Reprezentace ČR a NÁRODNÍ POHÁR
Vážení kolegové,
díky tomu, že se muaythai stalo Olympijským sportem, je potřeba sjednotit i nominační
kritéria, která budou stěžejní při výběru budoucích reprezentantů ČR v našem sportu
pod pravidly IFMA tzn. amatérské pojetí muaythai.
V našem sportu se neplní limity, ale kritéria, která si určuje mateřský svaz.
Kritéria C.M.T.A. pro vstup do reprezentace ČR:
Uvedená kritéria jsou pouze vodítkem pro vedení C.M.T.A. k zařazení navržených osob
do reprezentace ČR. Po splnění všech kritérií je rozhodnutí, zda-li bude uchazeč
zařazen do reprezentace ČR, na vedení C.M.T.A. a reprezentačním trenérovi.
Administrativní kritéria:
 Uchazeč musí mít klubovou příslušnost a daný klub musí být řádným členem
sdruženým v C.M.T.A..
 Uchazeč musí být rovněž řádným členem C.M.T.A..
 Uchazeč ani klub nesmí mít vůči C.M.T.A. žádné závazky či pohledávky a nesmí
být v disciplinárním řízení.
 Na nominování reprezentanta neexistuje žádný nárok. Z důvodu stanovených
metodikou podpory státní reprezentace MŠMT nominuje C.M.T.A. přednostně
reprezentanty juniory ve věkové kategorii 16-17 let a dospělé v kategorii A (ženy i
muži).
 S vybraným uchazečem (případně klubem) bude sepsána smlouva o spolupráci
a možnými sankcemi za neplnění povinností uchazeče (klubu) směrem
k C.M.T.A..
 Uchazeče může nominovat pouze statutární zástupce členského klubu
(u nezletilých se souhlasem zákonného zástupce).
Zdravotní kritéria:
 Uchazeč musí mít řádnou lékařskou prohlídku a to bez omezení (dle pokynu
C.M.T.A.).
 Uchazeč nesmí pobírat žádné látky, které jsou na seznamu zakázaných látek
vydaných Světovou antidopingovou agenturou (WADA) potažmo Antidopingovým
výborem ČR a v případě nutnosti je jeho povinností podrobit se dopingovým
testům.
 Uchazeč si musí být vědom fyzické, psychické i časové náročnosti ve spojení
s reprezentací muaythai.
 Povinností každého uchazeče je dodržování závazku ve věci dopingu a chování
sportovce, jež jsou součástí etického kodexu a čestného prohlášení
reprezentanta.

Fyzická kritéria:
 Uchazeč se musí podrobit vstupním a následně i pravidelným fyzickým testům,
které zahrnují testy stanovené C.M.T.A..
 Uchazeč musí splňovat technickou vyspělost muaythai a to především
dle pravidel IFMA.
Výkonnostní kritéria:
 Uchazeč o reprezentaci se musí zúčastnit soutěže vypsané C.M.T.A. jako
nominačního turnaje pro vstup do reprezentace ČR. Např. „Národní pohár“,
„MaXimus CUP“, Akademické MČR aj..
 Uchazeč o reprezentaci se musí zúčastnit série reprezentačních soustředění,
setkání, sparingů a jiných akcí, které budou organizovány C.M.T.A. a budou mít
přímou souvislost s národním týmem nebo budou organizovány střešními
organizacemi, kde je účast reprezentace nutná. Dále pak veřejných akcí,
workshopů, exhibicí, eventů sociálních programů, tiskových konferencí či jiných
akcí mediálního významu.
Do reprezentace ČR se vybírají bezkonfliktní sportovci s týmovým duchem, kteří
respektují autority a pravidla určená C.M.T.A., reprezentačním trenérem a jeho týmem.
Nejlepší bojovník musí být zároveň i dobrý člověk a naše reprezentace musí fungovat
jako celek a to nejen s uchazeči, ale i s mateřskými kluby.
Váhové a věkové kategorie (není možná žádná váhová tolerance !!)
Senioři - muži:
-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,-86,-91,+91 kg
Senioři - ženy :
-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75, +75 kg
Junioři – chlapci (16-17 let):
-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,-86,-91,+91 kg
Junioři – dívky (16-17 let):
-42,-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,+75 kg
16-17 F
Kategorie
MUAYTHAI senioři – ženy, muži
MUAYTHAI junioři – dívky, chlapci 16 - 17 let

ONE WORLD ONE MUAYTHAI

Eliminace
3 x 3 min.
3 x 2 min.

Finále
3 x 3 min.
3 x 2 min.

NÁRODNÍ POHÁR 2017
NÁRODNÍ TURNAJ
v MUAYTHAI – VÝBĚR REPREZENTACE
senioři, junioři

Datum konání

16. září 2017

Místo konání

Sportovní hala JEDENÁCTKA, Mírového hnutí 2385/3 ,
Praha 11- Chodov

Pořadatel turnaje
Ředitel turnaje

Česká Muaythai Asociace, z.s.
Petr Ottich
mobil: +420 777 17 22 30

e-mail: president@czechmuaythai.cz

STARTOVNÉ
Startovné člen C.M.T.A.
(s čl. známkou
a licencí
zápasníka)

Kategorie
Senioři – ženy, muži
Junioři (16-17 let)
dívky, chlapci

Startovné - ostatní

0,0,-

310,250,-

Poplatek za podání protestu

1000,-

Registrace na: info@czechmuaythai.cz
Účastníci

Eliminace

Finále

MUAYTHAI senioři – ženy, muži

3 x 3 min.

3 x 3 min.

MUAYTHAI junioři – dívky, chlapci 16 - 17 let

3 x 2 min.

3 x 2 min.

Kategorie

Předpis

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 včetně EKG.
(Tiskopis “Roční preventivní prohlídka“ je ke stažení na stránkách asociace: www.czechmuaythai.cz v sekci – Ke stažení:
http://www.czechmuaythai.cz/files/files/Rocni-preventivni-prohlidka-2017-.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-zakonnehozastupce-2017-.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-moczakonneho-zastupce-2017-.pdf
Bez splnění výše uvedených podmínek nebude nikdo připuštěn k soutěži!!!

PROGRAM
Sobota

16.09.2017

07.00 - 08.30 Registrace všech závodníků včetně vážení a zdravotních prohlídek
- lékařem C.M.T.A.
hod.
09.00 hod.

Losování zápasů (pavouky)

10.00 hod.

Meeting rozhodčích, rozdělení pravomocí dle kvalifikace
a zkušeností

10.30 hod.

Sraz trenérů, poučení, vyzvednutí
a programu jednotlivých ringů

11.00 hod.

MUAYTHAI

časového

ZAČÁTEK TURNAJE

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

harmonogramu

KATEGORIE - MUAYTHAI
Senioři - muži
Senioři - ženy
Junioři - chlapci (16-17)
Junioři - dívky (16-17s)

-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,-86,-91,+91 kg
-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75, +75 kg
-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,-81,-86,-91,+91 kg
-42,-45,-48,-51,-54,-57,-60,-63.5,-67,-71,-75,+75 kg

POVINNÉ VYBAVENÍ

MUAYTHAI

10 oz boxerské rukavice, suspenzor, chránič zubů, ochranná helma s horní
výplní bez lícnic, chránič loktů, chrániče holení (navlékací viz. IFMA).
Ženy i dívky vše + chránič prsou.
Junioři povinně ochranné vesty.
Povinné vybavení bude možno si zapůjčit v místě konání turnaje od
pořadatele: vesta, helma, holeně, rukavice, lokty.

Nabídka ubytování:

Ubytování
V případě zájmu
o ubytování si každý
může zajistit sám.
Toto je pouze
nabídka.

Hotel EA Populus ***
http://www.hotelpopulus.cz/
Hotel Olšanka ***
http://www.hotelolsanka.cz/
Hotel Neruda ****
http://www.designhotelneruda.com/
Hotel Don Giovanni Prague ****

http://www.hotelgiovanni.cz/

1. místo - TITUL VÍTĚZ NÁRODNÍHO POHÁRU 2017 - C.M.T.A.
+ Speciální pohár

Ceny

2. a 3. místo - Medaile a diplom
Věcné ceny pro všechny vítěze + překvapení 

Uzávěrka přihlášek
Informace

14.09.2017 ve 24.00 hod.
Veškeré informace na telefonech nebo na adrese ředitele turnaje.

