
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
  

Česká Asociace Univerzitního Sportu ve spolupráci (ČAUS)  
s Českou Muaythai Asociací, z.s. (C.M.T.A.) 

pořádá 
AKADEMICKÉ  MISTROVSTVÍ  ČESKÉ REPUBLIKY  V MUAYTHAI (AM ČR) 

 
PROPOZICE 

 
 
Datum:  28.10.2017 
 
Místo:  Sportovní hala TJ Spoje, Na Balkáně 812, 130 00 Praha 3 
 
Čas:     9.00 hod. – registrace, vážení, lékařské prohlídky 
  10.00 hod. – konec registrace – poučení závodníků a losování 
  12.00 hod. – začátek turnaje  
 
Styl:   Muaythai dle pravidel IFMA  
 
Pořadatel:  ČAUS ve spolupráci s C.M.T.A. 
 
Vybavení: 
10oz boxerské rukavice, suspenzor, chránič zubů,  chrániče holení (navlékací viz. 
IFMA), ochranná helma s horní výplní bez lícnic (ne Top Ten), chrániče loktů -  helmy a 
vesty je možno zapůjčit přímo na místě konání turnaje. 
Ženy: + chrániče prsou   
Povinné vybavení bude možno si zapůjčit v místě konání turnaje od pořadatele: helma, 
holeně, rukavice, lokty. 
 
Podmínky účasti: 

 AM ČR se mohou účastnit studenti akreditovaných vysokých škol (VŠ)  nebo 
vyšších odborných škol (VoŠ) v ČR všech forem studia. Student je povinen se 
prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec 
musí být studentem VŠ nebo VoŠ, která ho přihlašuje nebo na příslušné škole 
ukončil studia v kalendářním roce 2017. 

 AM ČR se nemohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušené nebo byli 
přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí. 

 AM ČR se mohou účastnit i zahraniční studenti, kteří studují na českých VŠ nebo 
VoŠ. 

 V případě, že student studuje dvě VŠ současně, může startovat pouze za jednu 
VŠ. 

 AM ČR 2017 je současně jedním z nominačních kritérií pro start                         
na Akademickém Mistrovství světa (AMS) 2018 v Thajsku pod patronací FISU. 
Akademického Mistrovství světa se ale může účastnit pouze student VŠ. Student 



 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
  

VoŠ nemůže dle pravidel FISU startovat na mezinárodní úrovni tedy na AMS, 
pouze může zápasit na AM ČR.  

 Studenti, kteří řádně ukončili studium v roce 2017 se mohou AM ČR účastnit, ale 
tito nesmí být starší 27 let a musí se prokázat kopií diplomu o ukončení studia. 
Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn na AM ČR. 

 
Tituly:   
Vítěz AM ČR získává titul " Akademický Mistr ČR v muaythai " v dané váhové kategorii. 
Titul AM ČR může získat sportovec, který ve své váhové kategorii má 3 a více soupeřů 
ze 2 škol.  
Pozn.:  
Titul "Akademický Mistr ČR v muaythai" v dané váhové kategorii je pouze jedním            
z kritérií pro start na Akademickém Mistrovství světa 2018. Vítěz musí splňovat i další 
podmínky pro start na Akademickém Mistrovství světa 2018 určené národním svazem 
C.M.T.A.. 
 
Předpis:   
MUAYTHAI dle platných pravidel IFMA / C.M.T.A. ( ženy, muži ) - eliminace 3 x 3 min., 
finále 3 x 3 min. 
 
Podmínky startu: 
Viz. podmínky účasti  
Startující musí podepsat „PROHLÁŠENÍ ZÁPASNÍKA“, které bude rozdáno při vážení. 
Účastník AM ČR jím potvrzuje, že je mu znám jeho zdravotní stav, je zdráv a schopen 
se aktivně zúčastnit jako soutěžící AM ČR v muaythai, neboť všichni účastníci startují 
na vlastní nebezpečí. 
Všichni startující musí s sebou přinést doklad o Zdravotní způsobilosti od svého 
obvodního lékaře včetně EKG. Tiskopis “Roční preventivní prohlídka“ je ke stažení       
na stránkách asociace: www.czechmuaythai.cz  v sekci - Ke stažení.  
Start v této soutěži je umožněn i sportovcům registrovaným u jiných organizací 
bojových sportů. 
 
Startovné:  0 Kč 
 
Pojištění:   
Všichni zápasníci na akcích pořádaných C.M.T.A. jsou pojištěni úrazovým pojištěním 

prostřednictvím smlouvy, jež byla sjednána mezi pojišťovnou Kooperativa, 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.  

 
 
 
 

http://www.czechmuaythai.cz/


 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
  

Váhové kategorie:  
Muži: -57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,-86,-91,+91 kg  
Ženy: -45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75, +75 kg  
 
Přihlášky na AMČR v muaythai:  
Přihlášky podávají školy, fakulty nebo trenéři, jejichž kluby jsou registrované u C.M.T.A. 
a to formou e-mailu na: info@czechmuaythai.cz . Studenti startují vždy pod hlavičkou 
vysoké školy (nikoliv fakulty). 
 
Formát pro zasílání přihlášky (nominace): 
váha - příjmení - jméno - název klubu - název vysoké školy - zápasnická historie  
Spolu s nominací (přihláškou) zasílejte i oskenovaný platný výkaz o studiu (index, ISIC 
karta, kopie diplomu). 
Uzávěrka nominací je 5 dní před samotnou akcí tzn. 23.10.2017. 
 
 
Hlavní rozhodčí: Robert Kurka (CZE)  +420 775 377276  
E-mail:      kurka.lord@seznam.cz  
Kontaktní osoba: Petr Ottich (CZE)  +420 777 172230  
E-mail:      president@czechmuaythai.cz  
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