BK Matforsbrottarna bjuder in till

OcabCup 2020
Tävlingsdatum
Lördag 26 september
Tävlingslokal
Sporthallen vid Matfors skola, 16 kilometer utanför Sundsvall.
Tävlingsregler
Enligt Svenska Brottningsförbundet. Vi kommer att eftersträva Round Robin grupper även i dom
äldre viktklasserna och inte nödvändigtvis följa dom officiella viktklasserna.
Invägning & Medicinsk kontroll
Invägning på resp. klubb, faktisk vikt anges i anmälan. Medicinsk kontroll före resp. tävlingsblock.
Tävlingskategorier
GR9, GR11, GR14, GR17 / WW9, WW11, WW14, WW17
Anmälan
Maila till tavling.bkm@gmail.com i bifogad anmälningsmall senast söndag20 september. Max antal
deltagare 150st. Viktigt med löpande avanmälningar.
Tävlingsstart
Block 1 10:00 och block 2 13:00, OBS preliminära tider!
Anmälningsavgift
150kr/deltagare, betalas till BG 5762-5337
Boende
Erbjuds utan kostnad i hallen i mån av plats. Boka med anmälningsmailet.
Träningsläger
Utgår tyvärr i år då det skulle innebära att vi blandar deltagare mellan blocken.
Servering
Det kommer att finnas tillgång till fika och mat i närområdet kring hallen.
Upplysningar
Mer info kommer på, www.laget.se/matforsbrottarna
Lars Svensson 070-661 93 68

VÄND
Stolt huvudsponsor

Tävlingsupplägg/Anpassningar
Tävlingen arrangeras i enlighet med ”Svenska Brottningsförbundets riktlinjer för träning och tävling
under Coronapandemin”, uppdaterad 24 augusti 2020. Dessa bygger på att arrangemanget ska
genomföras på en tydligt avgränsad arena och utan publik. Riktlinjerna finns i sin helhet på
förbundets hemsida. Om det sker förändringar i riktlinjerna kommer det att beaktas.

Uppdelning i tidsblock
För att begränsa antalet personer som vistas i hallen samtidigt kommer vi att genomföra tävlingen i
två tidsblock, preliminärt med start 10:00 och 13:00. Vilka kategorier som tillhör vilket tävlingsblock
läggs ut på hemsidan innan tävlingsdagen.
Hygien
Mattorna kommer att tvättas men jämna mellanrum under dagen. Det kommer att finns goda
möjligheter till handtvätt och tillgång till handsprit.
Avgränsad arena utan publik
Aktiva, ledare och funktionärer får vara i den ”avgränsade arenan”, i denna ingår också
träningshallen och omklädningsrummen. När det gäller ledare är utgångspunkten att det får vara
upp till 3 ledare per klubb i hallen. Om klubben har fler än 9 brottare i hallen får man vara ytterligare
en ledare per 3 brottare.
Websändning
Då vi inte kommer att kunna ta in åskådare kommer vi att livesända matcherna på webben.

Varmt välkomna till OcabCup önskar Matforsbrottarna!

Stolt huvudsponsor

