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MISTROVSTVÍ ČR V MUAYTHAI   

- pravidla účasti pro rok 2023  

 
Hlavní celostátní svazová soutěž v kategoriích juniorů (dívek i chlapců ve věku 8-17 let) 
i seniorů (žen i mužů ve věku 18+), kde mezi sebou soupeří ti nejlepší zápasníci 
vyřazovacím způsobem v daných věkových a váhových kategoriích - viz. tabulka níže 
„Váhové a věkové kategorie“ o titul Mistr České republiky v muaythai.  
Juniorské a seniorské zápasy probíhají separátně, kdy seniorské kategorie (ženy, muži) 

a juniorské kategorie (dívky, chlapci) mají své vlastní zápasiště tj. boxerský ring včetně 

vlastního zázemí: povinný počet rozhodčích, zdravotnický personál. 

Jedná se o zápasy kategorie „D“  pod názvem Mistrovství České republiky v muaythai 

(dále i „MČR“). 

 

 

 

Soutěž: Mistrovství České republiky v muaythai    

 

Styl: Muaythai  

 

Pořadatel: C.M.T.A. - Česká Muaythai Asociace, z.s. 
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Soutěž probíhá 1x ročně. 

 
Startovné:  

- všichni musí mít uhrazený roční členský individuální příspěvek na daný rok  
 
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/ 

 
Systém soutěže: 

MČR  je třídenní akcí. První den probíhají samotné registrace účastníků a oficiální 

vážení, na jehož základě se pak rozdělí sportovci do předem vypsaných kategorií. 

Následující den běží eliminační boje, ze kterých se vyřazovacím způsobem vyselektují 

vždy dva finalisté, kteří se třetí den soutěže utkají v samotném finálovém zápase            

o titulový pás a vítěz se tedy stává Mistr ČR v muaythai. Poražený finalista je pak 

Vicemistr ČR v muaythai. Ti sportovci, kteří zůstanou před branami finále, získávají 

bronzové medaile tj. třetí místo na MČR. Zápas o třetí místo se nekoná, a tudíž jsou 

dekorování při slavnostním vyhlašování výsledků na této pozici dva závodníci. 

 

Korunovaní Mistři ČR jednotlivých kategorií mají ziskem titulu zajištěn přímý postup        

do vyšší soutěže – SuperLiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vzor rozpisu zápasů tzv. pavouk 

https://muaythai.sport/muaythai-rules/
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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 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 

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

na tomto MČR.  

 

Právo startovat v této soutěži mají pouze ti sportovci, kteří mají na svém kontě 

minimálně 40 bodů v ratingovém žebříčku NLM.  

Nasazenými závodníky na MČR do jednotlivých kategorií mohou být účastníci soutěže 

Finále NML. 

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

zápasníka v den jeho startu na této akci může být neomezený. 

Pokud kdokoliv vyhrál či vyhraje titul Mistr ČR v muaythai, může v další sezoně zápasit 

znovu o tento titul (jak v kategorii juniorské, tak i seniorské).    

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

kompletní zápasová historie. Pas je možné zakoupit na soutěži MČR 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 může sportovec soutěžit ve vyšší váhové kategorii. Vážení jednotlivých 

postupujících je vždy znovu kontrolováno v každý den jeho zápasu. Pro soutěž MČR 

není povolena žádná váhová tolerance. Pokud sportovec nesplní v průběhu svého 

postupu soutěží některý den váhový limit, musí ze soutěže odstoupit a prohrává tak 

zápas diskvalifikací. Jeho soupeř se pak následně v zápasovém pavouku posouvá        

na další pozici bez zápasu. 

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 
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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.   
 
Povinné vybavení, chrániče IFMA: ochranná helma bez lícnic, chránič zubů, chránič 
loktů, 10oz boxerské rukavice, chránič prsou (pouze ženy a dívky), suspenzor, chrániče 
holení, ochranná vesta (zápasníci do 18-ti let), tílko. 
Povinností všech závodníků je, aby nastoupili do zápasu v chráničích, které svojí 
barvou (modrá nebo červená) souhlasí s barvou rohu, ve kterém zápasník nastupuje.  
 
Veškeré ochranné pomůcky musí mít závodník na zápas od schválených dodavatelů 

pro organizaci IFMA, kterými jsou: Wesing, FBT, MTG, Dragon a Top Ten.  

Tzn. Logo IFMA musí být na chráničích dodavatelem vyznačeno. Žádné jiné chrániče 

nejsou přípustné.  

 
Sportovec, který nebude připraven ve schválených chráničích, nebude moci nastoupit 

do zápasu. Vítězem diskvalifikací soupeře se pak stává ten závodník, který byl            

na zápas připraven a postupuje tak dále. Pokud dojde k situaci, že nemají schválené 

chrániče oba aktéři zápasu, zápas se ruší a v zápasovém pavouku postupují další 

závodníci.   

 
Žádné vybavení si již není možno zapůjčit na místě konání turnaje, a proto je povinností 
všech účastníků si chrániče na zápas zajistit ! 
 

http://www.czechmuaythai.cz/
http://www.czechmuaythai.cz/
http://www.czechmuaythai.cz/
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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, stržen 1 bod                   
z celkového bodového ohodnocení výsledku zápasu.  
 

Termín MČR je vždy uveden s ročním předstihem 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 2023: 
Pro každou soutěž jsou vydávány aktuální podrobné propozice.  
V soutěži MČR je nejvyšším oceněním titul Mistr ČR v muaythai pro daný rok.  
 
Rozpisy jednotlivých zápasů všech kategorií se vždy vytváří po ukončení oficiální 
registrace a oficiálním vážení. Tato činnost je v kompetenci nominovaných oficiálních 
rozhodčích na tuto akci dle vydaných propozic. 
Kompletní rozpisy zápasů jsou poté 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. 
Každá kategorie je otevřena pouze v případě, že je po oficiálním vážení a registraci 
obsazena minimálně třemi závodníky.  
  
Hodnocení výsledků zápasů:  
Jednotlivé zápasy soutěže MČR v muaythai hodnotí vždy 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. 
Bodové hodnocení jednotlivých zápasů se řídí mezinárodními pravidly vydanými         

pro zápasy stylu muaythai – https://muaythai.sport/muaythai-rules/ 

V této soutěži není možné, aby zápas skončil remízou, vždy musí být 1 vítěz a               
1 poražený.  
 
Váhové a věkové kategorie: (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  
(16-17 years) 

-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,-86,-91,+91 kg 

Junior girls  
(16-17 years) 

-42,-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,+75 kg 

https://muaythai.sport/muaythai-rules/
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Junior boys  
(14-15 years) 

-38,-40,-42,-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,+81 kg 

Junior girls  
(14-15 years) 

-36,- 38,-40,-42,-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,+71 kg 

Junior boys  
(12-13 years) 

-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-63.5,-67,  
-71,+71kg 

Junior girls  
(12-13 years) 

-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-63.5, 
+63.5kg 

Junior boys  
(10-11 years) 

-30,-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,-63.5,            
-67,+67kg 

Junior girls  
(10-11 years) 

-30,-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,-56,-58,-60,+60kg 

Junior boys  
(8-9 years) 

-24,-26,-28,-30,-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,+54kg 

Junior girls  
(8-9 years) 

-24,-26,-28,-30,-32,-34,-36,-38,-40,-42,-44,-46,-48,-50,-52,-54,+54kg 

 

Kategorie 
Počet a 
časy kol 

Pravidla – omezení IFMA 

  MUAYTHAI   male, female 3 x 3 min.  

  MUAYTHAI   junior boys, girls 14 – 17 3 x 2 min.  

  MUAYTHAI   junior boys, girls 12 – 13 3 x 1,5 min. 
Bez loktů a kolen na hlavu. 
Povoleny jsou pouze na tělo.  

  MUAYTHAI   junior boys, girls 10 – 11 3 x 1 min 
Bez jakýchkoliv úderů          
na hlavu. Povoleny jsou 
pouze na tělo. 

  MUAYTHAI   junior boys, girls 8 - 9  3 x 1 min 
Bez jakýchkoliv úderů           
na hlavu. Povoleny jsou 
pouze na tělo. 

 
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 zápasů MČR jsou řešeny v Čl. „XXIII. Protesty“ 
Soutěžního řádu C.M.T.A.  
 
Pravidla MČR v muaythai pro soutěžní rok 2023 byla schválena a vydána dne 

30.06.2022 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., Komise rozhodčích C.M.T.A. a Rada klubů. 
 
Změna C.M.T.A. vyhrazena. 


