
Bilaga 2 Förändringar från tidigare regelverk 2012-03-28 
 

Inledning 

Lagt till text om tolkning och händelser utanför regelverket 

 

Regel 2 Skydd och utrustning 

Huvudskydd: Tagit bort text om färg (finns i huvudregeln).  

Benskydd: Tagit bort krav på skumplast 

Suspensoar: Tagit bort text om mjuk suspensoar.  

Bandage: Ökat längden till 5m. Lagt till text om snabblindor.  

 

Regel 4, Ringutrustning 

Huvudskydd: tagit bort text ”(svart eller vit)” 

 

Regel 5-1 Invägningen 

Tagit bort text om startbok samt ”gäller ej öppna tävlingar”. Justerat text.  

 

Regel 5-4 

Tagit bort text om startbok, läkarintyg och öppna tävlingar.  

Lagt till - SKF:s Läkarkontroll skall användas och sparas i 48 timmar av arrangören. 

 

Regel 7 Ronder:  

Justerat text om start och stop för rond samt antal ronder och min-tid för vila. Jury kan besluta 

om fler ronder. 

 

Regel 8, Sekonderna 
Kortat ned styck om Råd och uppmuntran 

 

Regel 9-1 Huvuddomare 

Ändrat till godkänd av SKF (tävlingsansvarig = SKF).  

 

Regel 9-2 

Tagit bort tid om 5år 

 

 

Regel 9-3 Poängdomare 

Tagit bort text om att poängdomare skall vara utsedda i förväg.  

Tagit bort tex om ”Huvuddomare skall bedöma vilka poängdomare som skall döma” 

Ändrat/lagt till antal poängdomare.  

 

Regel 11, Tidtagare 

Tagit bort text om tid för paus 

Justerat text om markering av start/stopp rond.  

Tagit bort text ” Tidtagaren skall reglera varje tidsperiod med en klocka.” 

 

Regel 13-3-1 RSC-H 
Tagit bort text om startbok + mindre justering.  

 

Regel 13-4 RSC-I 

Ändrat regelnamn från felskrivning RSCH-I till korrekt RSC-I 



Lagt till läkaren som bedömare.  

Kortat ner stycket markant + mindre justering.  

 

Regel 13-7 Seger genom walk over (WO) 

Kortat ner stycke 

Tagit bort text om tillgodoräknande av match.  

 

Regel 14, Tilldelning av poäng & tillåtna träffytor 

Tagit bort ” Delar av poäng får inte ges” 

Förtydligat poängsättning gällande 3-klickdifferens 

Tagit bort ” När de tävlande bedöms lika skall var och en av de tävlande ha 10 poäng. ” 

Lagt till text om maximalt minuspoäng och poängavdrag.   

Delat upp stycket med poängavdrag och förtydligat att poängavdrag från ringdomare.  

Tagit bort text om när vinnare måste utses.  

 

Regel 14-1 Poänggivande tekniker 

”Hindras” är borttagen. 

 

Regel 14-3 

Fasthållning: tagit bort text om dispensansökan.  

Justerat text om steg och teknik.  

 

Regel 14-4 Icke poänggivande tekniker 

”Som träffar på armarna, utan att hindra motståndaren eller utan att bryta dennes balans.” 

 

Regel 15, Förseelser 

Lagt till ordet ”kast” gällande brottning i clinch (6:e punkten)  

 

Regel 16, Åtgärder vid förseelser 

Tagit bort tillsägelse som en av de åtgärder ringdomare måste stopp matchen för.  

 

Regel 19-2 Läkarintyg efter avstängning 

Tagit bort text om startbok. 

 

Regel 20 Handskakning, hälsning 

Tagit bort godkända tillfällen 

 

Regel 22-1 Obligatoriskt läkarintyg 

Rubrik ändras till hälsotillstånd 

Styck om läkarintyg tas bort.  

Tagit bort text om läkarundersökning minst 1gång/år 

 

Regel 22-2 Medicinsk tävlingsrapport 

Tagit bort text om startbok 
 

Regel 25, Ranking 

Tagit bort stycke.  

Numrering på efterföljande regler har justerats 

 



Regel 25 Tävlingskort 

Tagit bort text om öppna tävlingar.  

Regel 26 Startbok 
Tagit bort krav på startbok. Ändrat till enbart beskrivande text och när det kan tänkas behövas.  

Lagt till: SKF:s Läkarintyg skall användas. 

 

Regel 27, Tävlingssanktion 

Ny regel 

 

Övrigt 

Tagit bort punkt 3  

Bakat ihop punkt 4 med punkt 2.  

 

 

 

 


