
 

 

MAXIMUS CUP 2016 
 

MEZINÁRODNÍ TURNAJ  

v  

THAJSKÉM BOXU - MUAYTHAI 
žáci, junioři, senioři, masters, rekreační sportovci 

 

 

Datum konání    09.-10.dubna 2016 

Místo konání 
Sportovní hala TJ Pankrác, Lomnického 1/1071, 140 00 Praha 4 

Metro: C, stanice Pražského povstání  

Pořadatel turnaje   Česká Muay-Thai Asociace, o.s.  
 

Ředitel turnaje 
 

   Petr Ottich  

   mobil: +420 777 17 22 30     e-mail:  president@czechmuaythai.cz  

 

S T A R T O V N É 

Kategorie 

Startovné -  

člen C.M.T.A. 

(s čl. známkou  

a licencí zápasníka) 

Startovné - ostatní  

Ženy - Muži - Junioři 0,- 310,- 
 

Děti - mladší 15-ti let 0,- 200,- 

Masters + 35 let 0,- 310,-  

Rekreační sportovci 0,- 310,-  

Poplatek za podání protestu   1000,- 

Registrace na:  info@czechmuaythai.cz  

 

 

Účastníci  

 

 

Předpis 

 

Disciplína Eliminace Finále 
  MUAY THAI   senioři, ženy 3 x 2 min. 3 x 3 min. 

  MUAY THAI   junioři, juniorky 15 - 17 let 3 x 2 min. 3 x 2 min. 

  MUAY THAI   děti 12 - 14 let 3 x 1,5 min. 3 x 1,5 min. 

  MUAY THAI   děti 10 - 11 let    2 x 1 min 2 x 1 min. 

  MUAY THAI   MASTERS  + 35 LET 3 x 2 min. 3 x 2 min. 

   MUAYTHAI    Rekreační sportovci - tzv. soukromkáři 3 x 2 min. 3 x 2 min. 

mailto:president@czechmuaythai.cz
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Podmínky startu 

Startující ve všech disciplínách musí mít podepsané „PROHLÁŠENÍ ZÁPASNÍKA“, které bude rozdáno při vážení. 

„PROHLÁŠENÍ ZÁPASNÍKA“ účastníků mladších 18-ti let musí být podepsáno zákonným zástupcem.  

Všichni startující musí s sebou přinést doklad o Zdravotní způsobilosti od svého obvodního lékaře  

(tiskopis “Roční preventivní prohlídka“- ke stažení na stránkách asociace: www.czechmuaythai.cz  v sekci – Ke stažení:  

http://www.czechmuaythai.cz/files/files/Rocni-preventivni-prohlidka-C.M.T.A..pdf . Tento doklad nesmí být starší než 1 rok). 

Mladiství bojovníci (do 18-ti let) musí přinést vyplněný a podepsaný Souhlas zákonného zástupce se startem na turnaji,  

který rovněž najdete na webu asociace: http://www.czechmuaythai.cz/files/files/Souhlas-zakonneho-zastupce-deti.pdf , 

http://www.czechmuaythai.cz/files/files/Souhlas-zakonneho-zastupce-juniori.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. Formulář Plné moci je opět ke stažení na webových stránkách asociace. 

http://www.czechmuaythai.cz/files/files/Plna-moc-zakonneho-zastupce-kopie.pdf  

 

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude nikdo připuštěn k soutěži!!! 
 
 

 

 

 

 

 

P R O G R A M   

   

Sobota 

09.04.2016 

18.30 - 20.00 

hod. 
 

 

Registrace, platba / vážení  

Sportovní hala TJ Pankrác, Lomnického 1/1071, 140 00 Praha 4 

Metro: C, stanice Pražského povstání 
 

 
20.00 – 21.00 

hod. 
Losování zápasů (pavouky) 

Neděle 

10.04.2016 
08.00 - 09.30 

hod. 

- Zdravotní prohlídka závodníků - lékařem C.M.T.A. 

- Sraz trenérů, vyzvednutí časového harmonogramu a programu 

jednotlivých ringů 

 10:30 hod. 
- Meeting rozhodčích, rozdělení pravomocí dle kvalifikace  

a zkušeností 

 11:00 hod.   ZAČÁTEK TURNAJE 

MUAYTHAI 

 Soutěží se dle pravidel  IFMA + C.M.T.A.  

 Hlavní rozhodčí:  Robert Kurka (CZE) +420 775377276 

 E-mail: info@czechmuaythai.cz  

 Kontaktní osoba : Petr Ottich (CZE) +420 777172230 

 E-mail:  president@czechmuaythai.cz  

 

DISCIPLÍNY A KATEGORIE 

MUAYTHAI 
  Muži  -60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg,+91kg 

  Ženy   -48 kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg, -61 kg, -63,5 kg, -67kg, -71kg  +71kg 

  Juniors boys (15 - 17 years):  -42 - 45 - 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63.5 - 67 - 70 -75 - 81 +81 kg. 

  Juniors girls (15 - 17 years):  -42 - 45 - 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63.5 kg. 

  Cadets boys (12 - 14 years):  -33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63.5 - 67 kg. 

  Cadets girls (12 – 14 years):  -33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 - 51 - 54 - 57 - 60 kg. 

  Kids boys (10 - 11 years):  -30 - 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 - 51 - 54 +54 kg. 

  Kids girls (10 - 11 years):   30 - 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 - 51 +51 kg. 

  Masters  (+ 35 let)  

  + rekreační sportovci 
-60kg, -63,5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg,-96kg,+96kg 

http://www.czechmuaythai.cz/
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http://www.czechmuaythai.cz/files/files/Souhlas-zakonneho-zastupce-juniori.pdf
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SKUPINY:  A + B 

V případě, že bude zvýšený zájem o účast na této akci, pořadatel si vyhrazuje 

právo rozdělit zápasníky do dvou skupin. 

Skupina  A: zápasník s počtem nad 10 zápasů v plnokontaktních disciplínách 

Skupina  B: zápasník s počtem do 10 zápasů v plnokontaktních disciplínách 

Rozdělení do kategorií váhy a věku jsou platné pro obě skupiny. 

 

 

 

 

 

POVINNÉ VYBAVENÍ 

MUAYTHAI 

  Rukavice 10 oz, suspenzor, chrániče zubů, helma s horní výplní bez lícnic, chránič     

  loktů, chrániče holení (navlékací viz. IFMA). 

  Ženy i dívky vše + chránič prsou.  

  Děti + junioři povinně vesty.  

  Povinné vybavení bude možno si zapůjčit v místě konání turnaje od pořadatele: 

  Vesta, helma, holeně, rukavice, kolena, lokty 

 

Ubytování 

V případě zájmu  

o ubytování si každý 

může zajistit sám. Tohle 

je pouze nabídka. 

Nabídka ubytování:  

 

Ubytování Plavecký stadion Podolí ** 

http://www.tixik.cz/plavecky-stadion-podoli-2364985.htm 

 

Hotel  Pankrác *** 

http://www.hotely.cz/praha-4/hotel-pankrac/#utm_source=sklik&utm_medium=cpc 

  

Hotel Olšanka *** 

http://www.hotelolsanka.cz/ 

  

Hotel Neruda **** 

http://www.designhotelneruda.com/ 

  

Hotel Clarion **** 

http://www.clarioncongresshotelprague.com/cs/  

Ceny 

1. místo - TITUL  MEZINÁRODNÍ ŠAMPION ČR - C.M.T.A.   

+  Speciální pohár 
Vítěz nejvíce obsazené mužské kategorie získává navíc odměnu ve výši 250 Euro.  

Vítěz nejvíce obsazené ženské kategorie získává navíc odměnu ve výši 200 Euro.  

Vítěz nejvíce obsazené dětské a juniorské kategorie získává navíc 2 vstupenky na TOP 

Galavečer “SOUBOJ TITÁNŮ Exclusive“ v PLZNI 15.04. 2016. 
 

2. a 3. místo - Medaile a diplom 
 

     Věcné ceny pro všechny vítěze + překvapení  

 

Fi  Finanční odměny pro vítěze budou vyplaceny pouze v případě, že zápasník absolvuje 

     finálový zápas.  

 

Uzávěrka přihlášek 

      

  

  06.04.2016 ve  24.00 hod.   
                          

Informace   Veškeré informace na telefonech nebo na adrese ředitele turnaje 
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