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Fight Your Way to Thailand 

- pravidla účasti pro rok 2023  

 
Tato série evropských turnajů byla spuštěna v roce 2019 a je pro účastníky zároveň 
velkým lákadlem i odměnou, neboť vítěz národních kvalifikací získává od národní 
federace jako výherní bonus cestu do Thajska, čtrnáctidenní pobyt a trénink v pravém 
thajském kempu a následně jako součást týmu výběru Evropy zápasí na slavném 
stadionu Phetchbuncha na ostrově Koh Samui proti thajskému soupeři z týmu výběru 
Thajska. 
 
Systém je tedy postaven na 4 až 6 evropských turnajích ve spřátelených zemích (ČR, 
Německo, Švýcarsko, Polsko, Chorvatsko, Dánsko aj.), ve kterých se jednotlivě rozdělí 
váhové kategorie. Tyto váhové kategorie se pak každoročně pro daný stát mění, aby se 
v pořadatelské zemi prostřídali i další sportovci. V každém z jednotlivých účastnických 
států se spustí vyřazovací boje v té přiřazené váhové kategorii pyramidovým systémem.       
Podle počtu závodníků může být nominačních turnajů více, ale princip jednoho vítěze 
celé pyramidy je stále stejný.  
Cílem projektu je podpora mladých, nadějných talentů kategorie U23, kteří díky počtu 
zápasů nemohou startovat v nižších soutěžích muaythai. 
Soutěž je vypsána pro zápasníky, kteří nemají na svém kontě více než 10 zápasů 
kategorie A. 
 

Soutěž: Fight Your Way to Thailand (dále i „FYWtoTh“) 

 

Styl: Muaythai  

Pořadatel: C.M.T.A. - Česká Muaythai Asociace, z.s. 

 

Soutěž probíhá v průběhu roku podle počtu účastníků v dané váhové kategorii, ale tak, 

aby finálový zápas proběhl nejpozději v říjnu. Neboť v listopadu se odlétá do Thajska a 

na  prosinec je vždy naplánovaný zápas na ostrově Koh Samui.  

 

Startovné:  
0 Kč, sportovec však musí mít uhrazený členský příspěvek.   
 
Pravidla:  C.M.T.A. (Česká Muaythai Asociace, z.s.) - viz. Soutěžní řád C.M.T.A.  
Soutěžní řád C.M.T.A. se opírá o pravidla vydaná mezinárodní sportovní federací IFMA 

(International Federation of Muaythai Associations). Zároveň jsou však nastavená tak, 

aby vyhovovala podmínkám pro pořádání sportovních soutěží v ČR.  

Odkaz na webové stránky, kde jsou umístěna pravidla WMC: 
http://wmcmuaythai.org/about-muaythai/muaythai-rules/ 
 

http://wmcmuaythai.org/about-muaythai/muaythai-rules/
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Systém soutěže: 

FYWtoTh je dvoudenní akcí pro jeden turnaj.  

V případě velkého počtu nominovaných sportovců musí poradní orgán - Komise           

pro pořádání profesionálních soutěží - na začátku kalendářního roku vybrat a sestavit 

jednotlivé a samostatné nominační akce, na jejichž konci je jeden vítěz. Důvod je ten, 

že účastníci případných jednotlivých pyramid zvládnou pro případ vítězství v kategorii 

odzápasit maximálně 3 zápasy za 1 večer.  

První den tedy probíhá tzv. oficiální vážení, na jehož základě se potvrdí účast všech   

sportovců v dané kategorii. Následující den ve večerních hodinách formou galavečera 

jsou zahájeny eliminační boje, ze kterých se vyřazovacím způsobem (dle přiloženého 

rozpisu) vyselektuje vítěz dané kategorie s přímým postupem pro pokračování 

FYWtoTh. Poražený finalista obsadí druhé místo a je náhradníkem pro FYWtoTh.         

Ti sportovci, kteří své zápasy prohráli, v soutěži končí a získávají pouze finanční 

odměny předem vypsané pro určitá umístění. 

Vítěz této kvalifikace má jasný a přímý postup - cestu do Thajska, čtrnáctidenní  pobyt a 

trénink v pravém thajském kempu a následně jako součást týmu výběru Evropy zápas 

proti thajskému soupeři. 

Pokud však je více než osm účastníků celé soutěže, systém se musí rozdělit tak, aby 

měli všichni stejné podmínky, a to jak v počtu samotných zápasů v jeden večer, tak 

případné pauzy pro rekonvalescenci mezi jednotlivými zápasy až po samotné finále, 

které se dá také zorganizovat jako samostatný vložený zápas na některé z dalších akcí 

pořádané národním svazem. 

 

Rozpis ocenění: 

1.místo - vítěz FYWtoTh – přímý postup do Thajska 

2.místo - náhradní postupující do FYWtoTh 

 

Systém eliminace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vzor rozpisu zápasů tzv. pavouk 
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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.  
 
Podmínky účasti: 

Start v této soutěži je umožněn sportovcům z ČR registrovaným v C.M.T.A. přes 

členské kluby v rámci všech krajů ČR, a tudíž jsou povinni dodržet a splnit veškeré 

povinnosti a náležitosti pravidel a řádů C.M.T.A. 

Všichni přihlášení musí být v členských základnách svých mateřských klubů. Členství 

mateřského klubu v C.M.T.A. nesmí být kratší než 3 měsíce před datem konání soutěže 

FYWtoTh. Pokud nebude tato podmínka splněna, nemůže být sportovci umožněn start         

na tomto FYWtoTh.  

 

Právo startovat v této soutěži mají pouze ti sportovci, kteří  jsou ve vybraných váhových 

kategoriích v širším kádru reprezentace do kategorie male U23. 

Pro účast na této akci platí pro jednotlivé zápasníky toto pravidlo: počet zápasů 

účastníka v kategoriích D,C,B v den jeho startu na této akci může být neomezený. 

Nesmí však mít více zápasů kategorie A než 10. 

Každý závodník se u vážení prokazuje „Pasem závodníka“, do kterého se zapisuje jeho 

kompletní zápasová historie. Pas je možné zakoupit na každé soutěži za cenu 100 Kč.  

Každý zápasník musí navážit při první registraci váhu odpovídající váhové kategorii,     

v níž bude startovat a která je uvedena v propozicích. V případě nesplnění váhového 

limitu má sportovec možnost do jedné hodiny od zahájení oficiálního vážení upravit 

ještě svoji váhu tak, aby předepsaný limit navážil. Pokud se tak nestane, postupuje 

místo něj do dalšího zápasu předem určené pyramidy jeho potencionální soupeř. V této 

soutěži není povolena žádná váhová tolerance.  

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.  
 
 

http://www.czechmuaythai.cz/
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Povinné vybavení: chránič zubů, 10oz boxerské rukavice, suspenzor, zápasové 
trenýrky-šortky. 
Rukavice mohou být v zápasech spadajících do této soutěže dodány asociací a pak 

povinně zápasníky použity v zápase. Na některé zápasy jsou povinné i šortky (trenky) 

dodané asociací či pořadatelem. 

 
Povinností všech závodníků je, aby jejich rukavice svoji kvalitou prošly kontrolou 
hlavního rozhodčího turnaje, pokud pořadatel nezajistí rukavice pro tyto účely nové. 
 
Povinností všech závodníků je, aby před každým zápasem zatančili wai khru, 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, stržen 1 bod                   
z celkového bodového ohodnocení výsledku zápasu.  
 

Před zahájením každého turnaje FYWtoTh provede hlavní rozhodčí poučení                     

o sportovních pravidlech. Každý závodník a jeho trenér je povinen účastnit se tohoto 

poučení. 

 
 
Pravidla soutěže FYWtoTh 2023: 
Pro každou soutěž jsou vydávány aktuální podrobné propozice.  
V soutěži FYWtoTh je nejvyšším oceněním vítězství v dané váhové kategorii s přímým 
postupem do Thajska a také finanční ohodnocení, pokud je předem dohodnuto. 
 
Kompletní rozpisy pyramid jsou zveřejněny na platformách národního svazu, ke kterým 
mají všichni účastníci přístup. 
Po každém zápase je povinností rozhodčích doplnit jméno vítěze v rozpisech zápasů, 
aby bylo okamžitě zřejmé, jak a s kým dále postupuje. 
Povinné pro spuštění soutěže je dohled zdravotnického personálu (lékař + zdravotní 
záchranář). Bez jejich účasti u hlavního stolku rozhodčích není možné zahájit jakýkoliv 
zápas. Povinná je také plně vybavená sanitka RZ s řidičem, jež musí být připravena        
u vchodu do haly, aby díky vybavenosti této sanitky byly v případě potřeby zajištěny 
základní životní funkce zraněného a to do příjezdu rychlé záchranné služby. 
Každý ring má svoji administrativní pracovnici, která zapisuje výsledky jednotlivých 
zápasů do členských pasů sportovců, které jsou sportovci povinni před akcí odevzdat. 
Veškeré zápasy probíhají za doprovodu thajské hudby tzv. “wai khru“. Tento rituální 
tanec “wai khru“, jež tančí oba zápasníci v ringu vždy před začátkem samotného 
zápasu, je vyznáním úcty k soupeři, poděkováním trenérovi a celému týmu za přípravu 
a nastavením duševní rovnováhy samotného bojovníka. 
Celou akci vždy uvádí moderátor a probíhá jako slavnostní galavečer. 
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Hodnocení výsledků zápasů:  
Jednotlivé zápasy turnaje FYWtoTh hodnotí vždy 3 bodoví rozhodčí a 1 ringový 
rozhodčí. Na této akci je vždy přítomen hlavní rozhodčí turnaje, který dohlíží                  
na regulérnost celé akce – viz. Soutěžní řád C.M.T.A. 
Na této akci na základě komunikace národního svazu se zahraničními federacemi může 
být nominován jeden zahraniční rozhodčí s platnou mezinárodní licencí. Rozpis 
systému práce rozhodčích je v kompetenci hlavního rozhodčího turnaje. U každého 
zápasiště musí být přítomna vyškolená osoba pro časomíru z řad rozhodčích s platnou 
licencí. 
Bodové hodnocení jednotlivých zápasů se řídí mezinárodními pravidly vydanými         
pro zápasy stylu muaythai – http://wmcmuaythai.org/about-muaythai/muaythai-rules/ 
V této soutěži není možné, aby zápas skončil remízou, vždy musí být 1 vítěz a               
1 poražený.  
 
Váhové kategorie: (není možná žádná váhová tolerance!!) 

Male U23  -63,5kg 

 
 

Kategorie 
Počet a 
časy kol 

Pravidla – omezení IFMA 

  MUAYTHAI   male 3 x 3 min.  

 
Spory v soutěži:   
Veškeré nesrovnalosti, spory v soutěži či pochybení proti těmto vydaným pravidlům řeší             
dle závažnosti organizační tým soutěže včetně ředitele soutěže, případně Disciplinární 
komise.  
Protesty proti výsledkům jednotlivých FYWtoTh jsou řešeny v Čl. „XXIII. Protesty“ 
Soutěžního řádu C.M.T.A.  
 
 

Pravidla turnaje FYWtoTh byla schválena a vydána prezidentem C.M.T.A., do jehož 

kompetence spadá.  

Na obsahu těchto pravidel se podílely i další kompetentní orgány: Sportovní ředitel 

C.M.T.A., Komise rozhodčích C.M.T.A., Rada klubů a Mr. Bernard Caplin - European 

Promoter of FYWtoTh. 

 

 

Datum vydání: 25/06/2022 Praha 

 
Změna C.M.T.A. vyhrazena. 
 

http://wmcmuaythai.org/about-muaythai/muaythai-rules/

