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PROTOKOLL 
 
MÖTET AVSER Behandling av protest angående domslut i match mellan 

Nermin Mehmedagic och Jimmie Nilsson som gick på 
Colosseum Arena 1 den 11 Nov i Skövde 

DATUM OCH TID 2017-12-12 18:00 

TYP AV MÖTE Arbetsmöte 
 
1. FORMALIA – Val av mötesordförande  

Styrelsen valde Rebin Saber till mötesordförande. 
 
2. FORMALIA – Val av mötessekreterare  

Styrelsen valde Måns Nilsson till mötessekreterare. 
 
3. FORMALIA – Val av en justerare 

Styrelsen valde Tom Qvarfordt till justerare 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var: Rebin Saber, Måns Nilsson, Tom Qvarfordt 
  
 
5. Beslut – Protest 

Protest i korthet:	”Vi vill protestera mot domslutet (1-2) i Matchen mellan Nermin 
Mehmedagic och Jimmie Nilsson som gick på Colosseum Arena 1 den 11 Nov i 
Skövde… Vi anser att Nermin Mehmedagic enligt regelverket vann rond 1 och 2 och 
att domslutet ändras till vinst för Nermin Mehmedagic.” 
 
Paragrafer i regelverk för MMA A-klass som berörs: 
 
§ 30 BEDÖMNINGSKRITERIER OCH POÄNGSÄTTNING  
- 30.1 Bedömningskriterier: · Effektiva slag, sparkar och knän (s.k. striking). · Effektiv grappling. · 
Kontroll av ringen/buren.  
 
- 30.2 Bedömningen ska göras utifrån det som förekommer i 30.1 och avgörs av vad som ger mest 
övervikt i poäng av effektiv striking, effektiv grappling samt kontroll av ringen/buren. · Effektiva slag, 
sparkar och knän bedöms genom att bestämma det totala antalet effektiva slag, sparkar och knän. 
 
30.3 Poängsättning  
- Poängdomarna använder sig av ”10-Point Must System”. Det innebär att vinnaren av en rond tilldelas 
10 poäng och förloraren maximalt 9 poäng 
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30.4 Poängdomarna ska använda en glidande skala och värdera den tid de tävlande är i stående 
respektive markposition: 
- Om de tävlande tillbringat största delen av ronden i markposition, skall: (a) effektiv grappling vägas in 
först; och (b) effektiv striking vägas in därefter 
- Om de tävlande tillbringat största delen av ronden i stående position, skall: (a) effektiv striking vägas 
in först; och (b) effektiv grappling vägas in därefter 
- En rond bedöms som 10-8 när en tävlande dominerar i mycket hög utsträckning genom striking eller 
grappling. 
- Om en rond genomförts lika lång tid i stående kamp som markkamp, skall striking och grappling vägas 
in lika. 
 
Kommentar: Bedömningskommittén konstaterar att inget uppenbart fel gentemot 
rådande regelverk begåtts. Som uppenbart fel avses otillåtna tekniker eller händelse 
som inverkar menligt på matchbild eller utövarnas förutsättningar för att genomföra 
matchen.  
 
När en match går till domslut är det poängdomarnas sak att bedöma respektive 
utövares insatser i enlighet med gällande regelverk, och utifrån det fälla ett avgörande. 
Matchen i fråga är jämn, något som bekräftas av domarsiffrorna 2-1, och 
bedömningskommittén saknar således anledning att överpröva en tillsatt 
poängdomarens slutsats. 
 
Utslag: Protesten avslås. 
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