
5. 2. 2023 

Lužická 298, 471 07 Žandov 

08:00 – 9:00 osobní prezentace, vážení, lékařské prohlídky 
09:30  zahájení soutěže

1. 2. 2023 (on-line registrace na stránkách www.cubu.info)

Michaela Kerlehová 603 356 623, michker@seznam.cz

Věková kategorie Hmotnostní kategorie (kg)
Žáci 13 – 15 -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69

Žákyně 13 – 15 -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65

Junioři 16 – 18 -60 -63½ -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91

Juniorky 16 – 18 -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70

Muži 18+ -60 -63½ -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91

Ženy 18+ -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70

Výkonnostní 
kategorie

Bodování ligy 1)

WO 2) P (2:1) P (3:0) DISQ,  AB RSC, KO  
A 5 / -5 10 / 5 15 / 3 20 / 2 25 / 1

B 1 / -1 2 / 0 3 / 0 4 / 0 5 / 0
1) Body vítěze / poraženého (body se neudělují, pokud proti sobě zápasí dva závodníci ze stejného klubu).
2) Výsledek WO (nenastoupení do zápasu) v případě, kdy nebylo nahlášeno minimálně den předem do 12:00 
hod. Pokud bylo nahlášeno včas, zápas se ruší (bez výsledku, žádné body se neudělují).
Pokud závodník splňuje některý z následujících parametrů, MUSÍ být zařazen do KATEGORIE A: 

• v jakémkoliv bojovém sportu absolvoval 5 a více plnokontaktních zápasů,
• byl nebo je reprezentant ČR v jakémkoliv bojovém sportu (včetně polokontaktních disciplín).

Do KATEGORIE A se MŮŽE registrovat jakýkoliv závodník (i bez počtu zápasů dle předch. odst.).
Matchmaker ligy po uzavření přihlášek sestavuje jednotlivé zápasy a seznam zveřejňuje 
na stránkách ČSFu. Zpravidla každý závodník absolvuje v rámci kola jeden zápas, v případě potře-
by však může matchmaker ligy rozhodnout i o nasazení jednoho závodníka do druhého zápasu. 

Typ soutěže:  Kvalifikace na MČR 2023 

Účastnický poplatek: 200 Kč

Podmínky účasti (kontrola při osobní prezentaci):
• On-line registrace do středy 1. 2.! Pozdější registrace nebude již možná!
• Předložení platného sportovního průkazu ČSFu.
• Předložení potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 1 rok.
• Závodníci mladší 18 let musí předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce v průk. ČSFu.

Povinné vybavení závodníka:
Helma (bez lícnic), chránič chrupu, boxerské rukavice 10 oz (nevymlácené), bandáže prstů, 
suspenzor, chránič holení s prodlouženou nártovou částí (botičky nejsou povoleny), ženy a juni-
orky chránič prsou. Barva chráničů (helma, boxerské rukavice a chránič holení) musí korespondo-
vat s barvou rohu (modrá/červená), není však vyžadována konkrétní značka (výrobce) chráničů. 
Chrániče ČSFu nezajišťuje!
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