brottare och ledare erhållit av SBF, skall och får endast användas då SBF kräver eller ger 
tillstånd till detta. 
 
 

3§ Uppträdande 
 

Tävlande ska såväl på som utanför mattan iaktta ett idrottsmannamässigt uppträdande och följa givna 
instruktioner. Störande diskussioner med funktionärer angående lottning, matchledning, bedömning etc. får inte 
förekomma på eller vid mattan. Likaledes gäller för alla tävlande, att iaktta ett nyktert och städat uppträdande så 
att idrottens anseende inte skadas.  
Överträdelse ska anmälas till Disciplin- och Juridiknämnden och kan medföra bestraffning enligt RF:s stadgar kap 
14.  
 
 

4§  Licens 
 

Allmänt om licens 

 
Licensen innebär att brottaren är försäkrad under sin brottningsutövning i enlighet med särskilt utfärdade 
försäkringsbestämmelser.  
För att få delta i av SBF sanktionerade tävlingar ska den tävlande vara medlem och licensierad i förening ansluten 
till SBF, licens från det år den aktiva fyller 7 år. 
För att delta i nationella lagtävlingar för svensk klubb gäller följande:  
Utländska medborgare, licensierade för svensk klubb, bosatta i Sverige och som har uppehållstillstånd här äger 
rätt att delta i nationella lagtävlingar för svensk klubb. Vid licensiering betalas den fastställda licensavgiften, 
därefter erhåller brottaren en tävlingslicens som gäller tiden från att betalning gjorts till och med 31/12. Licens 
löses varje år.  
Brottares förening är ansvarig för att brottare som startar i tävling har tävlingslicens och uppvisar densamma vid 
invägning. I de fall brottare tävlar utan giltig licens beslutar DJN om påföljd efter det att anmälan inkommit.  
Alla tävlingsarrangörer är skyldiga att kontrollera att samtliga deltagande brottare har giltig tävlingslicens via 
licenskort i Cardskipper (kvitto på betalning gäller i en vecka fr.o.m. betaldatum), vid sanktionerade tävlingar. Vid 
internationella UWW-tävlingar i Sverige kontrollerar UWW- delegaten att deltagande brottare har giltig 
tävlingslicens. Om det inte finns UWW-delegat på plats är det tävlingsarrangörens skyldighet att kontrollera 
UWW-licensen. Underlåtenhet att kontrollera brottares licens kan medföra att tävlingssanktion inte beviljas 
nästkommande år.  
 
Alla brottare som deltar i s.k. UWW-tävlingar måste inneha en UWW-licens, denna tecknas av SBF efter att 
föreningen lämnat in alla gällande uppgifter. SBF fakturerar föreningen aktuell kostnad för UWW-licensen. 
  
 

Licensregler för svenskt mästerskap 

 
För deltagande i svenskt mästerskap alla kategorier (utom Beach Wrestling och Veteran som är öppna SM) 
förutsätts att följande kriterier uppfylls:  

• att brottaren har licens i svensk klubb,  
• a. att brottaren har svenskt medborgarskap 

alternativt 

• b. att brottaren är bosatt i Sverige; som flykting, asylsökande, med tillfälligt eller permanent 
uppehållstillstånd, eller permanentboende; vi ska inte kräva något intyg på att brottaren är bosatt i 
Sverige; bevisbördan ska inte ligga på brottaren. 
 

Varje SM-arrangör ska ha en komplett och aktuell licenslista; när anmälningstiden har gått ut kontaktar SM-
arrangören SBF:s kansli för närvarande Lotta Samuelsson, lotta.samuelsson@brottning.rf.se för att erhålla denna. 



23 
 

För att effektivisera invägningsproceduren ska licenskontrollen på anmälda brottare utföras i samband med 
anmälan till SM-tävlingen och utföras av arrangören.  

Om man vid licenskontrollen upptäcker att brottare är anmälda som inte uppfyller kriterierna 1-4 ovan, så ska 
arrangören samråda med tävlingskonsulenten för närvarande Leonard Östlund, leonard.ostlund@brottning 
I de fall då brottare förvägras deltagande ska hans/hennes klubb skyndsamt meddelas detta.  
 
 
 

5§ Tävlingar och träningsläger utomlands    
 

Allmänna regler 

 

För deltagande i brottningstävling eller träningsläger utanför Sveriges gränser krävs inget utresetillstånd. Följande 

regler för tävlingar och läger utomlands gäller:  

Brottare som representerar svensk klubb får inte delta i tävlingar eller träningsläger utomlands vid följande 
tillfällen:  
när tidpunkten sammanfaller med SM-tävlingar, GP-tävlingar eller Fyrstads i samma stilart som den utländska 
tävlingen/det utländska lägret.  
Detta gäller ålderskategorierna, 14, 17, 20, U23 och Senior. Undantag görs för deltagande i professionell 
brottningsliga: Här ska dock brottaren i god tid kommunicera sina avsikter med förbundstränaren och inhämta 
dennes godkännande. 
  
Vid deltagande i UWW-tävling måste varje lag/klubb/nation, som har fler än 3 anmälda, ha med en UWW 
certifierad domare. Om SBF deltar med en uttagen trupp med fler än 3 brottare står SBF för domarens kostnader. 
Om SBF inte deltar med fler än 3 brottare gäller följande: Om flera svenska klubbar deltar i samma UWW-tävling 
och de tillsammans har fler än 3 anmälda räknas som ett lag och ska ha en gemensam domare, varvid de delar 
kostnaderna för domaren mellan sig (delning i % beroende på antal/klubb, likaså för SBF). Alla klubbar som ska 
delta i UWW-tävling, oavsett antal brottare, även om det bara är 1, 2, 3 eller fler, ska därför anmäla skriftligt till 
Svenska Brottningsförbundet senast 2 månader före aktuell tävling startar. SBDF tillsammans med SBF utser 
domare till tävlingen. I möjligaste mån organiserar domaren med den/de aktuella klubbarna, annars kontaktar 
domaren SBF för beställning av resa, ackreditering m.m. 
SBF rekommenderar att man har domare med sig även vid icke UWW-tävling utomlands.  
Det är varje förenings skyldighet att ta reda på om det är en UWW-tävling eller inte.  
 
 

Disciplinära åtgärder  

 
De klubbar som bryter mot reglerna beskrivna ovan:  
Få en tillsägelse alternativt en varning eller bötesbelopp på 5 000;-, 10 000;- eller 25 000;- beroende på 
överträdelsens allvarlighetsgrad samt/eller, avstängning av klubbens brottare från tävlingar under en period av en 
månad, eller annan tidsrymd som bedöms motsvara överträdelsens allvarlighetsgrad. Avstängningen gäller från 
det datum då beslutet tas.  Denna typ av disciplinärenden handläggs av SBF:s Disciplin- och juridiknämnd (DJN). 
 
 

Överträdelser mot UWW:s regelverk vid tävlingar utomlands  

 
Om en svensk förening vid tävling sanktionerad av UWW bryter mot UWW:s regler kan SBF dömas till böter av 
betydande storlek. Om så sker kommer den förening som gjort sig skyldig till regelbrott att av SBF krävas på full 
ersättning. 
 
 

6§ Landslagsrepresentation  
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Tävling 
 
Brottare, som tagits ut av SBF till tävling, eller till annan aktivitet i SBF:s regi, men uteblir utan giltig orsak ska 
omgående komma med en förklaring till frånvaron till SBF. Om denna inte anses tillfredsställande, skall brottaren 
anmälas till bestraffning enligt RF:s stadgar kap 14. 
 
 

Utrustning 

 
Brottare som uttagits att representera SBF är skyldig att bära den av SBF anvisade och utdelade utrustningen.  SBF 
ensamt äger all reklamrätt på utrustning i landslagssammanhang. Vägran kan medföra uteslutning och 
bestraffning enligt RF:s stadgar kap 14.  
 
 

Andra aktiviteter 

 
Brottare i SBF-anslutna föreningar skall på SBF:s kallelse delta i uppvisnings- och sponsoraktiviteter. 
Överenskommelse mellan brottare och SBF sker från fall till fall. Såväl brottare, ledare och funktionärer har 
skyldighet att följa vad som beskrivs i SBF:s sponsoravtal.  
 

 

Nationell övergång 

 
En brottare kan byta förening när som helst under året (1/1-31/12), dock max 1 byte per år. 
 
Övergångsanmälan krävs om brottaren har, i år eller föregående år haft, licens för en klubb. Om brottaren inte 
har haft licens för någon klubb under innevarande eller föregående år haft licens, kan brottaren teckna licens för 
en klubb utan övergång. 
 
När en brottare önskar byta förening, ska en övergångsanmälan fyllas i och skrivas under av brottaren, 
moderföreningen samt nya föreningen (aktuell blankett ska användas). Övergångsanmälan mailas/postas sedan 
till SBF:s kansli. Övergången kan tidigast träda i kraft då övergången kommit SBF:s kansli tillhanda och där 
godkänts. SBF har i regel 5 arbetsdagars handläggningstid. Övergången är klar när den behandlats av SBF:s kansli, 
samt övergångsavgift är betald (övergångsavgift gäller från det år man fyller 15 år). Detta meddelas via mail till 
den nya föreningen samt moderföreningen. 
SBF flyttar den aktives licens till den nya föreningen när övergången är godkänd och betald. Viktigt är dock att den 
nya föreningen har lagt till brottaren i sitt medlemsregister i Idrott Online. 
 
Vägrar moderklubben skriva under övergången, träder övergången i kraft 3 månader efter att övergången kommit 
SBF:s kansli tillhanda, dock senast 31/12 innevarande licensperiod. Övergången mailas/postas då utan 
moderföreningens underskrift till SBF:s kansli. Kansliet underrättar moderföreningen, via mail, med kopia till nya 
föreningen det datum då övergången kommer att träda i kraft. Om moderföreningen efter detta skriver under 
övergången, blir övergången istället klar senast 5 dagar efter det att den undertecknade övergången kommit 
kansliet tillhanda. 
Finns det ett kontrakt mellan förening och brottare, skall det lösas, innan någon övergång kan beviljas. Om 
moderklubben vill överklaga övergången, görs detta skriftligt till SBF:s kansli, 
lotta.samuelsson@swedewrestling.se. Ärendet kommer då att skickas vidare till SBF:s Disciplin- och juridiknämnd 
för utredning och yttrande, varefter beslut fattas av SBF:s styrelse. 
 
Övergångsavgiften, för närvarande 1 000: -, gäller fr.o.m. det år man fyller 15 år. 
 
 

Internationell övergång 

 

mailto:lotta.samuelsson@swedewrestling.se
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Internationella övergångar ska alltid följa UWW:s bestämmelser. Brottares övergång till eller från utländsk 

förening ska registreras hos SBF. En internationell övergång är inte giltig förrän alla övergångspapper rörande 

övergången har kommit SBF tillhanda, samt att SBF godkänt övergången. Förutom övergångsavgiften till UWW 

vars storlek stipuleras i UWW:s regler, tar SBF ut en administrativ avgift för handläggandet av den internationella 

övergången. Avgiften beslutas av SBF:s styrelse. 

 

4. Ledaren 

 

1§ Uppträdande 
 
Tävlande och ledare ska såväl på som utanför mattan iaktta ett idrottsmannamässigt uppträdande och följa givna 
instruktioner. Störande diskussioner med funktionärer angående lottning, matchledning, bedömning etc. får inte 
förekomma på eller vid mattan. Likaledes gäller för alla tävlande, ledare, domare och andra funktionärer att iaktta 
ett nyktert och städat uppträdande så att idrottens anseende inte skadas. Överträdelse ska anmälas till DJN och 
medföra bestraffning enligt RF:s stadgar kap 14. 

 

 

2§ Klädsel 
 
Ledare som befinner sig inom tävlingsområdet under match skall bära klubboverall och gymnastik/brottarskor 
eller motsvarande. 
 
 

 

5. Doping 

 
Doping är förbjudet i enlighet med RF:s dopningsregler, SBF följer RF:s regler i alla avseenden 
 

6. Domare    
 

1§ Kallelse till match 

 

Brottarna ska med klar och tydlig stämma kallas till mattan. En deltagare kan inte bli kallad till ny match 

förrän han haft en vilopaus om minst 20 minuter räknat från förra matchens slut. En försening godkänns 

emellertid för varje brottare enligt följande: 

1) De tävlande måste kallas tre gånger med 30 sekunders intervaller. Om inte brottaren infinner 
sig vid tredje kallelsen, elimineras brottaren och placeras inte. 

2) Utropen ska göras både på franska och engelska. (endast internationellt) 

3) Motståndaren vinner på uteblivande. 
 

2§ Presentation av brottarna  

 



26 
 

Nat. Vid SM, UWW-tävlingar, GP, liknande 

Följande ceremoni ska genomföras inför finalen i varje viktklass: 

— Finalisterna presenteras på mattan. Speakern presenterar deras framgångar under matchens gång. 
 

3§ Matchstart 

 

Som ett svar på utropet av den tävlandes namn, ska denne inta sin plats vid det matthörn som är märkt 

med samma färg som trikån han har blivit ålagd att bära. 

Matchledaren, som står i mattans mittcirkel, kallar de två brottarna till sig. Han skakar hand med dem och 

undersöker deras klädsel, kontrollerar att de inte är insmorda med något oljigt/klibbigt ämne, försäkrar sig 

om att de inte svettas och kontrollerar att deras händer är bara. 

Brottarna hälsar på varandra, skakar hand, och på matchledarens signal börjar matchen. 
 

 

4§ Avbrytande av matchen 

 

a) Om en tävlande måste avbryta matchen p.g.a. en skada eller annan acceptabel händelse som han inte 

rår för, kan matchledaren stoppa brottningen enligt texten i § 60. 

Under avbrottet i matchen måste brottarna förbli stående i anvisad hörna. De kan få lägga en 

handduk över axlarna och ta emot råd från sin tränare. 

b) Om en match inte kan fortsätta av medicinska skäl, ska beslutet tas av den ansvarige tävlings-
läkaren, som informerar berörd brottares tränare och mattpresidenten som ger order om att 
matchen ska avslutas. Beslutet som fattats av tävlingens läkare kan inte återkallas. 
Under inga omständigheter får en tävlande ta ett eget initiativ att avbryta matchen.  

c) Om en match stoppas på grund av att en brottare medvetet skadat sin motståndare, diskvalificeras 
den brottare som felat och den skadade brottaren tilldöms segern. 
Om en brottare avbryter matchen utan blod eller synlig skada som bestäms av domarteamet, kommer 1 
poäng att tilldelas motståndare 
 

 

5§ Matchens slut 

 

Matchen slutar antingen vid ett fall, TÖ, en skada, diskvalifikation, eller vid slutet av 

ordinarie matchtid. En match kan sluta enligt följande: 

— Teknisk överlägsenhet (10- poängs skillnad i FS och WW) brottning, 8- poängs skillnad i GR) 

 
Domaren måste vänta på ett eventuellt fall när en brottare når 8 eller 10 poängs skillnad, matchen får 

inte avbrytas för att utnämna segraren på teknisk överlägsenhet förrän den avgörande aktionen är 

slutförd. 

 
Om matchledaren inte hört gonggongen, ska mattpresidenten ingripa och avsluta matchen. 

Han gör det genom att kasta ut ett mjukt föremål på mattan för att påkalla matchledarens uppmärksamhet. 

Varje aktion som påbörjas samtidigt som gonggongen ljuder gäller inte och en aktion som utförs mellan 

gonggongen och domarens visselsignal är ogiltig. 

 
När matchen är slut, står matchledaren i mitten på mattan vänd mot funktionärernas bord. Brottarna 

skakar hand, ställer sig på var sin sida om matchledaren och inväntar resultatet. De får inte ta ner trikåns 

axelband innan de lämnat mattan. Omedelbart när resultatet utropats, skakar brottarna hand med 

matchledaren. Varje brottare måste sedan skaka hand med motståndarens tränare. Om de ovan nämnda 

bestämmelserna inte följes, ska den brottare som felar bli bestraffad i enlighet med de disciplinära 
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reglerna. 

 

 

6§  Stoppande och fortsättning av matchen 

 

Alltid då en match avblåses i stående eller parterrbrottning, återupptas matchen i stående. Under 
förutsättning att inget regelbrott begåtts. 

 
Matchen ska stoppas och återupptas på mitten av mattan i stående om: 

a) en fot rör vid skyddszonen 

b) om brottarna i greppsituation rör vid röda zonen med tre eller fyra fötter och stannar där utan 
att genomföra något grepp. 

c) om underliggande brottare vid rör skyddszonen med huvudet 

d) när en Challenge begärs av en tränare, avbryter mattpresidenten matchen när situationen går till 
neutralläge. 

e) I samband med samtliga regelbrott liksom greppflykt, mattflykt, ojusthet eller skada som begås av den 
försvarande brottaren i parterr, skall matchen fortsätta i parterr. 

f) I samband med samtliga regelbrott liksom greppflykt, mattflykt, ojusthet eller 
skador i stående, skall matchen fortsätta i stående. 

 
I de fall attackerande brottare lyfter sin motståndare från parterr och den försvarande brottaren hindrar 

attacken genom en ojust aktion, skall den försvarande brottaren bestraffas med en varning och 

motståndaren tilldelas 1 eller 2 poäng och matchen kommer att fortsätta i parterr. 

 
Det är inte tillåtet för en brottare att trycka ut sin motståndare. Detta kommer att betraktas som greppflykt. 

 
Konsekvensen: om en brottare försöker att trycka ut sin motståndare, ska matchledaren omedelbart 
stoppa matchen samt tilldela felande brottaren en tillsägelse. Om detta upprepas under hela matchen, 
erhåller felande brottaren en varning och motståndaren tilldelas en poäng. Detta gäller även om felande 
brottaren lyckas trycka ut sin motståndare till skyddszon. 
(Om brottaren som försöker att trycka ut sin motståndare är först med att beröra skyddszonen med hela 
foten, tilldelas motståndaren en poäng och tillsägelsen eller varningen annulleras.) 
 
 
 

7§ Typ av seger 

 

En match kan vinnas genom: 

a) fall 

b) skada, uteblivande, uppgivande eller diskvalificering av motståndaren. 

c) teknisk överlägsenhet 

d) poäng (vinna med högst 9 poängs skillnad i FS och Kv. brottning eller 7 poängs skillnad i 
GR genom att addera poängerna i båda perioderna) 

I de fall då en match slutar oavgjort, 1-1, 2-2, 3-3 etc. och kriterierna gällande värdet av aktionen och 

varningar inte kan skilja brottarna åt, ska den brottare som har tagit den sista poängen utnämnas till 

segrare, se nedanstående tabell. 

Röd poäng Blå poäng Kommentar Resultat 
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Den 
brottar
e som 
erhåller 
tre (3) 
varning
ar 
totalt i 

matchen är diskvalificerad. 
 

8§ Tränaren 

 

Tränaren får uppehålla sig vid foten av podiet eller minst 2 meter från mattkanten under matchen. 

(Nat: Vid hörnet av mattan) 

Förutom de göromål han tillåts göra vid t.ex. medicinsk behandling tillsammans med läkaren om sådan 

finnes, är tränaren absolut förbjuden att påverka besluten eller att förolämpa poängdomaren eller 

matchledaren. 

Han har endast rätt att tala med sin brottare. Tränaren får ge vatten till sin brottare under pausen, Det är 
inte tillåtet att ha med sig våt handduk. Tränaren ska vara klädd i idrottskläder samt skor för inomhusbruk. 
 

Om dessa förbud inte respekteras, är matchledaren eller poängdomaren skyldig att visa för tränaren «det 

gula kortet» (varning) och om han/hon fortsätter, skall mattpresidenten visa honom «det röda kortet» 

(uteslutning). 

Mattpresidenten och poängdomaren kan också visa korten GUL på eget initiativ. 
Om en tränare får 2 gula kort, men i olika matcher under en tävling ska han även då bli avvisad och uteslutas 
från tävlingen. 

Omedelbart efter mattpresidentens rapport till tävlingsledaren, ska tränaren uteslutas från tävlingen 

och kan inte fullfölja sin funktion. Brottarna i laget i fråga har emellertid rätt att använda en annan tränare.  

 

 

9§ Utmaning (Challenge) 

 

1 1 1 1 1 1 Blå brottare har tagit den 
sista tekniska poängen 

Blå brottare vinner 

1 2 1 1 1 Blå brottare har tagit 
sista tekniska poängen. 
Röd brottare har tagit en 
tvåa. 

Röd brottare 
vinner 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 Röd brottare har tagit sista 
tekniska poängen men har två 
varningar och blå brottare har 
endast en. 

Blå brottare vinner 

1 1 1 1 2 0 Blå brottare har tagit en tvåa. Blå brottare vinner 

1 1 0 1 1 2 0 Röd brottare har tagit sista 
tekniska poängen. Båda 
brottarna har varsin varning. 
Blå brottare har tagit en 
tvåa. 

Blå brottare vinner 

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 Båda brottarna har två 
varningar var. Blå brottare 
har tagit den sista poängen. 

Blå 
brottare 
vinner. 
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Challenge är tillåtelse som tränare på uppdrag av brottaren har, att stoppa aktionen och begära att Juryn 

skall titta på video i de fall när en oenighet uppstår om en bedömning. Denna möjlighet erbjuds endast 

under tävlingar där videokontrollen är formellt fastställd av UWW och organisationskommittén. 

Tränaren måste begära Challenge genom att kasta ett mjukt föremål på mattan, omedelbart efter att 

domarteamet har offentligt gjort sitt beslut i tveksamma situationer. Matchen fortsätter om brottaren är 

oense med tränarens beslut. 

 

Speciella challengesituationer 

 

Varje brottare har rätt till en (1) Challenge per match. Om efter granskning av den omtvistade aktionen, 

Juryn ändrar domarteamets beslut till fördel för den som bad om granskning, kan Challenge användas 

igen under matchen. 

Om Juryn bekräftar den ursprungliga beslutet, förlorar brottaren Challenge och hans motståndare 

erhåller 1 teknisk poäng. 

Mattpresidenten avbryter matchen för granskning av Challenge så snart situationen går till 

neutralläge. Ingen Challenge kan begäras i händelse av passivitets bestraffningar eller ett 

fall. 

 
Om domarteamet är eniga om att en av brottarna är passiv när det är mindre än 30 sekunder kvar i en 
FS/Kv. match, tilldelas motståndaren en poäng (dvs. greppflykt). Om denna poäng avgör vinnaren av 
matchen, får motståndaren begära Challenge. 

 
Ingen Challenge kan begäras efter att ordinarie tid i en period är slut, utom om poängen läggs till på 

resultattavlan efter matchledarens visselsignal. Tränaren har 5 sekunder från det att den ifrågasatte 

poängen offentliggöras på den officiella resultattavlan att begära en Challenge. 

 
Samråd mellan domarteamet och Juryn under granskning av en Challenge, är inte tillåtet. 

 
Efter en gångs granskning av aktionen, ska juryn utan samråd med domarteamet visar sitt beslut med det 

material som står till buds (spadar eller elektroniskt). Ett enhälligt beslut av Juryn kommer att vara 

slutgiltigt och kan inte diskuteras. Om medlemmar i Juryn är oense, skall den omtvistade aktionen granskas 

en andra gång. Då majoritetsbeslut av Juryn kommer att gälla. 

 
Tränaren måste begära Challenge från sin plats på stolen, utan att trampa på mattan eller gå mot 

poängdomarens eller mattpresidentens bord. Det är inte möjligt att begära mot Challenge mot ett 

slutgiltigt beslut som har tagits av Juryn.  

 

10§ Aktioner eller grepp 
 

För att uppmuntra risktagning, då en brottare utför ett misslyckat kastförsök och hamnar i underläge 

parterr utan att motståndaren gjort någonting, får brottaren i överläge inte någon teknisk poäng. 

Båda brottarna kommer genast att föras tillbaka till stående position. 

Däremot om vid ett grepp den defensive brottaren utför en parad och får ned sin motståndare på mattan, 

skall han få de tekniska poäng som motsvarar hans aktion. 

Om brottaren utför ett grepp och själv går i brygga och stannar en kortare stund (kontinuitet) och sedan 

fullföljer sin aktion genom att få sin motståndare i brygga, skall han inte bestraffas. Tekniska poäng 

utdelas endast till honom eftersom han genomfört en aktion med ett grepp som medförde risker. 

Däremot om den offensive brottaren blockeras med kontroll (t.ex. i brygga eller genom en parad av sin 
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motståndare), är det klart att poäng skall utdelas till den senare (defensive) brottaren. 

Dessutom, den brottare vars grepp har påbörjats kan endast tilldelas poäng om han genom egen aktion har: 

a) Fått ned den offensive brottaren på mattan. 

b) Utfört aktionen med kontinuitet. 

c) Lyckats kontrollera den offensive brottaren genom att blockera honom i bryggläge, d.v.s. i ett läge 

som anses avslutat. 

d) Matchledaren måste vänta till varje situation har avslutats innan han delar ut de tekniska poäng 
vardera brottaren har erövrat. 

e) I situationer där aktionerna för de två brottarna växlar från ett läge till ett annat, ska poängen för 
alla aktioner utdelas enligt dess värde. 

f) Ögonblicksfall existerar inte. Att båda axlarna av en brottare berör mattan samtidigt och 
omedelbart, anses inte vara ett fall (det ska helt kontrolleras av motståndaren). (§ 44) 
Om en brottare från stående hamnar på rygg efter en aktion från motståndaren, erhåller denne 4 

eller 5 poäng. Om brottaren hamnar på rygg efter egen aktion, erhåller motståndaren 1 poäng 

(självfall). Självfall från parterrläge ger också motståndaren 1 poäng. 

g) Att rulla från en skuldra till den andra genom att använda armbågarna i bryggläge och vice versa 
skall anses vara endast en (1) aktion. 

h) Ett grepp skall inte anses som en ny aktion förrän brottarna återgår till utgångsläget. 
i) Matchledaren visar poängen. Om poängdomaren håller med, ska han visa detta genom att höja 

den poängspade som motsvarar färgen och poängen i fråga (1, 2, 4 eller 5 poäng). Om oenighet 
råder mellan matchledaren och poängdomaren, ska mattpresidenten ta ett beslut till förmån för 
den ene eller den andre av brottarna. Mattpresidenten äger inte rätt att uttrycka någon annan 
åsikt. 

j) Om ett fall inträffar precis vid slutet av matchen, gäller endast gonggongen och inte matchledarens 
visselsignal. 

k) Vid slutet av matchen är alla grepp giltiga som slutförts före gonggongen. Under inga 
omständigheter, kan en aktion av en brottare räknas om den är avslutad efter gonggongen. 

 
 

11§ Fallhotande läge 
 

En brottare skall anses vara i fallhotande läge, när hans rygglinje (eller skulderlinje) är vertikalt eller 

parallellt med mattan, bildar en vinkel mindre än 90 grader till mattan, då han spjärnar emot med 

överkroppen för att undvika ett “fall”. (se definitionen av “fall”). 

Fallhotande läge föreligger när: 

a) den försvarande brottaren går i brygga för att förhindra fall. 

b) den försvarande brottaren, med ryggen mot mattan, stöder sig på en eller båda armbågarna för att 
undvika att få sina skuldror nedtryckta mot mattan. 

c) brottaren har en skuldra i mattan och samtidigt går över 90 graders vertikal linje med den andra skuldran. 

d) brottaren befinner sig i «ögonblicksfall», d.v.s. när han doppar båda skuldrorna i mattan för mindre än en 
sekund. 

e) brottaren rullar över på sina skuldror. 

 

 

 

 

 
 

12§ Markering av poäng 
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Allmänna regler 

 

Poängdomaren för in poängen som de båda brottarna erhållit för utförda aktioner och grepp på en 

domarsedel. Han noterar dem allteftersom varje aktion utförs under matchen. 

För att ha en enhetlig skrivning, ska den aktion som leder till fall noteras på domarsedeln med en ring. 

Varning för mattflykt, greppflykt, vägran att starta, ojusta grepp, brutalitet, och passivitets varningar 

markeras med (O). Första passivitets regelbrott i GR markeras med (P). 

Första passivitets regelbrott i FS/Kv. markeras med (V) och andra med (P). 

Efter varje varning (O), får motståndaren automatiskt 1 eller 2 poäng, beroende på karaktären av 

överträdelsen. (undantag vid andra passivitets regelbrott i Grekisk-romersk brottning) 

I fall där antal poänger är lika, skall den sista tekniska poängen strykas under. 
 

 

Grepp med hög amplitud 

 

Alla aktioner eller grepp en brottare utför från stående eller lyft från parterr bedöms som «hög amplitud» då: 
det orsakar att motståndaren förlorar all kontakt med mattan, kontrollerar honom och får honom att 

beskriva en hög svepande kurva i luften.  

• 5 poäng tilldelas den attackerande brottare som försätter sin motståndare i direkt fallhotande läge.  

• 4 poäng tilldelas den attackerande brottare som inte försätter motståndaren i direkt fallhotande 

läge. (gäller bara i GR brottning) 

• 2 poäng tilldelas den attackerande brottare som inte försätter motståndaren i direkt fallhotande 

läge. (gäller bara i FS/Kv. brottning) 

 
Notera: Om brottaren, under utförande av ett grepp med eller utan hög amplitud själv vidrör mattan med 

båda skuldrorna, får han själv 4 eller 5 poäng i GR brottning och 4 poäng i FS/Kv. brottning och hans/hennes 

motståndare 1 poäng p.g.a. självfall vid utförande av greppet. 

 

 

Poängvärdet av aktioner och grepp 

 

En (1) poäng: 
— till den attackerande brottaren, vars motståndare flyr greppet, mattan, vägrar att sätta igång, begår 

regelfel eller brutalitet. 
— till den brottare vars motståndare sätter hela sin fot i skyddszonen. 

— till den försvarande brottaren om den attackerande brottaren doppar sina skuldror under utförandet 
av ett grepp, eller rullar på sina skuldror. (gäller även kast grepp från stående) 

— till den brottare vars motståndare bedöms passiv i en FS/Kv. match och ingen av brottarna tar någon 

poäng under 30-sekunders ”aktivitet period”. 
— till den brottare vars motståndare varnas för andra och tredje passivitets regelbrott i en GR match. 
— till den brottare som kontrar sin motståndare som redan har tagit poäng för sin aktion, genom 

att gå bakom honom/henne i parterr. 

— till den brottare vars motståndare (överliggande eller underliggande brottare) tjuvstartar eller 
inte intar korrekt startposition efter tillsägelse. 

— till den brottaren vars motståndare begärt en Challenge och det ursprungliga beslutet har bekräftats. 
— alla avbrott i matchen utan blodvite eller synliga skadar bestraffas med 1 poäng till 

motståndaren. ( Poäng ska inte utdelas ifall domaren bryter matchen) 

Två (2) poäng: 

— till den brottare som brottar ner sin motståndare på mattan och ställer sig bakom honom, och i detta läge 

håller honom nere under kontroll (tre punkter: två armar/händer och ett knä eller två knän och en 
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arm/hand eller huvud). 

— alla nedtagningar eller grepp från stående som avslutas utanför mattan och försvarande brottare 
inte hamnar i fallhotandeläge och attackerande brottare behåller kopplingen. (situationen 
motsvarar nedtagningar med kontroll) 

— till den brottare som utför ett grepp med hög amplitud i FS/Kv. brottning som inte försätter 
motståndaren i direkt och omedelbar fallhotandeläge. 

— till den brottare som får överläge, håller och kontrollerar motståndaren genom grepp bakifrån. 

— till den brottare som vid brottning i parterr utför ett korrekt grepp och får motståndaren i fallhotande 
läge. 

— till den attackerande brottaren vars motståndare flyr ut från mattan i fallhotande läge. 

— till den brottaren som från stående parerar eller blockerar sin motståndare till fallhotande läge. 
 

Fyra (4) poäng: FS/Kv. 

— till den brottare som utför ett grepp från stående med eller utan hög amplitud och får 
motståndaren direkt i fallhotande läge. 

— till den brottare som lyfter sin motståndare från mattan och därefter utför ett grepp med eller utan 
hög amplitud även om en eller båda av den attackerande brottarens knän är på mattan, förutsatt att 
attacken resulterar i omedelbart fallhotande läge. 

Notera: Om vid ett grepp den försvarande brottaren håller kontakt med mattan med en av sina 

händer, men omedelbart försätts i fallhotande läge, ska den attackerande brottaren erhålla 4 

poäng. 

 

Fyra (4) poäng: 

— till den brottare som utför ett grepp från stående eller lyfter sin motståndare från mattan och därefter 
utför ett grepp utan hög amplitud och får motståndaren direkt i fallhotande läge. (även om en eller båda 
av den attackerande brottarens knän är på mattan) 

— till den brottare som utför ett grepp från stående eller lyfter sin motståndare från mattan och därefter 
utför ett grepp med hög amplitud men inte får motståndaren i direkt och omedelbart fallhotande läge. 

Fem (5) poäng: GR 

— alla grepp från stående med hög amplitud, som får den försvarande brottaren i omedelbart fallhotande 
läge. 

— grepp som utförs av en brottare från parterrläge som helt lyfter sin motståndare från mattan och 
utför ett grepp med hög amplitud, som försätter motståndaren i direkt och omedelbart fallhotande 
läge. 

 

 

Beslut och votering 

 

a) Matchledaren ska visa sitt beslut genom att höja sin arm och då markera poängen med fingrarna på ett 
tydligt sätt. Om matchledaren och poängdomaren är överens är beslutet tillkännagett. 

b) Mattpresidenten har inte rätt att påverka eller ändra ett beslut, då poängdomaren och 
matchledaren är överens utom i de fall som beskrivs i § 21. 

c) Om votering måste göras ska poängdomaren och mattpresidenten visa sin bedömning med hjälp av 

spadar. Det finns 11 spadar i GR och 9 i FS/Kv. i olika färger enligt följande: 

— en vit, för att visa en neutral åsikt. Används i alla tre stilar. 
— GR: fem röda, och fem blåa varav fyra av varje färg är numrerade 1, 2, 4, 5 för att visa 

poäng och en onumrerad, avsedd för varningar och att påyrka uppmärksamhet på den 
berörde brottaren. 

— FS/WW: fyra röda, och fyra blåa varav tre av varje färg är numrerade 1, 2, 4 för att visa 
poäng och en onumrerad, avsedd för varningar och att påyrka uppmärksamhet på den 
berörde brottaren. 
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De måste finnas inom räckhåll för de som använder dem. 

Under inga omständigheter får poängdomaren avstå från att votera. Han måste visa sitt beslut 

tydligt och inte ge utrymme för tvetydlighet. 

Då delade meningar råder skall mattpresidenten avgöra vilket beslut som ska gälla, genom att votera 

för antingen poängdomarens eller matchledarens åsikt. 

d) Om matchen varar matchtiden ut, ska mattpresidentens domarsedel avgöra vem som ska utses 
segrare. Den officiella poängtavlan måste hela tiden under matchen överensstämma med 
mattpresidentens domarsedel. 
Om det skiljer en eller flera poäng mellan poängdomarens och mattpresidentens domarsedlar, gäller 

endast poängen på mattpresidentens domarsedel. 

 

 

13§ Beslutstabell 

 

Tilldelning av poäng eller varningar. 

Vid en brottningsaktion, delar poängdomaren och matchledaren ut poäng och varningar enligt vad som 

anges nedan, och som i vardera av de antagna fallen ger följande officiella resultat: 

(R= Röd brottare, B= Blå brottare, 0= noll poäng) 
 
 
 
 
 

I händelse 

av oenighet 

i 

domarteam

et eller i 

händelse av 

uppenbart 

fel domslut, 

ska mattpresidenten begära en överläggning. 

PLACERINGSPOÄNG EFTER EN MATCH 
 

14§ Klassificeringspoäng 
 

Princip 

 

Klassificeringspoängen en brottare erhåller avgör den slutliga klassificeringen. 

 

Klassificeringspoäng vid matchslut 

 

5 poäng till segraren och 0 poäng till förloraren: 

— Fallseger 

— Skada 

— Uteblivande 

— W.O. 

— Inte klarat vikten 

Match- 

ledare 

Poäng- 

domare 

Matt- Officiellt 

President resultat 

Kommentar 

1R 1R - 1R I dessa exempel är matchledare och 

2B 2B - 2B poängdomare överens och matt- 

4R 

5R 

4R 

5R 

- 

- 

4R 

5R 

presidenten ingriper inte. 

1R 0 0 0 I dessa exempel är matchledare och 

1B 1R 1R 1R poängdomare inte överens. 

2R 1R 2R 2R Mattpresidenten ingriper och 

2B 

4R 
2B 

0 

2R 
1R 

2B 

2R 
2B 

2B 

2R 
2B 

majoritetsprincipen gäller. 
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— Diskvalifikation 

4 poäng till segraren och 0 poäng till förloraren: 

— Teknisk överlägsenhet (8 poängs skillnad under en GR match och 10 poängs skillnad 
under en FS/WW match), och förloraren inte tagit tekniska poäng. 

4 poäng till segraren och 1 poäng till förloraren: 

— Teknisk överlägsenhet (8 poängs skillnad under en GR match och 10 poängs skillnad 
under en FS/KWW match), och förloraren inte tagit tekniska poäng. 

3 poäng till segraren och 0 poäng till förloraren: 

— Poängseger (vinnaren tagit 1 till 7 poäng under en GR match och 1 till 9 poäng 

under en FS/WW match), och förloraren inte tagit tekniska poäng. 

3 poäng till segraren och 1 poäng till förloraren: 

— Poängseger (vinnaren tagit 1 till 7 poäng under en GR match och 1 till 9 poäng 
under en FS/WW match), och förloraren tagit tekniska poäng. 

3 poäng till segraren och 0 poäng till förloraren: 

— Poängseger där vinnaren är den som sist bedömts som mest aktiv. (Gäller bara i Grekisk-romersk) 

0 poäng till röd brottare och 0 poäng till blå brottare: 

— I de fall båda brottarna blivit diskvalificerade på grund av regelbrott. 

— I de fall båda brottarna är skadade 

— I de fall båda brottarna har blivit uteslutna 
 
 

15§ Fall 
 

När den försvarande brottaren hålls av sin motståndare med båda skuldrorna mot mattan för en så 

lång tid att matchledaren hinner se att det är total kontroll på fallet, ska detta anses vara fall. 

För att ett fall vid mattkanten ska godkännas, måste motståndarens skuldror helt och hållet ha 

kontakt med röda zonen och huvudet får inte röra vid skyddszonen. 

Fall i skyddszonen är ogiltigt. 

Om en brottare förlorar på fall beroende på ett regelbrott eller ett ojuste grepp som han är själv 

skyldig till, så godkänds fallet. 

Det fall som konstaterats av matchledaren är giltigt om det bekräftas av mattpresidenten. Om 

matchledaren inte visar fall, trots att det är det, kan fallet godkännas om poängdomaren och 

presidenten är överens om det. 

Det är inte möjligt att begära någon Challenge i händelse av ett fall som är godkänd av 

mattpresidenten och matchledaren eller poängdomaren. (nationellt krävs majoriteten av 

domarteamet) 

För att bli konstaterat och godkänt, måste fallet vara tydligt. Brottarens båda skuldror måste samtidigt 

vidröra mattan under den korta tidsrymden av 1-2 sek. (Gäller även vid smidjebälte) 

Matchledaren slår sin hand i mattan först när han erhållit presidentens godkännande. Matchledaren 

blåser därefter i sin pipa. 

 

16§ Tekniskt överlägsenhet 

 

Förutom vid fallseger, uteblivande eller diskvalifikation, ska en match stoppas före full tid: 
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— det uppnås åtta (8) poängs skillnad mellan brottarna i en GR match. 

— det uppnås tio (10) poängs skillnad mellan brottarna i en FS/WW match. 

 
Nationellt krävs tolv (12) poängs skillnad mellan brottarna i följande kategorier; 9, 11, 14 och 17 års.  
 
Matchen får inte avbrytas för att utnämna seger på teknisk överlägsenhet förrän den avgörande aktionen är 
slutförd  

Mattpresidenten signalerar till matchledaren då denna poängskillnad uppnåtts. Matchledaren tillkännager 

matchens segrare efter konsultation med presidenten. 

 

 

17§ Parterrläge under matchen 
 

Om en av brottarna bringar ner sin motståndare på mattan, fortsätter matchen i parterrläge och den 
underliggande brottaren får motarbeta sin motståndares ansträngningar och resa sig upp. 

 
Om däremot en brottare bringar ner sin motståndare till mattan och han, beroende på den attackerades 
skickliga försvar, inte kan utföra något grepp, ska matchledaren, efter en rimlig tidsperiod, stoppa matchen 
och låta matchen återupptas i stående. 
Det är förbjudet för brottaren i överläge att starta parterröverläget genom att kasta sig eller hoppa på sin 
motståndare. Om denna överträdelse begås, ska matchledaren tilldela honom en varning, ge en (1) poäng till 
motståndaren och beordra den underliggande brottaren upp i stående. 
 
Brottaren i överläge har inte rätt att avbryta själva matchen eller att begära att matchen återupptas i 
stående. 
 

 

Parterrläge 

 
Utgångsläge för brottare i Parterr position innan domaren blåser visselpipa är följande: den undre brottaren 
måste ligga på magen i mitten av mattan. Armarna skall sträckas ut till framsidan och benen skall sträckas ut 
mot ryggen. Armar och/eller ben kan inte korsas. Händer och fötter på b brottaren måste röra mattan. Den 
undre brottaren är inte tillåten att blockera den övre brottaren. Den översta brottaren placeras i sidled av 
hans motståndare, placerar båda händerna på ryggen av sin motståndare. Han måste ha två knän på mattan. 
Efter domaren blåser igång, är brottaren under tillåten att försvara sig enligt regelboken. Det är förbjudet att 
hoppa eller fly från angriparen, att försvara med stängda armar eller blockera med armbågar och knän samt 
att använda benen till försvarar.  
Den under brottaren får resa sig upp efter domarens signal 
Straff för brottare som inte intar rätt parterrläge: 
Övre brottaren: första gången - muntlig varning, andra gången – förlora positionen och starta om i stående 
brottning.  
Nedre brottaren; första gången - muntlig varning, andra gången – tillsägelse och 1 Poäng till den övre 
brottaren/ i FS 2 poäng till den övre brottaren och starta om i Parterr position. 
 
 

18§ Röda zonen 

Den röda zonen är till för att avslöja den passive brottaren, att komma ifrån systematisk 

mattkantsbrottning samt förhindra att man lämnar brottningsområdet. 

— Alla grepp och aktioner som påbörjas i den aktiva zonen och som slutar inom densamma är giltiga 
inkluderande fallhotande läge, parad och fall. 

— Varje grepp eller motattack som påbörjas i stående i den aktiva zonen (utom i röda zonen) är giltigt 
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oavsett var det slutar (aktivitetszon, röd zon, skyddszon). 
— Om emellertid kastet slutar i skyddszonen, stoppas matchen och brottarna återförs till mattans 

mitt. Matchen fortsätter i stående. Poäng ska delas ut motsvarande greppets värde. 
— Ett fall i skyddszonen gäller inte. Matchen måste blåsas av och brottarna återförs till mitten, 

därför att greppet slutade utanför mattan. Matchen fortsätter i stående. 
— I det fall den attackerande brottaren, som utför greppet, hamnar i fallhotande läge i skyddszonen, 

ska matchen stoppas och hans motståndare tilldelas 2 tekniska poäng. Matchen ska återupptas på 
mattans mitt, i stående. 

— Under utförande av grepp och aktioner, som har påbörjats i aktiva zonen, får brottarna gå in i röda 
zonen och, under kontinuitet, utföra grepp och aktioner i alla riktningar, men under inga 
omständigheter får det vara något uppehåll i utförandet av deras grepp. 

— En aktion eller grepp får inte påbörjas i stående i röda zonen, utom i det speciella fall när brottarna som 
söker grepp har endast två fötter i röda zonen. I detta fall ska matchledaren acceptera situationen för 
en kort stund, och invänta utvecklingen av greppet. 

— Om brottarna avbryter sin aktion i röda zonen och förblir orörliga, eller om de utan aktivitet, har två, 
tre eller fyra fötter i röda zonen, ska matchledaren avbryta matchen, föra brottarna tillbaka till mitten 
och återupptas i stående. 

— I samtliga fall, i stående, där en av de attackerande brottarnas fötter är i skyddszonen, d v s utanför 
röda zonen, ska matchen avbrytas och tillämpa reglerna. 

— Om den försvarande brottaren sätter sin ena fot i skyddszonen, men den attackerande brottaren 
utför ett grepp under kontinuitet, är greppet giltigt. Om inte den attackerande brottaren utför 
aktionen ska matchledaren avbryta matchen och tillämpa reglerna. 

— I det ögonblick en brottare sätter en av sina fötter i röda zonen, ska matchledaren ropa «ZONE». 
Då brottaren hör detta ord måste han sträva efter att återvända mot mattans mitt utan att avbryta sin 
aktion. 

— Vid brottning i parterr är varje aktion, grepp eller parad som utförs från eller i röda zonen giltig, även 
om det slutar i skyddszonen. 

— För alla aktioner som påbörjats i parterr i röda zonen och utförts i skyddszonen ska matchledaren och 
poängdomaren dela ut poäng, men matchen avbryts och brottarna återförs till mitten och återupptas 
i stående. 

— Vid brottning i parterr kan den attackerande brottaren slutföra sin aktion om han, under utförandet 
av greppet kommer utanför zonen, förutsatt att motståndarens skuldror och huvud är inom zonen. I 
detta fall, kan även fyra ben vara utanför mattan. 
 

19§ Tillämpning av passivitet (Fristil och Grekisk-romersk) 

 

Procedur för tillämpning av bestraffning för inaktivitet i Fristil brottning 

En domare har bland annat i uppgift att bedöma och urskilja vad som är riktig action gentemot en låtsad 

aktivitet försök för att slösa bort tid. 

 
a - När som helst alla i domarteamet är eniga om att en brottare blockerar, håller fingrar, hindrar sin 
motståndare och/eller allmänt undviker att brottas, stoppas matchen och signalerar matchledaren till 
felande brottaren. Första regelbrottet medföljer en muntlig tillsägelse: ”ATTENTION” och förs in ett 
(V) på domarsedel i felande brottarens kolumn. 
Andra gången: stoppas matchen för att meddela den felande brottaren att en 30-sekunders ”aktivitet 
period” börjar och förs in ett (P) på domarsedel i felande brottarens kolumn. En lampa motsvarande felande 
brottaren tänds. Detta larmar och meddelar brottaren, tränaren och åskådaren att en ”aktivitet period” har 
påbörjat. Skulle någon av brottarna ta poäng inom 30 sekunder ”aktivitet period”, straffpoängen och 
varningen annulleras och endast aktivitets poäng tilldelas. Om ingen av brottarna tar någon poäng under 
30-sekunders ”aktivitet period”, tilldelas den felande brottaren en varning (O) och motståndaren en poäng. 
Vid flertal passivitetsregelbrott påbörjar ”aktivitet perioden” direkt. 
Ingen ”aktivitet period” för 20, U23, Sen efter 2:30 och 5:30 och för 9,11,14,17 efter 1:30 och 3:30. 
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b – Om ingen av brottarna har tagit poäng under första 2 minuter(9,11,14,17, 1 minut) in i första perioden, 

måste domarteamet obligatoriskt utse en av brottarna som inaktiv och starta en ”aktivitet period” som 

kallas ”obligatoriskt aktivitet period” (samma procedur som beskrivs ovan gäller). 

 
c – Om alla tre i domarteamet är eniga om att en brottare undviker kontakt och/eller blockerar sin 
motståndare när det är mindre än 30 sekunder kvar av någon period, tilldelas motståndaren en poäng (dvs. 
greppflykt). I så fall kan Challenge begäras. 
 

 

Procedur för tillämpning av bestraffning för inaktivitet i Grekisk-romersk brottning 

 
A - Första regelbrott: felande brottaren få en tillsägelse utan matchavbrott, presidenten och ”Juryn” 

meddelas. Man för in ett (P) på domarsedeln i felande brottarens kolumn. 

B - Andra regelbrott: matchen stoppas, felande brottaren få en varning. Motståndaren väljer ”parterr” 

eller ”stående” position. Man för ett (O) på domarsedel i felande brottarens kolumn. 

C - Tredje regelbrott: matchen stoppas, felande brottaren få en varning och en teknisk poäng tilldelas 

motståndaren och dessutom han har rätt att välja ”parterr” eller ”stående” position. Man för in ett (O) på 

domarsedeln i felande brottarens kolumn och 1 poäng i motståndarens kolumn. 

D - Fjärde regelbrott: matchen avbryts, felande brottare få en varning och en teknisk poäng tilldelas 

motståndaren. Den passiva brottaren diskvalificeras. Man för in ett (O) på domarsedeln i felande 

brottarens kolumn och 1 poäng i motståndarens kolumn. 

E - Segern skall tilldelas den brottare som sist bedömts som mest aktiv om en match slutar 0-0. Den 

situation som innebär att ingen brottare tilldelas passivitets tillsägelse (P) är inte tänkt, eftersom det 

rekommenderas att domarteamet utser en av brottarna som inaktiv inom första minuten. 

 
I samband med andra och tredje passivitets varningar i den grekisk-romerska stilen, har motståndaren till 
varnade brottaren rätt att välja, antingen parterr eller stående position. Den brottare som väljer parterr-
position har också rätt att välja, stående, ett knä eller båda knäna i mattan med händerna vilande på 
motståndarens skuldror. 

 
Obs: procedur för tillämpning av passivitet för Fristil och Grekisk-romersk brottning är helt olika. 

Så fort överliggande brottaren placera sina händer på skuldrorna blåser domaren igång matchen där 

brottaren får försöka koppla och genomföra grepp samt att underliggande brottaren får försvara sig 

själv. 

 
Överliggande brottaren får inte putta sin motståndare med sina ben eller markera för domaren om 

motståndarens position. Om överliggande brottaren simulerar eller putta med benen, skall domaren 

stoppa matchen och ge honom en tillsägelse (ATTENTION). Om överliggande brottaren upprepar felandet 

en andra gång, skall domaren tillämpa korrekt sanktion genom att tilldela en varning och 1 poäng till 

motståndare. Matchen återupptas i stående ställning. Om brottaren i parterrposition inte intar korrekt 

position eller tjuvstartar ska domaren först ge honom en tydlig tillsägelse genom att säga (ATTENTION). 

Om brottaren tjuvstartar eller inte intar korrekt position efter tillsägelsen, tilldelas han en varning och en 

(1) poäng tilldelas motståndaren. Den felande brottaren ska sedan beordras ner i parterr igen. 

 

 

20§ Förbud och förbjudna grepp 
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Generella förbud 

 

Det är förbjudet för brottarna att: 
dra i håret, öronen, könsorganen, nypa i huden, bitas, bryta (vrida) fingrar och tår etc., och generellt 

att utföra aktioner eller grepp med avsikt att plåga motståndaren eller att få honom att lida för att 

förmå honom att ge upp. 

sparka, skalla, strypa, knuffa, ta grepp som riskerar motståndarens liv, eller orsaka en fraktur eller 

ledskada, att trampa på motståndarens fot eller att röra vid hans ansikte mellan ögonbrynen och 

munnens linje. 

slå armbågen eller knäet in i motståndarens buk eller mage, att utföra någon brytning som innebär 

plåga eller att hålla fast i motståndarens trikå. 

klamra sig fast vid eller ta tag i mattan. 

tala under matchen. 

greppa motståndarens fotsula (att greppa fotryggen eller hälen är tillåtet i fristil). 
sinsemellan göra upp matchen.  
bära ansiktsskäggstubb; alla tävlande måste vara välrakade, eller ha skägg av flera månaders ålder. 

 bära ett annat lands emblem eller förkortning, 

bära bandage om handleder, armar eller vrister, annat än vid skada eller på 
läkares inrådan, bandagen måste vara mjuka och elastiska, 

 smörja in kroppen med fett eller klibbiga ämnen. 

 infinna sig svettig till matchstart eller vid början av någon period. 

 bära något som kan orsaka skada för motståndaren, som ringar, armband, öron ringar, proteser, etc. 
               använda bygel-BH. 

 
I de fall brottaren inte är korrekt då han kliver upp på mattan, kommer domarteamet att tillåta maximalt en 
minut för brottaren att rätta till felet. Om felet inte är åtgärdat under denna minut, anses brottaren gett upp 
matchen 
Spotta ut vattnet man får dricka i pausen. 

 
 

Förbjudna grepp 

 

Följande grepp eller aktioner är regelvidriga och strängt förbjudna; 

— Strupgrepp. 

— Vridning av arm mer än 90 grader. 

— Att bryta på underarmarna. 

— Huvud eller nackgrepp med båda händerna och situationer där fara för strypning föreligger. 

— Dubbelnelson, såvida greppet inte utförs åt sidan och utan att benen användes på något sätt mot 
någon del av motståndarens kropp. 

— Att föra motståndarens arm bakom hans rygg och samtidigt pressa på i ett läge där underarmen är i 
fara på grund av farlig vinkel. 

— Att utföra ett grepp genom sträckande av motståndarens ryggradspelare. 

— Kravattgrepp är förbjudna, man måste alltid koppla kombinationen huvud och arm. 

— Om ett grepp kopplas i stående och bakifrån, varvid motståndarens huvud vänds nedåt (omvänt 
livtag), får greppet bara utföras åt sidan och inte nedåt. 

— Vid utförandet av ett grepp får man endast koppla motståndarens huvud eller nacke med en arm. 

— Att lyfta motståndaren när han står i brygga och sedan stöta ner honom i mattan, en brygga måste 
pressas ned. 

— Att pressa motståndarens brygga i huvudets riktning. 

— Generellt gäller, om den attackerande brottaren vid utförande av ett grepp överträder reglerna, 
förklaras aktionen ogiltig och den felande brottaren bestraffas (tillsägelse). Vid upprepning straffas 
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brottaren genom varning och motståndaren erhåller 1 poäng. 

Om en brottare genom ett regelbrott hindrar sin motståndare att utveckla sitt grepp, varnas brottaren och 
hans motståndare får 2 poäng.  

 

Matchledarens skyldigheter gentemot den brottare som begår överträdelser är följande: 
 

Om brottaren kan fullfölja greppet; 

— Utdela poäng som motsvarar aktionen 

— Vädja för varning 

— Stoppa matchen 

— Utdela varning och 1 poäng till motståndaren 

— Matchen fortsätter i den position som regelbrottet inträffades. (stående eller parterr) 

 
Om brottaren inte kunnat fullfölja greppet; 

— Vädja för varning 

— Stoppa matchen. 

— Utdela varning och 2 poäng till motståndaren 

— Matchen fortsätter i den position som regelbrottet inträffades. (stående eller parterr) 

 

 

Förbjudna grepp, yngre kategorier 

 

För 9, 11, 14 och 17 årskategorierna är dubbelnelson både framifrån och från sidan förbjudet. 

För 9 och 11 årskategorierna är även omvänt livtag och smidjebälte från stående förbjudet att utföra. 

 

 

Speciella förbud 

 

— I grekisk romersk stil är det förbjudet att ta tag i motståndaren nedanför höfterna eller att klämma 
honom med benen. All form av knuffar, press eller lyft med hjälp av benen mot alla delar av 
motståndarens kropp är förbjuden. 

— I grekisk romersk stil, i motsats till fri stil, är det nödvändigt att följa med motståndaren ned på 
mattan och hålla kontakt för att ett grepp eller kast ska vara giltigt. 
Det är ojust om i GR brottning en brottare slår ett kast från stående och inte följer med sin 

motståndare ner (hela vägen). Om motståndaren hamnar på golv, skyddszon, på den aktiva eller röda 

zonen tilldelas han en tillsägelse. Om situationen upprepas tilldelas han en varning och motståndare 

får en poäng. 

— I fristil är saxgrepp med fötterna korsade om huvudet, halsen eller kroppen förbjudna. 
 

 

 Konsekvenser som påverkar matchen 

 

— Om, som ett resultat av ett ojuste grepp, brottaren som utfört greppet (den felande brottaren) 

själv får en nackdel, ska matchen fortsätta utan avbrott. Poäng motsvarande aktionen tilldelas 
motståndaren. 

— Om ett grepp påbörjas riktigt och sedan blir ojuste, ska greppet värderas fram till det moment där 
ojustheten börjar. Matchen stoppas, den attackerande brottaren får en tillsägelse och matchen 
återupptas i stående. Om brottaren på nytt gör sig skyldig till ett ojust grepp stoppas matchen och 
brottaren får en varning (O) och en (1) poäng till motståndaren och matchen återupptas i stående. 

— Vid skallning eller annan brutalitet, kan den felande brottaren omedelbart bli diskvalificerad efter 
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ett enhälligt beslut av domarteamet, eller bli utesluten från hela tävlingen och bli placerad sist med 
kommentaren; Utesluten p.g.a. brutalitet. 

 

Om det uppstår ett tveksamt läge enligt ovan regler hänvisas till de gällande UWW-reglerna. 

För fördjupande i och ytterligare kompletterande regler så finns det domarkurser att gå, kontakta SBF/ 

tavlingsradet@swedwrestling.se 

 

7. Disciplin- och juridikärenden 
 

1§ För brottaren 
 
Förseelse under match 
 
I de fall brottaren inte respekterar de bestämmelser som specificeras i tävlingsreglerna för brottning är 
matchledaren eller mattpresidenten skyldig att ge brottaren en varning genom att visa upp gult kort 
Om domarteamet diskvalificerar en brottare för hela tävlingen, rött kort, på grund av olämpligt uppträdande 
under match är man skyldiga att anmäla detta till DJN. Match sträcker sig från det att brottaren kallas till det att 
brottaren tackat motståndarens tränare. 

  

 

Förseelse under tävling  

 
Brottare som enligt domares, tävlingslednings bedömning eller från en förening sida gör sig skyldig till olämpligt 
uppträdande under tävling skall anmälas till DJN. Anmälan måste ha inkommit till DJN senast 48 timmar efter 
tävlingens avslut. 
 
 

Gula kort 

 
När det delas ut gula kort på tävlingar så ska domaren se till att namn på de/den som erhållit dem ska stå med i 
TS-rapporten. Därefter ansvarar kansliet för att detta noteras. När en person/förening erhållit 3 gula kort under 
en 12.mpnadersperiod betecknas det som ett rött kort och DJN behandlar ärendet. 
 
 

Bestraffning  

 
Brottaren kan åläggas tillrättavisning, böter och/eller avstängning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Beslut meddelas av 
DJN. 
 
 

2§ För ledaren 
 
Förseelse under match  
 
I de fall tränaren eller ledaren inte respekterar de bestämmelser som specificeras i tävlingsreglerna för brottning 
är matchledaren eller mattpresidenten skyldig att ge tränaren/ledaren en varning genom att visa upp gult kort. 
Visar det sig att tränaren/ledaren fortsätter att bryta mot bestämmelserna ska presidenten avvisa 
tränaren/ledaren från tävlingen genom att visa upp rött kort.  
Domarteamet är skyldigt att anmäla avvisad tränare/ledare till DJN för disciplinär bestraffning. 
 

Förseelse under tävling  

mailto:tavlingsradet@swedwrestling.se
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I de fall tränare/ledare visar olämpligt uppträdande under tävling utanför domarnas kontroll har 
tävlingsledaren/tävlingsjuryn eller från en förening sida skyldighet att anmäla tränaren/ledaren till DJN för 
disciplinär bestraffning. Anmälan måste ha inkommit till DJN senast 48 timmar efter tävlingens avslut. 
 
 

Gula kort 

 
När det delas ut gula kort på tävlingar så ska domaren se till att namn på de/den som erhållit dem ska stå med i 
TS-rapporten. Därefter ansvarar kansliet för att detta noteras. När en person/förening erhållit 3 gula kort under 
en 12.månadresperiod betecknas det som ett rött kort och DJN behandlar ärendet. 
 

 

Bestraffning  

 
Tränare/ledare kan åläggas tillrättavisning, böter och/eller avstängning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Beslut 
meddelas av DJN. 
 
 

3§ För föreningen 
 
Berörd förening ansvarar för att den brottare som diskvalificerats (stängts av), inte medverkar under den tid 
diskvalificeringen (avstängningen) gäller.  
Förening kan anmälas till bestraffning och åläggas tillrättavisning, böter och/eller avstängning enligt 14 Kap. RF:s 
stadgar. Beslut om bestraffning och ev. straffavgift meddelas av DJN.  

 

 

4§ Överklaganden  
 
Disciplin- och juridiknämnden (DJN) behandlar och beslutar i samtliga ärenden. DJN:s beslut kan komma under 
Riksidrottsnämndens prövning endast efter prövningstillstånd enligt 6 kap 3 § RF:s stadgar. 
 
 
Beslut om dessa regler togs av Svenska Brottningsförbundets styrelse 2019-12-12. 
Reviderade enligt styrelsebeslut 2020-03-22 
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