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Bestämmelser för Fyrstads 2014
Arrangör Svenska Brottningsförbundet tillsammans med de olika grupparrangörerna.
Datum Grupperna B, C och D arrangeras den 18 oktober 2014.
A-Fyrstads arrangeras den 15 november.
I A-gruppen stannar ettan och tvåan kvar till nästa års final. Ettorna från
grundomgången i B-grupperna går upp till nästa års final.
Deltagare Samtliga klubbar anslutna till Svenska Brottningsförbundet. B-lag och allianser
mellan 2 klubbar från samma distrikt tillåts, men kan avancera till högst B-gruppen.
Namnet på en allians skall bestå av klubblagens namn.
Nytt för i år:
Klubblag kan låna tre stycken brottare till Fyrstads. Låneblankett finns på
hemsidan, och skall vara inskickad till SBF senast 1:e oktober. Allianser tillåts inte
låna brottare.
Alla nya klubblag eller konstellationer ska i normalfallet lottas in i D-grupperna. Om
det fattas lag i B- och C-grupperna förbehåller sig SBF rätten att lotta in nya lag.
Lagen Varje lag skall bestå av åtta (Filas VM-klasser) brottare enligt viktklasserna 59, 66, 71,
75, 80,85, 98, 130.
Definitiv laguppställning lämnas till vägningschefen före invägningens början.
Varje lag får endast väga in en brottare i varje viktklass.
Alla deltagande brottare måste vara medlem i och inneha licens för den klubb eller
alliansklubb de tävlar för.
Brottare får deltaga från det år han fyller 13 år.
Lämnar en brottare WO i någon match får denne ej fortsätta tävlingen.
Segrande lag i varje grupp flyttas upp, 3:e och 4:e lag flyttas ned.
Avgift Anmälningsavgiften 1500:- skall inbetalas på av Svenska Brottningsförbundets utsänd
faktura.
Förening som drar sig ur Fyrstads efter den 1:e oktober skall till Svenska
Brottningsförbundet erlägga en avgift på 3 000kr, varav halva beloppet går till
arrangörsklubben. Förening som drar sig ur finaltävlingen skall erlägga en avgift
på 10 000 kr till SBF, varav hälften går till arrangörsklubben.
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Domare Domare utses av Svenska Brottningsdomareförbundet. Domarna skall av
respektive arrangör, erhålla enligt av SBF fastställda ersättningar.
Inbjudan Utsedda arrangörer inbjuder gästande lag samt neutral matchledare senast 14
dagar före arrangemanget. Gästande lag bekräftar sitt deltagande senast 7 dagar före
tävling.
Arrangören bestämmer matchordningen och den meddelas i samband med
inbjudan.

Prislista Arrangör skall omedelbart efter avslutad tävling skicka prislista per e-post till
Svenska Brottningsförbundet på adress program@swedewrestling.se enligt bifogat resultatprotokoll. Alternativt använda elektroniska dokument som finns på SBF:s hemsida, under
fliken Fyrstads.

Priser Varje arrangör erhåller 43 medaljer till respektive lags brottare, 1 tränare samt
en ledare och till domarteamet.
Vid A-finalen erhåller segrande lag 25 000kr, samt ett lagpris och även förgyllda
medaljer.
Prissumman skall av segrande lag användas till en eller flera seniortävlingar i
Sverige eller utomlands. Efter avslutad tävlings skall en tävlingsrapport skickas
in till SBF, som publicerar rapporten på SBF:s hemsida.
A-Fyrstads Avgörs den 15:e november mellan finallagen från ifjol- Örgryte IS, IK Sparta,
HBK Bergania och Arboga.
Arrangör av A-gruppen skall erlägga till Svenska Brottningsförbundet en arrangörsavgift på
6000kr.
Förening som önskar arrangera A-gruppen skall i samband med anmälan presentera ett
arrangemangskoncept.
SBF tillsammans med arrangören överenskommer om matchordningen vilken offentliggörs i
samband med inbjudan av gästande lag.
Arrangör står för logi och resa för Fyrstadprofilen med respektive i samband med finalen då
Fyrstadsprofilen erhåller sin minnesmedalj.
Mattan Mattan skall minst hålla måtten 10 x 10 meter.
Anmälan Anmälan om deltagande och arrangörskap skall vara Svenska Brottningsförbundet
tillhanda senast den 21:a september 2014.
Efteranmälan Efteranmälan till senior Fyrstads i mån av plats, kostnad 2 000kr.
Gruppindelning kan inte garanteras.
Poäng - Beräkning Om en tävling omfattar mer än två lag.
Varje individuell seger i lagmatchen ger en poäng. Det lag som har flest individuella segrar,
det vill säga poäng, tilldelas två (2) lagpoäng och det förlorande laget noll (0) lagpoäng.
Slutar matchen lika tilldelas lagen var sin (1) lagpoäng.

När alla lagmatcher är slutförda
I de fall två lag har lika många lagpoäng avgör inbördes möte
enligt utvärdering av nedan nämnda punkter, från 1 till 6 (i det inbördes mötet)
1. Flest antal segrar i matchen
2. Flest antal segrar på fall, WO, diskvalifikation och skada
3. Flest antal matchsegrar på teknisk överlägsenhet
4. Flest antal periodsegrar på teknisk överlägsenhet
5. Flest antal tekniska poäng erhållna
6. Minst antal tekniska poäng förlorade
I de fall 3 eller fler lag har lika många lagpoäng
I första hand räknas flest antal vunna individuella matcher totalt i hela tävlingen.
Om alla 3 lagen har lika många vunna matcher fortsätter man utvärderingen enligt punkterna
2 – 6 ovan (totalt i hela tävlingen).
Om 2 lag är lika i någon av utvärderingspunkterna gäller inbördes möte mellan dessa båda
lagen.
Övergångar Alla deltagande brottare skall ha Svensk licens. Förstärkningsbrottare från
andra länder skall ha Cela/Fila licens. Cela/Fila licensen skall vara registrerad och godkänd
hos SBF innan tävlingsstart.
Filas internationella övergångsregler gäller. Alla föreningar som känner osäkerhet om deras
brottare behöver en Cela/Fila licens för att deltaga skall i god tid kontakta programansvarig i
SBF. Max två förstärkningsbrottare enligt Cela/Fila reglerna får användas. Generellt kan
sägas att om en brottare inte får brottas för ett Svenskt landslag pga att han är utländsk
medborgare eller har valt att brottas för ett annat land, så krävs det en internationell
övergång. Kontakta alltid Programansvarig vid tveksamheter!
OBS! Vid internationella övergångar skall alltid de nationella övergångsperioderna
respekteras.
Om Fila tilldömer SBF böter för att de internationella övergångsreglerna inte följts, kommer
SBF att vidarebefordra böterna till berörd klubb. Detta gäller inte om föreningen varit i kontakt
med SBF och fått sin/a brottare godkänd därifrån.
Reklam Vid A-Fyrstads äger SBF rätt till all sargreklam. Arrangörsföreningen kan, efter
överenskommelse med SBF, utnyttja denna rätt. Reklam på mattöverdrag är för närvarande
inte tillåten.
Arrangören skall i samråd med förbundsansvariga tillgodose behovet av reklamplatser och
andra arrangemang/faciliteter som kan efterfrågas av SBF:s sponsorer och som finns
reglerade i sponsorkontrakt med Svenska Brottningsförbundet

Programkommittén
program@swedewrestling.se

