
AMATÉRSKÁ MMA LIGA 2020 (4. kolo)
19. 12. 2020 Smržovka

Parkhotel Smržovka, Kostelní 892, 468 51 Smržovka
KATEGORIE
Muži     (18+)  -52,2   -56,7   -61,2   -65,8   -70,3   -77,1   -83,9   -93,0   -120,2  3 x 3 min. 
Ženy     (18+)  -47,7   -52,2   -56,7   -61,2   -65,8   -70,3   -77,1    3 x 3 min.

Závodník při kontrole hmotnosti nesmí překročit limit dané kategorie – nulová tolerance hmotnosti!

REGISTRACE   do 16. 12. 2020
Registrace závodníků probíhá on-line na stránkách www.cubu.info/cesky-svaz-mma a registrovat závodníky může pouze 
předseda nebo oprávněný správce klubu ČSMMA. Podrobný postup on-line registrace závodníků uveden v příloze.

Závodník může startovat pouze v jedné hmotnostní kategorii.

Bez předchozí on-line registrace není start na soutěži možný!

STARTOVNÉ  ZDARMA   

HARMONOGRAM
16. 12. 2020 Středa     ukončení on-line registrací
17. 12. 2020 Čtvrtek    zveřejnění jednotlivých zápasů
19. 12. 2020 Sobota  07:00 – 08:00 prezentace, kontrola hmotnosti, lékařské prohlídky, antigenní testy
    10:00   zahájení soutěže

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídí povinné vyšetření na přítomnost viru SARS-Cov-2 metodou RT-PCR, 
proběhne prezentace závodníků již v pátek 18. 12. 2020. Veškeré náklady na testování (antigenní i RT-PCR) včetně případ-
ného ubytování (Pá-So) hradí ČSMMA. 

Aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat na FB ČSMMA (https://cs-cz.facebook.com/www.csmma.cz)

PODMÍNKY ÚČASTI
• Statut amatérského závodníka (bez profesionálního zápasu na Sherdogu nebo Tapology). Závodníci se zaznamenaným 

profesionálním zápasem v MMA nemohou na amatérské soutěži startovat a budou vyloučeni!
• On-line registrace. 
• Předložení dokumentů při prezentaci:

• doklad totožnosti,
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 1 rok.

PRAVIDLA ÚČASTI
• Závodník je povinen nastupovat do zápasu ustrojen a vybaven dle sportovních pravidel ČSMMA (IMMAF): rashguard 

s krátkým rukávem, MMA shortky, MMA rukavice, látkový chránič holení, chránič zubů.

POHÁR KLUBŮ ČESKÉHO SVAZU MMA
Soutěž je zařazená do celoročního bodování klubové soutěže o POHÁR KLUBŮ ČSMMA 2020.
Finanční odměny:  1. místo: 30 000,- Kč  
    2. místo: 20 000,- Kč  
    3. místo: 10 000,- Kč  

REPREZENTACE ČR
Soutěž je zařazená do nominačních soutěží České státní reprezentace MMA. 


