Avtal för arrangemang av svenska
mästerskapstävlingar för ungdom, junior
och senior 2018
1 Inledning
Detta dokument fastställer ansvarsfördelningen mellan utsedd arrangör och Svenska Boxningsförbundet (SBF) vid arrangemang av svenska mästerskap i boxning för ungdomar, juniorer och seniorer
under 2018. Arrangemanget innefattar således tre mästerskapstävlingar.
Avtalspunkt formulerad med ”skall” är tvingande medan en avtalspunkt formulerad med ”bör” är
rådgivande.

2 Grundförutsättningar
Arrangör skall vara enskild klubb, flera klubbar, distriktsförbund eller Svenska Boxningsförbundet.
SBF tävlings- och arrangemangsansvarig skall bistå förbundsstyrelsen i rekrytering och urval av arrangör.
Förbundsstyrelsen skall utse arrangör.
Mästerskapen skall genomföras under minst tre (3) och maximal fyra (4) sammanhängande dagar.
Mästerskapen skall avslutas på en söndag.
Mästerskapen skall genomföras i två (2) ringar.
SBF tävlings- och arrangemangsansvarig skall inför mästerskapet ansvara för att SBF och arrangören
infriar sina förpliktelser.

2.1

Kost och logi

Arrangör skall säkerställa att det finns möjlighet till övernattning för samtliga tävlande och ledare.
Arrangör bör ordna gynnsamt avtal med avseende på pris med hotell eller liknande för tävlande och
ledares övernattning.
Lägsta standard för boende till domare skall vara tvåbäddsrum av hotellstandard med dusch och
toalett.
Arrangör bör till deltagande föreningar anvisa möjlighet till lunch och middag för samtliga tävlande och
ledare.

2.2

Reklam och marknadsföring

Arrangör har rätt till entréintäkter och skall handha försäljning av biljetter till respektive evenemang.
Arrangör har också rätt till erhållande av intäkter avseende försåld reklam i samband med mästerskapet.
All marknadsföring skall följa god reklamsed. Vid eventuella tveksamheter skall SBF:s kontaktperson
rådfrågas.
Hälften av reklamexponeringsytorna runt och i ringen skall upplåtas och reserveras för SBF:s räkning.
Med dessa ytor avses golvkuddar, hörnkuddar, reklamskyltar vid uppvärmningsytor och vid entré.
I det fall SBF tecknat leverantörsavtal som förutsätter reklamexponering skall arrangören upplåta plats
för denna enligt särskild instruktion från SBF.
Alla rättigheter för television och web-sändningar regleras i avtal mellan SBF och aktuell leverantör.
Ingen reklam som står i strid eller konkurrens med den leverantör som förbundet tecknat samarbetsavtal med får förekomma.

2.3

Publicitet och rapportering under mästerskapen

Arrangör skall ansvara för att löpande skriftlig rapportering lämnas avseende aktuellt mästerskaps
genomförande och resultatutfall. Denna rapportering skall redan ha gåtts igenom av två parter innan
den skickas vidare till SBF:s kontaktperson för att säkerställa att det är välformulerat och utan stavfel.
SBF:s kontaktperson ansvarar för att mottagen rapportering kommer upp på förbundets officiella
hemsida och sociala medier.
Resultaten under mästerskapens genomförande skall redovisas via SBF:s tävlingsadministrativa
system.
Information om kommande rond skall endast annonseras från tävlingens speaker.

3 Krav
3.1

Initiala aktiviteter

Arrangören skall författa en inbjudan till mästerskapet i samråd med SBF tävlings- och arrangemangsansvarig samt senast sex (6) veckor före tävlingsstart insända den till SBF:s kansli.
Inbjudan skall innefatta följande information:










Arrangörsuppgifter
Lokal kontaktperson
SBF:s kontaktperson
Plats och tider för invägning
Plats och tider för läkarundersökning
Plats för bastu
Plats och tid för ledarmöte och lottning
Plats och tider för domarmöten
Föreslagna övernattningsställen och hotellerbjudanden

SBF skall publicera arrangörens inbjudan på sin officiella hemsida senast 30 dagar före mästerskapen.
SBF skall tillse att anmälningsmöjligheter för boxare finns på SBF:s tävlingsadministrativa system senast
30 dagar före mästerskapen.
SBF skall hantera mottagning av deltagaravgifter.

3.2

Tävlingsfunktionärer

Förbundsstyrelsen skall utse:





En (1) representant från SBF.
En (1) tävlingsledare.
Två (2) biträdande tävlingsledare.
Två (2) poängmaskinoperatörer.

SBF domaransvarig skall utse:



Minst fjorton (14) och maximalt sexton (16) domare.
Fyra (4) reservdomare.

Arrangören skall tillhandahålla med:








Två (2) tävlingsläkare vilka skall vara utsedda i samverkan med SBF medicinskt ansvarige.
En (1) speaker.
En (1) tävlingssekreterare per ring för ifyllande av startböcker, dvs. totalt två (2).
En (1) tidtagare per ring, dvs. totalt två (2).
En (1) som i varje hörna som torkar av innan rondstarter och tillser att det finns vatten och is,
dvs. totalt två (2).
En (1) ansvarig för handskutlämning per ring, dvs. totalt två (2).
Två (2) personer behjälpliga vid prisutdelning.

Tävlingsledaren skall säkerställa att:



3.3

Tidtagarna kan sina uppgifter.
Handkutlämnarna kan sina uppgifter.

Tävlingslokal och övriga utrymmen

Arrangören skall tillhandahålla tävlingslokal med plats för boxare, ledare, funktionärer, media och
publik för genomförandet av matcher i två ringar.
Arrangör bör inreda tävlingslokalen samt erbjuda ett arrangemang som boxare, ledare och publik
upplever som ett svenskt mästerskap.
Tävlingslokal och övriga utrymmen skall innefatta:











3.4

Minst fyra (4) omklädningsrum med tillgång till dusch för boxare med plats för minst 10 personer
vardera.
En (1) dam och en (1) herrbastu.
Minst ett (1) låsbart omklädningsrum för domare med tillgång till dusch. Domarna ska själva
kunna ansvara för låsning och öppning.
Lämpliga ytor för uppvärmning.
Utrymme för domarmöten.
Vilorum för boxare som enligt tävlingsläkarens bedömning bör vila i stillsam miljö i cirka 30
minuter direkt efter matchslut.
Utrymme för antidopingkontroll.
Utrymme för separerad invägning av män och kvinnor.
Utrymme för separerad läkarundersökning av män och kvinnor.
Internetanslutning.

Ringen och kringutrustning

Arrangören skall tillhandahålla två (2) ringar med kringutrustning i enlighet med SBF:s regler och
tävlingsbestämmelser.
SBF skall tillhandahålla en (1) poängmaskin per ring, dvs. totalt två (2) poängmaskiner.
Arrangör skall tillhandahålla:







Domarprotokoll i reserv ifall poängmaskinen skulle gå sönder.
En (1) gong-gong och en (1) visselpipa per ring, dvs. totalt två (2) gong-gongar och två (2)
visselpipor.
Två (2) tidtagarur per ring, dvs. totalt fyra (4) visselpipor.
En (1) ljudanläggning för speakern.
Utrustning för kopiering av papper upp till och med storlek A4
Dator samt skrivare.

Sekretariatet, skall vara placerat till höger om röd ringhörna med plats för cirka 10 personer
(Tävlingsregler, Field of play).
Sittplatser för domarna skall iordningställas i nära anslutning till sekretariatet (Tävlingsregler, Field of
play).

Hörnkuddar och ringcanvas som ska användas vid SBF:s mästerskap och vid landskamper får icke ha
någon tryckt logotyp som strider mot den sponsor som förbundet tecknat samarbetsavtal med.

3.5

Tävlingsutrustning

Arrangören skall tillhandahålla följande tävlingsutrustning:






3.6

Två (2) par röda och två (2) par blå 10 oz handskar per ring, dvs. totalt åtta (8) par.
Två (2) par röda och två (2) par blå 12 oz handskar per ring, dvs. totalt åtta (8) par.
Ett (1) par röda och ett (1) par blå 10 oz handskar i reservuppsättning per ring, dvs. totalt åtta (4)
par.
Ett (1) par röda och ett (1) par blå 12 oz handskar i reservuppsättning per ring, dvs. totalt åtta (4)
par.
Ett (1) rött och ett (1) blått huvudskydd i reservuppsättning per ring, dvs. totalt fyra (4)
huvudskydd.

Invägning och läkarundersökning

Tävlingsledaren skall ansvara för invägningarnas genomförande.
Invägning vid respektive våg skall ledas av representanter utsedda av tävlingsledaren. Representanterna ska vara av samma kön som de som ska vägas in.
Arrangör skall tillhandahålla två officiella tävlingsvågar samt en provvåg. Om provvågen ej är kalibrerad
med de officiella vågarna skall skillnaden tydligt vara angiven. Vid problem får provinvägning ske på de
officiella tävlingsvågarna.
Arrangör får låna SBF:s vågar men ansvarar då för transporter från och till SBF kansli.
Vid läkarundersökningarna skall arrangören tillse att båda läkarna deltar.

3.7

Lottning och tävlingsplan

SBF:s representant skall tillsammans med tävlingsledaren ansvara för genomförandet av lottningen.
SBF:s representant skall tillsammans med tävlingsledaren ansvara för utarbetandet av tävlingsplanen.
SBF:s representant skall tillsammans med tävlingsledaren presentera lottningens utfall och tävlingsplanen under ledarmötet före första match.

3.8

Medaljer och priser

SBF skall tillhandahålla medaljer och priser efter överenskommelse med arrangören.
Pris skall utdelas till bästa klubb för respektive mästerskap.
Arrangören och SBF skall i samråd med varandra utse pristagare för bästa dam- och herrboxare för
respektive mästerskap.

3.9

Kostnader

Arrangör skall bekosta logi inklusive frukost samt lunch för:






En (1) tävlingsledare.
Två (2) biträdande tävlingsledare.
Två (2) poängmaskinsoperatörer.
En (1) domaransvarig
Fjorton (14) till sexton (16) domare.

Arrangör skall bekosta:




Alla kostnader för tävlingslokal.
Två (2) tävlingsläkare under samtliga tävlingsdagar.
Kostnader för övriga funktionärer.

SBF skall bekosta resa till och från tävlingsorten för:






En (1) tävlingsledare.
Två (2) biträdande tävlingsledare.
Två (2) poängmaskinsoperatörer.
En (1) domaransvarig
Fjorton (14) till sexton (16) domare.

SBF skall bekosta resa till och från tävlingsorten samt logi inklusive frukost samt lunch för:


SBF:s representant.

Ingånget avtal i detta dokument bekräftas av båda parter via nedanstående personer.
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