Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte

Utresetillstånd 2013
Enligt styrelsebeslut i Malmö den 9:e december 2012, gäller följande vid utresetillstånd.
Enligt Svenska Brottningsförbundets Allmänna tävlingsbestämmelser kapitel 4 § 2.
Krävs för att förening som avser att deltaga vid tävlingar utanför Sveriges gränser, tillstånd av
vederbörande distriktsförbund vid tävling i Norden, och av Svenska Brottningsförbundet vid tävlingar
utomlands i övrigt.
Utresetillstånd inom de nordiska länderna.
Ansökan om utresetillstånd till de nordiska länderna, skall vara distriktsförbundet tillhanda senast 14
dagar före tävlingsdagen.
Internationella tävlingar.
Ansökan skall inges till distriktsförbundet för yttrande som vidarebefordras till SBF senast 14 dagar
före tävlingsdagen. Detta innebär att man skickar in ansökan minst tre veckor innan till
distriktsförbundet.
Om det är en FILA tävling inom norden skall distriktsförbundet skicka kopia till SBF inom nämnda
tidsintervall.
Avgift om 300 kr skall betalas in till SDF om det är en Nordisk tävling, och vid utom Nordisk tävling
skall avgiften betalas till SBF
Om det är en FILA tävling måste även FILA-licens lösas.
Om dessa regler inte följs:
Om tillstånd ej söks inom nämnda tidsintervall utgår en förseningsavgift/ändringsavgift på 500 kronor.
Om ansökan inkommer senare än tre dagar innan tävlingen medges inget utresetillstånd. Om
förening/ar åker utan utresetillstånd får man en straffavgift på 1000 kr vid första tillfället. 2000 kr vid
andra tillfället, och vid tredje gången överlämnas ärendet till disciplinkommittén som får avgöra
ärendet. Därefter börjar det om igen.
Domare.
Svenska Brottningsförbundet har beslutat att vid icke FILA tävlingar, rekommenderas det att domare
medföljer om det är fler än tre brottare som skall tävla.
Vid FILA tävlingar skall domare alltid medfölja om det är fler än tre brottare som skall tävla. OBS att
det är sammanlagt tre brottare från Sverige, kansliet samordnar detta.
Det åligger varje förening att noga ta reda på om det är en FILA tävling eller inte.
Ansökningarna skall innehålla följande uppgifter:
• Förening som söker
• Tävlingens namn
• Tävlingsarrangör
• Var tävlingen arrangeras
• Datum när tävlingen arrangeras
• Namn och ålder på brottarna
• Namn på ledare och domare som medföljer truppen
• uppgiftslämnare
Ofullständig ansökan beviljas inte.
Resultatlista och rapport från tävlingen skall skickas till förbunden senast två veckor efter avslutad
tävling.
Vinslöv den 1:e januari 2013
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