
           
 

Invitation til Wrestling Challenge stævne i Roskilde 

Dato: lørdag den 8. december 2012  

Sted: AIR Roskilde, Eriksgade 21, 4000 Roskilde 

Indtjekning: kl. 11:00  

Indvejning: man er tilmeldt sin aktuelle vægt, kun stikprøve kontrol eller i tvivls spørgsmål. 

Opvarmning: Kl. 11:30 til 12.00  

Kampstart: Kl. 12:00 

Sluttidspunkt: Kl. 16:00 – afhængig af deltager antal 

Tilmelding: Online via http://www.brydning.dk/MMA/Wrestling%20Challenge/Tilmelding.aspx , senest en 

uge før stævnestart 

 

Afbud til klub arrangør inden kl. 20 dagen før af hensyn til planlægning.  

 

Deltager gebyr: 100 d.kr.     

Målgruppe: Ungdom, junior, senior brydere og mma kæmpere.  

Turneringsform: Der er tale om en let og hurtig turneringsform, som er kendt fra grappling 

miljøet, specielt grappling ligaen. Stævnet foregår primært i det lokale 

brydecenter.  

Bryderne / kæmperne, samt og trænere agerer selv dommere – dette 

koordineres af værtsklubben. 

Det er ikke nødvendigt med en træner sekundant i hjørnet. 

Regler: Græsk romersk eller Fristil for kvinder (Kampen kan ikke afgøres på fald, dog 

gives et ekstra point – se point længere ned) 

Kamptid: 2 x 3 minutter. Kampen stoppes ved 10 overskydende point.  

Hvis to eller flere deltagere i finalen har samme score, kæmpes kampen videre 

uden tidsbegrænsning til man kan finde en vinder.  

Evt. Stop ved fald, en pause på 2 minutter til at få at stoppet blødning.  



Det er muligt at stoppe kampen hvis det anses at være for alvorligt til at 

forsætte. 

Walk over: Ved så kaldt walk over, hvor kæmperen vælger ikke at stille op til en af sine 

kampe, bliver kæmperen også diskvalificeret i sine resterende kampe i gruppe. 

De resterende kampe tæller automatisk som tabte for kæmperen, og som 

gevinster for modstanderen. 

Pointsystemet: Ligaen bliver afviklet i grupper. Kæmperen skal kæmpe mod alle modstandere 

i sin gruppe. Arrangøren stræber altid efter at skabe en matchning, der 

hverken gavner eller misgavner nogle af de kæmpende.  

Grupperne skal bestå af mindst 4 og maks. 7 personer. Grupperne skal være 

lige fordelt; hvis der er 15 kæmpende, fordeles disse i tre grupper med fem 

kæmpere i hver gruppe.  

Ved færre deltagere end 4-7 personer skal disse kæmpe i en gruppe og udover 

dette skal de slås sammen med en anden gruppe (se venligst Sammenlægning 

af puljer) 

Der benyttes FILA pointsystem 1,2,3 og 5 point.   

Point bliver givet efter kampen, baseret på kampresultatet: 3 point for en 

vundet kamp, 1 point hvis uafgjort efter fuld kamptid, og 0 point til taberen. 

Når stævnet er afsluttet udregnes der en gennemsnit for den enkelte 

kæmpere (alle kamppoint bliver lagt sammen og divideret med antallet af 

kampe som kæmperen har kæmpet). Dette gennemsnit danner grundlaget for 

rankingen. 

Deltagerens point fra hver stævne bliver lagt sammen i løbet af året. Den 

kæmper der har flest point efter de fem delturneringer bliver tildelt første 

pladsen, den kæmper der har næst flest points bliver tildelt anden plads og så 

videre. Der vil derfor være præmier i forbindelse med Århus stævnet for de 

bedste i hver kategori og vægtklasse, gennem turneringen. 

Sammenlægning af puljer: Ved sammenlægning af puljer tildeles ingen point for kampe udenfor egen 

erfaringsklasse og vægtklasse. Sammenlægning af puljer gøres for at give den 

enkelte kæmper mere kamperfaring og sker efter prioritering: 

1. Sammenlægning af erfaringsklasser inden for samme vægt (ex. -77 

Nybegynder, øvede ). 

2. Sammenlægning af vægtklasser inden for samme erfaringsklasse (ex. +99 

Nybegynder, -99 Nybegynder). 

 

Skift af vægtklasser;  



Ved ændring af vægtklasse overføres der ikke nogen points. 

  

 Alene i puljen; 

Hvis deltageren imod al forventning skulle være alene i puljen, så tildeles 

han/hende automatisk 1.0 rankingpoints. Tilsvarende som en uafgjort kamp. 

 

Kamp areal: 

   Måttens størrelse skal være mindst 4×4 meter. 

    Vægtklasser: 

   Herrer: -60, -66, -77, -88, -99, +99 kg. 

   Damer: -55, -60, +60 kg. 

    Niveau inddeling: 

■ Begynder: Mindre end 18 måneders træning. Eller tidligere cup bryder på 

nu motions niveau – Her er det tilladt at bryde i tights eller trikot, efter eget 

ønske. Fodtøj, indendørs sko eller bare tæer. 

■ Rutine: med mere end 18 måneders træning. Eller tidligere mestre nu på 

motions niveau – Her brydes i trikot. Fodtøj, indendørs sko eller bare tæer. 

■ Elite: med meget stor kamperfaring – Her brydes i trikot. Fodtøj, indendørs 

sko eller bare tæer. 

Følg med på Facebook gruppen ”Wrestling Challenge”. 

Tovholder for stævnet er Torben Stolten Thomsen. KIF brydning – Spørgsmål rettes til Torben på 

tst@kifbrydning.dk eller mob.: 21 20 36 10 

 

 


