
Glentons Mästarmöte 2014 
20-21 december 

www.glentonsmastarmote.se 
 

”Bäst i Sverige” eller ”Mästarnas Mästare” 
 
 

 

 
INBJUDAN 

Anmälan med brottarens meriter skall vara BK Viking tillhanda senast fredag 7 november. 
 

Uttagning:  
Man måste anmäla att man vill vara med innan man kan bli uttagen. 

BK Viking tar ut de brottare som genom fina insatser under året förmodas vara bland de 10 bästa i sin 

viktklass. Uttagningen kommer att finnas på Glentons Mästarmötes hemsida senast kl. 18.00 söndagen 
den 16 november. www. glentonsmastarmote.se.  

Deltagare från Sverige, Norge och Danmark är välkomna att söka. 
 

Kategorier:  Knatte, Pojk, Ungdom (10 deltagare) och Junior/Senior (6 deltagare)  

  enl. Svenska brottningsförbundets regler 
Tävlingsplats:  Broby Sporthall, Pappersbruksvägen 4, 280 60  BROBY 
  

Invägning och medicinsk kontroll, fredag 19 december (OBS! Ingen invägning på lördag) 

Broby 17.00-19.00, Sösdala 17.00-19.00 (OBS! Brottaren får endast delta i den viktklass där han är uttagen) 

 

Anmälan till uttagning görs på tävlingens hemsida:  www.glentonsmastarmote.se 

Frågor angående uttagningar mailas till bkviking@bkviking.se 
Tävlingsledare: Kari Pylkkönen +46 (0)705-73 85 34, kari.pylkkonen@telia.com 

 
Avanmälan: Senast måndag 1 december (Därefter ingen återbetalning) 

 

Anmälningsavgift:  200:- / anmäld brottare inbetalas till BG 358-6906 senast 8 december 
Tävlingstider: Lördag 20 december 09.00 - ca 18.00, Invigningen startar 08.30 

  Söndag 21 december 09.00 - ca 14.00 
 

Servering:  
Cafeterian är öppen och det serveras Dagens Rätt fredag (Förbeställning), lördag, söndag. 

 

Lottningssystem: Alla möter alla i den viktklass som man blivit uttagen. I en klass med 10 deltagare får 
alla brottare 9 matcher. Tävlingen kommer att genomföras på 5 mattor. Junior/Senior har max 6 

deltagare per viktklass. Brottaren får maximalt 6 matcher på lördagen. Klasser med endast 3 deltagare 
brottas klart under lördagen. Matchlistor och resultat för kommer att finnas tillgängliga på 

www.glentonsmastarmote.se under hela tävlingen. 

 
Logi 

Lassagårdens B&B, Broby. Tel. 0708-794397 Åsa o Maths. (www.boilassagarden.se) 
BROKÖPSGÅRDENs Bed & Breakfast, Forsgatan 9, Broby, tel nr 076 246 97 36 

Folkhögskolan i Glimåkra (6km), vandrarhem. Ring: Jane Gudmundsson 044-448 15. 
jane.gudmundsson@folkbildning.net 

Petvå i Hässleholm Tel.+46 (0)451 142 00. (www.petva.se) 

 
Tävlingsregler: 

Den som har flest vinster vinner 
Då två brottare har lika många vinster är det inbördes möte som avgör.  

Då fler än två brottare har lika många vinster vinner den som har mest poäng i de inbördes mötena. 

Då poängen i de inbördes mötena är lika räknas poängen i samtliga matcher. 
 

Poängräkning: 
Vinst på fall, wo, skada, uteblivande och diskvalificering 5 poäng 

Teknisk seger    4 poäng 

Poängseger    3 poäng 
Poäng- eller teknisk förlust där man tagit poäng 1 poäng 
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