SVENSKA BROTTNINGSFÖRBUNDET

ALLMÄNNA

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Nedanstående tävlingsbestämmelser som fastställts av Svenska Brottningsförbundet (SBF) den 9 oktober 2011
och träder i kraft samma datum och upphäver alla tidigare bestämmelser samt annan av SBF i cirkulär och
skrivelse utgiven information.
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Kapitel I – Allmänt
1 § Tävlingsregler
Alla matcher brottas enligt SBF:s och Internationella Brottningsförbundets (FILA) tävlingsregler, om inte
annat godkänts av SBF:s styrelse (Förbundsstyrelsen).
Med SBF:s tävlingsregler avses tävlingsbestämmelser, reglementen, föreskrifter och anvisningar
utfärdade av förbundsstyrelsen.
För speciell tävling, sanktionerad av SBF, kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av
förbundsstyrelsen.
Det är föreningens, ledarens, brottarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SBF:s
vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.

2 § Tävlingstillstånd
Förening, ansluten till SBF, får i brottning endast deltaga i tävling anordnad av förening, tillhörande
nationellt förbund som är ansluten till FILA eller Internationella Sumoförbundet.
Enskild medlem får endast tävla mot brottare tillhörande förening tillhörande nationellt förbund som är
ansluten till FILA eller Internationella Sumoförbundet. Brottare får inte utan sin förenings medgivande delta
vid tävling i brottning.
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag eller brottare till tävling och senast vid tidpunkten för anmälan,
uppfylla de i 10 kap 3 § i SBF:s stadgar fastställda åligganden på medlemskap i SBF och
Riksidrottsförbundet (RF) samt ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SBF och/eller berört SDF.
Förening vars medlemskap i SBF upphört, utesluts ur tävling.

3 § Tävlingar och lag
3.1

Definitioner
Definition av tävlingar
• Nationell tävling (öppen för max tre nationer) - öppen för medlemmar i föreningar vilka är anslutna till
förbundet.
• Internationell tävling - öppen för medlemmar i föreningar, vilka tillhöra nationella förbund, anslutna till
FILA eller Internationella Sumoförbundet.
• Distriktstävling - öppen för medlemmar i det aktuella distriktet.
Definition av lag
• Representationslag - med representationslag avses föreningslag.
• Allianslag - i allianslag deltar brottare från fler än en förening.
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Mästerskapstävlingar
Officiella mästerskap:

• Svenska Mästerskapen för seniorer (SM)
• Svenska Mästerskapen för juniorer
• JSM) Svenska lagmästerskapen för
• Seniorer Distriktsmästerskap för seniorer
• DM) Distriktsmästerskap för juniorer
• JDM)
Inofficiella mästerskap:

• Öppna Veteran SM ålder 35- 45 år samt 46 år och uppåt. En domare system tillämpas. Protokollföraren
ska vara minst kategori 2 domare.
• SBF:s mästerskap för ungdomar (USM)

• Distriktsmästerskap för ungdomar (UDM)
• Distriktsmästerskap för pojkar och flickor äldre (PDM, DM F/ä)
Då SM äger rum får inga andra tävlingar i brottning anordnas utan förbundets medgivande i varje
enskilt fall.

3.3

Särskilda bestämmelser för mästerskap
Särskilda bestämmelser för SM och JSM

SM i grekisk-romersk stil, fristil och för kvinnor ska äga rum årligen och omfatta samtliga i reglerna
angivna viktklasser.

SM arrangeras av förbundet, som kan uppdra åt distriktsförbund, i på därom gjord framställning att arrangera
SM, på av förbundets fastställda villkor, eller i varje särskilt fall träffad överenskommelse.

Distriktsförbund kan med sig adjungera förening eller föreningar att handha arrangörskapet. Enskild
förening kan inte direkt tilldelas arrangörskapet för SM.

Distriktsförbund som önskar anordna SM-tävlingar ska insända ansökan härom till förbundet före datum,
som kungöres i förbundets officiella organ.

Förening som önskar arrangera SM under distriktsförbund, har att till distriktsförbundet ingiva
ansökan, som med till- eller avstyrkan vidarebefordrar den till förbundet.

Inbjudan till SM ska med angivande av tävlingsdagar och program av vederbörande arrangör
kungöras i förbundets officiella organ.
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Anmälan om deltagande, åtföljd av fastställd anmälningsavgift, ska vara arrangören tillhanda senast 10
dagar före första tävlingsdagen. Efteranmälan godtas mot en efteranmälningsavgift på 500:-/brottare dock
senast intill 24 timmar före första tävlingspasset.

Arrangör är skyldig att senast 48 timmar efter anmälningstidens utgång till förbundet insända
fullständiga anmälningslistor.

Fullständiga resultat och prislistor ska senast 48 timmar efter tävlingens slut insändas till förbundet,
deltagande föreningar och samtliga distriktsförbund.

Segrarna i respektive klasser erhåller Riksidrottsförbundets mästerskapstecken, andra och tredje
pristagarna förbundets medalj i silver respektive brons.

Särskilda bestämmelser för svenskt lagmästerskap

Till final om svenskt lagmästerskap går lag, kvalificerade genom serieseger eller utslagstävling i
respektive zoner.

Segrande lag erhåller: Riksidrottsförbundets lagmästerskapstecken till föreningen samt miniatyrtecken till
brottare och lagledare.

Särskilda bestämmelser för DM och JDM

DM anordnas av vederbörande distriktsorganisationer eller av föreningar(ar), som av nämnda förbund utses att
arrangera desamma efter överenskommelse med vederbörande arrangörs fastställda villkor.

För anmälan gäller samma bestämmelser som för SM. Segrarna i respektive klasser erhåller
Riksidrottsförbundets distriktsmästerskapstecken som rekvireras från tillverkaren, andra- och
tredjepristagarna erhåller silver- respektive bronsmedalj.

Särskilda bestämmelser för USM

USM arrangeras årligen i grekisk-romersk, fristil och för kvinnor på dagar som fastställes av förbundet.

Segrare i respektive viktklasser erhåller förbundets medalj i förgyllt silver, andra och tredje pristagare
erhåller förbundets medalj i silver respektive bronsmedalj.

Särskilda bestämmelser för UDM och PDM

De tre främst placerade i varje viktklass erhåller medaljer genom respektive distriktsförbund.
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Bindande tävling
Med bindande tävling menas tävling:
• Administreras av Förbundsstyrelsen
• Sanktioneras av Förbundsstyrelsen
• Administreras av SDF eller
• Sanktioneras av SDF

4 § Åldersgränser
Flickor Yngre (F/y) och Knattar (K) – från det kalenderår hon/han fyller 7 år till och med det kalenderår
hon/han fyller 11 år.

Flickor Äldre (F/ä) och Pojk (P) – från det kalenderår hon/han fyller 11 år till och med det kalenderår
hon/han fyller 14 år.

Kvinnor Ungdom (KvU) och Ungdom (U) – från det kalenderår hon/han fyller 14 år till och med det
kalenderår hon/han fyller 17 år.

Kvinnor Junior (KvJ) och Junior (J) – från det kalenderår hon/han fyller 17 år till och med det kalender år
hon/han fyller 20 år.

Kvinnor (Kv) och Senior (S) – från och med det kalenderår hon/han fyller 17 år.

Inga dispenser från dessa åldersgränser tillåts.

5 § Dopning
Dopning är förbjudet I enlighet med RF:s dopningsregler.

6 § Registrering av förenings- respektive personuppgifter
Förening, ledare, brottare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att vederbörande
förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören,
inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör uppgifterna.
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Kapitel II – Tävling
1 § Allmänna ordningsregler
Tävlingsarrangör ska anvisa icke tävlande deltagare plats från vilken han kan åse tävlingarna. Brottare,
iförd tävlingstrikå, får inte uppehålla sig bland publiken. Brottare ska före match inställa sig vid mattan iförd
brottningstrikå (avtagning av overall får sålunda inte ske vid mattan), och får inte efter avslutad match blotta
överkroppen inför publiken. Landslagstrikå får endast bäras vid landskamper, internationella mästerskap,
och olympiska spel samt vid förbundet anordnade tävlingar, för vilka bärande av sådan trikå anbefallts eller
medgivits. Trikåer med texten SWE på ryggen får användas, man får däremot inte komplettera dessa med
den Svenska flaggan fram.

För kläder som Svenska Brottningsförbundet har införskaffat gäller följande
Trikåer, paradoveraller och uppvärmningsställ, givetvis gäller nedanstående för byxor och tröjor om de
används separat också. Får bara användas om det anbefallts eller medgivits av Svenska
Brottningsförbundet.

Tävlande ska såväl på som utanför mattan iakttaga ett idrottsmannamässigt uppträdande och ställa sig
givna anvisningar till efterrättelse. Störande diskussioner med funktionärerna angående lottning,
matchledning, bedömning etc. får inte förekomma på eller vid mattan, och ska därest de förekommer
stoppas av tävlingsledaren. Likaledes gäller för alla tävlande, ledare domare och anda funktionärer att
iakttaga ett nyktert och städat uppträdande så att idrottens anseende ej skadas.

Överträdelse ska anmälas till förbundet och medföra bestraffning enligt RF:s stadgar kap 14.

2 § Inbjudan till tävling
Inbjudan till tävling ska skriftligen ställas, via post eller e-post, till föreningar aktuella för deltagande.
Inbjudan ska innehålla uppgifter om:
• dag, tid och plats (lokal) för tävlingen och invägningen
• arrangörens kontaktuppgifter
• ålderskategori och klassindelning
• anmälningsavgiftens storlek och anmälningstidens utgång
• samt att tävlingen äger rum enligt förbundets – vid internationella tävlingar enligt
internationella tävlingsbestämmelser och regler
• Gäller

för

tävlingen,

jämlikt

medgivande

av

tillståndsbeviljande

organisation,

särskilda

bestämmelser i fråga om t. ex. vikt, m.m. ska detta anges i inbjudan.

Inbjudan till tävling ska alltid ställas till vederbörande förening, även om viss enskild brottare avses.
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Inbjudan till deltagande i internationell tävling ska, då den avser förening som inte tillhör förbund inom
Norden, ske genom SBF. Sådan inbjudan ska insändas till SBF, som kommer att ha granskat och godkänt
densamma.

3 § Anmälan till tävling
Anmälan till deltagande i tävling ska ske skriftligen genom resp. deltagares förening eller nationella
förbund. Träffas överenskommelse om deltagande muntligen ska skriftlig bekräftelse följa för att anmälan
ska vara giltig. Anmälan ska innehålla uppgift om den eller de anmäldas fullständiga namn och ålder samt i
vilken viktklass den eller de avser starta. Anmälan ska för att vara giltig ske inom i inbjudan angiven tid,
vara fullständig samt åtföljas av föreskriven anmälningsavgift, dock med rätt för arrangör att när så prövas
skäligt medge undantag.

Om det efter den fastställda invägningstidens utgång, visar sig att i en viktklass endast finnes en invägd
tävlande, ska tävlingen i klassen inställas, och anmälningsavgiften återsändas. Deltagare som på detta sätt
utesluts från deltagande, har inte rätt att framföra krav på mästerskapstitel, ersättning för resekostnader
m.m. utöver vad som tidigare överenskommits.

4 § Bestraffning av brottare
4.1

Förseelse under match
Om domarteamet diskvalificerar brottare för hela tävlingen på grund av olämpligt uppträdande under
match är dom skyldiga att anmälan görs till SBF:s disciplinkommitté. Match sträcker sig från det att
brottaren kallas till det att brottaren tackat motståndarens tränare.

4.2

Förseelse under tävling
Brottare som enligt domares eller tävlingslednings bedömning gör sig skyldig till olämpligt uppträdande under
tävling ska, av tävlingsledaren eller domare, anmälas till SBF:s disciplinkommitté.

4.3

Förenings ansvar för brottares medverkan
Brottare och berörd förening ansvarar för att tillse att brottare, som diskvalificerats inte medverkar under
den tid diskvalificeringen gäller.

Förening kan anmälas till bestraffning och åläggas böter enligt 14 Kap. RF:s stadgar. Beslut om
straffavgift meddelas av SBF:s disciplinkommitté.
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5 § Bestraffning av ledare
5.1

Förseelse under match
I de fall tränaren eller ledaren inte respekterar de bestämmelser som specificeras i tävlingsreglerna för
brottning är matchledaren eller mattpresidenten skyldig att ge tränaren/ledaren en varning genom att visa
upp gult kort. Visar det sig att tränaren/ledaren fortsätter att bryta mot bestämmelserna ska presidenten
utesluta tränaren/ledaren från tävlingen genom att visa upp rött kort.

Domarteamet är skyldiga att, till SBF:s disciplinkommittén, anmäla utesluten tränare/ledare för
disciplinär bestraffning.

5.2

Förseelse under tävling
I de fall tränare/ledare visar olämpligt uppträdande under tävling utanför domarnas kontroll har
tävlingsledaren skyldighet att, till SBF:s disciplinkommitté, anmäla tränaren/ledaren för disciplinär
bestraffning.

5.3

Bestraffning
Tränare/ledare kan åläggas böter enligt 14 kap. RF:s stadgar. Beslut om straffavgift meddelas av
SBF:s disciplinkommitté.

6 § Nationell tävlingsmetod
Indelning i grupper

Brottarna i respektive viktklass indelas i två grupper A och B.

Brottarna som tilldelats ojämna nummer bildar grupp A. Brottarna som tilldelats jämna nummer grupp B.

Observera - Vid 3,4 eller 5 invägda tillämpas s.k. Round Robin.

Lottning

Efter inplacering i grupper lottas brottarna genom att varje brottare möter närmast nedanför honom/henne
på listan placerad deltagare. I varje grupp med udda antal brottare får brottare med högsta nummer stå
över och flyttas i nästa omgång överst på listan. Brottaren behåller denna placering till dess att denne
ersätts av en annan brottare som stått över och därefter placerats överst på listan.

Att få stå över är genom lottdragningen en rättighet. Denna regel få ej frångås i annat fall än att det blir
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omöjligt att lotta övriga kvarstående i gruppen, eller om att det genom att fråntaga någon denna rätt, blir
möjligt att lotta samman flera i gruppen. I sådant fall får brottaren med det näst högsta numret stå över.

Preliminära omgångar

De preliminära omgångarna äger rum med fortgående utslagning av brottarna. En brottare är utslagen efter att ha
förlorat två matcher. De preliminära omgångarna varar till dess två icke utslagna brottare återstår inom respektive
grupp. Dessa måste, om dom ej tidigare mötts, möta varandra i gruppfinal.

1. I det fall tre brottare återstår och dom slagit varandra, bestäms placeringen med hänsyn till
resultaten i deras inbördes matcher. Den brottare som har de flesta klassificeringspoängen
placeras först osv.
2. Om deras (alla tre) klassificeringspoäng är lika, räknas deras totala klassificeringspoäng varefter de
placeras i enlighet med detta. Den med flest klassificeringspoäng placeras först osv.
3. Om dom fortfarande är lika bestäms deras placering enligt nedanstående kriterium:
• Flest antal fallsegrar (Vid lika gäller snabbaste fall).
• Flest antal segrar med teknisk överlägsenhet.
• Flest antal tekniska poäng.
• Minsta antalet varningar.
• Flest antal 5-poängskast, 3-poängskast, 2-poängskast i turordning.
• Är brottarna fortfarande lika vinner den brottare som vägde minst vid invägningen.
Om man under utvärderingen kommer fram till att endast två är lika (samma klassificeringspoäng), man
kanske har funnit en klar etta eller trea, avgörs placeringen av det inbördes mötet.

Finaler

Brottarna som placerats som etta i respektive grupp A och B brottas om första plats. Brottarna
som placerats som tvåa i respektive grupp A och B brottas om tredje plats.

7 § Placeringskriterier i Round Robin
1. Antal vunna matcher
2. Om 2 brottare har lika antal segrar avgör det inbördes mötet.
3. Om flera brottare har lika antal segrar räknar man deras klassificeringspoäng i deras inbördes möten. Om
de fortfarande är lika räknas deras totala klassificeringspoäng. Är de fortfarande lika bestäms deras
placering enligt nedanstående kriterium, där man dock får observera följande;

Om man under utvärderingen kommer fram till att endast två är lika- man kanske funnit en klar etta eller
trea- avgörs placeringen av det inbördes mötet.
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• flest antal fallsegrar (vid lika gäller snabbaste fall)
• flest antal segrar med teknisk överlägsenhet
• flest antal tekniska poäng
• minsta antal varningar
• flest antal 5- 3- 2-poängskast i turordning
• är brottarna fortfarande lika vinner den brottare som väger minst
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Kapitel III – Representation
1 § Licens
Licensen innebär att brottaren är försäkrad under sin brottningsutövning i enlighet med särskilt
utfärdade försäkringsbestämmelser.

För att få delta i tävling, ska den tävlande vara medlem och licensierad i förening ansluten till SBF.

Vid licensiering erläggs den fastställda licensavgiften, därefter erhåller brottaren en tävlingslicens som gäller
tiden från och med 1/1 till och med 31/12. Licens löses varje år.

Brottares förening är ansvarig för att brottare som startar i tävling har tävlingslicens och uppvisar
densamma vid invägning. I de fall brottare tävlar utan giltig licens beslutar SBF:s disciplinkommitté om
påföljd efter det att anmälan inkommit.

Alla tävlingsarrangörer är skyldiga att kontrollera att samtliga deltagande brottare har giltig
tävlingslicens / datalista / kvitto, vid sanktionerande tävlingar. Vid internationella Fila tävlingar i Sverige
kontrollerar Fila delegaten att deltagande brottare har giltig tävlingslicens. Om det inte finns Fila
delegat på plats är det tävlingsarrangörens skyldighet att kontrollera Fila licensen. Underlåtenhet att
kontrollera brottares licens kan medföra att tävlingssanktion inte beviljas nästa år.

För att få delta i svenskt individuellt mästerskap, måste en utländsk medborgare varit licensierad i
svensk förening under minst ett år före aktuell tävling och ha representerat densamma under
innevarande säsong. Utländsk medborgare måste även ha bott och varit folkbokförd i Sverige minst ett
år för att få delta i ett Svenskt individuellt mästerskap

Om förening utesluts, äger enskild medlem, som icke är medskyldig till brottet, rätt att övergå till annan förening,
dock först sedan han erhållit bekräftelse på att han inte häftar i skuld till sin gamla förening. Om förening lägger
ner sin verksamhet, har brottare rätt att på samma sätt övergå till annan förening.

2 § Nationell övergång
Varje brottare som är medlem i förening ansluten till SBF, är bunden för densamma till och med 31
december och följande bestämmelser gäller vid övergång till ny förening. Finns det skrivet kontrakt
mellan förening och brottare, skall det lösas, innan någon övergång kan beviljas.

Avgiftens storlek för handläggandet av nationella övergångar beslutas av SBF:s styrelse.

Det är endast tillåtet för en brottare att göra en övergång per år.
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Övergångsperioder
Ordinarie övergångperiod sträcker sig från och med den 1 november till och med den 31 december

Omedelbar övergång

Brottaren klar för den nya föreningen inom 5 arbetsdagar efter det att
övergångsanmälan inkommit till SBF

Kort karens

Brottaren klar för den nya föreningen dagen efter ordinarie övergångsperiodens
slut (Maximalt 2 månaders karens)

Särskild övergångsperiod sträcker sig från och med den 1 maj till och med 30 juni.

Omedelbar övergång

Brottaren klar för den nya föreningen inom 5 arbetsdagar efter det att
övergångsanmälan inkommit till SBF

Kort karens

Brottaren klar för den nya föreningen dagen efter särskild övergångsperiods slut
(Maximalt 2 månaders karens)

2.2

Övergångsanmälan
Brottaren meddelar moderföreningen sin avsikt att övergå till viss namngiven förening. Detta meddelande
(övergångsanmälan) ska tillställas moderföreningen antingen genom att det överlämnas mot kvitto eller
sänds i rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Av SBF fastställt formulär ska användas.

Övergångsanmälan ska vara undertecknad av brottaren och den nya föreningen. Brottaren ska till den nya
föreningen överlämna likalydande exemplar av anmälan tillsammans med kvittot eller mottagningsbeviset.

Försändelser till SBF, med övergångsanmälan, som inte är poststämplade inom de datum som
omfattas av övergångsperioderna expedieras tidigast under nästkommande övergångsperiod.
Omyndiga brottare har inte rätt att påteckna övergångsanmälan utan målsmans underskrift

2.3

Moderföreningens handläggning och expediering
Moderföreningen ska inom en vecka från den dag dom mottog övergångsanmälan, med eget yttrande och
undertecknad av behörig person, skicka anmälan till den nya föreningen, som ska insända denna till SBF.

Yttrandet avser ifall moderförening medgiver omedelbar övergång eller kort karens.
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Nya föreningens handläggning och expediering
Då den nya föreningen mottagit anmälan från moderförening ska anmälan i original, tillsammans med kvitto
på att övergångsavgiften betalts, skickas till SBF.

Om övergångsanmälan inte inom en vecka från den dag då moderföreningen mottog anmälan, kommit den
nya föreningen tillhanda, ska den nya föreningen sända sitt exemplar av anmälan till SBF.

2.4

Rätt att representera den nya föreningen
Förbundet ska skriftligen meddela moderföreningen, den nya föreningen och berörda distrikt, uppgift om
den dag från och med vilken brottaren får representera den nya föreningen.

Brottaren får, från och med det datum som meddelats av förbundet, representera sin nya förening i alla
sammanhang dock inte under samma säsong representera fler än en förening i serie eller
fyrstadsbrottningar.

Vid tävling som sträcker sig över flera dagar, ska brottaren fullgöra tävlingen för den förening i vars namn
brottaren startat, även om han under tiden blivit tävlingsklar för sin nya förening.

2.5

Representation under karenstid
a) Under karenstiden tävlar brottaren för den gamla föreningen.
b) Vägrar moderföreningen att anmäla brottaren till tävling under karenstiden, kan anmälan ske av den nya
föreningen. Vägrar moderföreningen betala kostnaderna i samband med sådana tävlingar, ska brottaren
själv, eller hans blivande förening stå för dessa. Brottare får under karenstiden inte tävla utan
medgivande av moderföreningen ansluten till SBF. Har brottaren annat medborgarskap kan ovanstående
bestämmelser ej kringgås genom att representera utländskförening.
c) Den nya föreningen är skyldig att kontrollera, att brottaren representerat endast moderföreningen
under karenstiden. Brottare får inte övergå till annan förening än till den vilken brottaren angivit i
övergångsanmälan.
d) Brottare som under ett registreringsår inte brottats bindande match för någon förening är befriad från
karenstiden vid eventuellt byte av förening, såvida brottaren fullgjort sina skyldigheter mot sin förening
och inte bryter ingångna avtal. Övergången ska ske inom någon av övergångsperioderna, och är klar
inom fem arbetsdagar från SBF mottog övergången.
e) Brottare som inte varit licensierad under innevarande år, samt två år innan, äger rätt att utan övergång
registrera sig för valfri klubb. Dock skall föregående moderförening samt SBF meddelas så att ny
licens och registrering kan ske. Skrivna kontrakt skall alltid lösas innan ny registrering kan ske.
Registreringen omfattas inte av övergångsperioderna och kan ske när som helst under ett år.

2.7

Återkallande av övergångsanmälan
Återkallande av påtecknad övergångsanmälan kan endast ske mellan de datum som sträcker sig över
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övergångsperioderna och under förutsättning att alla parter är överens.
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3 § Internationell övergång
Internationella övergångar ska alltid följa FILA:s bestämmelser. Brottares övergång till eller från
utländsk förening ska registreras hos SBF.
OBS vid internationella övergångar gäller de nationella övergångsperioderna. Förutom att vid ordinarie
övergångsperiod 1:e november – till 31:e december, så har man även januari månad på sig för att göra en
internationell övergång. Detta för att det ska passa in i FILA:s övergångsperiod som sträcker sig över hela
kalenderåret.

En internationell övergång är inte giltig förrän alla övergångspapper rörande övergången har kommit SBF
tillhanda, samt att SBF godkänt övergången.

Förutom övergångs avgiften till CELA/FILA vars storlek stipuleras i FILAS regler, tar SBF ut en
administrativ avgift för handläggandet av den internationella övergången. Avgiften beslutas av SBF:s
styrelse.

4 § Landslagsrepresentation
1. Brottare, som uttagits av förbundet till tävling men uteblir utan giltigt förfall, ska avfordras förklaring av
förbundet, om denna inte anses tillfredsställande ska brottare anmälas till bestraffning enligt RF:s
stadgar kap 14.

2. Brottare som uttagits att representera förbundet är skyldig att bära den av förbundet påkallade
utrustningen. Förbundet ensamt äger all reklamrätt i landslagssammanhang. Vägran kan medföra
uteslutning och bestraffning enligt RF:s stadgar kap 14.

3. Brottare i till förbundet anslutna föreningar ska på förbundets kallelse deltaga i uppvisningsaktiviteter
såsom propaganda eller i sponsorsammanhang. Överenskommelse mellan brottare och förbund sker
från fall till fall. Såväl brottare, ledare och funktionärer har skyldighet att följa vad som stadgas i
förbundets sponsoravtal.
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Kapitel IV – Tillstånd
1 § Tillstånd att anordna tävlingar
Förening får ordna tävling endast efter tillstånd.

Tillstånd krävs även för även uppvisningar, greppdemonstrationer etc.

1.1

Nationell tävling (öppen för max 3 nationer)
Tävling öppen för medlemmar i förening vilka är anslutna till SBF

Sanktionsansökan ska göras på fastställt formulär och vara arrangerande förenings distriktsförbund och
SBF tillhanda senast den 15 maj två år innan. Respektive distriktsförbund ansvarar för planeringen inom
distriktet vilken ska vara SBF tillhanda senast den 31 maj två år innan.

Vid försenad sanktionsansökan eller ändrad sanktionsansökan utgår en fastställd extra avgift. SBF
ansvarar för att upprätta nationell tävlingskalender.

Beviljad sanktion översänds mot fastställd sanktionsavgift.

1.2

Internationell tävling
Tävling öppen för medlemmar i förening, vilka tillhörande förbund, är anslutna till FILA eller
internationella sumoförbundet.

Sanktionsansökan ska insändas till respektive distriktsförbund och SBF senast den 15 maj två år innan.
Distriktsförbundet till- eller avstyrker ansökan och vidarebefordrar den till SBF senast den 31 maj två år
innan.

Ansökan ska insändas och beviljas innan inbjudan till tävling utfärdas.

Information om avgifter till FILA och Internationella Sumoförbundet för anordnandet av internationella
tävlingar fås via SBF:s kansli.

1.3

Beslut av ansökan
Av förbundet beviljat tillstånd eller avslag meddelas härom skriftligt. Beviljad sanktion översändes mot
fastställd sanktionsavgift. Överklagande av förbundets beslut kan komma under Riksidrottsnämndens
prövning endast efter prövningstillstånd enligt 6 kap 3 § RF:s stadgar.
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2 § Utresetillstånd
För deltagande i brottningstävling utanför Sveriges gränser erfordras tillstånd. För tävlingar inom
1

Norden beslutar respektive distriktsförbund om tillstånd och utanför Norden SBF. Distriktsförbunden är
skyldig att skicka en kopia på utresetillstånd som omfattar Norden till SBF.och SBDF
(info@domare.org). Detta p.g.a. att vid FILA tävling skall eventuellt FILA domare representera Sverige
på tävlingen. Eventuella domarkostnader delas på deltagande föreningar.

Ansökan om tillstånd ska ske skriftligen och innehålla följande uppgifter:
• Förening som söker utresetillstånd
• Tävlingsnamn och arrangör
• Tävlingsplats
• Utrese- och hemresedatum
• Namn och födelsedata på brottare
• Ansvarig ledare
• Domare
• Uppgiftslämnare

1

Norden omfattar Danmark, Finland och Norge enligt dessa tävlingsbestämmelser

Varje förening/lag som söker utresetillstånd är skyldiga att ha en FILA domare med sig. Detta gäller vid FILA tävling
när fler än tre brottare ska tävla. Vid annan tävling rekommenderar SBF att domare ska medtagas om det är fler
än tre brottare som ska tävla.

SDF:en ska skicka kopia på utresetillstånd till SBF vid FILA tävlingar inom norden.

Obs att det är varje förenings skyldighet att ta reda på om det är en FILA tävling eller inte.

Medgivande att delta i tävling utanför Sveriges gränser på dagar då SM i brottning äger rum kan endast
lämnas av förbundet. Ansökan om sådant medgivande ska av förening insändas till förbundet. Medgivande
att delta i annan brottningstävling samma dagar då DM äger rum, kan endast lämnas av vederbörande
distriktsförbund.

För varje ansökan om tillstånd tas en administrativ kostnad ut.
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Kapitel V – Arrangemang
1 § Ordningsregler för arrangörer
Antalet deltagare per matta och dag får inte överstiga vad som rekommenderas i
sanktionsansökningsformuläret. Det är arrangörens skyldighet att förhindra att deltagarantalet blir för stort.

Arrangören ska tillse och försäkra sig om att tävlingslokal, omklädningsrum samt dusch- och
bastumöjligheter är tillfredsställande för deltagande brottare och funktionärer.

Invägning, licenskontroll och medicinkontroll ska alltid startas samtidigt.

Arrangören ska lyssna till och rådfråga förbundets eller distriktets representant om sådan finns
närvarande under tävlingarna.

Tävlingsarrangör ska anvisa icke tävlande deltagare plats från vilken han kan åse tävlingarna. Brottare, iförd
tävlingstrikå, får inte uppehålla sig bland publiken. Brottare ska före match inställa sig vid mattan iförd
brottningstrikå (avtagning av overall m.m. får sålunda inte ske vid mattan), och får inte efter avslutad match
blotta överkroppen inför publiken. Landslagstrikå får endast bäras vid landskamper, internationella
mästerskap, och olympiska spel samt vid förbundet anordnade tävlingar, för vilka bärande av sådan trikå
anbefallts eller medgivits.

2 § 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 tillgängligt. För nationella
tävlingar gäller tävlingsledarens uppfattning om dessa stadgars och bestämmelsers tillämpning i alla frågor
med undantag för sådana som rör själva matchbedömningen, och ska ingripa mot deltagare och funktionärer
om dessa uppträder störande eller felaktigt handlingssätt förekommer. Om någon anser sig som förfördelad
part, kan protest lämnas till sanktionsgivande förbund. Det åligger även tävlingsledaren att till förbundet
inrapportera eventuella överträdelser av såväl tävlande, ledare, domare som andra funktionärer i
sammanhanget med arrangemanget.

Sekreteraren bör närvara vid invägningen och verkställer under kontroll av tävlingsledaren och i närvaro
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av deltagarna eller deras ombud lottning av de tävlande enligt reglerna, upprättar protokoll, match- och
resultatlistor, domarsedlar, prislistor mm.

Vägningskontrollanten är ansvarig för kontroll av vågen samt att vägningen börjar och avslutas i rätt tid.
Denne ska vidare vid vägningen kontrollera att deltagarna har giltig licens och kortklippta naglar. Efter
avslutad vägning överlämnas upprättat protokoll till sekreteraren.

Tidtagaren ansvarar för tidtagningen och markerar genom signal matchens slut. Denne ska vidare
kontrollera tiden vid matchavbrott och i god tid göra mattpresidenten, sekreteraren och tävlingsledaren
uppmärksam på att respittiden nalkas sitt slut samt meddela mattpresidenten tiden för matcher vilka
avslutats före matchtidens utgång.

Speakern ska i högtalare eller på annat lämpligt sätt lämna information och annat som kan vara av
betydelse och intresse av publiken.

Pressansvarig ska tillhandahålla närvarande pressfolk match- och resultatlistor samt i övrigt stå till deras
förfogande med önskade upplysningar.

Läkare och/eller sjukvårdspersonal ska alltid närvara vid invägningen, ta del av företedda läkarintyg samt
företa de undersökningar som anses påkallade.

Under tävlingen accepteras även sjukvårdskunnig personal (ex. Röda Korset). Under tävlingens gång ska
denne (de) biträda vid inträffade olycks- eller sjukdomsfall. Avråder läkareanmäld brottare från att delta eller
förordar på grund av inträffad händelse att match avbrytes, och/eller skadad deltagare avbryter tävlingen,
bör denna anvisning följas. Ett motsatt handlinssätt ådrager tävlingsledaren stort ansvar.

Anm. Tävlingsarrangör ska tillhandahålla under tävlingen skadad tävlingsdeltagare första hjälp utan
kostnad för den skadade. Sådan första hjälp innefattar, om läkare är närvarande vid tävlingen, den
behandling denne anser sig kunna lämna: om läkare inte är närvarande, den behandling som närvarande
sjukvårdskunnig kan lämna samt under alla förhållanden om så anses erforderligt, transport till läkare eller
sjukhus samt första behandling där.

3 § Tävlingsjury
En tävlingsjury kan tillsättas vid tävlingar, för att avgöra eventuellt förekommande tvister och tolkningar av
regler och bestämmelser, om någon part så fordrar. Juryn består av tävlingsledaren, som självskriven
ordförande samt utsedd domarchef. Tävlingsledaren utser vid behov två ledamöter.
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4 § Överklaganden
Överklagande av tävlingsledarens eller den särskilt tillsatta juryns utslag ska i första hand ske hos den
organisation som beviljat tillstånd till tävlingen. Sådant överklagande ska ske skriftligen och vara
poststämplat inom 24 timmar efter det att tävlingsledaren eller den särskilt tillsatta juryn meddelat sitt utslag.
Förbundsstyrelsen är högsta instans i tävlingsärenden. Förbundsstyrelsens beslut kan komma under
Riksidrottsnämndens prövning endast efter prövningstillstånd enligt 6 kap 3 § RF:s stadgar.

5 § Tävlingsmaterial
•

Följande material ska finnas tillgängligt vid tävling och före densammas början kontrolleras av
tävlingsledaren:

•

Matta i enlighet med tävlingsreglerna.

•

Signalsystem, som möjliggör för domarna att tillkännage sitt domslut.

•

Högtalaranläggning för information till publiken.

•

Tidtagarur för kontroll av matchtiden.

•

Gonggong eller signalklocka för markering av matchtidens utgång.

•

Poängtablå för information till brottarna och publiken.

•

Våg, av SBF godkänd, för vägning av deltagarna.

•

Förbandslåda, innehållande vad som erfordras för första hjälp vid enklare olycksfall.

•

Protokoll av Svenska Brottningsförbundets fastställd typ.

•

Domarsedlar av Svenska Brottningsförbundets fastställd typ.

•

Röd och blå markering för att visa segrare i perioden
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Kapitel VI – Media och reklam
1 § Tillstånd för radio- och TV-sändning
Förbundets föreningar har till Förbundet upplåtit rätten att, utan geografiska begränsningar exploatera TV- och
radiorättigheterna i fråga om föreningarnas samtliga tränings- och tävlingsmatcher i sin helhet eller i delar och i
direktsändning eller eftersändning, undantaget endast sådana matcher där internationellt förbund eller
motståndarlaget förfogar över rättigheterna.

Med TV-rättigheter avses här varje form av överföring av rörliga bilder, till exempel mark- satellit- och
kabelsändning, betal-TV, ”Pay-per-view”, ”Video-on-demand” och alla andra redan utvecklade tekniska
medel och metoder eller sådana som kan komma att utvecklas, varigenom bilder och ljud kan sändas
direkt eller i efterhand för obegränsad reproduktion och användning.

Med TV-rättigheter avses även videorättigheter och andra elektroniska mediarättigheter som ses genom
bildapparater som till exempel TV och datamonitor. Hit hör också alla former av TV-sponsring som till
exempel sändning som visar sponsring (så kallade billboards), dator- och ”timing graphic on screen credit”
sponsring.

2 § Dräktreklam
2.1

Reklam på träningsställ och trikå
Reklam får förekomma på brottares träningsställ och trikå, såvida inte annats beslutats av SBF.

2.2

Reklamens utformning
Trikåreklamen ska utformas med hänsyn till trikåns färger. Den får inte ges sådan utformning som kan verka
störande eller förvirrande på brottare, domare och åskådare.

Reklam får endast omfatta sådana varugrupper och utgöras av sådana texter eller illustrationer som inte
kan verka sårande eller anstötliga såsom reklam för tobak och alkohol eller politiska budskap.
Reklam får inte vara av sådant material eller fastsättas på sådant sätt att den kan skada motståndaren eller
dennes utrustning.

Om utformning av reklam inte följer ovanstående villkor kan förening åläggas en straffavgift som
meddelas av SBF:s disciplinkommitté.
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3 § Brottares medverkan i reklam
Brottares medverkan i reklam i övrigt bestäms av föreningen, utom i vad avser deltagande i landslag, där
brottares medverkan bestäms av SBF.

Kapitel VII – Domare och andra funktionärer
1 § Domare
1.1

Domarbehörighet
Match ska ledas av domarteam där varje domare har domarlicens för innevarande år och är godkänd av
Svenska brottningsdomareförbundet (SBDF).

1.2

Domartillsättning
SBDF ansvarar för domartillsättningen för tävlingar sanktionerade av SBF.

1.3

Internationella tävlingar
SBDF föreslår domartillsättning vid internationella tävlingar till SBF som fattar beslut härom.

2 § Tävlingssekreterare
2.1

Tävlingssekreterarbehörighet
Lottning vid tävling sanktionerad av SBF ska ha tävlingssekreterarlicens för innevarande år och är
godkänd av Svenska tävlingssekreterarförbundet (STSF).

2.2

Tävlingssekreterartillsättning
STSF ansvarar för tävlingssekreterartillsättningen av tävlingar sanktionerade av SBF.

2.3

Internationella tävlingar arrangerade i Sverige
STSF föreslår tävlingssekreterare för tävlingar i Sverige som ingår i FILA:s tävlingskalender till SBF som
fattar beslut härom.
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