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Hvem kan deltage? level 1: op til 1 års brydetræning - Ingen eller lidt stævne -erfaring. 

  level 2: 1 - 2 års brydetræning. Erfaring og nogen succes kredsturneringen. 

  level 3: fra to til flere års erfaring og succes med flere kredsturneringer. 

 

Hvem kan ikke deltage? Uden for kategori, altså Cup stævne og mesterskabs klare brydere: Dette findes der ud 

  af ved evalueringen efter hvert stævne 

 

Dispensation: Dispensation til deltagelse kan gives til en bryder, som har forsøgt sig uden succes med 

cup stævner og mesterskaber  

 

  Ansøgning om dispensation skal begrundes og sendes til stævnekoordinatoren,  

som rådfører sig med udviklingsudvalget 

 

Regler: Der skal afvikles fire til fem kredsturneringer pr. sæson. Derudover to camps for 

brydere i de tre levels. De fordeles med to stævner efter sommerferien og inden nytår 

samt to -tre stævner efter nytår og inden sæsonafslutningen. 

  Der brydes efter nye regler der skal sikre mest mulig kamp. 

  Ingen fald sejre ved kredsturneringen, bryderne skal have længst mulig kamp tid 

  Ingen vejning, men matchning ud fra level, alder, vægt, så der opnås flest mulige lige 

  kampe 

  Level 1 brydes uden fokus på teknik, med 1 point for hver aktion 

  Level 2 brydes med mere fokus på teknik med pointsystemet fra cup og mesterskaber 

  Level 3 brydes med pointsystemet fra cup og mesterskaber 

  Gældende for alle tre levels er at bryderne ikke kan få point for den samme aktion to 

  gange i træk 

   

 

Aldersgrupper: Puslinge, drenge, ungdom, Junior og piger 

 

Vægtklasser: Level 1: 16/18 – 20 – 22- 24 – 26 – 29 – 32 – 35 – 38 – 42 – 47 – 53 – 59 – 66 – 73 – 

85 og 100+ 

 

Grupper:   Den ansvarlige listefører udarbejder grupper og lister inden stævnet ud fra  

  tilmeldingerne. Ved tilmelding oplyses navn, alder, vægt og level 

Så vidt det er muligt skal pigebrydere bryde mod hinanden 

Vægt tolerancen er 15 % 

Der er tilmelding til turneringen 12 dage før stævnedagen. 

Sammensætning af grupper mailes tilbage til klubberne to dage før stævnestart. Sidste 

justeringer foregår ved stævnet ved henvendelse til listeføreren.  

 

Kamp tid:   Brydekampene er på to perioder af to minutter, pointene tages med 

  Kampene slutter før tid, hvis en bryder har 10 overskydende point   

 

Startpenge:  Kr.50,- pr. indvejet bryder. 

 

Dommergebyr: Kr. 300,- pr. stævne (Sjælland betaler for alle stævner ved sæson start 1500,-) 

 

Mødetid:  kl. 10.00 (check-in) 

 

Dommer/ledermøde kl. 10.30 

 

Stævnestart:  kl. 11.00 
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Point og præmier: Til hvert stævne uddeles der medaljer til 1., 2., og 3. plads i hver gruppe 

  Der uddeles løbende præmier for ekstra gode præstationer/aktioner, samt pokal til 

  bedste bryder i hver level.  

  Bedste bryder i hvert levet udpeges af dommerne. 

   

 

 

Listefører: Udpeges til at stå for matchning af bryderne i forskellige grupper  

Sjælland: Lene Søberg på nattergale@mail.dk 

Jylland: Fordeles mellem flere. 

 

 

Dommerer:   Dommer koordinator sørger for at et passende antal dommere og kandidater er klar på 

  dagen og  fordeler dommerne til forskellige levels.  

 

Koordinator:    Sjælland: Lene Søberg +45 2129 5756 

 

  Jylland: Torben Stolten Thomsen +45 2120 3610 

                Palle Nielsen  +45 2028 7644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


