VÅRDNADSHAVARE MEDGER TÄVLANDE FÖR MINDERÅRIGT BARN
Masthuggets Kampsportsklubb erbjuder medlemmar som vill chansen att tävla i Thaiboxning.
Minderårig medlem (-18 år) måste ha godkännande från vårdnadshavare.
FÅR MAN SLÅ HÅRT? Masthuggets Kampsportsklubb låter aldrig barn under 18 år tävla i full kontakt.
Det betyder att barnen aldrig får slå hårt på varandra i träning eller tävling. Exakt hur tävlingen går till
beror på ålder och tävlingserfarenhet.
DIPLOM: Små barn upp till 13 år tävlar i klass ”Diplom”. Ingen vinnare utses och ingen hård kontakt
får användas.
D-KLASS JUNIOR: Barn i ålder 13-15 år får tävla i D-klass Junior där det inte får vara hård kontakt.
Man vinner eller förlorar på poäng. Slag mot huvudet får endast markeras.
D-KLASS: Är man över 15 år gammal tävlar man i D-klass. Ingen hård kontakt får användas. Barn
under 18 år får inte möta vuxen över 18 år. Vinst eller förlust på poäng.
REGLER: För mer information om reglerna, läs här: https://muaythai.se/wpcontent/uploads/Svenska-Muaythai-F%C3%B6rbundets-regler-vid-diplom-d-och-d-junior.pdf
TÄVLINGSKORT: Den som vill tävla måste ansöka om tävlingskort
(https://www.budokampsport.se/ansokningar/tavlingskort/)
SIGNERA: Genom att signera detta dokument medger du att ditt minderåriga barn har din tillåtelse
att tävla i kampsport utan full kontaktgrad. Du medger också att du läst igenom reglerna (se länk
ovan) och att du är införstådd i vad det innebär att tävla.
SKADOR? Tävlanden i all form av idrott kan innebära risk för skador. I fotboll kan man stuka foten
och i hockey kan man slå i huvudet. Det är inte avsiktligt men det kan ske. Thaiboxning är inget
undantag. Våra coacher är mycket noggranna med att skydda våra fighters. Skador är ytterst
ovanliga. Men det är inte helt omöjligt att små men ofarliga skador sker.
KONTAKTA OSS: Vårdnadshavare är alltid välkomna att komma och titta på träningar, prata med
våra instruktörer eller emaila frågor till info@masthuggetskampsportsklubb.se.

∑ SIGNERAS:_______________________________________________
∑ NAMNFÖRTYDLIGANDE:_____________________________________
∑ RELATION TILL BARNET:_____________________________________
∑ BARNETS NAMN:___________________________________________
∑ DITT TELEFONNUMMER:_____________________________________

