
TIL ALLE NATIONALE FORBUND
TIL ALLE BUREAU MEDLEMMER

Corsier-sur-Vevey, 17. december 2013/cr

Kære Formand/Præsident
Kære Kollegaer,

Efter gennemgang af de vigtigste forslag fremført af FILA’s tekniske kommission, der har 
arbejdet sammen med den medicinske kommission, den videnskabelige kommission, 
dommerkommisionen og atleternes kommission, samt efter overvejelse af et antal forslag 
modtaget fra forbundene, er et forslag til ændring af vægtklasserne og brydereglerne taget 
til afstemning.

Forslagene, der har opnået et flertal af stemmerne hos FILA Bureauet, er blevet indført og 
ændringerne i brydereglerne vil snart blive ajourført.

I mellemtiden vil I nedenfor kunne læse ændringerne. Disse færdiggører de ændringer, 
som blev foretaget af Bureauet i forbindelse med mødet i maj 2013 i Moskva.

I. Olympiske vægtklasser:

Fristilsbrydning 57 kg – 65 kg – 74 kg – 86 kg – 97 kg – 125 kg

Græsk-Romersk brydning 59 kg – 66 kg – 75 kg – 85 kg – 98 kg – 130 kg

Kvinde brydning 48 kg – 53 kg – 58 kg – 63 kg – 69 kg – 75 kg

Træder i kraft: 1. januar 2014

Disse nye vægtklasser vil være gældende ved Senior Kontinental og 
Verdensmesterskaberne, Senior World Cup og the Golden Grand Prix.

Bemærkninger:

- Vægtklasserne for øvrige alderskategorier er ikke ændret og forbliver som de 
nuværende.

II. Olympiske og ikke-olympiske vægtklasser ved FILA Kontinental og 
Verdensmesterskaber:

To ikke-olympiske kategorier pr. stilart er blevet tilført og vil blive benyttet ved alle officielle 
FILA stævner (Kontinental og Verdensmesterskaber, World Cups, Golden Grand Prix)



Fristilsbrydning 57 – 61 – 65 – 70 – 74 – 86 – 97 – 125 

Græsk-Romersk brydning 59 – 66 – 71 – 75 – 80 – 85 – 98 – 130

Kvinde brydning 48 – 53 – 55 – 58 – 60 – 63 – 69 – 75

III. Stævneformat

- Stævnet i hver kategori vil indtil videre fortsat finde sted i løbet af en (1) dag, men 
stævnets indledende kampe vil begynde kl. 10:00 og finalestævnet vil starte kl. 16:00.

- Hver deltager har ret til minimum 30 minutters hvile/pause mellem kampene, hvilket skal 
efterkommes.

IV. Brydereglerne

Følgende ændringer til brydereglerne er foreløbigt blevet indført. Disse nye regler kan 
udsættes for nye ændringer af Bureauet i tilfælde af, at de ikke er tilfredsstillende eller hvis 
andre ændringer er nødvendige.

Teknisk Fald

- 10 point i Fristilsbrydning
- 8 point i Græsk-Romersk brydning

Greb/Kast

Fristilsbrydning: 4 point for alle kast

Græsk-Romersk brydning:
- 4 point for kast (skal følge med og kontrollere)
- 5 point for kast med høj amplitude (skal følge med og kontrollere)

Kampens afslutning

Alle discipliner: to 3-points greb og et 5-points greb medfører ikke længere 
sejr på teknisk fald, og afslutter derved heller ikke kampen.

Par terre

- Der gives ikke længere 1 point for at holde sin modstander i faresituation i 
5 sekunder

- Enhver pålagt straf i forbindelse med start af par terre position, vil fremover 
kun give 1 point til modstanderen (og ikke 2 point som tidligere praktiseret)



Græsk-Romersk Brydning

Passivitet
- Første advarsel (henstillingen) – kampen afbrydes ikke
- Kampen ender 0-0: Den bryder, som senest er dømt passiv, taber.

Nedtagninger

Fra stående eller neutral position: når en bryder opnår kontrol over sin 
modstander og bringer denne ned uden faresituation (ikke rygvendt), tildeles 
den aktive bryder 2 point. Dette kan forekomme både som en offensiv og 
defensiv manøvre.

Challenge procedure

- Appeljurien er ene og alene om at træffe beslutning i tilfælde af challenge. 
Der konsulteres ikke med de øvrige dommere.

- Hvis appeljurien omgør dommernes beslutning, vil dommerne, der 
præsenterede den ukorrekte score modtage en advarsel. Modtager en 
dommer sin anden advarsel, vil det medføre suspendering for resten af 
stævnet og dommeren vil blive degraderet. Appeljuriens beslutning er 
endelig (ingen appel).

- En challenge ved advarsler for passivitet kan ikke godkendes.

Vinderkriterier ved uafgjort mellem to hold ved World Cups

1. kriterium: Samlet antal kvalifikationspoint efter 6 kampe mellem 2 hold
2. kriterium: Flest sejre v/ skader, uden kamp, overgivelse eller diskvalifikation
3. kriterium: Flest sejre på teknisk fald
4. kriterium: Flest tekniske point opnået under alle kampene
5. kriterium: Færrest tekniske point opnået mod holdet under alle kampene

V. Opsamlingsrunden

Ved afstemning er det blevet vedtaget, at opsamlingen udvides til også at omfatte de 
brydere, der har tabt til semifinalisten i stedet for finalisten. I henhold til at undgå, at de 
samme brydere møder hinanden to gange, så vil taberen af semifinalen møde vinderen af 
opsamlingsrunden fra den anden pulje.

For eksempel vil bryderen, der taber i semifinalen fra den øverste halvdel/pulje møde 
vinderen fra opsamlingsrunden fra den nederste halvdel og omvendt, hvad angår taberen 
af semifinalen fra den nederste halvdel.

Hvad angår de udfordringer der måtte forekomme ved, at opsamlingsrunden vil komme til 
at tage længere tid for udøverne; men også de planlægningsmæssige udfordringer (her 
påtænkes også TV-transmitioner), så vil forslaget vedrørende udvidelse af 
opsamlingsrunden blive genovervejet og diskuteret ved næste FILA Bureau møde.



Indtil videre vil opsamlingsrundens nuværende form være gældende uden nogen form for 
ændring.

Jeg takker jer for jeres opmærksomhed.

Med Venlig Hilsen

Nenad Lalovic
FILA President


