Bedömningskommittén

PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Behandling av protest angående domslut i match mellan
Tobias Harilla mot Kenneth Evensen

DATUM OCH TID

2018-07-01

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: Man menar att det blivit för tidig stopp baserat på utövarnas
erfarenhet, halka på canvas samt att Kenneth hade chans att återhämta sig.
Paragrafer i regelverk för Svensk Pro-MMA 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
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
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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.

Kommentar: Efter att ha studerat videoupptagningen av matchen kan
Bedömningskommittén konstatera att Tobias Harilla hade orsakat mer skada om
domaren inte stoppat. Flash knockout är INTE ett intelligent sätt att försvara sig då
man har blivit utslagen för att ”vakna" till av att man slår i marken.
Ringdomarens främsta uppgift är att skydda utövarna. Vi kan se att domaren sköter
sitt jobb och är ute efter fighters säkerhet.
Utslag: Protest avslås. Beslut står kvar. Tobias Harilla vinnare.
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