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TIL ALLE NATIONALE FORBUND
TIL ALLE BUREAU MEDLEMMER

Vedrørende: Ændringer der træder i kraft pr. 1. januar 2018

Kære Formand,

Som du ved, så er der blevet truffet flere vigtige beslutninger under Bureauets møde i Paris.

Vi skriver til dig i dag, for at klarlægge de udfordringer, som vi har løst og godkendt under dette 
møde, således at du kan forberede dig til det kommende år på den bedst mulige måde.

For en sikkerheds skyld vil du også kunne læse om ændringer, som du allerede har modtaget.

Dette dokument nævner ikke noget om ændringerne i de Græsk-Romerske bryderegler. Dem kan 
du læse om i de opdaterede bryderegler, som er vi også har sendt til dig.

Vægtklasser

Bureauet er blevet enige om at tilføje 2 vægtklasser pr. stilart i Senior divisionen. Junior 
vægtklasserne følger senior vægtklasserne.

SENIOR, U23 & JUNIOR OLYMPISKE VÆGTKLASSER*
Fristil Græsk-Romersk Fristil Græsk-Romersk
1.     57 kg 1.     55 kg 1.    57 kg 1.   60 kg
2.     61 kg 2.     60 kg 2.    65 kg 2.   67 kg
3.     65 kg 3.     63 kg 3.    74 kg 3.   77 kg
4.     70 kg 4.     67 kg 4.    86 kg 4.   87 kg
5.     74 kg 5.     72 kg 5.    97 kg 5.   97 kg
6.     79 kg 6.     77 kg 6.  125 kg 6. 130 kg
7.     86 kg 7.     82 kg
8.     92 kg 8.     87 kg * Olympiske kvalifikationer inkluderet
9.     97 kg 9.     97 kg
10. 125 kg 10. 130 kg

DRENGE UNGDOM
1. 34-38 kg 1. 41-45 kg
2.      41 kg 2.      48 kg
3.      44 kg 3.      51 kg
4.      48 kg 4.      55 kg
5.      52 kg 5.      60 kg
6.      57 kg 6.      65 kg
7.      62 kg 7.      71 kg
8.      68 kg 8.      80 kg
9.      75 kg 9.      92 kg
10.    85 kg 10.  110 kg

�1



�
Vægtklasserne for kvindebrydning er som følger:

SENIOR, U23 & JUNIOR OLYMPISKE VÆGTKLASSER*
1.   50 kg 1. 50 kg
2.   53 kg 2. 53 kg
3.   55 kg 3. 57 kg
4.   57 kg 4. 62 kg
5.   59 kg 5. 68 kg
6.   62 kg 6. 76 kg
7.   65 kg
8.   68 kg * Olympiske kvalifikationer innkluderet
9.   72 kg
10. 76 kg

PIGER UNGDOM
1. 29-33 kg 1. 36-40 kg
2.      36 kg 2.      43 kg
3.      39 kg 3.      46 kg
4.      42 kg 4.      49 kg
5.      46 kg 5.      53 kg
6.      50 kg 6.      57 kg
7.      54 kg 7.      61 kg
8.      58 kg 8.      65 kg
9.      62 kg 9.      69 kg
10.    66 kg 10.    73 kg

Stævneformat

Bureauet har også godkendt et nyt stævneformat. Stævnet vil nu blive organiseret som et 2-dages 
stævne, således at bryderne skal vejes ind begge dage om morgenen.

Lodtrækningen vil finde sted dagen før stævnet. På stævnets første dag om morgenen vil både 
læge-tjek og indvejning foregå samtidig. Der vil ikke være nogen vægttolerence/rejsevægt på den 
første morgen. Kvalifikationskampe og semifinaler vil finde sted på stævnets første dag. På anden 
dagen vil bryderne, som kvalificerede sig til opsamlingsrunden og til finalerne blive vejet ind igen. 
(Her vil der være en vægttolerence på 2 kg, men dette gælder kun i 2018) Opsamlingsrunden 
afholdes først og finalerne afvikles sidst på dagen.

For stævner, hvor antallet af deltagere pr. vægtklasse ikke overstiger 16 deltagere, kan 
stævnearrangøren vælge at bruge 1-dags stævne formatet, men de skal afholde lægetjek og 
indvejning om morgenen på selve stævnedagen.

Mesterskaberne i 2018, VM (Senior - U23 - Junior - Ungdom) og EM (Senior - U23 - Junior - 
Ungdom) vil blive organiseret over to dage for hver vægtklasse. Alle andre mesterskaber afholdes 
over én dag, med lodtrækning dagen forinden og tægetjek samt indvejning om morgenen på 
stævnedagen. Dette skyldes, at der pt. færre end 16 deltagere i Kontinentale events bortset fra 
Europa.
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Kategorier med 6 eller 7 brydere

Jeg vil gerne minde jer om at vægtklasser, hvor der er 6 eller 7 deltagere skal afvikles i to-gruppe-
systemet. På den måde vil der ikke blive uddelt medaljer til brydere, der ikke har vundet en kamp.

Point tildelt til hold under individuelle stævner

Bureauet har også godkendt et nyt system, hvad angår tildeling af point til at rangere holdene. 
Denne ændring er blevet foreslået, idet det gamle system ikke gav nok point til førstepladsen i 
forhold til øvrige placeringer. Dette system har derfor haft gavn for hold med en stor delegation 
fremfor de hold med færre brydere.

Den nye tildeling af point for placering af hold er som følger:

  
Hvis der findes en 4. plads i en vægtklasse vil holdet blive tildelt 12 point. Hvis en deltager bliver 
rangeret på en 6. plads, vil hans hold blive tildelt 9 point.

I tilfældet af uafgjort, vil antallet af guldmedaljer udgøre det bedste hold. Hvis antallet af 
guldmedaljer er det samme, vil antallet af sølvmedaljer tages i betragtning. Det næste der tages i 
betragtning er bronzemedaljer.

Pointtavler

Det var også besluttet at pointtavlerne vil tælle ned fra 6 til 0 minutter. Vi vil benytte det samme 
system for de aldresgrupper, hvor kampene varer 4 minutter. Der vil vi tælle ned fra 4 til 0 minutter.

Det nordiske system: Følgende kriterier benyttes i tilfælde af uafgjort

Det var blevet bemærket at kriterierne i det nordiske system i tilfælde af uafgjort mellem 2 hold var 
kompliceret. Med det formål at simplificere disse regler, så vil de indbrydes kampe ikke længere 
tages under betragtning HVIS mere end to atleter (eller hold) har det samme antal sejre.

Kriterierne, der benyttes til at rangere, er som følger:

HOLD RANGERING VED MESTERSKABER

1. Plads 25 point

2. Plads 20 point

3. Plads 15 point

3. Plads 15 point

5. Plads 10 point

5. Plads 10 point

7. Plads 08 point

8. Plads 06 point

9. Plads 04 point

10. Plads 02 point
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- Det højeste antal kvalifikationspoint mellem atleterne (eller holdene)
- Det højeste antal sejre på fald mellem atleterne (eller holdene)
- Det højeste antal sejre på teknisk fald mellem atleterne (eller holdene)
- Det højeste antal tekniske point scoret under hele stævnet
- Det færreste antal tekniske point scoret mod under hele stævnet
- Det laveste lodtrækningsnummer

Rangeringssystem

Et rangeringssystem vil blive implementeret i de kommende år. I henhold til at kunne afholde 
konkrete tests, er det blevet besluttet at udvælge færre internationale stævner i 2018 og fokusere 
på effektiviteten af systemet.

Du vil i de kommende dage modtage et cirkulære vedrørende dette nye projekt, men jeg vil 
allerede nu opfordre de nationale forbund til at tilmelde så mange brydere som muligt til de 
udvalgte stævner.

Som du kan se vil der være en masse ændringer i det kommende år (2018). Skulle du have nogen 
spørgsmål vedrørende det ovenover beskrevet, så skal du ikke tøve med at tage kontakt til os.

Jeg vil gerne minde dig om at alle disse ændringer er blevet tilføjet brydereglerne, som du også 
har modtaget.

Jeg ser frem til at se dig igen i 2018.
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