MISTROVSTVÍ ČR V MUAYTHAI - AMATÉRŮ
- pravidla účasti pro rok 2019/2020
Tato soutěž je postavená na bázi předem sestavených zápasů, které probíhají
dle pravidel C.M.T.A.. Jedná se o zápasy kategorie „D“ (příležitostně s vloženými
zápasy jiných výkonnostních skupin) pod názvem Mistrovství České Republiky
v muaythai (dále jen MČR).
Ve spojení s touto soutěží je zveřejněn a stále aktualizován český amatérský
ratingový žebříček. Pouze sportovci, kteří budou v tomto oficiálním žebříčku umístěni
na 1.-5.místě, budou mít právo žádat a následně na základě rozhodnutí C.M.T.A.
bojovat o tituly Mistři České republiky. Do tohoto žebříčku se počítají body bojovníkům
pouze z akcí pořádaných C.M.T.A. potažmo organizovanými jinými spolupracujícími
pořadateli po dohodě a pod hlavičkou C.M.T.A..
Sérii těchto turnajů MČR bude C.M.T.A. spolupořádat s některými pořadateli již
zavedených turnajů, kteří budou mít zájem se na tomto projektu podílet.
Soutěž: Mistrovství České republiky v muaythai - základní stupeň národní soutěže
Styl: Muaythai
Všechny zápasy po celou sezonu jsou pouze v muaythai s lokty.
Pořadatel: C.M.T.A. - Česká Muaythai Asociace, z.s.
Soutěž probíhá od září do června vždy následujícího roku.
Jednotlivá kola Mistrovství ČR v muaythai organizace C.M.T.A. (dále jen „MČR“)
probíhají formou nominací jednotlivých závodníků (nikoli tedy formou „Open“).
S blížícím se termínem (min. 14 dní před dnem konání) zašle trenér klubu na e-mail
pořadatele jednotlivého kola MČR seznam jmen jím nominovaných závodníků
v následující podobě:
váha příjmení jméno
název klubu věk zápasnická historie (zápasnická
historie znamená počet všech absolvovaných zápasů v jakémkoliv bojovém umění)
U každého bojovníka zvlášť vyplnit veškeré výše uvedené údaje!!!!
Uzávěrka nominací je vždy 5 dní před samotnou akcí.
Nominace zápasníků posílejte e-mailem vždy na pořadatele samotného turnaje.
Jeho povinností bude Vás průběžně informovat o startovní listině, abyste se k ní

mohli vyjádřit a případně dořešit změny. Kontakty na jednotlivé pořadatele Vám
budou vždy zaslány s předstihem, společně s propozicemi akce z kanceláře
C.M.T.A..
Osoba k tomu určená následně vytvoří pracovní verzi startovní listiny, kterou zašle
všem trenérům k vyjádření se a připomínkám. Pokud se trenér nevyjádří, má se za to,
že daný zápas platí a proběhne. Proto prosíme, pozorně sledujte své e-maily a to až
do dne konání turnaje.
V den turnaje mají závodníci sraz v 10.00 hodin, kdy začíná registrace, lékařské
prohlídky a oficiální vážení závodníků.
Každý závodník se u vážení prokazuje „Pasem závodníka“, do kterého se zapisuje jeho
kompletní zápasová historie. Pas je možné zakoupit na každém jednotlivém kole MČR
za cenu 100 Kč.
Každý zápasník musí navážit váhu odpovídající váhové kategorii, ve které bude
startovat a která je uvedena na startovní listině.
Každý zápasník musí s sebou přinést vyplněný formulář „Lékařský posudek
o zdravotní způsobilosti“ ne starší 1 rok, který si C.M.T.A. ponechá a údaje
o absolvované zdravotní prohlídce a její platnosti zapíše závodníkovi do jeho pasu.
Po dobu platnosti lékařského posudku stačí, když se bude závodník na turnajích
prokazovat svým pasem, v němž je údaj o prohlídce uveden. Bez doložení platného
lékařského posudku na formuláři vydaném C.M.T.A. (veřejně přístupném na webu
C.M.T.A. www.czechmuaythai.cz v sekci „Ke stažení“) nebude v žádném případě
závodník připuštěn k zápasu, neboť není možné provádět zdravotní prohlídky na místě
před zápasem přítomným lékařem.
Mladiství bojovníci (kteří ještě nedovršili věku 18 let, tedy plnoletosti) musí přinést
Souhlas zákonného zástupce se startem na turnaji. Souhlas zákonného zástupce je
platný pro příslušný kalendářní rok (případně roky), C.M.T.A. si jej také ponechá ve své
evidenci a údaj zapíše do pasu zápasníka. Po dobu platnosti souhlasu zákonného
zástupce stačí, když se bude závodník na turnaji prokazovat svým pasem, v němž je
údaj o souhlasu uveden. Tiskopis naleznete rovněž na www.czechmuaythai.cz v sekci
„Ke stažení“.
Upozorňujeme: Bez souhlasu rodičů s podpisem nebudou v žádném případě startující
mladší 18-ti let připuštěni k zápasu!!
Zákonný zástupce však musí být osobně přítomen při každém zápase, popř. musí udělit
plnou moc např. trenérovi. Tuto plnou moc musí zápasník rovněž předložit
před startem. Tiskopis najdete na www.czechmuaythai.cz v sekci „Ke stažení“. C.M.T.A.
si ji ponechá ve své evidenci a vztahuje se pouze k danému turnaji. V případě účasti

zápasníka na dalším turnaji, kde nebude přítomen zákonný zástupce, musí plnou moc
předložit novou.
Start v této soutěži je umožněn i sportovcům registrovaným u jiných organizací
bojových sportů, avšak jsou povinni dodržet a splnit veškeré povinnosti a náležitosti
pravidel a řádů C.M.T.A..
Startovné:
- Členové klubů registrovaných v C.M.T.A. - dle informačního e-mailu, jež byl
registrovaným klubům zaslán.
- Ostatní hradí startovné ve výši 300 Kč; děti (mladší 15 let) mají startovné 200 Kč.
Pravidla: C.M.T.A. - Česká Muaythai Asociace, z.s., IFMA
Systém soutěže:
Do soutěže se započítávají veškeré zápasy MČR pod pravidly muaythai, jež jsou
organizovány či oficiálně zastřešeny C.M.T.A.. Zápasy exhibiční či s jinými názvy jako
například thaiboxing nebo zápasy bez loktů se do tabulek nezapočítávají.
Změna programu vyhrazena - sledujte stránky www.czechmuaythai.cz .
Pojištění: Všichni zápasníci na akcích pořádaných C.M.T.A. jsou pojištěni úrazovým
pojištěním prostřednictvím smlouvy, jež byla sjednána mezi Pojišťovnou VZP, a.s. a
Českým olympijským výborem, jehož je C.M.T.A. členem. Toto pojištění však není zcela
dostačující a je vhodné, aby se každý zápasník pojistil sám dle svého uvážení, neboť
zápasí na svoji vlastní zodpovědnost.
Povinné vybavení, chrániče IFMA: ochranná helma bez lícnic (ne Top Ten), chránič
zubů, chránič loktů, 10oz boxerské rukavice, chránič prsou (pouze ženy a dívky),
suspenzor, chrániče holení (látkové, IFMA) a ochranná vesta (zápasníci do 18-ti let).
Povinností všech závodníků je, aby nastoupili do zápasu v chráničích, které svojí
barvou (modrá nebo červená) souhlasí s barvou rohu, ve kterém zápasník nastupuje.
Povinností všech závodníků je, aby před každým zápasem zatančili waikru, případně
minimálně obešli celý ring. Pokud dojde ze strany jednoho účastníka zápasu (závodník,
trenér, sekundant) k posměšným posunkům či gestům na adresu druhého tančícího
závodníka, bude tomuto zápasníkovi, jehož strana se provinila, strženo 5 bodů
z bodového ohodnocení výsledku zápasu.
Veškeré ochranné pomůcky musí mít závodník na zápas od schválených dodavatelů
pro organizaci IFMA, kterými jsou: (Wesing, FBT, MTG, Dragon). Žádné jiné chrániče
nejsou přípustné.
Veškeré vybavení si je možno prozatím ještě zapůjčit přímo na místě konání turnaje.

Jednotlivé termíny MČR naleznete v Kalendáři akcí na úvodní straně webových stránek
C.M.T.A..
Před zahájením každého MČR provede hlavní rozhodčí poučení o sportovních
pravidlech. Každý závodník a jeho trenér je povinen účastnit se tohoto poučení.
Pravidla soutěže MČR v muaythai:
Pro sportovní sezonu 2019/2020 je vypsáno 10 kol MČR + následné Finále.
Možnost zápasit o titul “Amatérský Mistr ČR v muaythai“ mají nejprve ti zápasníci, kteří
jsou na prvním a druhém místě tabulky a jejichž součet umístění se v tabulce
po posledním kole soutěže není vyšší než 6. Znamená to, že pokud nebude vítěz
soutěže ochoten zápasit ve finále, může ho nahradit zápasník z pozice č. 2
se soupeřem z pozice č. 3 nebo č. 4. Pokud ani jeden z oslovených bojovníků nebude
chtít zápasit o titul, finálový zápas neproběhne.
Zápasník, který bude díky počtu bodů moci zasáhnout do bojů o titul “Amatérský Mistr
ČR v muaythai“, musí mít alespoň 4 výhry v dané roční soutěži MČR, min. však
6 zápasů a musí mít pozitivní bilanci výher oproti prohrám.
Tato povinnost se nevztahuje na juniorské kategorie do 15-ti let včetně, neboť
na základě dohody zástupců klubů na RK 2019 dojde k vypsání nové juniorské soutěže.
Tato soutěž bude pojata jako Mistrovství ČR juniorů do 15-ti let včetně. Její hlavní smysl
spočívá v zisku titulu „Amatérský Mistr ČR v muaythai“ ve výše zmíněných kategoriích.
Systém bude nastaven formou tzv. „soutěžního pavouka“, kdy v jednotlivých váhových
a věkových kategoriích bude možnost volného přihlášení se do soutěže s následnými
zápasy o první místo v kategorii a tím i zisk titulu „Amatérský Mistr ČR v muaythai“
daného roku. Nultý ročník nové soutěže s novými pravidly proběhne v roce 2020.
Přesné znění koncepce bude včas oznámeno jednotlivým členským klubům
prostřednictvím e-mailu a také budou podmínky zveřejněny na webu svazu.
Každý zápasník sbírá body jenom v té dané váhové kategorii, ve které zápasí. Budou
mu však přičteny body, pokud výjimečně z důvodu neobsazení zápasu ve své váhové
kategorii nastoupí do váhové kategorie jiné. /Příklad: zápasník nastupuje ve váhové
kategorii -81 kg, nemá soupeře, půjde zápas ve váze -86 kg, ale body se mu zapíší
ve váze -81 kg. Zápasník musí zůstat i navážit ve své váhové kategorii -81kg !!!/
Každému zápasníkovi budou zapsány body do té váhové kategorie, ve které byl
nominován a následně navážil. Pokud zápasník nenaváží nominovanou váhu, budou
mu body připsány ve váhové kategorii, kterou navážil, když zápas proběhne. V případě,
že soupeř nebude souhlasit se zápasem s těžším zápasníkem, vyhrává diskvalifikací a
získává 15 bodů dle hodnocení výsledků. Ten, který nenavážil a jehož soupeř
nesouhlasí se zápasem, nezískává žádné bodové ohodnocení.

Pokud budou do dané váhové kategorie nominovaní tři zápasníci, nebude se dopředu
sestavovat dvojice, ale zápasy se rozlosují až v den zápasu tj. na místě při vážení (toto
platí hlavně v případě sportovců ze stejného místa bydliště, případně ze shodného
s místem konání akce). Dva bojovníci budou zápasit spolu a třetí půjde s vítězem.
V tomto případě však platí ještě nová povinnost, že prvním nasazeným závodníkem
do zápasu bude ten, jehož vzdálenost z místa bydliště do místa konání akce je nejdelší,
totéž platí i pro druhého účastníka zápasu. Poslední z trojice s nejkratší vzdáleností
z místa bydliště do místa konání akce bude nasazen do volného zápasu, kde se utká
s vítězem zápasu první dvojice. Pokud však vítěz i poražený odmítnou nastoupit
do druhého utkání téhož dne, bude třetí účastník z uvedené trojice bez zápasu, avšak
získá tím přednostní právo startu v dalším kole MČR jako první nasazený a jeho účast
je nadřazena soupeři z větší dálky. Nasazení jeho soupeře pak proběhne výše
zmíněným systémem. K této možnosti získává ten třetí z trojice, který je bez zápasu
dle platného hodnocení 15 bodů do tabulky MČR. Ziskem 10 bonusových bodů však
bude zvýhodněn ten závodník z utkajívší se dvojice, který do druhého zápasu téhož dne
nastoupí a to při výhře i prohře.
V případě, že závodník dosáhne požadovaný počet zápasů a vítězství ve své kategorii,
čímž splnil povinnosti pro účast ve finálovém kole a boji o titul, ale nemá k sobě
žádného jiného zápasníka, který by tyto podmínky také splňoval, získává titul
“Amatérský Mistr ČR v muaythai“ bez finálového zápasu.
Body do oficiální tabulky soutěže MČR v muaythai jsou připisovány všem závodníkům
účastnícím se této soutěže, avšak pravidla účasti v boji o titul se vztahují pouze
na závodníky, jež jsou členy klubů registrovaných v C.M.T.A.. Pro možnost účasti
závodníka ve Finále MČR v boji o titulový pás je povinné, aby členství jeho mateřského
klubu v C.M.T.A. nebylo kratší než 3 měsíce před finálovým zápasem. Pokud nedojde
ke splnění této podmínky, bude takový závodník, ač splňuje kritéria účasti v boji o titul
Mistra ČR v muaythai, ze soutěže vyřazen a na jeho místo se doplní další sportovec
dle pravidel soutěže.
V případě dětí a juniorů do 15-ti let včetně je možné, aby tito sportovci startovali
v průběhu sezony na základě jejich růstu i v jiných váhových kategoriích a body získané
v těchto zápasech se jim budou sčítat. Z toho plyne, že závodník může nastoupit např.
ve váhové kategorii -45 kg a na konci sezony může skončit ve váze -51 kg a všechny
získané body mu budou připsány v průběhu sezony ze všech váhových kategorií k jeho
osobě. V případě změny věku v průběhu sezony v juniorských kategoriích zůstává
dotyčný jedinec v tabulce MČR v té kategorii, do které podle pravidel nastoupil, avšak
pro účast v nové soutěži Mistrovství ČR juniorů do 15-ti let včetně bude momentální
věk jedním z hlavních kritérií pro zařazení do skupiny.
Z posledních tří kol série MČR nesmí mít bojovník zápas v jiné váhové kategorii, než
ve které chce bojovat o titul Amatérského Mistra ČR v muaythai (platí pro všechny
kategorie !).

Jednotlivých deseti kol národní soutěže MČR 2019/2020 se mohou účastnit sportovci
všech váhových a věkových kategorií (tedy i ve věku 15 let a mladší - viz. tabulka níže),
ale bojovat o titul v samotném Finále MČR 2019/2020 budou moci pouze tyto věkové
kategorie: senioři (ženy a muži) a junioři ve věku 16-17 let včetně (dívky a chlapci).
Pro juniory ve věku 15 let a mladší je o titul „Amatérský Mistr ČR v muaythai“
připravena nová soutěž, jak je zmíněno výše.
Kritéria amatérské soutěže:
- Počet zápasů zápasníka před jeho vstupem do nové sezony může být max.
15 amatérských zápasů a 5 profi zápasů – včetně (vyjma juniorů do 15-ti let
včetně)
- Pokud vyhraje junior titul Amatérský Mistr ČR, může v další sezoně zápasit
znovu o juniorský titul anebo v kategorii senior (dle dosaženého věku) o titul
seniora, pokud nepřesáhl max. počet zápasů před jeho vstupem do nové sezony.
- V případě, že získá bojovník titul Amatérský Mistr ČR v kategorii seniorů,
nemůže již v další sezoně tento titulovaný senior znovu zápasit o titul
Amatérského Mistra ČR v muaythai.
- Zápasník se může účastnit neomezeného počtu sportovních sezon této soutěže.
- Sestavování jednotlivých zápasů bude kromě váhy, věku a pohlaví probíhat také
dle těchto kritérií: Závodníci půjdou do dvojic s počtem: 0-3 zápasy, 4-10 zápasů,
10 a více zápasů.
Hodnocení výsledků:
Závodník, který se zúčastní zápasu na turnaji MČR v muaythai organizace C.M.T.A.,
získá toto bodové ohodnocení:
0 bodů - nenastoupení k zápasu po vážení a prezentaci z neznámých důvodů
10 bodů - prohra (LOSS)
15 bodů - výhra = diskvalifikace soupeře (DISQ) = nenastoupení do zápasu, soupeř nemá zdr.
prohlídku, soupeř nepřijede na turnaj, soupeř nenaváží, …
15 bodů - remíza (REM)
30 bodů - výhra = na body (NBD)
40 bodů - výhra = přerušení, odstoupení (RSC, TKO, ABD, MED)
40 bodů - výhra = K.O.
10 bodů - bonus (BON) = účast ve dvou zápasech na jednom kole MČR při lichém počtu
závodníků

Váhové a věkové kategorie 2019/2020: (není možná žádná váhová tolerance !!)
Male
-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,-86,-91,+91 kg
Female
-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75, +75 kg
Junior boys
-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,-86,-91,+91 kg
(16-17 years)
Junior girls
-42,-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,+75 kg
(16-17 years)
Junior boys
-38,-40,-42,-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,+81 kg
(14-15 years)
Junior girls
-36,- 38,-40,-42,-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,+71 kg
(14-15 years)
Junior boys -34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-63.5,-67,
(12-13 years) -71,+71kg
Junior girls
-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-63.5,
(12-13 years) +63.5kg
Junior boys -30,-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-63.5,
(10-11 years) -67,+67kg
Junior girls
-30,-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,+60kg
(10-11 years)
Junior boys
-24,-26,-28,-30,-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,+54kg
(8-9 years)
Junior girls
-24,-26,-28,-30,-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,+54kg
(8-9 years)

Kategorie
MUAYTHAI male, female
MUAYTHAI junior boys, girls 14 – 17

Zápasy
MČR
+ Finále
3 x 2 min.
3 x 2 min.

MUAYTHAI junior boys, girls 12 – 13 3 x 1,5 min.
MUAYTHAI junior boys, girls 10 – 11

3 x 1 min

MUAYTHAI junior boys, girls 8 - 9

3 x 1 min

M 16-17 F

Změna C.M.T.A. vyhrazena.

Pravidla – omezení IFMA

Bez loktů a kolen na hlavu.
Povoleny jsou pouze na tělo.
Bez jakýchkoliv úderů
na hlavu. Povoleny jsou
pouze na tělo.
Bez jakýchkoliv úderů
na hlavu. Povoleny jsou
pouze na tělo.

