
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

 

     

 

 

 

TURNAJE SUPERLIGA  

               Systém vyšší úrovně soutěže navazující na MČR 

 

Tato soutěž je postavená na bázi předem sestavených zápasů, které budou probíhat 

dle pravidel C.M.T.A. Jedná se pouze o zápasy skupin „C a B“ pod názvem SuperLiga. 

Z profesionálního hlediska organizujeme soutěž „SuperLiga“ na vyšší úrovni tak, aby 

proti sobě stáli vždy vyrovnaní bojovníci a tím bychom jim zajistili sportovní a kariérní 

růst.  

 

Ve spojení s touto soutěží je zveřejněn a stále aktualizován český ratingový žebříček. 

Pouze borci, 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 profesionální tituly. 

Do tohoto žebříčku se počítají body bojovníkům pouze z akcí pořádaných C.M.T.A. 

potažmo organizovanými jinými spolupracujícími pořadateli po dohodě a pod záštitou 

C.M.T.A. 

Sérii těchto turnajů SuperLigy bude C.M.T.A. spolupořádat s některými pořadateli již 

zavedených turnajů, kteří budou mít zájem se na tomto projektu podílet. 

 

Soutěž: SuperLiga - třetí stupeň úrovně zápasů v muaythai v ČR 

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

Soutěž probíhá od září do června vždy následujícího roku. C.M.T.A. garantuje všem 
přihlášeným účastníkům minimálně 6 kol této soutěže včetně následného finále. 
 

Systém soutěže: 

Do soutěže se započítávají veškeré zápasy v sérii SuperLigy, 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. 

Jednotlivých šesti kol soutěže SuperLigy 2022/2023 se mohou účastnit sportovci 

všech váhových a věkových kategorií (viz. tabulka níže „Váhové a věkové kategorie“). 

Změna programu vyhrazena - sledujte stránky www.czechmuaythai.cz , www.cmta.info 

 

Popis soutěže: 

V soutěži SuperLiga je nejvyšším oceněním titul Champion SuperLigy pro daný rok. 
Poražený finalista se stává Vicemistr SuperLigy pro daný rok. 
Finálové boje proběhnou o pás a titul CHAMPION SuperLigy. Možnost zápasit o titul 

CHAMPION SuperLigy mají nejprve ti zápasníci, kteří jsou na prvním a druhém místě 

ratingového žebříčku a jejichž součet umístění se v tabulce po posledním kole základní 

http://www.czechmuaythai.cz/
http://www.cmta.info/


 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

soutěže není vyšší než 6. Znamená to, že pokud nebude vítěz soutěže schopen 

zápasit, může ho nahradit zápasník z pozice č. 2 se soupeřem z pozice 3 a 4. Pokud 

ani jeden z oslovených bojovníků nebude schopen zápasit o titul, finálový zápas 

nemůže proběhnout a titul nikdo nezíská.  

Pro uskutečnění titulového zápasu musí být minimální počet 6 závodníků v jedné váze 

přihlášených v průběhu roku do soutěže. 

Zápasník, který bude díky počtu bodů moci zasáhnout do bojů o titul, musí však 

absolvovat alespoň 5 zápasů v celém soutěžním roce, z čehož musí mít min. 3 výhry. 

Není důležité, na kterém turnaji je získá, avšak body se přičítají pouze v zápasech       

pod záštitou C.M.T.A. Vítěz finálového zápasu jednotlivých seniorských kategorií kromě 

pásu a titulu získá také finanční prémii ve výši 10 000 Kč a poražený finalista obdrží 

5 000 Kč. Tyto peníze však budou vyplaceny zápasníkům pouze v případě, že finálový 

zápas proběhne. 

 

Startovné v soutěži SuperLiga není. Účastníci jednotlivých zápasů obdrží finanční 

ohodnocení nastavené dle platných pravidel pro tuto soutěž. Každý však musí mít 

uhrazený roční členský příspěvek.  

 

 
Titulový pás Šampiona SuperLigy  

 

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. 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

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

jeho kompletní zápasová historie. Pas je možné zakoupit na akcích C.M.T.A. za cenu         

100 Kč.  

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.   
 
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. 

Juniorské kategorie se řídí těmito pravidly:  

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

Seniorské kategorie se řídí těmito pravidly:  

http://wmcmuaythai.org/about-muaythai/muaythai-rules/ 
 
Pro každou soutěž jsou vydávány aktuální podrobné propozice.  
 

 

http://www.czechmuaythai.cz/
http://www.czechmuaythai.cz/
http://www.czechmuaythai.cz/
https://muaythai.sport/muaythai-rules/
http://wmcmuaythai.org/about-muaythai/muaythai-rules/


 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

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 

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. 

 

Povinné chrániče pro seniorskou kategorii: boxerské rukavice 10oz, suspenzor, 

chránič zubů, chránič prsou (pouze ženy).  

Nepovinné chrániče pro seniorskou kategorii: ochranná helma, chránič loktů, 

chránič holení (IFMA). 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

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. 

 

Povinné vybavení juniorů, chrániče IFMA: ochranná helma bez lícnic, chránič zubů, 
chránič loktů, 10oz boxerské rukavice, chránič prsou (pouze 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 získává tak body do ratingového žebříčku dle platného hodnocení. 

Pokud dojde k situaci, že nemají schválené chrániče oba aktéři zápasu, zápas se ruší a 

žádný z účastníků nemá nárok na bodové ohodnocení.   

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

Povinností všech závodníků je, aby před každým zápasem zatančili wai khru, 

případně minimálně obešli celý ring. Podmínkou zahájení wai khru je mimo jiné 

umístění čelenky - mongkonu na hlavě zápasníka v ringu. 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.  

 

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.  
 

Před zahájením každého turnaje provede hlavní rozhodčí poučení o sportovních 

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

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. 
 

Tabulka výsledků SuperLiga je pouze jedna a je celorepubliková. 

 

Systém této soutěže zajistí a může garantovat přihlášeným zápasníkům pevná data 

jejich zápasů po dobu celé sezony. 

Systém obsazení jednotlivých váhových kategorií je nastaven na minimálně                    

6 závodníků pro každou váhovou kategorii. Tyto závodníky do systému SuperLigy mají 

povinnost nominovat jejich trenéři nejpozději do 20. července každého kalendářního 

roku (před každou novou sezonou) a to na email: 

superliga@czechmuaythai.cz .   

Po tomto datu vybere poradní orgán - Komise pro pořádání profesionálních soutěží 

minimálně 6 závodníků, které obsadí do každé váhové kategorie. Z těchto 6 vybraných 

má vždy jisté místo v soutěži vítěz MČR předešlé sezony, pokud bude mít zájem 

v soutěži startovat. Pokud zájem nemá, obsadí jej kompetentní osoby jiným 

sportovcem. 

 

Matchmaking zápasů SuperLigy bude mít celorepublikově na starosti osoba k tomuto 

určená vedením C.M.T.A. 

 

Rozpisy jednotlivých zápasů všech kategorií se vždy vytváří po ukončení oficiální 
nominace. Tato činnost je v kompetenci odpovědné osoby – tzv. matchmakera. 
 

Bodové hodnocení výsledků do ratingového žebříčku:  
Závodník, který se zúčastní zápasu na turnaji  SuperLiga získává dle konečného 
výsledku zápasu toto bodové ohodnocení: 

0 bodů - nenastoupení k zápasu po vážení a prezentaci z neznámých důvodů 
 
10 bodů - prohra (LOSS) 

mailto:superliga@czechmuaythai.cz


 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

15 bodů - výhra = diskvalifikace soupeře (DISQ) = nenastoupení do zápasu, soupeř nemá 
zdravotní 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. 

 
Hodnocení výsledků zápasů:  
Jednotlivé zápasy soutěže SuperLiga 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 je možné, aby zápas skončil remízou, kdy následné bodové ohodnocení 
pro ratingový žebříček je platné dle nastaveného systému.  
 

Vážení a případné překročení váhového limitu: 

Závodníci by měli držet striktně předepsanou váhu a v den vážení ji musí navážit.         
V případě, že nenaváží sportovec do váhové kategorie, ve které byl nominován, musí 
se aktivně na místě legálním způsobem zkusit ještě přebytečnou váhu shodit. Vážení 
bude probíhat maximálně jednu hodinu od oficiálního času vážení. Pokud ani               
při opravném vážení nenaváží zápasník předepsanou váhu, prohrává diskvalifikací a 
zápas se neuskuteční. Soupeř je tedy také bez zápasu, ale připíší se mu body             
do tabulky dle bodového hodnocení výsledků a také získá pouze 50% ze svého 
finančního ohodnocení, které mu vyplatí pořadatel. Pokud není předem dohodnuto a 
stanoveno jinak, výpočet se provádí z částky 5 000 Kč. 
Pokud však zápasník bude chtít akceptovat vyšší váhu svého soupeře, po dohodě se 

může tento zápas spárovat s tím, že jim budou body za zápas připsány ve váze, kterou 

opravdu navážili. Rozhodnutí je pak na samotném zápasníkovi, jestli bude se zápasem 

souhlasit nebo ne. Vyrovnání mezi nimi je pouze v jejich vlastní režii. Doporučená cena 

je 500 Kč za každý započatý kilogram nadváhy. 

Zápasníci, kteří budou zápasit v této soutěži minimálně pětkrát, nemohou již nastoupit 

v NML. Tato povinnost se nevztahuje na juniorské kategorie. 

 

Organizace  

Smluvní pořadatel si akci organizuje sám, ale úzce spolupracuje s pověřenou osobou 

C.M.T.A., která má akci na starosti a konzultuje s ní veškerou činnost.  

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


 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
   

C.M.T.A. je ochotna poskytnout veškeré administrativní zázemí pro konání soutěže, 

popř. i právní konzultace. 

C.M.T.A. zajišťuje také krytí akce smlouvou s OSA + INTERGRAM (autorská práva)      

a smlouvou s Pojišťovnou VZP, a.s. (pojistné události). 

Lékařské zprávy, čestná prohlášení zápasníků, dotazníky bojovníkům, bodovací lístky a 

protokoly dodá a zajistí na vlastní náklady C.M.T.A. 

 

Zdravotní dozor  

Lékaře může dle dohody s pořadatelem zajistit C.M.T.A. Záchrannou službu zajišťuje 

pořadatel místně. Je však povinen zařídit sanitku tzv. RZ (plně vybavený vůz záchranné 

služby) se záchranářem (může to být však i řidič - záchranář). Bez sanitky v místě akce 

nebude tato zahájena. Lékař přítomen zdravotních prohlídek a následné samotné akce 

musí být certifikovaný lékař. Veškeré náklady na zdravotní službu jsou v režii 

pořadatele.  

C.M.T.A. si vyhrazuje právo odmítnout lékaře a zdravotní dozor navržený pořadatelem, 

kterého z vážných důvodů nebude považovat za dostatečně kvalifikovaného a 

odborného. 

 

Rozhodčí  

Rozhodčí jsou delegováni ze strany C.M.T.A. Jedná se výhradně o rozhodčí s platnou 

licencí. Gong a časomíra jsou součástí delegování. V případě organizování SuperLigy  

smluvním pořadatelem může se tento sám s rozhodčími finančně vypořádat. Pokud 

bude mít pořadatel zájem, je možné, aby byli rozhodčí vyplaceni ze strany C.M.T.A. a 

C.M.T.A. následně tyto náklady přefakturuje pořadateli, avšak budou muset být tyto 

navýšeny o zákonné DPH. 

 

Zápasy 

Smluvní pořadatel může sestavit vložené zápasy, které budou mít lokální atraktivitu, 

avšak zápasy SuperLigy (min. počet na akci je 5) má na starosti osoba k tomu určená     

(poradní orgán - Komise pro pořádání profesionálních soutěží), která startovní listinu 

SuperLigy skládá. Může také doporučit pořadateli bojovníky pro obsazení zápasů 

mimo SuperLigu, avšak z důvodu zachování čistoty a serióznosti muaythai má právo 

veta. V případě potvrzení akce mezi C.M.T.A. a pořadatelem je pořadatel povinen 

zaslat na superliga@czechmuaythai.cz nominace svých borců, které chce zařadit        

do soutěže SuperLiga, případně také do vložených zápasů. Pokud nebude v ČR již 

adekvátní množství zápasníků, je možné sestavit zápasy i se zahraničními soupeři. 

Vážení všech účastníků akce pro zápasy SuperLigy bude rozděleno do dvou dnů: den 

před turnajem anebo v den turnaje. Pro případné vložené profesionální zápasy 

kategorie A musí být vážení vždy 1 den před samotným zápasem, proto je povinnost 

pořadatele zajistit účastníkům ubytování a stravu minimálně na 1 noc před akcí. Tato 

povinnost se také vztahuje na zástupce C.M.T.A. či delegovaného rozhodčího, který 

musí být také přítomen při vážení jako supervizor. Povinnost vážení závodníků             
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do vložených profesionálních zápasů kategorie A a zápasů SuperLigy je den před akcí. 

Pokud tuto příležitost nevyužijí, mají možnost vážení ještě v den zápasu současně 

s juniorskými kategoriemi. Pro účast na této akci platí pro jednotlivé zápasníky toto 

pravidlo: počet zápasů zápasníka v den jeho startu na této akci může být neomezený, 

avšak je umožněn pouze těm seniorským závodníkům, kteří mají na svém kontě 

minimálně 10 zápasů. Toto pravidlo neplatí pro juniorské kategorie. 

Finanční vyrovnání  

Zápasníkům náleží za každý uskutečněný zápas spadající do této série SuperLiga 

částka 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za výhru a částka 3 000 Kč (slovy: tři 

tisíce korun českých) za prohru + cestovní náklady. Všechny zápasy finančně 

vyrovnává sám pořadatel. Pokud pořadatel sám vybere závodníka, kterého bude chtít 

obsadit na své akci z důvodu lokální atraktivity, může nabídnout tomuto sportovci 

odměnu, která není předmětem těchto pravidel a jejíž výše odpovídá výkonu sportovce 

či je úměrná přínosu samotné akci, nesmí však být nižší než je povinná a stanovená 

odměna pro tuto soutěž vydaná C.M.T.A. 

 

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 SuperLigy jsou řešeny v Čl. „XXIII. 
Protesty“ Soutěžního řádu C.M.T.A.  
 
 

Pravidla SuperLigy pro soutěžní rok 2022/2023 byla schválena a vydána dne 
25.06.2022 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. 

 

 

 

 


