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Mötesinformation 
Syfte: Möte Pro-kommittén 

Datum: 2011-04-13 

Deltagare: Närvarande 

Marko Gyllenland, Ordförande 

Robert Sundel, Vice ordförande 

Mattias Awad, Ledamot 

Jani Lax, Ledamot 

Manos Terziane, Ledamot 

  

Protokoll 

Beträffande bedömning av matcher i Internationell Professionell MMA. 

 

Pro-kommittén har behandlat följande inkomna förfrågan avseende matcher i 

Internationell Professionell MMA i uppdrag för SMMAF: 

 

Arrangör: Superior Entertainment AB 

Kontaktperson: Babak Aghavali 

Tävling: Superior Challange 7 

Datum: 30 april  

Plats: Hovet, Stockholm 

 

Matcher: 

Thales Leites vs Jeremy Horn (titelmatch) 

Reza Madadi vs Rich Clementi (titelmatch) 

Diego Gonzalez vs Daniel Acacio (titelmatch) 

David Bielkheden vs Yuya Shirai 

Matti Mäkelä vs Hector Ramirez 

  

Pro-kommittén har fört en dialog utifrån de arbetsriktlinjer som erhållits från SMMAF (se 

nedan) för att bedöma ovanstående matcher. 

  

Pro-kommittén har beslutat följande:  

 

 Thales Leites vs Jeremy Horn; 

Det godkänns att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell 

MMA”. 

 

 Diego Gonzalez vs Daniel Acacio; 

Det godkänns att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell 

MMA”. 

  

 David Bielkheden vs Yuya Shirai; 

Det godkänns att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell 

MMA”. 

  

 Reza Madadi vs Rich Clementi;  

Det avslås att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell MMA”. 

 

 Matti Mäkelä vs Hector Ramirez; 

Det avslås att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell MMA”. 

  

 

 

 



Svenska MMA 

Förbundet 

Skapad av: 

Jesper Gunnarson 
Senast uppdaterad: 

2011-04-13 
Sida: 

2 (3) 

 

Motivering: 

 

Thales Leites vs Jeremy Horn: Bägge har tävlat under detta regelverk tidigare vid flertal 

tillfällen och har lång erfarenhet. 

  

Diego Gonzalez vs Daniel Acacio: Diego Gonzalez har lång erfarenhet med många 

matcher mot meriterat motstånd. Daniel Acacio har gått matcher med detta regelverk 

tidigare vid flertal tillfällen. 

  

David Bielkheden vs Yuya Shirai: David Bielkheden har gått under detta regelverk 

tidigare och har lång erfarenhet. Yuya Shirai tillhör världseliten i sin viktklass och har 

lång erfarenhet. 

  

Reza Madadi vs Rich Clementi: Reza Madadi saknar lite erfarenhet från internationella 

matcher på den yppersta nivån och har några för få matcher i bagaget. Det är dock ett 

gränsfall men vi väljer att avslå ansökan. Rich Clementi har lång erfarenhet. 

 

Matti Mäkelä vs Hector Ramirez: Matti Mäkelä har många matcher bakom sig men har 

inte gått så många matcher i sin nya tyngre viktklass. Vi väljer att avslå ansökan. Hector 

Ramirez har lång erfarenhet. 

  

Beslutet har inte varit helt enkelt, men är ett enhälligt beslut efter att noga ha vägt in 

allas synpunkter och fört en diskussion via e-mail och telefon. Alla beslutsfattande 

ledamöter har kunnat enas och ställa sig bakom beslutet. 

 

Noteras skall att Manos Terziane fått föra fram sina synpunkter, men inte deltagit i 

beslutet, enligt de kriterier som SMMAF lagt fram på grund av jäv-situation. 

   

Göteborg den 14 april 2011 

   

________________________ 

  

Marko Gyllenland 

Robert Sundel 

Mattias Awad 

Jani Lax 

Manos Terziane 
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Pro-kommitténs arbetsdirektiv: 

 

  

1. Pro-kommittén ska efter bästa förmåga avgöra vilka individer (avser både 

svenska och utländska idrottare) som kan komma i fråga för att tävla under 

regelverket Internationell Professionell MMA (Unified Rules) i Sverige. 

 

2. Pro-kommittén ska efter bästa förmåga avgöra vilka matchningar som kan 

genomföras i Internationell Professionell MMA (Unified Rules) i Sverige. 

 

3. SMMAFs statliga tillstånd (beslut Dnr: 216-05801-2010) som ger förbundet rätten 

att arrangera matcher i Internationell Professionell MMA (Unified Rules) är 

omgärdat av ett flertal villkor. Ett av dessa villkor är att de tävlande ska hålla hög 

internationell nivå. Pro-kommittén har därför att tillse att de individer och de 

matcher som bedöms vara aktuella för Internationell Professionell MMA (Unified 

Rules) håller en hög internationell nivå. (En riktlinje i detta sammanhang är att 

matchningen eller individen skulle kunna platsa i UFC.) 

 

4. Under 2011 får Pro-kommittén endast godkänna tre (3) matcher i Internationell 

Professionell MMA (Unified Rules) per evenemang/gala. (Denna begränsning 

kommer att revideras av styrelsen inför verksamhetsåret 2012.)  

 

5. Samtliga ledamöter i Pro-kommittén har en röst.  Vid lika röstetal har 

kommittéordförande utslagsröst. 

 

6. I det fall en ledamot är jävig (genom, exempelvis, inblandning i matchningen som 

ska bedömas eller har koppling till individen som ska bedömas) kan denne inte 

rösta. 

 

7. I det fall kommittéordförande är jävig (genom, exempelvis, inblandning i 

matchningen som ska bedömas eller har koppling till individen som ska bedömas) 

kan denne inte rösta. Vice kommittéordförande har i sådana fall utslagsröst vid 

lika röstetal. 

 

8. Styrelsen i SMMAF kommer löpande skicka bedömningsärenden till Pro-

kommitténs ordförande (alternativt vice kommittéordförande i de fall ordinarie 

kommittéordförande är jävig). Kommittéordförande kommer samordna arbetet i 

Pro-kommittén och inom två arbetsveckor återkomma till styrelsen med 

bedömningsutfall. 


