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Mötesinformation
Syfte:
Datum:
Deltagare:

Möte SMMAF TK Per Capsulam
2015-11-28
Närvarande
Jesper Gunnarson, Ordförande
Christer Ringblom. Ledamot
Måns Nilsson, Ledamot
Jörgen Segerlind, Ledamot
Pär Larsson, Ledamot

Dagordning och Protokoll
Formalia
1. Jesper Gunnarson valdes till mötesordförande
2. Måns Nilsson valdes till sekreterare
3. Christer Ringblom valdes till justeringsman

4. Angående tävlande som gått proffsmatcher
Beslutades gällande tävlande i ligan som gått proffsmatcher att:
 De kan delta i SM i Amatör-MMA under förutsättning att:
o Turneringen inte är full (dvs färre än 8 andra tävlande)
o Att sådan tävlande inte har klubbkamrat bakom sig på rankingen
Notera att beslutet inte påverkar SM i Shootfighting.
Bakgrund och motivering till beslut:
Det finns två bakomliggande faktorer till beslutet. Dessa är
 SM i Amatör-MMA fungerar som uttagningsturnering för landslaget
 IMMAF låter inga personer som gått proffsmatch delta i deras turneringar (VM, EM
etc)
I Svenska Amatör-MMA och Shootfightingligan finns ett litet fåtal tävlande som vid något
tillfälle gått matcher som räknas som proffsmatcher enligt IMMAFs definition. Om dessa
deltar på SM kommer de ”blockera” landslagsplatser för tävlande som kan delta i IMMAFs
turneringar. Genom ovanstående beslut begränsas tävlande som gått proffsmatcher ifrån
att delta på SM för att de inte skall blockera för andra tävlande. Dock ges en viss
möjlighet att under vissa omständigheter att delta på SM.
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5. Landslagsuppdrag
Beslutades att
 Svenska tävlande som deltar i IMMAFs turneringar skall erhålla rankingpoäng per
varje match i likhet med de regler som finns i ligan.
Bakgrund och motivering till beslut:
Nuvarande system ger att SM-vinnaren får en landslagsplats och är garanterad plats i
nästkommande SM. Vad som är nytt är att det är möjligt att skicka fler personer än SMvinnaren på internationella uppdrag som förekom på senaste IMMAF EM. Detta inkluderar
personer som inte har någon garanterad plats på SM.
Då en turnering som EM är krävande så innebär det i praktiken att de personer som
erbjuds landslagsplats är tvungna att avstå tävlingar i ligan i förmån för förberedelser för
den internationella tävlingen. Detta innebär ett olyckligt val att antingen satsa på den
kommande internationella tävlingen eller samla rankingpoäng i ligan för att nå SM.
Genom att införa rankingpoäng för internationella IMMAF mästerskap korrigeras detta.
Stockholm 2015-11-28
Ordförande
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