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MISTROVSTVÍ ČR AMATÉR Ů - pravidla účasti 

Jednotlivá kola Mistrovství ČR v muaythai organizace C.M.T.A. (dále jen „MČR“) probíhají 
formou nominací jednotlivých závodníků (nikoli tedy formou openu). S blížícím se termínem 
(min. 14 dní před dnem konání) zašle trenér klubu e-mail na president@czechmuaythai.cz      
se seznamem jím nominovaných závodníků v následující podobě: 

váha - příjmení - jméno -  věk - zápasnická historie - název klubu  (zápasnická historie 
znamená počet všech absolvovaných zápasů v jakémkoliv bojovém umění) 

U každého bojovníka zvlášť vyplnit veškeré výše uvedené údaje!!!!  

Matchmaker následně vytvoří pracovní verzi startovní listiny, kterou zašle všem trenérům 
k vyjádření se a připomínkám. Pokud se trenér nevyjádří, má se za to, že daný zápas platí         
a proběhne. Proto prosíme pozorně sledujte své e-maily a to až do dne konání turnaje.  

V den turnaje mají závodníci sraz v 10.00 hodin, kdy začíná registrace, lékařské prohlídky       
a oficiální vážení závodníků.   

Každý závodník se u vážení prokazuje „Pasem závodníka“, do kterého se zapisuje jeho 
kompletní zápasová historie. Pas je možné pořídit na každém jednotlivém kole MČR.  

Každý zápasník musí navážit váhu odpovídající váhové kategorii, ve které bude startovat        
a která je uvedena na startovní listině.  

Každý zápasník musí s sebou přinést vyplněný formulář - Roční preventivní prohlídka.pdf  
kterou si C.M.T.A. ponechá a údaje o absolvované prohlídce a její platnosti zapíše 
závodníkovi do jeho pasu. Po dobu platnosti roční preventivní prohlídky stačí, když se bude 
závodník na turnajích prokazovat svým pasem, v němž je údaj o prohlídce uveden. Popř. 
zápasník přinese potvrzení o zdravotní způsobilosti od svého obvodního lékaře, které 
nesmí být starší než 1 rok. Asociace si toto potvrzení ponechá ve své evidenci, ale vztahuje 
se pouze k danému turnaji. V případě účasti zápasníka na dalším turnaji, musí předložit nový 
doklad o zdravotní způsobilosti. (Jinak nebude připuštěn k zápasu!!!).   

Mladiství bojovníci (do 18 let) musejí přinést Souhlas zákonného zástupce se startem           
na turnaji. Souhlas zákonného zástupce je platný pro příslušný kalendářní rok, C.M.T.A. si jej 



 

také ponechá ve své evidenci a údaj zapíše do pasu bojovníka. Po dobu platnosti souhlasu 
zákonného zástupce stačí, když se bude závodník na turnaji prokazovat svým pasem, v němž 
je údaj o souhlasu uveden.  

Souhlas zákonného zástupce - děti.pdf  

Souhlas zákonného zástupce - junioři.pdf  

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, 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.  

Plná moc zákonného zástupce.pdf  

 
Povinné vybavení: Muaythai – chránič zubů, suspenzor, 10oz rukavice, chrániče holení 
pevné kožené (ne látkové navlékací), ochranná helma bez lícnic, zápasníci do 18-ti let 
ochranná vesta, chrániče loktů a kolen. 
 
Veškeré vybavení si je možno zapůjčit přímo na místě konání turnaje. 
 
Start v této soutěži je umožněn i sportovcům registrovaným u jiných organizací bojových 
sportů např.: WFCA, ČSFU, CMTF, … .  
 
Startovné:  

- Členové klubů registrovaných v C.M.T.A. - dle informačního e-mailu, jež byl 
registrovaným klubům zaslán. 

- Ostatní hradí startovné ve výši 300 Kč; děti (mladší 15-ti let) mají startovné ve výši 
200 Kč.  

 
Pravidla:   C.M.T.A. - Česká Muay-Thai Asociace, o.s. 
 
Pojištění: Každý závodník se pojistí sám dle svého uvážení, neboť zápasí na svoji vlastní 
zodpovědnost. 

Jednotlivé termíny MČR naleznete 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. 

Možnost zápasit o titul “Amatérský Mistr ČR v muaythai“  mají pouze ti zápasníci, jejichž 
součet umístění se v tabulce po posledním kole soutěže nebude vyšší než 6. Znamená to,        
že pokud nebude vítěz soutěže ochoten zápasit ve finále, může ho nahradit zápasník z pozice 
č. 2 se soupeřem z pozice č. 3 nebo č. 4. Pokud ani jeden z oslovených bojovníků nebude chtít 
zápasit o titul, finálový zápas neproběhne.  



 

Zápasník, který bude díky počtu bodů moci zasáhnout do bojů o titul “Amatérský Mistr ČR 
v muaythai“, musí však mít alespoň 3 výhry v dané roční soutěži MČR. Zápasy o tituly 
mohou proběhnout pouze ve váhových kategoriích, kde v průběhu sportovní sezony zápasilo 
nejméně 12 závodníků. 

V případě, že závodník dosáhne požadovaný počet  zápasů, vítězství a má ve své váhové 
kategorii min. 12 účastníků, čímž splnil povinnosti pro účast ve finálovém kole a boji o titul, 
ale nemá k sobě žádného jiného zápasníka, který by tyto podmínky také splňoval, získává titul 
“Amatérský Mistr ČR v muaythai“ bez boje. Avšak pouze za předpokladu, že bude zápasit     
ve vloženém superfightu na daném finále MČR v muaythai. Při nesplnění této podmínky 
bohužel titul a opasek neobdrží.   

Body do oficiální tabulky soutěže MČR v muaythai jsou připisovány všem závodníkům 
účastnícím se této soutěže, avšak pravidla účasti v boji o titul se vztahují pouze na závodníky, 
jež jsou členy klubů registrovaných v C.M.T.A..  

Hodnocení výsledků:  

Závodník, který se zúčastní zápasu na turnaji  MČR v muaythai organizace C.M.T.A., získá 
toto bodové ohodnocení: 

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

15 bodů - výhra = diskvalifikace soupeře (DISQ) =  nenastoupení do zápasu, soupeř 
nemá zdr. prohlídku, soupeř nepřijede na turnaj, soupeř nenaváží, … 

15 bodů -  remíza (REM) 

30 bodů - výhra = na body (NBD) 

40 bodů - výhra = přerušení, odstoupení (RSC, TKO) 

40 bodů - výhra = K.O. 

 

Definice amatérského zápasníka: 

Amatér není bojovník, který: 

a)   již získal titul „Amatérský Mistr ČR v muaythai“  

b)   působil již 2 sezóny na amatérské soutěži (MČR) 

c)   má za sebou 10 plnokontaktních zápasů v kategorii „Junior“ nebo 15 plnokontaktních 
zápasů v kategorii „Muži“ 

d)   má za sebou 5 profesionálních zápasů (tzn. bez chráničů) 


