SMTF Organisationsföreskrift (SMTF201302) fastställd av förbundsstyrelsen 2013-12-11

SMTF201302 - TÄVLINGSRÅD (TävlR)
§ 1 Tävlingsrådets syfte och grundläggande uppdrag
TävlR skall administrera och vidareutveckla Muaythai som tävlingsform i Sverige, arrangera eller
lämna sanktion för förening inom SMTF att arrangera tävling. Samt vidare lämna underlag för beslut
till FS rörande tävlingsverksamheten för och inom SMTF.
TävlR ansvarar även för landslag inom SMTF, och skall för ändamålet utse en förbundskapten. Denne
skall ansvara för landslaget på så sätt som dessa regler nedan föreskriver, och utefter de riktlinjer
som TävlR anvisar.
TävlR skall genom den delegation som tilldelas av FS, besluta och nyttja de ekonomiska resurser som
ställs till TävlR förfogande, samt till FS föreslå om budget och förslag i andra ekonomiska frågor som
berör tävlingsverksamheten.
TävlR skall besluta om urvalsmodeller som skall gälla för nationella svenska mästerskap (SM).
§2
TävlR skall genom den delegation som tilldelas av FS, besluta om godkännande och sanktion för
anordnande av tävlingar inom landet, eller för Sverige i annat land.
TävlR skall fastställa den utbildningsplan som skall ligga till grund för utbildning och vidareutbildning
av funktionärer som erfordras för att bedriva tävlingar inom Sverige, eller andra funktionärer som må
erfordras från tid till annan och faller inom tävlingsrådets arbetsområde. I fråga om utbildningar skall
detta i största mån ske i samråd med SMTF Utbildningsråd.
§3
TävlR skall följa upp och bearbeta internationella förbunds regelverk för tävlingars anordnade,
anpassa dessa och så den svenska verksamheten harmoniserar med internationella regelverk och att
svensk lag kan bibehållas.

§ 4 Tävlingsrådets organisation
TävlR skall bestå av 5 ledamöter, varav 2 ledamöter alltid är självskrivna i sina egenskaper som
Elitansvarig och Förbundskapten.
Minst 3 av ledamöterna i TävlR skall vara medlemmar av förbundet. Ledamöter bör utses i första
hand inom den grupp medlemmar som har den erfarenhet som erfordras för tävlingsverksamhet,
t.ex. som förbundsfunktionär, arrangör eller annan som är lämplig.

Upptill 2 ledamöter kan vara personer med särskild kompetens som TävlR från tid till annan anser
erfordras i verksamheten. Sådan ledamot behöver inte vara medlem i förbundet, men bör vara
medlem inom ett aktiv RF verksamhet. I fall där särskild ledamot inte utses, skall även denna plats
utses av någon som är lämplig enligt huvudregeln ovan.
FS utser ordförande för TävlR årligen.
Ordföranden för TävlR kan sedan föreslå FS övriga två ledamöter till TävlR. Valet skall sedan
fastställas av FS. Om särskilda skäl föreligger, kan FS välja att utse annan ledamot av TävlR än vad
ordföranden föreslår.

§ 5 Begränsning i uppdrag
Ledamot i TävlR får inte vara ledamot med rösträtt i annat råd eller kommitté inom SMTF som har till
syfte att hantera del av tävlingsverksamhet inom Sverige för förbundet. Detta gäller dock inte sådan
ledamot som är förtroendevald av årsstämma till uppdrag som ledamot eller suppleant i FS, revisor
eller valberedning.

§ 6 Tävlings sanktion
TävlR skall, i den mån sådant sanktionsförfarande inte delegerats till central hantering på kansliet,
lämna sanktion till arrangör som skall genomföra en tävling inom förbundets verksamhet eller för
förbundets medlemmar.
Sanktion får endast lämnas till förening ansluten till förbundet.
Sanktion får endast lämnas till den arrangör, som kan genom att avge en plan på tävlingens
genomförande, enligt TävlR kravspecifikation som skall uppta kraven enligt gällande regelverk, och
som på ett betryggande sätt kan antas genomföra den i enlighet med dessa regler.
Sanktion får nekas, eller utges mot särskilda krav, om arrangören inte inkommer med plan för
tävlingen i god tid före tävlingen och att denna plan uppfyller kraven, eller om arrangör tidigare
genomfört tävling som efter genomförandet visat sig inte uppfylla reglerna eller att kritik funnits mot
tävlingen. Sanktion skall också nekas den arrangör som uppenbarligen inte har tillräckligt
medlemsantal i föreningen, för att skäligen klara av att genomföra tävlingen. Arrangören får ta in
andra funktionärer, men detta skall då detaljerat anges.
Sanktion får inte lämnas om det kan antas att arrangörens ekonomiska åtaganden inte kan fullgöras.
För att erhålla sanktion, får TävlR föreskriva särskilda villkor för betryggande av ekonomiska
åtaganden.
Sanktion som inte inkommit senast 2 veckor före tävlingsstart, bör inte beviljas om inte särskilda skäl
föreligger.
Sanktion får aldrig beviljas om inte tävlingen kan med säkerhet kan uppfylla kravet på behöriga
domare och läkare, samt med säkerhet kan uppfylla kraven enligt Kampsportslagen, annan svensk lag

eller skyldighet, på annat sätt strider mot dessa eller förbundet övriga regler och stadgar, eller om
det direkt eller indirekt hos arrangören eller dessa samarbetspartners finns personer som enligt
förbundets stadgar, SB&K eller RF stadgar eller svensk lag och föreskrift, inte hade fått vara aktiv eller
vara medlem på grund av doping, eller annat brott som står i strid med nämnda stadgar. I fråga om
doping får även betraktas om arrangören direkt eller indirekt sponsras eller på annat sätt låter
tävlingen ha koppling till företag som agerat menligt mot idrotten.

§ 7 Tävlingsschema och register
TävlR skall årligen i god tid, och under året löpande, upprätthålla ett schema / kalendarium, för
kommande tävlingar som lämnats sanktion för. I sådan uppgift skall även lämnas uppgift om vilken
arrangör och hos denne vem, som är ansvarig för tävlingens genomförande.
TävlR skall efter genomförd tävling föra register över genomförd tävling, tävlingsresultat, eventuella
händelser och annat som kan vara av såväl statistiskt intresse som av framtida sanktionsintresse.
Uppgifter skall föras på sätt som TävlR avgör.

§ 8 Förbundskapten och Landslag
Förbundet skall ha ett landslag. Landslaget skall utses av Förbundskapten och fastställas av FS i den
mån detta ansvar inte delegerats, efter hörande med TävlR.
Förbundskapten ingår som ordinarie ledamot i TävlR.
Förbundskapten skall årligen, senast en månad före tävlingssäsongens inledande, offentliggöra vilken
urvalsmodell som skall gälla för uttag till svenska landslaget. Urvalsmodell skall utarbetas i samråd
med TävlR. Om ingen urvalsmodell lämnats, gäller den som gällt året före. FS får om synnerligen
särskilda skäl föreligger, ändra urvalsmodell.
Landslaget skall tilldelas egen budgetpost i förbundets årliga budget. Ansvarig för budgeten är
Förbundskaptenen.
Förbundskaptenen kan utse en eller flera landslagscoacher, t.ex. landslagscoach för seniorer
respektive juniorer. Coach har det ansvarsområde den tilldelas av förbundskaptenen.
Förbundskaptenen utser övriga funktionärer till landslagets assistans.
Alla val förbundskapten gör av personer inom landslaget, skall fastställas av FS, eller om det
delegerats till TävlR av detta, för att äga giltighet.
Särskild plan för landslagets arbete och organisation skall upprättas av förbundskapten och fastställas
av FS, efter samråd med TävlR.
Vad ovan anges om förbundskapten, gäller istället TävlR, under sådan tid förbundskapten inte utsetts
och fastställts av FS.

§ 9 Elitansvarig
Förbundet skall ha en långsiktig elitsatsning. Denna skall hanteras av en Elitansvarig.
Elitansvarig utses av FS.
Elitansvarig ingår som ordinarie ledamot i TävlR.
Elitansvarig skall planera och leda förbundets långsiktiga satsning på elitverksamhet inom idrotten,
sett utifrån ett breddperspektiv. Målet skall vara att redan från ungdomsverksamhet identifiera och
stödja föreningar eller enskildas behov för att öka kvalité och kvantitet av elitsatsande utövare inom
SMTF.
Med elitsatsning menas, att utövaren har som målsättning att aktivt tävla inom idrotten med målet
att uppnå viss ranking inom främst B och A klass, proffsklass eller att nå möjlighet till uttagning till
landslag inom SMTFs verksamhetsområde, för att företräda Sverige i internationella sammanhang.
Elitansvarig skall lägga fram en plan för hur arbetet med elitsatsning skall verka. Planen bör vara lägst
omfattande 3-5 års perspektiv. Planen skall vara utförd så att utfallet av förbundets elitsatsningar är
mätbara. Planen skall tillställas TävlR, och årligen revideras och uppföljas.
Elitansvarig skall samverka med Förbundskapten för att bistå med möjligt urval till landslaget.
Elitansvarig kan utse en eller flera assisterande elitfunktionärer i sin Elitgrupp. Alla val elitansvarig gör
av personer till elitgruppen, skall fastställas av FS, eller om det delegerats till TävlR av detta, för att
äga giltighet.
Vad ovan anges om elitansvarig, gäller istället TävlR, under sådan tid elitansvarig inte utsetts och
fastställts av FS.

§ 10 Funktionärsjäv
Den som innehar uppdrag som ledamot i TävlR, är förbundskapten eller landslagscoach, får inte vara
ansvarig för tävling enligt dessa regler. Dock kan undantag lämnas av FS, om tävlingen endast utgör
en begränsad klubbtävlingen med högst två medlemsföreningar involverade.
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