Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte

Information om förstärkningsbrottare och Cela/Fila regler.
Eftersom osäkerheten tycks vara stor bland föreningarna om vad som gäller angående
förstärkningsbrottare och andra Cela/Fila regler, så skriver jag här en sammanställning om vad som
gäller.
OBS Detta dokument ersätter inte Filas regler på något sätt. Det är mer till som en hjälp om en
förening känner osäkerhet om Filas regelverk. Känner en förening eller brottare minsta osäkerhet om
vad som gäller när man läst detta dokument, så tag kontakt med mig.
Fila skiljer på individuella tävlingar och lagtävlingar. Följande text gäller bara för juniorer och
seniorer.
Alla som tillhör en Svensk klubb och har en Svensk licens får tävla på individuella nationella
tävlingar i Sverige. Undantaget är SM där det finns speciella regler. Se sidan 12 i Allmänna
tävlingsbestämmelserna.
En grundregel när det gäller lagtävlingar är: Får man brottas i Svenska landslaget så får man
brottas i alla lagtävlingar i Sverige. Detta gäller alltså bl.a. för Fyrstads och Skåneserien.
Enligt Cela/Fila så kan en klubb förstärka sitt lag med förstärkningsbrottare från andra länder i
lagbrottning. En Cela/Fila licens skall då utfärdas. Exakt tillvägagångssätt står i Filas regler. Men det
går bra att kontakta kansliet i denna fråga så får ni hjälp därifrån. Denna hantering kostar pengar,
dels till Cela/Fila men även till SBF. Dessutom måste naturligtvis förstärkningsbrottaren ha en Svensk
licens. Sedan skall de Svenska övergångsperioderna följas. Inga förstärkningsbrottare tillåts utom
”övergångsfönstren” om inte brottaren ifråga redan tillhör den Svenska klubb som han skall förstärka.
Det finns en del utländska brottare som bor i Sverige och/eller har dubbelt medborgarskap. Om de
väljer någon gång att representera sitt hemland i en internationell tävling, så har de enligt Filas ögon
valt nationalitet. D.v.s. i Filas ögon är de inte Svenskar längre till trots för att de har dubbelt
medborgarskap. Detta innebär att skall de brottas i en lagtävling i Sverige, skall de ha en Cela/Fila
licens. Detta oansett om de är födda i Sverige och har bott här i många år.
OBS att detta inte gäller för ungdomar. MEN om man som ungdom deltagit i en internationell
juniortävling för sitt hemland så skall man ha Cela/Fila licens.
Om man varit folkbokförd och bott längre tid i Sverige än ett år, så behöver man inget tillstånd från
sitt hemland eller sin moderklubb för att göra en Cela/Fila övergång. Har man bott kortare tid i
Sverige än ett år, eller kommer direkt från ett annat land så skall man ha tillstånd från sitt land och
moderklubb för att kunna få en Cela/Fila licens.
Allt detta sammantaget gör att det kan ta lite tid att göra en korrekt Cela/Fila övergång som
förstärkningsbrottare.
Så därför var ute i god tid, kansliet och Cela/Fila behöver tid på sig för att ordna papperen.
Slutligen några ord om flyktingar. Naturligtvis skall alla flyktingar ha Cela/Fila licens om de skall
brottas i lagtävlingar. Men om man i ansökan till Fila refererar till att personen i fråga är flykting så
kostar inte Cela/Fila övergången något. Detta under förutsättning att Fila också anser att personen är
flykting.
Vinslöv den 30 oktober 2012
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