Skånes Distriktmästerskapen 2020
Lördag 5 December 2020

Marsvinsholms IF och Skånes Brottningsförbund
Inbjudan till DM Tävling för följande kategorier
WW,WW17,WW14, GR,GR17,GR14
Plats: Bollen, Ystad ,Jennygatan 6

Invägning och Medicinkontroll kommer att ske klubbvis
MAX 170 anmälningar, först till kvarn
Invägning Medicinkontroll: Lördag 5 december
GR/WW14,GR/WW17
08:00-09:00
GR/WW
10:30-11:30
Tävling
GR/WW14,GR/WW17
10:00-14:00
GR/WW
12:30-15:00
Finalpass ALLA klasser
ca 15:00
GR 14 12-14 år (2006-2008) 31/34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85
GR 17 14-17 år (2003-2006) 41/45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110
GR
17 år- (-2003) 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130
WW 14 12-14 år (2006-2008) 29/33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66
WW 17 14-17 år (2003-2006) 36/40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73
WW
17 år- (-2003) 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76

Tävlingsregler enligt Svenska Brottningsförbundet
Anmälan senast 26 nov mail till marsvinsholmsif@gmail.com
Avanmälan senast 2 dec
Anmälningsavgift 150 kr per deltagare betalas in på BG : 5385-9781
Kiosk finns i hallen
Tävlingen kommer att livesändas på
https://solidsport.com/Marsvinsholms-if
Tävlingsledare : Svante Normark 076 889 02 51

Med anledning av corona-pandemin som på går så har vi följande förhållningsregler som
kan ändras om läget förändras
+ Är man sjuk eller krasslig stannar man hemma och meddelar tävlingsledare
+ Ingen publik kommer att tillåtas
+ Ingen kontanthantering. Förbetalning eller Swish gäller
+ Alla klubbar får en anvisad plats i lokalen som man skall hålla sig i
+ Insläpp kommer att ske klubbvis, då delas vägningskort ut också
+ Även kontroll av kroppstemperatur sker här (max 38 grader tillåts)
+ Medicinkontroll och invägning sker klubbvis så var på plats när vi kallar upp er
+ Varje ledare får ett insläppskort som skall hängas runt halsen
+ Inga omklädningsrum eller bastu finns tillgängliga, så kom ombytta till tävlingen
Dusch och ombyte efter tävling sker hemma
+ Uppvärming kommer att ske klubbvis på anvisad plats och tid
+ Antal ledare per klubb 1-2 brottare = 1 ledare, 3-4 brottare = 2 ledare,
5-10 brottare = 3 ledare, 11 brottare eller fler = 4 ledare
+ Brottare får gå ner och värma upp på anvisad plats 10 matcher innan deras
egen match , Ledare går ned 1 match innan
+ Handsprit och tvål finns tillgängligt under hela tävlingen ,
använd det före och efter match
+ Innanför sargen som markerar tävlingsområde får endast brottare och ledare
som har match samt domare och funktionär finnas
+ Domarna kommer inte att handhälsa och håller inte upp segrande brottares hand
utan bara markerar segrare med färg
+ Brottarna får handhälsa på varandra som vanligt men inte med motståndarens
tränare
+ Eventuella uppdateringar av restriktioner skickas till anmälda lag
+ INGA brottare/ledare kommer att tillåtas runt tävlingsmattorna
Vi hoppas alla ställer upp på dessa RIKTLINJER så vi kan få en bra och trevlig tävling
Hälsningar styrelsen Marsvinsholm IF

