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Kids Muaythai Challenge 

/ oblastní / Čech a Moravy / celostátní Finále 

- pravidla účasti pro 2022/2023  

 
 

Série soutěží postavená na bázi sportovně dovednostních disciplín ve sportovním odvětví 

muaythai. Kids Muaythai Challenge je koncipována pro kategorie dětí a mládeže (chlapců 

a dívek) do 15-ti let včetně. Probíhá od září do června následujícího roku. Termíny 

jednotlivých akcí jsou zveřejňovány v kalendáři akcí na svazovém webu.  

 

Jedná se o bodovanou soutěž určenou pro členy sdružené v členských oddílech a 

klubech pod národním sportovním svazem Českou Muaythai Asociací, z.s. (dále jen 

C.M.T.A).  

 

KIDS MUAYTHAI CHALLENGE (dále i „KMTCH“) čítá 3 úrovně soutěží s nominačním 

systémem pro měření výkonnosti dětí a mládeže. 

 

Ve spojení s touto soutěží je zveřejněn a stále aktualizován výsledkový servis účastníků  

KMTCH.  

 

Úrovně soutěží, systém nominací a postupy: 

Oblastní kola Kids Muaythai Challenge - základní soutěž KMTCH pořádaná SCM a 

členskými kluby               

Sportovci jsou nominováni prostřednictvím členských klubů na základě docházky a 

tréninkové výkonnosti. 

Kids Muaythai Challenge Čech a Moravy - vyšší úroveň soutěže KMTCH pořádaná 

C.M.T.A. 

Účast v této soutěži je závislá na výsledcích Oblastních kol KMTCH a postupují sem 

sportovci z 1.-5. místa v každé z vypsaných kategorií a funguje zde i systém tzv. divoké 

karty.  

Celostátní Finále Kids Muaythai Challenge - nejvyšší úroveň soutěže KMTCH 

pořádaná C.M.T.A. 

Účast v tomto finále je závislá na výsledcích KMTCH Čech a Moravy, odkud sem 

postupují sportovci z 1.-4.místa z každé z vypsaných kategorií. Zde také funguje systém 

tzv. divoké karty avšak pouze prostřednictvím nominací Trenérské komise na základě 

výsledků závodníků získaných na mezinárodních soutěžích. Samotného finále se tak 

v každé kategorii mohou zúčastnit 4 soutěžící. 
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Soutěž: KIDS MUAYTHAI CHALLENGE  

 

Styl: Muaythai - doprovodné disciplíny k plnokontaktnímu sportovnímu odvětví uznané 

mezinárodní autoritou IFMA. 

 

Pořadatel: C.M.T.A. - Česká Muaythai Asociace, z.s., SCM i členské kluby 

 

Soutěž probíhá od září do června vždy následujícího roku. 

 

Přihlašování závodníků na jednotlivá kola KMTCH probíhají formou hromadných 

přihlášek na předepsaný formulář statutárním zástupcem klubu nebo jím zplnomocněné 

(pověřené) osoby. Přihláška je zaslána elektronickou formou na e-mail pořadatele 

(členský klub, SCM, C.M.T.A.). 

 

Přihláška obsahuje tyto údaje: 

Jméno, příjmení, datum narození, váhu, technickou úroveň, klubovou příslušnost 

 
Uzávěrka nominací je vždy 3 dny před samotnou akcí. 
Konečnou startovní listinu včetně formální kontroly přihlášených (splnění kritérií                
pro úroveň soutěže) provádí hlavní pořadatel soutěže nebo jím pověřený organizátor.  
Kontakty na jednotlivé pořadatele akcí jsou vždy zaslány trenérům s předstihem, 
společně s propozicemi akce ze Sekretariátu C.M.T.A. 

Startovní listina může doznat částečné úpravy po fyzické registraci soutěžících a ověření 

jejich přítomnosti, resp. identity a splnění podmínek zdravotní způsobilosti. 

 
Startovné:  
Stanoveno v propozicích k jednotlivé akci. 
 
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 IFMA: 
https://muaythai.sport/muaythai-rules/ 

 

KMTCH obsahuje 3 soutěžní disciplíny: 

1. WAI KHRU 

2. STÍNOVÝ BOX 

3. MAX FIT 

 

 

https://muaythai.sport/muaythai-rules/
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Systém soutěže, hodnocení výkonu: 

 

Soutěž v disciplíně WAI KHRU je vedena vyřazovacím způsobem (tzv. pavoukem). 

Vítěze jednotlivých zápasů určují rozhodčí. 

Jedná se o tradiční tanec s bojovými prvky.  

Tradiční rituální tanec specifický pouze pro bojové umění muaythai, jež je projevem úcty 

k soupeři, poděkováním trenérovi a celém týmu za přípravu a nastavením duševní 

rovnováhy samotného bojovníka. Výkon soutěžícího musí integrovat základní prvky 

tradičního Wai Khru a bude posuzována jak technika, tak i styl provedení. Atlet musí mít 

pro účast v soutěži šortky, boxerské rukavice a na hlavě Mongkon, což je tradiční čelenka 

nošená bojovníky muaythai, která představuje duševní sílu týmu, ze kterého bojovník 

přichází a zároveň je to projevem úcty k trenérovi či mistrovi, jež tohoto bojovníka               

na zápas připravil. Soutěžící tančí Wai Khru za doprovodu thajské hudby. 

Hodnotí se: rytmus, technika, stabilita, povinné prvky, celkový dojem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor rozpisu zápasů tzv. pavouk 

 

 

Soutěž v disciplíně STÍNOVÝ BOX je vedena vyřazovacím způsobem (tzv. pavoukem). 

Vítěze jednotlivých zápasů určují rozhodčí.  

Hodnotí se: technika, stabilita, síla, rychlost, počet předvedených technik. 
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Vzor rozpisu zápasů tzv. pavouk 

 

Soutěž v disciplíně MAX FIT je vedena bodovým systémem. Vítěze určuje počet 

získaných bodů. 

Vítěze určuje počet a správná technika provedených cviků. Součet provedených cviků 

určuje vítěze. V případě stejného počtu cviků u dvou nebo více sportovců se provádí 

„rozstřel“ a rozhodčí udělují bod navíc sportovci s lepším technickým provedením cviku. 

 

Hodnocení výsledků soutěže:  

WAI KHRU – podle výsledku v soutěži / tj. umístění se na jednotlivých pozicích                      
ve vyřazovacím pavouku / se určuje pořadí sportovců a tito získávají počty bodů dle níže 
uvedeného, jež se ve výsledkové tabulce jednotlivým účastníkům sčítají. 
Udělují se dvě třetí místa.  

  0 bodů – nenastoupení k soutěži po registraci a prezentaci z neznámých důvodů 
10 bodů – účast od 4. místa  
40 bodů – umístění na 3. místě (dvě třetí místa) 
50 bodů – umístění na 2. místě 
60 bodů – umístění na 1. místě - výhra v soutěži 
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STÍNOVÝ BOX – podle výsledku v soutěži /tj. umístění se na jednotlivých pozicích             
ve vyřazovacím pavouku/ se určuje pořadí sportovců a tito získávají počty bodů dle níže 
uvedeného, jež se ve výsledkové tabulce jednotlivým účastníkům sčítají. 
Udělují se dvě třetí místa.  

  0 bodů – nenastoupení k soutěži po registraci a prezentaci z neznámých důvodů 
10 bodů – účast od 4. místa  
40 bodů – umístění na 3. místě (dvě třetí místa) 
50 bodů – umístění na 2. místě 
60 bodů – umístění na 1. místě - výhra v soutěži 
 

MAX FIT – podle výsledku v soutěži /tj. počet uskutečněných cviků/ se určuje pořadí 
sportovců a tito získávají počty bodů dle níže uvedeného, jež se ve výsledkové tabulce 
jednotlivým účastníkům sčítají 

  0 bodů – nenastoupení k soutěži po registraci a prezentaci z neznámých důvodů 
10 bodů – účast od 6. místa  
20 bodů – umístění na 5. místě  
30 bodů – umístění na 4. místě 
40 bodů – umístění na 3. místě 
50 bodů – umístění na 2. místě 
60 bodů – umístění na 1. místě - výhra v soutěži 
 
 

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.  
 
Podmínky účasti: 

Start v této soutěži je umožněn sportovcům 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. 

 

Jednotlivých soutěží KMTCH se mohou účastnit sportovci všech váhových kategorií.  
Věkové soutěžní kategorie jsou následující:  

- děti do 8 let včetně - junior girls, junior boys (všechny soutěže) 

- děti 9-11 let včetně - junior girls, junior boys (všechny soutěže) 
- děti 12-13 let včetně - junior girls, junior boys (všechny soutěže) 
- junioři 14-15 let včetně - junior girls, junior boys (všechny soutěže) 

http://www.czechmuaythai.cz/
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Každý závodník se u registrace prokazuje „Pasem závodníka“, do kterého se zapisuje 

jeho kompletní zápasová a soutěžní historie. Pas je možné zakoupit prostřednictvím 

Sekretariátu C.M.T.A. a na soutěžích pořádaných pod hlavičkou C.M.T.A. za cenu          

100 Kč.  

Každý atlet musí splňovat podmínky soutěže. Věk, členskou příslušnost a zdravotní 

způsobilost.  

 
Povinné vybavení:  
Oděv – sportovní oblečení pro muaythai 
Chlapci – tričko, tílko (soutěžní dres), šortky na thajský box. Oděv může být doplněn           
o strečové návleky na kotník, bandáže rukou, mongkon a panung (soutěž WAI KHRU).  
Dívky – tričko, sportovní podprsenka, šortky na thajský box. Oděv může být doplněn           
o strečové návleky na kotník, bandáže rukou, mongkon a panung (soutěž WAI KHRU). 
Oblečení nesmí jevit známky viditelného poškození a nesmí obsahovat nemorální a 
nevhodné nápisy a prvky. 
Soutěžící nesmí při soutěžích nosit žádné ozdobné ani přívěsné předměty (náušnice, 
prstýnky, piercing apod.). 
Organizátor si vyhrazuje právo prostřednictvím rozhodčího vykázat závodníka                      
ze zápasiště z důvodů nesplnění výše uvedeného. 
 

Před zahájením KMTCH provede hlavní rozhodčí poučení o sportovních pravidlech. 

Každý závodník a jeho trenér je povinen účastnit se tohoto poučení. 

 
Pravidla soutěže KMTCH: 
Pro sportovní sezonu 2022/2023 jsou vypsána 2 oblastní kola, 1 kolo Čech a Moravy a   
1 finálové kolo.  
Pro každé soutěžní kolo jsou vydávány aktuální propozice s místem a časy události,          
se soutěžními pravidly a informacemi pro účastníky. 
 
Finálová soutěž proběhne o pohár a titul CHAMPION KIDS MUAYTHAI CHALLENGE 
2022/2023.  
Systém finálové akce je souboj čtyř sportovců v každé věkové kategorii v každé 
disciplíně. 
Zápasy WAI KHRU a STÍNOVÉHO BOXU probíhají pyramidovým systémem, kdy 
losování dvou dvojic tzv. pavouku probíhá po registraci. Z každé dvojice postupují 
vítězové do samotného finále, kde následně vítěz získává titul Champion KMTCH.  
Soutěž MAX FIT se boduje dle bodovacího systému, a to tak, že sportovec, který                
po ukončení soutěže dosáhne nejvyšší počet bodů, stává se z něj Champion KMTCH.  
Ve finálovém kole je také vypsána jedna soutěž navíc, kterou je ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KIDS 
MUAYTHAI CHALLENGE pro rok 2022/2023. Tím se může stát ten sportovec, který 
vyhraje všechny tři disciplíny ve své věkové kategorii /pokud vůbec ve všech třech 
disciplínách ve finále soutěží/. 
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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 soutěží KMTCH jsou řešeny v Čl. „XXIII. Protesty“ 
Soutěžního řádu C.M.T.A.  
 
  

Pravidla KMTCH pro soutěžní období 2022/2023 byla schválena a vydána dne 

23.08.2022 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. a Komise rozhodčích C.M.T.A. 

 

 

 

 
 


