
Svenska ITF Förbundet  
Godkända skydd för tävlingar sanktionerade av SIF 
___________________________________________________ 
 
Bestämmelser från och med år 2018 
 
HANDSKAR OCH FOTSKYDD 
Alla märken är godkända för yngre miniorer, miniorer och kadetter. 

                        Blå och röda skydd beroende på utövarens sida. Dessutom neutrala skydd svarta eller vita oavsett utövarens 
sida. 

                        6oz - 8oz för yngre miniorer och miniorer. 8oz - 10oz för kadetter. Samt öppna handskar i passande storlek. 
  
                        ITF godkända hand- och fotskydd för yngre juniorer, juniorer och seniorer. 
                        Blå och röda hand- och fotskydd beroende på utövarens sida. 
  
                        HJÄLMAR 

                        Alla märken är tillåtna så länge de är heltäckande med stoppning, dvs även ovansidan. 
  
                        Blå eller röd hjälm beroende på utövarens sida för juniorer och seniorer. 
  
                        Blå eller röd hjälm med visir beroende på utövarens sida för yngre juniorer.  
                        Dessutom neutral färg svart eller vit hjälm med visir oavsett utövarens sida för yngre juniorer.  
  
                        Blå eller röd hjälm beroende på utövarens sida för yngre miniorer, miniorer och kadetter.  
                        Dessutom neutral färg svart eller vit hjälm oavsett utövarens sida för yngre miniorer, miniorer och 

kadetter.  
 
 KAMPVÄSTAR 

                        Alla märken på kampvästar är tillåtna. 
                        Blå eller röd kampväst beroende på utövarens sida yngre miniorer och miniorer. 
  
 TANDSKYDD 

                        Genomskinligt tandskydd. 
 

Bestämmelser från och med år 2022 
 
 HANDSKAR OCH FOTSKYDD 
                        Alla märken är godkända för yngre miniorer, miniorer och kadetter. 
                        Blå och röda skydd beroende på utövarens sida. Dessutom neutrala skydd svarta eller vita oavsett utövarens 

sida. 
                        Endast öppna handskar, ITF approved eller liknade handskar av andra märken. 
                        
 HJÄLMAR 

                        ITF godkända hjälmar för juniorer och seniorer. 
                        Blå eller röd hjälm beroende på utövarens sida för juniorer och seniorer. 
  
                        ITF godkända märken för yngre juniorer. 
                        Blå eller röd hjälm med visir beroende på utövarens sida för yngre juniorer.  
                       Dessutom neutral färg svart eller vit hjälm med visir oavsett utövarens sida för yngre juniorer.  
                        

Alla märken är tillåtna för yngre miniorer, miniorer, kadetter. 
                        Blå eller röd hjälm beroende på utövarens sida för yngre miniorer, miniorer och kadetter.  

Dessutom neutral färg svart eller vit hjälm oavsett utövarens sida för yngre miniorer, miniorer och kadetter.   
                        
                        DOBOKS 
                       ITF godkända märken. 

 


