Till anmälda klubbar inför

OcabCup 2020
Då vi dels har många ”nya” klubbar hos oss i år
och
dels har behövt anpassa lite saker till den rådande
situationen vill vi kommunicera svar på frågor vi fått
samt trycka lite extra på några punkter. OBS att detta
är ett komplement till informationen som finns i
inbjudan (2 sidor).
Tävlingsupplägg
Då vi normalt är en av dom första tävlingarna på säsongen har vi haft som ambition att ge så många
brottare som möjligt flera matcher, därav upplägget med Round Robin-grupper även i dom äldre
viktklasserna. Detta gör att vi inte nödvändigtvis följer dom officiella viktklasserna utan delar in
brottarna efter faktisk vikt.
Var noga med invägningen på hemmaplan
För att upplägget med faktiska vikter ska fungera bra är det viktigt att klubbarna tar ansvar för
invägning på hemmaplan. Vi har kört upplägget i flera år och nästan alla stickprovsvägningar har
legat inom +/- 1kg. Uppdatera gärna vikterna ni som anmälde tidigt.
Anmäl ledare
Då vi behöver kunna redovisa en lista över vilka som befunnit sig i hallen under respektive block
behöver vi namnen på de ledare som representerar respektive klubb (som sagt, 3 per klubb + 1 per 3
brottare över 9st, se inbjudan) Maila till tavling.bkm@gmail.com
Blockindelning
För att undvika trängsel och då vi helt enkelt inte fått ok på att vara alla 150 brottare + ledare och
funktionärer i hallen samtidigt behöver vi dela upp i två block. Vi förstår att det kan bli struligt för
klubbar som reser långt och inte är så många ledare att hantera att ha aktiva utanför hallen när det
inte är deras ”block”. Försök lösa det men om det inte går, meddela oss vilka som behöver vara i
hallen även under det block dom inte tävlar så hanterar vi det. Maila till tavling.bkm@gmail.com
Vi kommer att börja med WW-klasserna på förmiddagen 10:00-ca 13:00 och köra GR-klasserna från
ca 13:00 tills vi är klara.
Kom i tid
För att medicinkontroll, stickprovsvägning och uppvärmning ska vara klar så att tävlingen kan starta
på utsatt tid behöver första blocket vara på plats i hallen senast 9:00 och andra blocket, på senare
anvisad plats utanför hallen, 12:00.
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Egen plats i hallen och uppvärmning
Klubbarna kommer att få en ”egen” plats i hallen där vi vill att man uppehåller sig när man inte går
match, går på toa eller annan nödvändig aktivitet. Medicinkontroll för block 1 kommer också att
genomföras klubbvis på denna plats. Även uppvärmningen sker klubbvis på anvisad matta.
Hälsningar, tacka tränaren osv
Brottningsdomarförbundet genom Kjell Albertsson låter hälsa att: ”När brottarna kommer till mattan
hälsar dom på varandra med handslag. Domaren och brottarna hälsar genom att bocka både före
och efter matchen, alltså inte ta i hand. När matchen är slut hälsar brottarna på varandra och ställer
sig på var sida om domaren. Domaren räcker upp den hand (färg) som vunnit och håller upp handen
tills speakern ropat ut segraren. Brottarna går till motståndarens tränare och bockar mot hen.”
Servering
Det kommer att finnas en servering med korv, toast, frukt och fika i hallen samt en servering i
anslutning till hallen där föräldrar och aktiva som inte befinner sig i hallen kan handla.
Websändning
Länken till websändningen kommer att läggas ut på https://www.laget.se/Matforsbrottarna innan
tävlingen.
Vi hoppas att alla är friska och kan delta…
…Men om man inte är det är det jätteviktigt att inte komma till hallen och viktigt att klubben
avanmäler så snart det är möjligt till tavling.bkm@gmail.com
Det ska bli fantastiskt roligt!
Efter alla dessa anpassningar och förhållningsorder känns det extra viktigt att trycka på hur roligt vi
tycker att det ska bli med OcabCup i Matfors 2020!

Varmt välkomna till OcabCup 2020 önskar Matforsbrottarna!
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