
 

 

A.I.R. Roskilde Brydeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til 

AIR Cup 2018  
Stævnet er for helt nye brydere der endnu ikke har taget DB’s teknikmærke i sølv. 

Stævnedag: 
Lørdag d. 10. marts 2018. 

Stævnested: 
Østervanghallen, Astervej 15, 4000 Roskilde. 
Stævne start 10.00 

Vægtregistrering: 
Lørdag d. 10. marts kl. 08.30-9.00, i 
Østervanghallen, Astervej 15, 4000 Roskilde. 

Præmieoverrækkelse: 
Efter sidste kamp som forventes at være ca. 
kl. 15.00. 

Vægtklasser: 
Nybegynder: 20-22kg, 24kg, 26kg, 29kg, 32kg, 
35kg, 38kg, 42kg og 50kg. 

Nybegynder er puslinge brydere der er 
startet med brydning i 2017/2018. 
 
Begyndere: 22-24kg, 26kg, 29kg, 32kg, 35kg, 
38kg, 42kg, 47kg, 53kg, 59kg, 66kg, og 66+  

Begyndere er brydere op til 16 år, der stadig 
betragtes som uerfarne brydere dvs. ikke har 
vundet medaljer ved CUP stævner.  

Alle deltagere skal have en DB startlicens for 
at deltage i AIR Cup, alle bliver vejet og der er 
ringorm kontrol for alle.  

BEMÆRK - Man kan IKKE deltage i AIR CUP 
hvis man taget DB’s teknikmærke i sølv. 

Regler: 
Vi bryder med de samme regler som til  
cupstævner, dog med de ændringer og 
tilføjelser der står under kamptid. 

Dommere: 
Der bliver opkrævet et dommergebyr på 200 
kr. pr. klub. Alle dommere modtager efter 
stævnet 400 kr. i dommer honorar. 

Kamptiden: 
Kamptiden består af 2 perioder á 2 min.  
Ved 10 overskydende point afsluttes 
perioden. 
Lægger man sin modstander i fald gives der 1 
point og kampen fortsætter. Sker dette 3 
gange i samme kamp vinder bryderen 
kampen. 

Præmier: 
Der er medaljer til 1, 2 og 3 pladsen, 
samt fighterpokal til bedste bryder i hver 
kategori. 
Samlet bedste klub får en pokal. 

Startpenge: 
100 kr. pr. person. 

Overnatning: 
Der kan arrangeres overnatning i Roskilde 
Brydeklub, Eriksvej 21, 4000 Roskilde. 
Pris for overnatning er 25 kr. pr person 
 
Bespisning: 
Der vil under stævner være cafeteria med 
mulighed for at købe mad/vand/slik/frugt. 

Tilmelding: 
Oplys: Navn, Klub, Kategori og vægtklasse. 

Skal ske senest d. 4. marts 2018 til: 

fln.sigi@gmail.com  

Kontakt: Flemming Nielsen - 40 54 22 83 


