TURNAJE SUPERLIGA
Navržení systému vyšší úrovně soutěže pro zvýšení kvality zápasníků v ČR
a jejich uplatnění v přechodu mezi profesionály.
Tato soutěž bude 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 chceme organizovat soutěž „SuperLiga“
na vyšší úrovni tak, aby proti sobě stáli vždy vyrovnaní bojovníci a tím bychom jim
zajistili sportovní a kariérní růst. Tím pomáháme generovat strukturální pyramidu, kde
bojovníci mohou získat reálný postup a zařadit se tak celosvětově.
Ve spojení s touto soutěží bude 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 hlavičkou 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.
Základní informace pro trenéry a manažery klubů
Soutěž: SuperLiga - druhý stupeň Mistrovství České republiky v muaythai
Pořadatel: C.M.T.A. - Česká Muaythai Asociace, z.s.
Soutěž probíhá od září do června vždy následujícího roku.
Systém soutěže:
Do soutěže se započítávají veškeré zápasy pod pravidly muaythai, 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.
Změna programu vyhrazena - sledujte stránky www.czechmuaythai.cz .
Popis soutěže:
Všechny zápasy po celou sezonu jsou pouze v muaythai s lokty.
Finálové boje proběhnou o pás a titul CHAMPION SuperLigy. Možnost zápasit o titul
CHAMPION SuperLigy mají pouze ti borci, jejichž součet umístění se v tabulce
po posledním kole soutěže nebude 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 alespoň 3
výhry. Není důležité, na kterém turnaji je získá, avšak body se přičítají pouze
v zápasech pod hlavičkou C.M.T.A.. Jinak má nárok na titulový zápas borec, jenž je
v celkovém součtu bodů na další pozici a systém součtu 6 se posouvá.
Vítěz 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.
Zdravotní prohlídky jsou povinné na všechny zápasy!
Startovné v soutěži SuperLiga nebude ! Účastníci jednotlivých zápasů obdrží finanční
ohodnocení nastavené dle platných pravidel pro tuto soutěž. Každý však musí mít
vylepenou platnou členskou známku C.M.T.A. v pase bojovníka. Bez ní prohrává
diskvalifikací.
Zápasy budou probíhat podle pravidel C.M.T.A. na 3x3 minuty.
Povinné chrániče: boxerské rukavice 10oz, suspenzor, chránič zubů, chránič loktů,
chránič holení (IFMA).
Rukavice budou v zápasech spadajících do této soutěže dodány asociací a povinně
zápasníky použity v zápase. Na některé zápasy budou povinné i šortky (trenky) dodané
asociací.
Nepovinné: helmy.
Juniorské kategorie: povinné všechny chrániče IFMA.
Tabulka výsledků SuperLiga - MČR bude pouze jedna a je celorepubliková.
Systém této soutěže zajistí a může garantovat přihlášeným zápasníkům pevná data
jejich zápasů po dobu celé sezony. Minimálně však 8 kol od září do června.
Systém obsazení jednotlivých váhových kategorií je nastaven na minimálně
6 závodníků pro každou váhu. 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 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
ne, obsadí jej kompetentní osoby jiným sportovcem.
Nejedná se o OPEN!
Matchmaking zápasů SuperLigy bude mít celorepublikově na starosti osoba k tomuto
určená vedením C.M.T.A..

Hodnocení výsledků:
Závodník, který se zúčastní zápasu na turnaji SuperLiga - MČR, 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 (DIS) - nenastoupení do zápasu (chybí
prohlídka, nepřijel, nenavážil, nemá členskou známku, atd.)
15 bodů - remíza (REM)
30 bodů - výhra = na body (NBD)
35 bodů - výhra v superfightu
40 bodů - výhra = přerušení, odstoupení (RSC, TKO, ABD)
40 bodů - výhra = K.O.
45 bodů - výhra = K.O. v superfightu
Zápasy budou probíhat dle těchto váhových kategorií, takže prosím trenéry
o dodržování tohoto rozpisu:
Vypsané váhové kategorie, ve kterých se bude bojovat o tituly jsou tyto:
Muži:
-57kg, -60kg, -63.5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, +91kg
Ženy :
-48kg, -51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63.5kg, -67kg, -71kg, -75kg
Junioři:
-45kg, -48kg, -51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63.5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg

Vážení a následné zařazování do váhových kategorií
- Závodníci by měli držet striktně předepsanou váhu a v den vážení ji musí navážit.
V případě, že nenaváží borec 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 dle tabulky a také
získá 50% ze svého finančního ohodnocení, které mu vyplatí pořadatel.Pokud není
předem dohodnuto a stanoveno jinak, výpočet se provádí z částky 5000kč.
- 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. Je pak na trenérovi či 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 třikrát, nemohou již nastoupit
v amatérském MČR. Tato povinnost se nevztahuje na juniorské kategorie.

Zápasníci
Pořadatel navrhuje zápasníky, může sestavit zápasy, které budou mít lokální atraktivitu,
avšak zápasy SuperLigy (min. počet na akci je 5) má na starosti osoba k tomu určená
(poradní orgán profesionálních soutěží C.M.T.A.), 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 jiné kategorie 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. Z důvodu vážení závodníků do vložených
profesionálních zápasů den před akcí je umožněno tímto také vážení zápasníků
soutěže SuperLigy, kteří toho mohou využít. Pokud tuto příležitost nevyužijí, mají
možnost vážení ještě v den zápasu.
Pokud bude nutné, aby zápas SuperLigy proběhl v rámci soutěže MČR, bude vážení
v den zápasu, tedy v den konání MČR.
Rozhodčí
Dodává a deleguje C.M.T.A., musí být pouze rozhodčí s licencí. Náklady na rozhodčí
jsou v režii C.M.T.A.. Gong a časomíra jsou součástí delegování.

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.

Další ustanovení
Všechna ostatní práva a povinnosti soutěžících jsou zohledněny v Pravidlech a
soutěžním řádu C.M.T.A., jež musí dodržovat všichni účastníci akcí C.M.T.A. a je
veřejně dostupný na webu C.M.T.A..
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte, prosím, pana Petra Otticha na tel.:
+420 777 172230 nebo na e-mailu: president@czechmuaythai.cz .

