Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte

Information från Programkommittén, angående nya regler.
Äntligen har vi gjort färdigt förslagen om nya regler till Fila. Det hela började ju som bekant
när Filas President uppmuntrade alla länder att åka hem och fundera på nya regelförslag.
Detta gjorde President Martinetti på Fila kongressen under OS.
Programkommittén tog åt sig av detta uttalande, och efter mycket undersökningar,
utvärderingar och samarbete med många i Sverige har vi nu sammanställt tre olika
regeländringar i befintligt regelverk.
Vidare har vi kommit med ett helt nytt koncept för Grekisk/Romersk brottning. Enligt våra
utvärderingar och undersökningar tyckte många brottningsintresserade följande:
1. Förläng matchtiden.
2. Obligatorisk parterre
3. Att poängen följer med perioderna.
Utifrån detta har vi konstruerat ett helt ”nytt” koncept. Eftersom det är Fila som bestämmer
vad/vilket som skall ändras, finns det ingen anledning i nuläget att specificera förslaget i
detalj.
Vi har också lagt till tre kloka och logiska förändringar i befintligt regelverk. Om någon av
dessa förändringar blir verklighet, tror vi att det kommer att bli bättre och rättvisare brottning.
En sak har vi lärt oss och det är att regelverket berör många, och jag har fått en otrolig
respons på detta förändringsarbete. Tyvärr kan man inte ta med allt, utan vi har anpassat
våra förslag lite efter vad vi tror Fila själv vill ha. Det finns inte så stor anledning att ta fram
förslag som Fila kommer att förkasta direkt.
Jag har haft jättemycket hjälp av vår olympiske domare Djalal Kakavand, internationella
domaren Per Stenberg, hela Brottningsdomareförbundet, Tävlingssekreterareförbundet,
samt vår Förbundstränare Fari Besarati. Ovanstående personer förtjänar ett jättetack,
dessutom vill jag tacka för alla telefonsamtal och mail från andra brottningsintresserade.
Vinslöv den 13 november 2012

Curt-Arne Blom
SBF/Program
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