2018-06-22

Ramavtal för
arrangemang av svenska
mästerskap
1 Inledning
Detta dokument fastställer ansvarsfördelningen mellan SBF och utsedd medarrangör vid arrangemang av
svenskt diplom-, ungdoms-, junior- och seniormästerskap i boxning genomfört efter 2018-06-22.
Regel formulerad med ”skall” är tvingande emedan en regel formulerad med ”bör” är rådgivande.
Svenska Boxningsförbundet (SBF) skall utse medarrangör.
Arrangör skall vara SBF tillsammans med enskild klubb alternativt distriktsförbund.
Diplom SM skall avgöras över 2 dagar. Övriga mästerskap skall avgöras över 4 dagar.
Tävlingsansökan skall vara SBF tillhanda senast 30 dager efter det att SBF utsett medarrangör.

2 Medarrangörens ansvarsområden
2.1 Kostnader
•

Medarrangör av mästerskap skall bekosta lokalkostnader och hallhyra i samband med mästerskapets
genomförande.

•

Medarrangör av mästerskap skall bekosta och tillhandahålla 2 ringar under samtliga tävlingsdagar.

•

Medarrangör av mästerskap skall bekosta 2 läkare under samtliga tävlingsdagar.

•

Medarrangör skall bekosta 2 poängmaskinsoperatörer under samtliga tävlingsdagar.

•

Medarrangör skall bekosta tryckkostnader för inbjudningar, program och affischer.

2.2 Kost och logi
Medarrangör skall säkerställa att det finns möjlighet till övernattning för samtliga tävlande och ledare.
Medarrangör bör säkerställa gynnsamt prisavtal med hotell eller liknande för tävlande och ledares
övernattning. Lägsta standard för boende till domare skall vara tvåbäddsrum av hotellstandard med
dusch och toalett.
Medarrangör bör till deltagande föreningar anvisa möjlighet till lunch och middag för samtliga tävlande och ledare.
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2.3 Tävlingsinbjudan
’

Medarrangör skall senast 2 månader före tävlingsstart insända förslag till tävlingsinbjudan till SBF:s
kansli. Inbjudan skall innefatta information om:
•
•
•
•
•
•
•

Medarrangör och kontaktperson
Plats och tid för invägning
Plats och tid för läkarundersökning
Plats för bastu
Plats och tid för ledarmöte och lottning
Plats och tid för domarmöten
Föreslagna övernattningsställen och hotellerbjudanden

2.4 Publicitet och marknadsföring
Medarrangör har rätt till entréintäkter och skall handhava försäljning av biljetter till respektive evenemang.
Medarrangör har också rätt till erhållande av intäkter avseende försåld reklam i samband med mästerskapet.
All marknadsföring skall följa god reklamsed. Vid eventuella tveksamheter så skall SBF:s kansli rådfrågas.
Hälften av reklamexponeringsytorna runt och i ringen (golvkuddar, hörnkuddar, rollups vid uppvärmningsytor
och vid entré etc.) upplåtes och reserveras för SBF:s räkning.
I det fall SBF tecknat leverantörsavtal som förutsätter reklamexponering skall medarrangören upplåta plats för
denna enligt särskild instruktion från SBF. Alla TV-rättigheter och WEB TV regleras i avtal mellan SBF och
aktuell leverantör.
Ingen reklam som står i strid med (konkurrerande dito) den leverantör som förbundet tecknat samarbetsavtal med
får förekomma.
SBF:s kansli ansvarar för att löpande skriftlig rapportering lämnas avseende aktuellt mästerskaps
genomförande och resultatutfall på förbundets officiella hemsida.

2.5 Invägning och läkarundersökning
SBF tillhandahåller två officiella tävlingsvågar samt en provvåg.

Medarrangör av SM för ungdomar, juniorer och seniorer skall
tillhandahålla:
•
•
•

Två separata utrymmen för läkarundersökning och invägning.
Två läkare för undersökning av boxare under invägningen den första
dagen.
En läkare, med fördel två, för undersökning av boxare vid invägningarna under de följande
dagarna. 2 läkare som medverkar under mästerskapets genomförande.

2

Medarrangör av Diplom SM skall tillhandahålla:
En läkare som medverkar under mästerskapets genomförande.

2.6 Lottning
Medarrangör skall tillhandahålla utrustning för filmdukspresentation såsom projektor, dator och skrivare.

2.7 Tävlingslokal och övriga utrymmen
Medarrangör av mästerskapstävling skall tillhandahålla:
Tävlingslokal med god plats för boxare, ledare, funktionärer, media och publik för genomförandet av matcher.
Minst fyra omklädningsrum, där varje omklädningsrum rymmer minst 10 personer.
2 bastu.
Yta för uppvärmning.
Utrymme för domarmöten.

2.8 Ringen
Medarrangör av mästerskap skall tillhandahålla:
•
•
•
•

Två ringar, med tillhörande utrustning såsom 4 pallar, 4 hinkar, 4 moppar
Sekretariat, placerat till höger om röd ringhörna (placerat enligt reglerna, se regelboken field of play), med plats
för fyra personer.
Sittplatser för domarna i nära anslutning till sekretariatet
Hörnkuddar och ringcanvas, vilke ej får ha någon tryckt logotyp som strider mot den sponsor som SBF tecknat
samarbetsavtal med.

2.9 Tävlingsutrustning
Arrangör av mästerskap skall tillhandahålla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Domarprotokoll
2 gong-gongar
4 tidtagarur
2 visselpipor
1 ljudanläggning för speaker
1 kopiator med papper
1 dator med skrivare
1 bår
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2.10 Tävlingsfunktionärer
Medarrangör av mästerskap skall tillhandahålla:
•
•
•
•
•

1 speaker
2 tävlingssekretare
2 tidtagare
2 volontärer för handskutlämning
2 volontärer för ringskötsel

2.11 Sjukhus
Medarrangör skall tillhandahålla information om närmaste sjukhus och akutmottagning.
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3 SBF:s ansvarsområden
3.1 Initiala aktiviteter
•
•

•
•
•

SBF skall utse medarrangör.
SBF skall utse egen
representant. SBF skall utse 2
Tävlingsledare.
Domarkommittén skall utse domaransvarig och minst 12 domare vid mästerskap.
Domarkommittén skall i samråd med Diplomkommittén utse minst 12 domare vid mästerskap
SBF (tävlingsledare) skall före tävlingsstart säkerställa att medarrangören tillräckligt väl infriar sina förpliktelser.

3.2 Tävlingsinbjudan
SBF skall sammanställa tävlingsinbjudan och publicera denna på sin officiella hemsida senast 60 dagar
före mästerskapet.

3.3 Anmälningar
SBF skall ta emot anmälningar och redovisa anmälda boxare på SBF:s
hemsida. SBF:s tävlingsadministrativa system skall användas.

3.4 Kostnader
SBF skall bekosta:
•
•
•
•
•

Resa, mat (300kr/dag) och logi för SBF:s representanter.
Resa, mat (300kr/dag) och logi för 2 tävlingsledare
Resa, mat (300kr(/dag) och logi för domaransvarig samt domare
Frakt för erforderlig utrustning och material att användas under aktuellt mästerskap.
SBF ansvarar för att ta fram priser samt bekosta dessa och i god tid säkerställa att dessa tillställs
medarrangören (ett guld, ett silver och två brons till varje tävlingsklass, pris till bästa klubb samt
eventuella hederspriser).

3.5 Invägning
SBF:s representant (tävlingsledare) skall ansvara för invägningarnas genomförande. Invägning vid respektive
våg skall ledas av SBF eller av SBF utsedd representant.

3.6 Lottning
SBF:s representant skall ansvara för genomförande av lottning och tillhandahålla erforderlig utrustning.

3.7 Tävlingsplan
SBF:s representant skall ansvara för utarbetande av tävlingsplan.
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3.8 Tävlingsutrustning
SBF skall vid mästerskap för ungdomar, juniorer och seniorer tillhandahålla domarsystem (poängmaskin).
SBF skall vid mästerskap Matchhandskar, 14 par och 2 huvudskydd.

3.9 Medaljer och priser
SBF skall tillhandahålla medaljer och priser efter överenskommelse med
medarrangören.
SBF skall upprätta resultatlista för korande av bästa klubb.

4. Övrigt
4.1 Resultaten under mästerskapets genomförande redovisas via SBF:s administrativa tävlingssystem.
Information om kommande rond skall endast annonseras från tävlingens speaker.

Datum:

………………………………

………………………………

Svenska Boxningsförbundet

Medarrangör/Firmatecknare Förening
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