Tävling: Frontier Open Battle 20
Datum: 2020-02-29
Match 1 (C-Klass): 65,8 kg: Noah Hedenberg vs. Mahmoud Salman

Protest i Korthet:
Noah Hedenberg har mött Mahmoud Salman i Frontier Open Battle 20. Denna överklagan
berör delvis domslutskriterierna som inte tillämpats under matchen samt delvis grunden för
poängdomarnas rena formalia vid beräknandet av poängen för ronderna.
Noah Hedenberg ska anses ha vunnit matchen i och med att han för det första visat tydligt mer
aktivitet genom att gå på fler nedtagningar samt kontrollera Mahmoud mot buren. Vidare har
även Noah gått på fler lås i syfte att avsluta matchen. Slagväxlingarna har varit på en jämn
nivå. Noah har även visat mer teknisk överlägsenhet.
Utöver dessa omständigheter framkommer det att endast en domare har fyllt i ’’Score Sheet’’
korrekt, denna domare som fyllt i korrekt har tilldelat vinsten till Noah.
Yrkanden: Vi yrkar i första hand att Noah Hedenberg ska tilldelas vinst via domslut mot
bakgrund till den enda korrekt ifyllda Score Sheeten.
Vi yrkar i andra hand att Noah Hedenberg ska tilldelas vinst via domslut efter en bedömning
av Tävlingskommitéen.
Vi yrkar i tredje hand att matchen mot bakgrund till de omständigheter som råder med
tvivelaktigheten kring poängbedömning och domarnas vilja ska dömas som oavgjord.
Paragrafer i regelverk för MMA C-klass som berörs
12. Poängdomare
12.4. Poängdomarna skall oberoende av andra ge de tävlande poäng för varje rond samt fylla i
poängformuläret för ronden vardera.
12.5. Vinnaren av en rond avgörs av domslutskriterierna enligt punkt 31.
12.6. Vid matchen slut skall poängdomarna sammanställa poängen för samtliga ronder.
12.7. Poängdomarna skall överlämna poängprotokollet med matchresultatet tydligt markerat
31. Domslutskritierier
31.1. Aktivitet inom områdena: Striking (slag, sparkar och knän), clinch (stående brottning),
kast/nedtagningar, positionsförbättring och submissionförsök (låsförsök) skall premieras.
31.2. Teknisk skicklighet – Teknikerna skall vara väl utförda, enbart aggressivitet premieras
inte.

Kommentar Tävlingskommittén:
Efter att ha tagit del av de bild material i protesten bedömer Tävlingskommittén resultatet i
berörd match för ogiltigt, detta då man anser att det är felaktigt samt grovt felaktigt ifyllda
scorecards som för granskande part ej går att tolka.
Tävlingskommittén väljer därför att poäng döma om matchen utefter rådande regelverk med
det video material som bifogats. Efter denna bedömnings tilldelar Tävlingskommittén Noah
Hedenberg vinsten via domslut.

Utfall
protesten bifalls, Noah Hedenberg tilldelas vinsten efter Tävlingskommitténs omdöming av
matchen pga ogiltigt domslut.

