Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte

Bestämmelser för Lilla Fyrstads för killar i
Fristil 2015
OBS! Nya vikt/årsklasser
Arrangör Svenska Brottningsförbundet (SBF) tillsammas med arrangör
Datum: Söndagen den 15 november arrangör: ännu ej bestämd
Deltagare Licensierade brottare födda 2005 -1997, 10-18 år
Viktklasser 29/33, 36, 40, 44, 49, 54, 59, 65, 72 och 80 kg. (Brottaren äger rätt att delta i den
viktklass hans vikt vid invägningen faller inom eller den närmast högre. Detta gäller samtliga
viktklasser.
OBS ! viktklasser 29/33 tom 49kg max ålder 14 år, viktklasserna 54 tom 80 kg minimiålder 14 år
Lag Med lag menas, enskild förening, eller alliansbildning mellan två föreningar.
Namnet på lag skall vara föreningens, eller föreningarnas namn.
Lån Varje enskild förening har möjlighet att låna tre brottare från annan förening.
Alliansbildningar får inte låna brottare. Låneformulär kommer att läggas ut på hemsidan.
Avgift Anmälningsavgiften är 1000:- för samtliga lag, även arrangörsklubben. Faktura kommer
att skickas ut på anmälningsavgiften. Efteranmälan i mån av plats 1000 kr, gruppindelning kan
inte garanteras. Förening/allians som anmäler sitt deltagande men som drar sig ur åläggs att
betala en straffavgift a`1000 kr till SBF.
Domare Tre (3) neutrala domare tas ut av Svenska brottningsdomarförbundet. Arrangören står
för kostnaden för dessa domare.
Org Utsedda arrangörer inbjuder gästande lag samt domare senast 14 dagar före
arrangemanget. Gästande lag bekräftar sitt deltagande senast 7 dagar före tävling Definitiv
laguppställning lämnas till vägningschefen före invägningens början. Arrangören bestämmer
matchordningen och den meddelas i samband med inbjudan.
Vid tävlingen skall representant från Svenska Brottningsförbundet närvara på Svenska
Brottningsförbundets bekostnad

Prislista Arrangör skall omedelbart efter avslutad tävling skicka prislista per e-post till Svenska
Brottningsförbundet på adress program@swedewrestling.se
Priser De fyra (4) främsta lagen erhåller lagpris och riksfinalens främste brottare
erhåller en pokal. Juryn som utser bäste brottare består av en representant från
arrangörsföreningen samt Svenska Brottningsförbundets representant.
Regler Vad avser förbjudna grepp gäller bestämmelser för pojkbrottning. Poängbedömning är
samma som pojkreglerna som gäller vid tävlingstillfället.
Laguttagningen som lämnas vid Invägningen gäller för hela tävlingen och kan inte ändras mellan
matchomgångarna
Anmälan Insändes till SBF:s kansli program@swedewrestling.se senast 8 oktober 2015 använd
medföljande anmälningsblankett.
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