SMÅLANDS BROTTNINGSFÖRBUND
Arrangörskontrakt DM
Arrangör: ………………………………………………
Kategori/er
Damer:
F/y, F/ä, KvU, KvJ, Kv
Herrar:
K, P, U, J, S (Grekisk Romersk stil)
Herrar:
K, P, U, J, S (Fri stil)
Arrangörsavgift: 1.500 skr .
I denna arrangörsavgift ingår:
* Mästerskapsavgift till Smålands BF.
* Resa och traktamente för Smålands BF:s representant.
* DM-tecken till självkostnadspris.
Deltagaravgift
150:- per deltagare.
Sml BF:s Representant: ……………………………………………..
Smålands Brottningsförbunds representant
Sml BFs representant ska övervaka arrangemanget.
Förbundsrepresentanten är den högst beslutande vid arrangemanget och äger rätt att ändra
tävlingsledningens och/eller domarchefens beslut beträffande tekniska eller organisatoriska frågor
rörande arrangemanget Representanten äger EJ rätt att ändra domarnas beslut i enskilda matcher.
Tävlingsjury
En tävlingsjury skall tillsättas för att avgöra eventuellt förekommande protester. Juryn består
av tävlingsledaren som själskriven ordförande, domaransvarig samt Sml. BFs representant.
Inbjudan/Kungörelse
Skall införas på Sml. BFs hemsida: Tävlingsannons ska innerhålla alla aktuella faktainformation
om tävlingen. Annonsmanus sändes till Smls BFs kansli.
Mattor
Tävlingsmattorna ska vara minst 10x10 meter.
Tävlingslokalen
Arrangören ska tillse och försäkra sig om att tävlingslokal, omklädningsrum samt dusch- och
bastumöjligheter är tillfredsställande för deltagande brottare och funktionärer.
Arrangören ska lyssna till och rådfråga distriktets representant
Tänk på att utforma tävlingsarenan så smakfullt som möjligt.
Eventuella invigningstal och ceremonier skall vara slut innan tävlingsstart.

Tävlingsfunktionärer
Följande funktionärer är behövliga vid en tävling: Tävlingsledare, domare, sekreterare,
vägningskontrollant, tidtagare, speaker, pressansvarig, läkare och/eller sjukvårdspersonal.
I fråga om domarnas uppgifter och uppträdande hänvisas till tävlingsreglerna och till dessa fogade
särskilda anvisningar för dessa funktionärer.
Tävlingsledaren är ansvarig för att tävlingen genomförs i enlighet med gällande regler och
bestämmelser. Denne ska före tävlingens början kontrollera att erforderligt antal funktionärer
finns och att dessa äger kännedom om de uppgifter, som åvilar dem, samt att behövligt material
finnes.
Sekreteraren bör närvara vid invägningen och verkställer under kontroll av tävlingsledaren och i
närvaro av deltagarna eller deras ombud lottning av de tävlande enligt reglerna, upprättar
protokoll, match- och resultatlistor, domarsedlar, prislistor mm.
Speakern ska i högtalare eller på annat lämpligt sätt lämna information och annat som kan vara
av betydelse och intresse av publiken.
Smls BF utser i samråd med arrangören, tävlingssekreterare och speaker till arrangemanget.
Priser till aktiva
Priser utöver medaljerna är inget krav.
Lagpriser
Ett lagpris till herr och ett lagpris till dam bekostas av Sml BF
Sammanräkningen göres på följande sätt:
1:a 4p 2:a 3p 3:a 2p 4:a 1p
Detta räknesätt tillämpas oavsett hur många som finns i klassen.
Pris och resultatlista
Kompletta resultat från samtliga matcher och slutlig prislista över de fyra främsta i varje viktklass
ska upprättas av arrangören. Dessutom en sammanställning över klubbplacering.
Resultat och prislistor ska sändas till Sml BFs kansli senast dagen efter tävlingens slut.

Smålands Brottningsförbund

Arrangörsklubb

……………………………………………...

…………………………………………………
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