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Förslag om kriterier för Landslagsuttagning mm 

Dokumentinformation 
Detta dokument innehåller kriterier från SMMAF tävlingskommitté (TK) för hur 

landslagsuttagning i Amatör MMA skall gå till. Med kriterier menas att det är ett 

automatiskt sätt att ta ut ett landslag baserat på systemet nedan 

SM och Svenska Amatör-MMA och 

Shootfightingligan 
SMMAF har en Amatör-MMA och Shootfightingliga (ligan)med 13-14 tävlingar per år. Vid 

dessa tävlingar erhåller tävlande rankingpoäng. De som ligger högst på listan efter alla 

tävlingar kommer bli erbjudan att delta i en SM-turnering. Vinnaren av turneringen blir 

svensk mästare. 

Uttagning till landslag och internationella 

mästerskap 
Vinnaren av respektive klass på SM skall erbjudas en landslagsplats såväl som att bli 

Sveriges representant i de internationella mästerskapen (VM, EM och NM).  

Turordning vid uttagning nytt SM-system 2016 -> 
Detta stycke beskriver vem som blir uttagen till landslaget baserat på TKs nya förslag 

hur SM skall genomföras.  

Utifall SM vinnaren har förhinder att delta i mästerskap skall uttagning ske i fallande 

skala 

1. SM 2:a 

2. SM semifinalist med högst rankingpoäng 

3. SM semifinalist med lägst rankingpoäng 

4. SM kvartsfinalist med högst rankingpoäng, näst högst osv. 

 

Återfinns ingen alls i klassen är det vinnaren i Shootfighting SM som skall väljas under 

förutsättning att denne är redo för Amatör-MMA. 

 

Står klassen helt utan deltagare är det upp till TK tillsammans med Team Manager att ta 

ut deltagare. 

Turordning 2015 
I december 2014 kommer SM genomföras på det sätt som SM genomförts tidigare år. 

Turordningen under 2015 kommer därför vara lite annorlunda: 

 

Utifall SM vinnaren har förhinder att delta i mästerskap skall uttagning ske i fallande 

skala 

1. SM 2:a 

2. SM 3:a 

3. SM 4:a 

4. Deltagare med högst rankingpoäng som inte faller inom kategorin 1-3. 

 

Återfinns ingen alls i klassen är det vinnaren i Shootfighting SM som skall väljas under 

förutsättning att denne är redo för Amatör-MMA med tillhörande turordning inom 

Shootfighting. 

 

Står klassen helt utan deltagare är det upp till TK tillsammans med Team Manager att ta 

ut deltagare. 
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Landskamper 
Ovanstående regler för uttagning gäller mästerskap. För landskamper gäller samma 

principer. 

Landslagsläger och landslagsläger 
TK rekommenderar att till landslagsläger kallas fler utövare än de som är kvalificerade till 

mästerskap enligt ovan. Detta för att deltagarna skall kunna få bra sparringutbyte mm. 

Hur stor truppen skall vara beror på aktiviteter och budget för landslag. En 

rekommendation kan vara att ta ut både SM 1:a och 2:a i truppen. Uttagning av trupp 

sker efter turnordnigen ovan. 

 

TK önskar att styrelsen bifaller dessa förslag 
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