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Mesterskabsregulativ 
 
§ 1. Afholdelse af mesterskaber 
Danmarks Brydeforbund lader afholde de af Danmarks Idræts-Forbund godkendte 
danmarksmesterskaber; DM for senior. 
Ligeledes lader DB afholde de af repræsentantskabet vedtagne danske, mesterskaber for 
drenge, ungdom, junior, piger/kvinder, drengehold og juniorhold. 
For individuelle mesterskaber gælder, at deltagerantallet skal være mindst tre deltagere 
gange antallet af vægtklasser, for at det afholdes. Dog kan DB's bestyrelse give dispensation til at 
afholde DM for ungdom og piger/kvinder ved et lavere deltagerantal. 
For mesterskaberne for hold gælder, at der skal tilmeldes mindst tre hold, for at disse 
afholdes. Hvis kun to hold møder op, afvikles mesterskabet mellem disse. Møder kun ét holdfrem, 
aflyses mesterskabet. 
 
§ 2. Andre stævner på mesterskabsdatoer 
På de dage, mesterskaberne afholdes, må ingen klub under DB deltage i anden konkurrence inden 
for den kategori, mesterskaberne afholdes i. 
Kun DB's bestyrelse kan give dispensation til enkeltpersoner. 
 
§ 3. Ansvarshavende for gennemførelse af mesterskaberne 
Den arrangerende klub er ansvarlig for gennemførelsen af det tildelte mesterskab efter DB’s 
regulativ. 
 
§ 4. Ansøgning om afholdelse af danske mesterskaber 
Ansøgningsskemaet indeholdende alle relevante oplysninger udsendes senest 1. dDecember og 
skal returneres senest 1. januar til sekretariatet. 
Fordelingen af mesterskaberne bliver foretaget af bestyrelsen. Besked om tildelt mesterskab for 
det efterfølgende år tilgår klubberne efter næstkommende B-møde via sekretariatet. 
 
§ 5. Indbydelser 
Den arrangerende klub og sekretariatet udarbejder i fællesskab en indbydelse. Sekretariatet 
sender indbydelserne ud samlet til klubberne primo december. 
 
§ 6. Arrangørernes forpligtelser 
En klub kan kun få overdraget mesterskaber, hvis de fornødne faciliteter er godkendt af 
bestyrelsen. Det kræves: 
- at man råder over en listefører. 
- at man har 2 stk. elektroniske ure/pointtavler (klubberne kan låne elektroniske 
ure/pointtavler af DB – se regulativ desangående). 
- at man har 2 stk. stopure pr. madras med tydelig tidsangivelse. 
- at man råder over 2 madrasser – til de danske mesterskaber for senior 12 x 12 
meter ellers minimum 10 x 10 meter. 
- at man har 1-2 nøjagtige vægte. 
- at man råder over en sauna. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dog give 
dispensation herfor. 
- at man derudover kan fremskaffe det fornødne mandskab og materiel, såsom 
computer, kopieringsmaskine, dommerblokke og listeførerskemaer. 
- at der under arrangementet er en læge eller en uddannet samarit til stede. 
- at der i byen findes de nødvendige indkvarteringsforhold såsom vandrerhjem og 
hoteller. Skole/hal skal tilbydes ved ungdomsstævner. 
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§ 7. Medaljer 
Der udsættes ved de individuelle mesterskaber højst tre medaljer i hver vægtklasse. Der 
uddeles altid medaljer til nr. 1, 2 og 3, selv om der kun er to eller tre deltagere. Der kåres 
altid en mester. Det samme gælder holdmesterskaberne. DB sørger for medaljer ved alle 
mesterskaberne, herunder DIF’s danmarksmesterskabsmedalje til nr. 1 ved DM senior. 
 
§ 8. Betingelser for deltagelse i danske mesterskaber 
De danske mesterskaber er åbne for alle med en gyldig DB-startlicens (se dog 
bestemmelserne for udlændinge i § 9). 
 
§ 9. Udlændinge 
Ved de individuelle danske mesterskaber for drenge, ungdom, juniorer samt piger/kvinder 
kan ikke-danske statsborgere deltage, også selv om de ikke har fast bopæl i Danmark. 
Ved de individuelle danske mesterskaber for seniorer (hvor DIF uddeler medalje) skal ikke danske 
statsborgere have haft fast bopæl i Danmark i de seneste to år for at kunne deltage.  
Ved danske mesterskaber for drengehold og juniorhold kan ikke-danske statsborgere deltage, blot 
de har fast bopæl i Danmark. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres. For disse brydere 
skal der inden den 31. januar løses licens hos Danmarks Brydeforbund.  
Gældende for alle udlændinge er, at de skal være medlem af en klub under DB samt være i 
besiddelse af en gyldig DB-startlicens. Endvidere skal der foreligge en tilladelse fra moderklubben 
(klub hvor bryderne primært er tilknyttet), der på forlangende skal kunne forevises. 
 
§ 10. Tilmelding 
Til de individuelle mesterskaber skal klubberne sende en tilmelding af brydere i de ønskede 
vægtklasser samt navne på dommere senest 12 dage før stævnedato. 
Ved DM senior er tilmeldt vægtklasse bindende. 
Tilmelding til holdmesterskaberne skal ske senest én måned før stævnedato til sekretariatet. 
Til mesterskaber for drenge- og junior hold skal hvert hold møde med én godkendt DBdommer, for 
hver kategori de deltager i. 
Tilmelding til mesterskaberne er bindende. 
Tilmeldte hold, der ikke deltager i holdmesterskabet, sanktioneres med en afgift på 2.000 kr. 
Deltagerlisten må ikke offentliggøres før efter sidste tilmeldingsfrist, hvorefter den sendes til 
arrangøren, alle tilmeldte klubber, DB’s repræsentant, dommerkoordinatoren, 
listeførerkoordinatoren, DB’s pressechef samt dommerudvalget. 
 
§ 11. Efteranmeldelse 
Der godkendes efteranmeldelse til de individuelle mesterskaber mod et gebyr, der modsvarer fire 
gange det til enhver tid gældende startgebyr. 
Tilmeldingen skal foretages inden vejningens start til DB's repræsentant. 
Til holdmesterskaberne godkendes efteranmeldelse indtil 14 dage før stævnedato mod et 
gebyr, der modsvarer to gange det til enhver tid gældende startgebyr. 
Efteranmeldelsesgebyret tilfalder Danmarks Brydeforbund. 
 
§ 12. Startpenge 
Startpenge betales til DB's repræsentant før vejningen. Der betales for alle tilmeldte brydere. 
Startpengene tilfalder Danmarks Brydeforbund. 
DM for piger, drenge, ungdom og junior 100 kr. 
DM for senior (kvinder og mænd) 150 kr. 
Holdmesterskabsturnering 500 kr./hold 
Dommergebyr pr. deltagende klub, uanset antal brydere 300 kr. 
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§ 13. Startlicens 
Der skal ved indvejningen på forlangende forevises en gyldig DB-startlicens for alle 
deltagere ved mesterskaberne, ellers kan bryderen/ bryderne ikke deltage. 
 
§ 14. Presse 
Pressedækning omkring mesterskaberne aftales mellem forbundet og den arrangerende 
klub. Den arrangerende klub forestår selv lokal pressedækning. 
 
§ 15. Dommerkoordinatoren 
Mesterskabernes øverste myndighed er teknisk komité, der udpeges af DB’s repræsentant og 
dommerkoordinatoren. Teknisk komité bør foruden dommerkoordinatoren bestå af to andre 
dommere. Disse er bemyndigede til alene at træffe alle regeltekniske afgørelser. 
 
§ 16. DB’s repræsentant 
- skal modtage startpenge mod aflevering af vejekort. 
- skal eventuelt udstede startlicens mod betaling. 
- skal deltage ved vejningen sammen med dommerkoordinatoren. 
- skal åbne og byde velkommen på DB’s vegne. 
- skal overrække medaljer og pokaler. 
- skal udbetale diæter til de af DB udtagne officials (jf. stævneregulativ § 16). 
- skal senest fem dage efter mesterskabet sende en kort rapport om mesterskabets afvikling 
samt resultater, konkurrencelister og vejelister/-kort til DB’s sekretariat. 
- skal sende en økonomisk rapport i form af et udgiftsskema inkl. bilag til DB’s kasserer og 
afregne med bilag med kassereren inden otte dage efter mesterskabet. 
 
§ 17. Officials 
DB's bestyrelse udpeger til hvert mesterskab en repræsentant for DB. 
Dommerudvalget udtager til hvert mesterskab en dommerkoordinator. 
Listeførerudvalget udtager til hvert mesterskab en listeførerkoordinator. 
DB’s dommerudvalg og listeførerudvalg samarbejder med dommerkoordinatoren, 
listeførerkoordinatoren og klubberne om tilrettelæggelsen af stævnet. 
DB udtager dommere til DM senior. Til øvrige mesterskaber skal hver klub eller hold stille 
med mindst en godkendt DB-dommer, ellers kan klubben/holdet ikke deltage. 
Dispensation fra ovenstående kan kun gives af DB’s bestyrelse. 
En official må ikke virke som træner og skal afholde sig fra bifald og mishagsytringer. 
 
§ 18. Udgifter 
DB afholder udgifter til medaljer og de af DB udtagne officials. 
 
§ 19. Seedning 
Ved DM for senior (Mænd) foretages seedning af de to bedste i hver vægtklasse umiddelbart efter 
tilmeldingsfristen. Seedningen foretages af landstræneren. 
 
§ 20. Vejning 
Dommerkoordinatoren er vejechef. Han skal inden vejningens begyndelse kontrollere 
vægtens nøjagtighed. 
Den officielle vejning påbegyndes 1½ time før stævnestart. Vejningen til DM senior foregår 
dog altid dagen før stævnet, jf. indbydelsen. 
Vejningen skal altid vare en halv time. Der er kun vejning én gang ved alle stævner. 
Der kan dispenseres fra officielle vejetider, når særlige omstændigheder gør sig gældende 
(force majeure). I sådanne tilfælde skal teknisk komité have besked pr. telefon på det 
telefonnummer, som fremgår af indbydelsen. Bryderne skal vejes iført trikot.  
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Det er besluttet, at der pr. 1.10.2006 ved ALLE stævner i Danmark, skal afholdes ringormekontrol 
inden vejningen. Ved kontrollen skal bryderen kontrolleres for ringorme, børnesår og lign. 
infektionsfarer. Den arrangerende klub skal stille med en læge, sygeplejerske, social- og 
sundhedsassistent eller lign. – eller en der har deltaget i Danmarks Brydeforbunds specialkurser 
omkring dette. Den ansvarlige for kontrollen skal kunne vurdere om bryderen har en smittefare for 
ovennævnte. 
Hvis en klub undlader at afholde denne kontrol - kan og vil Forbundet sanktionere. 
Hvis en bryder medbringer en lægeerklæring, om at hun/han ikke er smittefarlig, skal den 
være udfærdiget tidligst 2 dage før stævnestart. 
Alle hold skal aflevere deres holdopstilling inklusiv reserver senest ved det i indbydelsen 
angivne tidspunkt for vejningens start til dommerkoordinatoren. 
 
§ 21. Påklædning 
Klubtrænere, som virker og deltager med deres brydere ved mesterskaberne, skal være iført 
træningsdragt og sportssko, når de er ved madrassen under kampene. Det samme gælder for 
massører. Enhver bryder, som deltager i mesterskaberne, skal møde med en rød og en blå trikot. 
Ved medaljeoverrækkelse skal bryderne være iført træningsdragt eller trikot. 
 
§ 22. Alders- og vægtklasser 
En bryder skal altid starte i den vægtklasse, hans indvejede vægt berettiger ham til; dog er 
det tilladt at rykke op i næstfølgende vægtklasse. Dette gælder ikke kategoriens højeste 
vægtklasse, hvor man skal veje over den næsthøjeste vægtklasse. 
 
Piger 
Piger følger kalenderåret, hvori de fylder 11 år og til og med det kalenderår, hvori de fylder 
14 år. Vægtklasser: 32-36, 40, 44, 48, 55 kg. 
 
Kvinder 
Kvinder følger kalenderåret, hvori de fylder 15 år Vægtklasser: 44-48, 55 63 72 kg. 
 
Drenge 
Drengebrydere følger kalenderåret, hvori de fylder 11 år og til og med det kalenderår, hvori 
de fylder 14 år. Vægtklasser: 26-29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 og 73-85 kg. 
 
Ungdom 
Ungdomsbrydere følger kalenderåret, hvori de fylder 15 år og til og med det kalenderår, hvori de 
fylder 17 år. Ungdomsbrydere kan deltage i junior- og seniormesterskaberne. 
Vægtklasser: 39-42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 85-100 kg. 
 
Junior 
Juniorbrydere følger kalenderåret, hvori de fylder 18 år og til og med det kalenderår, hvori de fylder 
20 år. Juniorbrydere kan deltage i seniormesterskaberne. 
Vægtklasser: 46-50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 og 96-120 kg. 
 
Senior 
Seniorbrydere følger kalenderåret, hvori de fylder 21 år. 
Vægtklasser: 50-55, 60, 66, 74, 84, 96 og 96-120 kg. 
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§ 23. Stævneopbygning og –afvikling 
I mesterskabet for drengehold og juniorhold, der afvikles over én weekend, bliver de tilmeldte hold 
delt op i to grupper i henhold til deres lodtrækningsnumre. 
Hvis der er 3-5 deltagende hold brydes alle mod alle. 
Gruppekampene afvikles om lørdagen. De to bedst placerede hold fra hver gruppe går 
videre til semifinale- og finalekampe. Disse afvikles om søndagen og foregår således: 
1. semifinale: Nr. 1 fra gruppe A mod nr. 2 fra gruppe B. 
2. semifinale: Nr. 1 fra gruppe B mod nr. 2 fra gruppe A. 
Finaler: Taberne af de to semifinaler kæmper om DB’s bronzemedaljer. Vinderne af de to 
semifinaler for drengehold og juniorhold kæmper om DB’s mesterskabsmedaljer. 
Hvis der er tilmeldt seks hold eller færre til drengehold og juniorhold, skal mesterskaberne 
søges afholdt som endagsstævne. 
 
§ 24. Kampregler og holdopstilling 
 
Et drengehold består af 7 brydere, som stiller op i følgende vægtklasser: 
29-32, 35, 38, 42, 47, 53 og 53-59 kg 
Fremmøde med mindre end 5 brydere i vægt betragtes som udeblivelse. 
 
Et juniorhold består af 7 ungdoms- og juniorbrydere i følgende vægtklasser: 
46-50, 55, 60, 66, 74, 84 og 84-96 kg 
Fremmøde med mindre end 5 brydere i vægt betragtes som udeblivelse. 
 
Alle hold skal aflevere deres holdopstilling inklusive reserver senest ved det, i indbydelsen 
angivne tidspunkt for vejningens start til dommerkoordinatoren. 
Et rent dansk klubhold kan højest bestå af brydere fra to danske klubber. Klubholdet kan 
vælge at stille med maksimalt to udlændinge, der ikke opfylder bopælskrav (jf. § 9), eller to 
danske brydere fra en anden dansk klub, der ikke er tilmeldt holdturneringen, alternativt kan 
klubholdet vælge en udenlandsk bryder der ikke opfylder bopælskrav (jf. § 9) og en bryder fra en 
dansk klub, der ikke er tilmeldt/deltager til holdturneringen. 
 
§ 25 Reserver 
Et holds reserver, som er indvejet i deres naturlige vægtklasse samtidig med holdet, har ret til 
senere i stævnet, hvis der ikke allerede er indvejet en reserve i forvejen, at rykke en 
vægtklasse op, hvis der skulle blive brug for det. Et hold kan kun få indvejet en reserve i hver 
vægtklasse. Reserven kan kun indtræde på holdet, når den oprindeligt indvejede bryder er skadet. 
En reserve kan ikke indtræde midt i en kamp, der afbrydes på grund af skade. Når en reserve har 
udkæmpet en kamp, kan den oprindeligt indvejede bryder ikke indtræde på holdet igen ved samme 
stævne. Brydere, der er blevet skadet under en kamp, kan genindtræde i den efterfølgende kamp, 
hvorimod en bryder, der ikke møder til en kamp, ikke senere kan genindtræde på holdet. 
 
§ 26. Miksede hold 
Klubber, der ikke kan stille eget hold, kan deltage på mikset hold bestående af brydere fra 
maksimalt 2 danske klubber. 
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§ 27. Pointgivning 
1. Placeringerne ved holdmesterskaberne udregnes efter holdmatchpoint. 
2. Enhver holdmatch afgøres på flest sejre i holdmatchen. Det hold, der har vundet flest 
sejre, vinder holdmatchen og får to holdmatchpoint, medens det tabende hold får nul 
holdmatchpoint. 
3. Hvis en holdkamp ender med lige mange sejre til hvert hold, får holdene ét 
holdmatchpoint hver. 
4. Efter afslutningen af gruppekampene eller hele turneringen vinder det hold, der har 
opnået flest holdmatchpoint. 
5. Hvis to eller flere hold efter afslutningen af gruppekampene eller hele turneringen står 
lige i holdmatchpoint, er det den/de indbyrdes holdmatcher, der er afgørende for 
deres placeringer. 
Hvis holdene stadig står lige, tages nedennævnte regler i brug: 
� Flest klassifikationspoint 
� Flest 5-0 sejre (fald, diskvalifikation, modstanderen opgiver, bliver skadet eller 
møder ikke frem) 
� Flest 4-0 sejre på teknisk fald 
� Flest 4-1 sejre på teknisk fald 
� Flest 3-0 sejre på point 
� Flest 3-1 sejre på point 
� Flest tekniske point 
� Færrest advarsler 
6. Hvis et eller to hold efter gennemgangen af sorteringskriterierne i punkt 5 udskiller sig 
fra de andre hold, begynder man forfra iht. punkt 5 med de resterende hold. 
7. Hvis en holdmatch i finalerunden ender uafgjort, findes vinderen efter reglerne i punkt 5. 
 
§ 28. Mesterskabsregulativet 
Dette regulativ er alene udarbejdet for afviklingen af mesterskaber i samtlige kategorier og 
kan ikke bruges ved behandlingen af protestsager ved andre stævner. 




