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VÄRLDSBROTTNINGEN HAR BESTÄMT SIG
Idag blev Nenad Lalovic vald som ordinarie Ordförande i det Internationella Brottningsförbundet FILA,
av de maximalt möjliga rösterna, (133) så blev det 125 JA för Lalovic.
Detta visar tydligt att nationerna runt hela världen ser positivt på det som han gjort och påbörjat under
de 3 månader som han varit t.f. Ordförande.
FILA mötet beslutade att de föreslagna NYA REGLERNA skall börja gälla med omedelbar verkan.
Detta innebär att alla Internationella Mästerskap som finns under närmar sig kommer att genomföras
med de nya reglerna.
I de nya reglerna finns bland annat:
Att matchtiden är 2 x 3 minuter
Att poängräkningen i matcherna är ackumulerade, vilket betyder att poängen följer med hela
matchen, står det t.ex. 3-0 efter fösta perioden så börjar den andra med samma siffor 3-0.
Att en ”neddragning” som tidigare gett 1 poäng nu ger 2 poäng, detta för att visa att en aktivitet är
mer värd än en varningspoäng, 1 p.
Att brottaren inte får låsa/klämma ihop motstånderens fingrar eller brottas med huvudet ner i
motståndarens axel/bröst, detta renderar först i en tillsägelse, sen en varning och att den aktive får
välja parterröverläge eller fortsatt stående brottning, tredje gången blir det en teknisk poäng samt val
av parterr eller fortsatt stående brottning. Vid det fjärde tillfället utses den aktive som segrare av
matchen.
Att när en brottare tar ledning med 7 poängs marginal avbrytas matchen och den vinner på Teknisk
överlägsenhet vilket då räknas som en fallseger.
Vid Internationella mästerskap ska en seedning göra på de 2 bästa från motsvarande mästerskap
föregående år.
Brottarna får dricka vatten i pausen samt även använda en fuktad handduk.
De nya reglerna har arbetats fram efter det att många nationer har skickat in lika förslag och sedan
har de sammanställts av FILA, tränare, aktiva och f.d. aktiva (t.ex. Alexander Karelin).
FILA och dess extrakongress har som målsättning att dessa regelförändringar skall vara ett steg i att
Brottningen blir kvar i det Olympiska programmet. FILA kommer nästa vecka att för IOK presentera
de nya reglera samt hur den nya styrelsen ser ut och deras framtidsvisioner.
FILA kan komma att föreslå en utjämning av antalet aktiva män respektive kvinnor på kommande
OS, detta med slutmål att det ska vara samtliga viktklasser som finns för herr resp. dam även kunna
delta på OS.
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