
Dennis Pillai (Pancrase Shootfighting) vs Henric Lönnroth 
(Stockholm MMA)

Protest
"Hej mitt namn är Rodrigo Nava quisbert och är Coach för Nexus Sthlm shoot (stockholm mma och 
thai boxnings förening)
Matchen där vår deltagare henric lönnroth förlorade på poäng bör ses över
Den stående räkningen var obefogad,
Henric plockade poäng i alla områden,  stånde striking nertagning samt brottningen på marken
Både poäng domare samt huvud domare bör granskas grundligt!!!

Mvh Rodrigo nava"

Initial bedömning
Protesten riktar sig mot två områden. Dels kring att den räkning som utdelades av matchdomaren 
var obefogad och dels att Henric Lönnroth plockade poäng i alla områden (vilket i sin tur insinuerar 
att denne borde vunnit på poäng.

Det är med andra ord en specifik del kring räkningen samt en mer allmänt hållen del mot 
poängsättningen. Nedan följer de regler inom respektive område som gäller.

§ 23 FALL OCH NEDSLAGNING
Om en tävlande är nedslagen skall hans motståndare genast bege sig till den neutrala hörna som 
matchdomaren anvisar. Vid andra nedslagningen av en tävlande i samma rond skall matchdomaren 
stoppa matchen.

I följande situationer skall matchdomaren stoppa matchen för att utdela en räkning:

23.1     Om den tävlande berör golvet med någon annan kroppsdel än fötterna till följd av slag eller 
spark.
23.2     Om den tävlande hänger försvarslös på repen/mot buren till följd av slag eller spark.
24.3     Om den tävlande efter en hård träff inte har fallit eller hänger över repen, men befinner sig i 
ett omtöcknat tillstånd så att den tävlande, enligt ringdomarens åsikt, inte kan fortsätta matchen.
24.4    Om den tävlande endast försöker blockera en större mängd slag eller sparkar utan att utföra 
tekniker tillbaka eller att flytta på sig.

§ 29 DOMSLUTSKRITERIER
29.1     Aktivitet inom områdena: Striking (slag, sparkar och knän) i stående kamp, clinch (stående 
brottning), kast/nedtagningar, positionsförbättring och striking submissionförsök (låsförsök) skall 
premieras.
29.2     Teknisk skicklighet – Teknikerna skall vara väl utförda,  enbart aggressivitet premieras inte.
29.3     Sportslighet – Tävlande måste uppvisa sportslighet

Kommentar:  Tävling i Shootfighting har till syfte att utveckla de tävlandes skicklighet i tre områden: 
Stående kamp, clinch med nedtagningar och markkamp. En tävlande kan inte räkna med att vinna på 
domslut genom att endast visa skicklighet i delar av dessa områden. En tävlande som fokuserar på 
att stoppa alla nedtagningsförsök och inte visa skicklighet i markkamp kan bara vinna en match ifall 
denne dominerat tydligt i den stående kampen med aktivitet och skicklighet. På samma sätt gäller 
det för en tävlande som endast vill kämpa i markkamp och helt undvika den stående kampen.
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§ 33 PROTEST
33.1     Om en tävlande eller dennes sekonder anser att ett matchresultat är felaktigt kan en protest 
inlämnas till SMMAF inom 48 timmar efter avslutad tävling. Protesten skall innehålla uppgifter om 
vilken match det gäller, vad man protesterar mot, argumentation för detta, hur man anser att 
matchen borde dömas samt kompletta kontaktuppgifter.
33.2     Matchresultatet skall endast ändras om ett uppenbart fel, vilket inverkat på matchresultatet, 
begåtts av matchdomaren, poängdomarna eller annan funktionär.

Bedömning gällande räkning
Videogranskning ger att Pillai utdelar ett (1) knä och 6-7 slag mot Lönnroth i sekvensen innan 
domaren bryter för räkning. Här har domaren tolkat situationen att passa för regel 24.4 (om den 
tävlande endast försöker blockera en större mängd slag eller sparkar utan att utföra tekniker tillbaka 
eller att flytta på sig)

Det går med den regeln bakom sig inte att säga att domaren har gjort ett uppenbart fel då 
sekvensen stämmer relativt väl med regelskrivningen. Denna del av protesten avslås.

Bedömning gällande poängsättning
Videogranskningen ger ett entydigt bild om att i rond 1 har Lönnroth flest poänggivande tekniker 
medan rond 2 tillfaller Pillai på samma grunder (enligt § 29). Men domslutet tillfaller Pillai tydligt pga 
räkningen i rond 1 vilket gör Pillai till klar matchvinnare.

Resultat
Protesten avslås

Jesper Gunnarson
Matchmaker
Adjungerad från bedömningskommittén
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