Protest
Tävling: Shoot Challenge 34
Datum: 2019-10-12
Match :Nermin Mehmedagic vs Gabriel Laserna

Protest I Korthet
Nermin fick i rondvilan mottaga sex hårda slag efter att ronden var slut. Att ett slag kan råka
fara iväg är en sak men flera stycken är helt oacceptabelt. Rutinerna behöver ses över.
Domaren behöver vara snabbare på det. Att domaren inte ingriper är anmärkningsvärt.
När det nu hade hänt skulle matchen ej ha fått fortgå, Nermin var såpass skakad av det
inträffade att han ej hade fortsatt fokus. Det handlar om den tävlandes säkerhet. Så
matchen borde ha brutits och motståndaren diskats.
Det är en ganska grov överträdelse mot reglerna i och med att det var ett flertal riktigt hårda
slag, tydligt efter att ronden var slut. Det är därför inte ok att detta registreras som förlust
för Nermin.

Paragrafer i regelverk för MMA A-klass som berörs
11.14. Matchdomaren skall stoppa matchen när signal som markerar rondens slut ljuder
23.14. Attackera motståndaren före match, under time out, under rondpaus eller efter
match.

Kommentar Bedömningskommitenten
Det är enligt bedömningkommiten tydligt utifrån det videomatriela som finns på händelsen
att fightern inte gör något fel. Det råder förvirring mellan matcdomaren och tidtagningen
om ronden är över eller ej, Domaren vet inte om ronden är slut eller ej bryter därav för
sent. Det är enligt reglerna domarens uppgift att bryta vid rondens slut och fighterns ska
följa domarens kommando och därav fightats tills domaren bryter.
Därav kan ingen vara aktuell då fightern har följt dom direktiv domaren har gett honom och
hållt sig till angivna regler, ingen diskning är därav aktuell.
Utifrån videomatrialet verkar Nermin inte påverkad av slagen något märkningvärt,
diskussion med domaren görs vad som säga går inte att veta på det angivnavideo
materialet. Någon läkar koll för att han skulle vara påverkad av slagen verkar således inte
behövas och nermin bör därav enligt reglerna vara ok att fortsätta matchen.
Således kan man inte argumentera att han skulle vara okapabel att fortsätta matchen.
Fouler sker och då är reglerverket till för att se till att fightern är fysiskt kapabel att fortsätta
vilket här verkar vara fallet. Den psykiska aspekten räknas inte in regelverket och bör därför

inte vara en faktor här heller. Om man anser att detta skulle vara en så stor faktor för sin
fighter att en vesäntlig skaderisk finns så har man som hörna möjlighet att bryta matchen.

Utfall
Protesten avslås, domslutet står fast

