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Kampsportsdelegationen

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om
tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Sökanden:
Organisationsnummer:
Adress:

Svenska Taekwondoförbundet
819001-4145
Västra Storgatan 38
611 32 Nyköping

__________________________
KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Taekwondoförbundet tillstånd att
tills vidare anordna kampsportsmatcher i taekwondo (ITF och WTF).
Tillståndet gäller även för de distriktsorganisationer och föreningar som är
anslutna till Svenska Taekwondoförbundet.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Kampsportsmatcher inom Svenska Taekwondoförbundet skall anordnas i
enlighet med de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som inlämnats
tillsammans med ansökan och som bifogas beslutet, se bilaga 1.
2. Svenska Taekwondoförbundet får inte meddela dispens från de bestämmelser i regelverken som reglerar säkerheten för deltagarna, se bilaga 1.
3. En deltagare i en taekwondomatch, som blivit nedslagen genom en träff
mot huvudet, skall få klartecken av läkare för fortsatt deltagande i match
under samma dag.

POSTADRESS

GATUADRESS

701 86 ÖREBRO Stortorget 22

TELEFON

E-POST

FAX

INTERNET

ORG NR

019 - 19 30 00

lansstyrelsen@t.lst.se

019 - 19 30 10

http://www.t.lst.se

202100-2403

2(11)

BESLUT
2006-12-14

Dnr: 216-16113-2006

4. Svenska Taekwondoförbundet skall senast den 1 februari varje år med
början 2008 till Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för
hur förbundets egenkontroll av verksamheten har genomförts under det
närmast föregående verksamhetsåret.
__________________________
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Svenska Taekwondoförbundet har ansökt om tillstånd att tills vidare
anordna kampsportsmatcher. Ansökan omfattar två former av taekwondo
reglerade av International Taekwondo Federation (ITF) respektive World
Taekwondo Federation (WTF). Förbundet har till ansökan bifogat stadgar
för organisationen, tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för ITF och
WTF samt i ansökan redogjort för hur egenkontrollen skall utföras.
Förbundet har till uppgift att administrera och befrämja taekwondo och
hapkido (självförsvar) i Sverige. Förbundet är anslutet till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF) och består av ca 160 föreningar med totalt ca 8 600
medlemmar. Runt 2 000 av medlemmarna tillhör ITF-sektionen, några
hundra är organiserade i hapkidoföreningar och av de övriga, som
representerar WTF, är det ca 1 000 medlemmar som tävlar varav ca 300
tävlar i den form av WTF som premierar spark mot huvudet.
Inom ITF- och WTF-taekwondo tillåts såväl hand- som fotteknik mot bålen.
Mot huvudet är endast fotteknik tillåten och den tillåtna träffytan är
begränsad till den del av ansiktet som befinner sig framför öronen.
I WTF-taekwondo ges poäng bl.a. när fotteknik utförs med kraft och
precision på tillåtet område. Med precision menas ett balanserat, kraftfullt
och fokuserat utdelande av tillåten fotteknik. Kraft visas genom att
motståndarens kropp rubbas av träffen från tekniken. Tekniker som alltid är
poänggivande är de tekniker som resulterar i att den tävlande inte direkt kan
fortsätta matchen på grund av att den tävlande faller eller vacklar till.
Kriteriet för en attack mot ansiktet skall baseras på precisionen. När en
teknik träffar huvudskyddet och detta glider åt sidan skall poäng inte ges.
Inom WTF sker en indelning av deltagarna i avancerade och nybörjare.
Detta sker utifrån en gradering (kompetenskrav) av deltagarna. Endast vid
matcher för avancerade seniorer och juniorer i tävlingar som av förbundet
klassas i sanktionskategori A premieras träff mot huvudet.
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Inom ITF-taekwondo tillåts träff mot huvudet men det får då endast vara
fråga om träffar med begränsad kraft. I reglerna för ITF finns bestämmelser
för hur en attackteknik, för att ge poäng, skall vara utförd. Den skall vara
tekniskt korrekt, kontrollerad och med en lätt markering på målområdet.
KAMPSPORTSDELEGATIONENS SKÄL FÖR BESLUTET
Enligt 1 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
får tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter
deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa
motståndarens huvud (kampsportsmatch) inte anordnas utan tillstånd.
Kampsportsdelegationen konstaterar inledningsvis att bestämmelsen är
tillämplig på de verksamheter som Svenska Taekwondoförbundet har ansökt
om tillstånd till.
Enligt 2 § samma lag får tillstånd till kampsportsmatch lämnas endast om
kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en
godtagbar säkerhet för deltagarna.
Kampsportsdelegationen har därför att ta ställning till om verksamheterna
inom WTF- och ITF-taekwondo som bedrivs inom Svenska
Taekwondoförbundet innebär en för deltagarna godtagbar säkerhet.
Regeringen har i förarbetena till lagen ställt upp vissa kriterier som den
anser bör beaktas vid avgörande av frågan om säkerheten är godtagbar för
deltagarna i en kampsportsmatch (se prop. 2005/06:147 s. 27 ff.).
Kriterierna bör enligt regeringen i princip gälla för alla kampsporter, även
om vissa skillnader i bedömningen får göras med hänsyn till de olika
idrotternas skiftande karaktär. De kriterier som nämns har delats upp efter
olika områden och rubricerats under tydliga regler, regelinnehåll,
utrustning, kampområdet, förfarandet efter knockout, uppföljning, möjlighet
att avbryta en ojämn match, åldersgräns för deltagande, matchlängd och
krav på anordnaren. I detta sammanhang bör också nämnas att regeringen i
propositionen uttalat att de säkerhetsbestämmelser som i dag gäller inom
kampsporter som organiseras av förbund anslutna till Riksidrottsförbundet
bör utgöra en viktig utgångspunkt vid bedömningen av vad som kan krävas
av en idrottsverksamhet för att den ur säkerhets- och hälsosynpunkt skall
kunna tillåtas (se t.ex. a. a .s. 27).
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Delegationen övergår härefter till att pröva de nu aktuella tävlingsreglerna
och säkerhetsbestämmelserna under respektive rubrik.
Tydliga regler och regelinnehåll
Inom Svenska Taekwondoförbundet tillämpas för WTF-taekwondo Svenska
Taekwondoförbundets tävlingsregler för kamp samt ett särskilt
tävlingsreglemente som riktar sig till arrangör, funktionär och tävlande.
Tävlingsreglementet är det regelverk som äger företräde vid WTF-tävlingar
på svensk mark. För ITF-taekwondo tillämpas ITF-tävlingsreglemente för
kamp. Regelverken är, för deltagarna, väl kända och innehåller, enligt
delegationen, tydliga bestämmelser om vad som är tillåtet respektive
otillåtet samt vilka åtgärder som skall vidtas dels för att öka säkerheten för
deltagarna och dels i händelse av att skada inträffar. Reglerna tillåter inte att
deltagare slår eller sparkar på en liggande motståndare.
I artikel 2 i WTF:s tävlingsregler kamp återfinns en bestämmelse som gör
det möjligt för arrangörer av matcher inom förbundet att söka dispens från
de regelverk som ingetts med denna ansökan. Kampsportsdelegationen
återkommer till denna fråga under sin sammantagna bedömning.
Utrustning
Inom ITF skall de tävlande bära hand- och fotskydd samt suspensoar. För
juniorer och seniorer av viss grad är dessutom huvudskydd och tandskydd
obligatoriskt, för miniorer gäller därutöver att skyddsväst skall bäras. De
tävlande inom WTF skall bära bröstskydd, huvudskydd, suspensoar,
underarmsskydd, skenbenskydd och tandskydd. För definition av
åldersklasser, se under rubriken Åldersgräns för deltagande.
Kampsportsdelegationen anser att kraven på säkerhetsutrustning inom ITF
och WTF är väl anpassade för den aktuella kampidrotten och ger deltagarna
ett tillfredsställande skydd. Delegationen gör bedömningen att utrustningen
ligger i linje med de uttalanden som har gjorts i propositionen (a. a. s. 27 f).
Kampområdet
I regelverken finns bestämmelser som reglerar tävlingsområdets utformning.
Delegationen har inga invändningar mot dessa regler. De har utformats för
att värna deltagarnas säkerhet.
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Förfarande efter knockout m.m.
I de båda regelverken för WTF-taekwondo omnämns begreppen hård träff
och kraftig träff. Bestämmelserna om hård träff avser träff mot huvudet och
kraftig träff avser träff mot annan kroppsdel än huvudet. Enligt artikel 16 i
tävlingsreglerna skall matchdomaren i händelse av hård träff mot huvudet
för avancerade tävlande inom WTF räkna till tio. Om matchdomaren
bedömer att den tävlande inte har förmåga att fortsätta skall matchdomaren
avbryta räkningen och kalla på tävlingsläkaren. Om läkaren bedömer att en
tävlande efter en minuts återhämtning är oförmögen att fortsätta kampen
skall matchdomaren förklara matchen avslutad och motståndaren som
vinnare.
I tävlingsreglementets artikel 23 uppställs regler för de åtgärder som skall
vidtas om en tävlande förlorar medvetandet på grund av en träff mot
huvudet. Han eller hon skall då beläggas med tävlingsförbud i tre månader
och måste genomgå en läkarundersökning för att få återuppta sin
tävlingsverksamhet. Tävlande som utsatts för två startförbud inom en period
av tolv månader skall beläggas med permanent startförbud. Detta gäller
även om en tävlande varit utsatt för tre stycken tremånaders avstängningar,
oavsett under vilken tidsperiod de skett.
Om en tävlande tvingas avbryta en match på grund av en kraftfull träff mot
huvudet skall han eller hon beläggas med tävlingsförbud i en månad.
Den skadade får i båda fallen inte träna under nästföljande två veckor och
inte tävla under avstängningsperioden.
Enligt ITF-regelverket skall, om skada uppstår, läkare omedelbart tillkallas.
Läkare skall inom två minuter bedöma skadan och avgöra om utövaren är
kapabel att fortsätta matchen. Om utövaren kan fortsätta får den totala tiden
för bedömning och behandling inte överstiga fyra minuter. Vid
medvetslöshet på grund av huvudträff skall startförbud, träningsförbud och
nytt starttillstånd följa de regler som ovan redogjorts för (WTF-reglerna).
Kampsportsdelegationen anser att reglerna om avstängning efter en hård
träff mot huvudet är tillräckligt utförliga med hänsyn till deltagarnas
säkerhet.
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Enligt bestämmelser i regelverken (bl.a. artikel 36 i ITF tävlingsreglemente
och artikel 16 i tävlingsregler kamp) kan den som avsiktligt träffar
motståndarens huvud så att denne slås ned i vissa fall diskvalificeras. Den
som har slagits ned förklaras i så fall som vinnare. Om detta sker i en
turnering kan det således bli fråga om att den deltagare som har slagits ned
skall tävla i en ny match samma dag. Det saknas regler som säkerställer att
en sådan deltagare från hälsosynpunkt kan fortsätta tävla utan någon ökad
risk. Kampsportsdelegationen anser därför att ett krav bör uppställas på att
en deltagare som slagits ned – för att få delta i ytterligare matcher samma
dag – måste genomgå en läkarundersökning och därvid få klartecken av
läkare till vidare deltagande. Delegationen återkommer till detta krav i sin
sammantagna bedömning.
Uppföljning
Ett startbokssystem med ett så kallat taekwondopass används inom
förbundet. I startboken finns uppgifter om den tävlande, hans/hennes
medlemskap, tidigare skador samt information om startförbud/avstängning.
Kampsportsdelegationen anser att det system med taekwondopass som
används för att dokumentera utövarnas tidigare matcher och eventuella
skador är godtagbart från hälso- och säkerhetssynpunkt och innebär att en
god kontroll kan utövas för att säkerställa deltagarnas säkerhet och minska
risken för skador i nästföljande matcher.
Möjlighet att avbryta ojämn match
Den tävlandes coach har en möjlighet att avbryta en match genom att kasta
in handduken.
Inom WTF-taekwondo finns en bestämmelse som föreskriver att om
skillnaden mellan de två tävlandes poäng uppgår till sju poäng skall den
som leder betraktas som överlägsen och förklaras som vinnare.
I regelverken finns ingen bestämmelse som reglerar en domares möjlighet
att avbryta en ojämn match. Kampsportsdelegationen anser ändock att de
regler som tillämpas inom WTF, d.v.s. att matchen skall avslutas när det
skiljer sju poäng mellan deltagarna, medverkar till att deltagarnas säkerhet
upprätthålls.
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Åldersgräns för deltagare
Inom de båda formerna av taekwondo sker indelning i olika åldersklasser.
Enligt ITF-regelverket är indelningen följande: miniorer 8-11 år, yngre
juniorer 12-14 år, juniorer 15-17 år samt seniorer från det år deltagaren
fyller 18 år. I reglerna sker ytterligare indelning, beträffande miniorer och
yngre juniorer efter längd och beträffande juniorer och seniorer efter vikt.
Inom WTF-taekwondo är åldersgränsen för miniorer 7-11 år, kadetter 12-13
år, juniorer 14-17 år och seniorer från 18 år. Ytterligare indelning görs
utifrån deltagarnas vikt. Samtliga åldersgränser är baserade på det
kalenderår som deltagaren fyller år och inte på födelsedatum.
I propositionen omnämns särskilt att deltagare under 18 år bör
uppmärksammas (a.a. s. 29). Kampsportsdelegationen konstaterar att
särskilda säkerhetsbestämmelser i detta fall gäller för barn och ungdomar,
såväl vad gäller tävlingsregler som skyddsutrusning. Bestämmelserna
medför att säkerheten för dessa får anses vara godtagbar. Delegationen vill
dock uppmana förbundet att tillse att särskild hänsyn tas till deltagare som
inte fyllt 18 år för att deras framtida utveckling inte skall äventyras samt att
upplysa om vilka risker som kan vara förenade med utövandet av
taekwondo. Delegationen betonar även vikten av att yngre utövare måste
ges möjlighet att utvecklas inom idrotten och skaffa sig erfarenhet och
kunskap om tekniker. Med erfarna utövare av taekwondo ökar säkerheten i
matcherna och risken för skador minskar.
Matchlängd
En individuell match i ITF består av en eller två ronder om 1, 1,5 eller 2
minuter och en lagmatch av en rond om 1, 1,5 eller 2 minuter.
För WTF gäller att seniorer och juniorer tävlar i tre ronder om vardera 2
minuter med en minuts vila mellan ronderna. För kadetter och miniorer sker
tävling i två ronder om vardera 1,5 minuter med en minuts vila mellan
ronderna och ”old boys” tävlar i två ronder om vardera 2 minuter med en
minuts vila mellan roderna.
Kampsportsdelegationen kan konstatera att de matchlängder som reglerna
tillåter i väsentlig mån underskrider tolv minuter, vilken tid såväl
delegationen i sina tidigare avgöranden som regeringen i förarbetena ansett
vara en rimlig gräns för vad som bör tillåtas (se t.ex. kampsports-
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delegationens beslut meddelande den 29 november 2006, dnr 216-161162006 och 216-16288-2006 och a. prop. s. 29).
I regelverken saknas bestämmelser som reglerar det maximala antalet
matcher per dag som en deltagare tillåts ställa upp i. Sökanden har dock
uppgett att det vid cuper och andra turneringar normalt rör sig om ca två till
fyra matcher.
I propositionen har regeringen uttalat att det inte bör ställas upp någon
generell begränsning av den totala matchtiden per dag vid turneringar och
utslagstävlingar utan att den frågan får prövas av tillståndsmyndigheten (a.
a. s. 29). Även kampsportsdelegationen anser att någon generell gräns inte
bör uppställas utan att frågan får prövas i varje enskilt ärende utifrån de
övriga säkerhetsbestämmelser som gäller i den verksamheten. Delegationen
återkommer därför till denna fråga i sin sammantagna bedömning.
Krav på anordnaren
Läkarundersökning och invägning
Vid samtliga tävlingar skall legitimerad läkare finnas tillgänglig, detta gäller
både ITF och WTF. Inom ITF skall alltid läkares rekommendationer
angående tävlandes fortsatta deltagande efter skada följas. Vid varje tävling
skall behandlad skada dokumenteras på blanketten ”Skaderapport”. Vid
invägningen för deltagande i WTF-taekwondo skall alltid deltagarens
taekwondopass kontrolleras av domaren eller en av honom utsedd person.
Den startandes deltagande noteras i en meritlista för tävling. Det åligger
invägningsdomaren att vid invägning kontrollera att den tävlande inte har
belagts med startförbud i taekwondopasset.
Personal på plats
Inom ITF-taekwondo skall en juryordförande, en till två jurymedlemmar, en
ringdomare samt två till fyra kantdomare närvara vid match. Vid tävlan
skall endast en coach vara närvarande vid ringen. För WTF-taekwondo
föreskrivs att det skall finnas fyra kantdomare och en matchdomare som
efter matchen skall skriva en domarrapport till förbundets kansli.
Huvuddomaren ansvarar för att startförbud signeras av tävlingsläkare i
taekwondopasset, vilket gäller både ITF och WTF.
Dopingkontroller
Användning och handhavande av medel och kemiska substanser beskrivna i
RF:s och IOK:S (Internationella Olympiska Kommittén) dopingregler är
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förbjudet. ITF-sektionen äger rätt att påkalla dopingtest när som helst.
Tävlande som vägrar låta testa sig eller avviker skall med omedelbar verkan
diskvalificeras och betraktas som att ha lämnat ett positivt prov. Även
arrangören av tävlingar äger rätt att påkalla dopingtest.
Kampsportsdelegationen anser att de krav som regelverken och förbundet
uppställer på arrangör av kampsortsmatcher är tillräckligt utförliga och
detaljerade för att deltagarna skall garanteras en godtagbar säkerhet.
Egenkontroll inom förbundet
Egenkontrollen utgörs bl.a. av de blanketter (arrangörens och domarens
rapporter samt skaderapporten) som skall sändas in efter varje tävling till
förbundets kansli för arkivering. Kopior skall vidarebefordras till
Medicinska och Tävlingskommittén för sammanställningar, analyser och
utlåtande. Enligt förbundets stadgar § 58 åligger det förbunds-, sektions-,
regions- och föreningsstyrelser att övervaka att reglerna efterföljs.
Även systemet med att söka sanktion hos förbundet för att anordna tävlingar
fungerar som en kontroll och endast de föreningar som har en dokumenterad
erfarenhet av tävlingsarrangemang kan erhålla sanktion för A-klassade
tävlingar, där sparkar mot huvudet premieras.
Kampsportsdelegationen gör bedömningen att Svenska Taekwondoförbundets rutiner för egenkontroll är tillräckligt omfattande för att
organisationen skall kunna genomföra en god egenkontroll av att
kampsportsmatcher genomförs enligt de bestämmelser och de regelverk som
antagits av organisationen.
KAMPSPORTSDELEGATIONENS SAMMANTAGNA
BEDÖMNING
Kampsportsdelegationen konstaterar att de säkerhetsbestämmelser som
gäller vid såväl ITF- som WTF-taekwondo sammantaget är tydliga och ger
en god säkerhet.
Under rubriken Förfarande efter knockout m.m. har delegationen behandlat
den situation som kan inträffa efter nedslagning då den deltagare som
orsakat nedslagningen diskvalificeras. Delegationen anser att en person som
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slagits ned i en match, för att tävla vidare samma dag, måste genomgå en
läkarundersökning. Ett sådant krav bör således ställas upp.
Under rubriken Matchlängd har delegationen konstaterat att frågan om en
begränsning av maximalt antal matcher per dag inte kan behandlas generellt
utan måste bedömas för sig i varje enskilt ärende. Detta ärende rör
kampsporten taekwondo där träffar mot huvud (inom WTF) och viss del av
kroppen ger poäng. Inom taekwondo anordnas ofta turneringar med
utslagssytem vilket kan innebära att antalet matcher per dag för en deltagare
inte kan bestämmas på förhand. Kampsportsdelegationen anser att stor
försiktighet skall iakttas när deltagare ställer upp i flera matcher per dag
men att en definitiv gräns för den totala matchtiden per dag inte kan
bestämmas. Det rör sig i detta fall om relativt kortvariga matcher som är
utspridda under en dag med pauser emellan. Här skall också övriga
säkerhetsbestämmelser beaktas så som skyddsutrustning och regler om
förfarande efter knockout liksom det krav på läkarundersökning som
delegationen behandlat ovan. Mot denna bakgrund gör delegationen
bedömningen att enbart det förhållandet att regelverken inte reglerar en
maximal total matchtid per dag inte medför att säkerheten för deltagarna
inte kan anses godtagbar.
Enligt regelverken kan arrangörer beviljas undantag från de regler och
bestämmelser som nu prövas. Kampsportsdelegationen gör bedömningen att
frågan om en godtagbar säkerhet för deltagarna inte kan anses acceptabel då
arrangörer har en möjlighet att söka dispens hos Svenska Taekwondoförbundet för att frångå de regler som ingetts med denna ansökan.
Tillståndet bör således gälla endast under förutsättning att samtliga
bestämmelser i regelverken avseende säkerheten för deltagarna tillämpas
ovillkorligen.
Sammanfattningsvis gör kampsportsdelegationen den bedömningen att de
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som Svenska Taekwondoförbundet tillämpar innebär att säkerheten för deltagarna i såväl ITF- som
WTF-taekwondo är godtagbar. Svenska Taekwondoförbundet skall därför
meddelas ett generellt tillstånd att tills vidare anordna sådana
kampsportsmatcher under villkor att de tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser som nu prövats tillämpas. Tillståndet skall även
omfatta de distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till
förbundet. Svenska Taekwondoförbundet skall införa rutiner för
hälsokontroll av en deltagare som blivit nedslagen genom en hård träff mot
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huvudet. Detta skall ske genom en undersökning av läkare. Deltagaren får
inte ställa upp i efterföljande matcher samma dag utan att genomgå denna
undersökning. Svenska Taekwondoförbundet skall inte ha någon möjlighet
att meddela dispens från de bestämmelser som reglerar säkerheten för
deltagarna. Svenska Taekwondoförbundet skall senast den 1 februari varje
år med början 2008 till Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig
redogörelse för hur förbundets egenkontroll av verksamheten har
genomförts under det närmast föregående verksamhetsåret.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 3.

För kampsportsdelegationen

Petra Lundh

Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Petra Lundh, den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall och den idrottsligt
sakkunnige George Stankovic. Enhälligt.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Helena Stigeborn. I
beredningen av ärendet har även ersättaren för ordföranden Christina
Hjulström deltagit.

BILAGA 2

Kampsportsdelegationen

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni vill överklaga kampsportsdelegationens beslut skall Ni skriva till
Länsstyrelsen.
Ange i överklagandet vilket beslut Ni är missnöjd med t.ex. genom att ange
beslutets diarienummer. Redogör för varför Ni menar att
kampsportsdelegationens beslut är felaktigt och hur Ni anser att beslutet skall
ändras.
Överklagandet skall ställas till Länsrätten i Örebro län men skickas eller
lämnas till Länsstyrelsen i Örebro län, Kampsportsdelegationen, 701 86
Örebro.
Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast inom tre veckor
från den dag som Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande
inte tas upp till prövning.
Om överklagandet kommit in i rätt tid skickar Länsstyrelsen handlingarna
vidare till Länsrätten i Örebro län.

POSTADRESS

GATUADRESS

701 86 ÖREBRO Stortorget 22

TELEFON

E-POST

FAX

INTERNET

ORG NR

019 - 19 30 00

lansstyrelsen@t.lst.se

019 - 19 30 10

http://www.t.lst.se

202100-2403

BILAGA 3

Kampsportsdelegationen

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
Att anordna en kampsportsmatch, uppsåtligen eller av oaktsamhet, i strid
mot de villkor som meddelats i detta beslut är enligt 13 § lagen (2006:1006)
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher straffbart.
Tillståndsmyndigheten har enligt 10 § samma lag rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som myndigheten behöver för att utöva tillsyn.
Tillståndsmyndigheten har även rätt att få tillträde till kampsportsmatch.
Tillståndsmyndigheten kan med stöd av 11 § samma lag återkalla ett
tillstånd om tillståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkor som
meddelats i beslutet. Tillståndsmyndigheten får även återkalla ett tillstånd
om tillståndshavaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att lämna
upplysningar och handlingar eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till
kampsportsmatch.
Ändringar i de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som bifogas detta
beslut kan innebära att nytt tillstånd måste sökas. Tillståndshavaren bör
därför underrätta tillståndsmyndigheten vid ändringar i dessa regelverk.
För tävlingar och uppvisningar i sport och idrott vid offentlig tillställning
gäller även bestämmelserna i 2 kap ordningslagen (1993:1617) om krav på
tillstånd eller anmälan.
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