
Protest 

Tävling: Frontier Battle 19 

Datum: 2019-10-05 

Match 10 (B-Klass): 70,3 kg: Adam Foureaux vs. William Swärd 

Protest I Korthet 

1. Adam har slagit William i rond 1 vilket resulterat i en räkning. Detta ska leda till en 10–8 

rond enligt reglemente. Även om William vann nästa rond med 10–9 ska matchen i sin 

helhet leda till vinst för Adam Foureaux enligt domslut. 

 

2. William Swärd har i markkamp slagit Adam Foureaux upprepade gånger. Detta ska leda till 

omedelbar diskvalificering. 

Yrkanden: 

Vi yrkar i första hand att Adam Foureaux ska tilldelas vinst via domslut. 

I andra hand yrkar vi diskvalificering för William Swärd i det fall Adam inte tilldelas vinst via 

domslut. Detta leder därmed till vinst via diskvalificering för Adam Foureaux. 
 

Paragrafer i regelverk för MMA B-klass som berörs 

22.1. Slag, knä eller spark i markkamp. 

Markkamp definieras av att någon av de tävlande har någon annan kroppsdel än fötterna i 

mattan, förutom fingrar eller en av händerna. 

25. Räkning 

25.1. Om den tävlande berör golvet med någon annan kroppsdel än fötterna till följd av slag 

eller spark. 

27. Diskvalificering 

27.1. Vid avsiktlig, allvarlig eller upprepad förseelse kan Matchdomaren eller 

tävlingsledaren diskvalificera den tävlande. 

Kommentar Bedömningskommitenten  

Matchen är relativt jämn i övrigt och då ska man med poängavdraget inte kunna vinna, 

därav bör Adam tilldelas vinsten via domslut pga poängavdraget motståndaren får efter 

nedslagningen i rond 1. 

Angående det otillåtna slaget så är det i ett ett läge där dom går in och ur "3 punkts" regel 

situationen.Enligt regelsystemet kan man inte spela på "3 punkts" reglen och gå in och ur 

detta för att motståndaren ska göra omedvetna reglebrott. Det är inget slag av betydelse 



eller medvetena och upprepade slag när motståndaren är i 3 punkters zonen. Därav inget 

som bedömningskommitenten anser att man behöver diciplinära åtgärder för.  

Utfall 

protesten bifalls, domslutet ändras Adam Foureaux tilldelas vinst via domslut med siffrorna 

10-9 

 

 


