
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MMA 2020 MUŽŮ A ŽEN
Praha, 3. - 5. července

KATEGORIE
Muži (18+)  -52.2kg,  -56.7kg,  -61.2kg,  -65.8kg,  -70.3kg,  -77.1kg,  -83.9kg,  -93.0kg,  -120.2kg,  -300.0kg
Ženy (18+)  -47.7kg, - 52.2kg,  -56.7kg,  -61.2kg,  -65.8kg,  -70.3kg

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

REGISTRACE  do 30. 6. 2020
Registrace závodníků probíhá výhradně na stránkách www.cubu.info/cesky-svaz-mma a registrovat závodníky může pouze 
předseda nebo oprávněný správce klubu ČSMMA. Podrobný postup registrace závodníků uveden v příloze.

Závodník může startovat pouze v jedné hmotnostní kategorii.

STARTOVNÉ 200 Kč   
Startovné se hradí výhradně bankovním převodem na základě vygenerované faktury při on-line registraci závodníků.

Bez předchozí on-line registrace není start možný!

Startovné uhrazené převodem se automaticky vrací (dobropisuje) v případě, kdy závodník nemohl startovat z důvodu:
• onemocnění (nutno předložit kopii lékařské zprávy)
• zrušení dané kategorie z důvodu neobsazení

PROGRAM
3. 7. 2020 Pátek 18:00 – 21:00 prezentace, lékařské prohlídky
4. 7. 2020 Sobota 07:00 – 08:00 kontrola hmotnosti
   10:00   zahájení soutěže - kvalifikační zápasy
5. 7. 2020 Neděle 07:00 – 08:00 kontrola hmotnosti
   10:00   semifinále a finále, slavnostní vyhlášení

PODMÍNKY ÚČASTI
• České státní občanství.
• Minimální věk 18 let.
• Statut amatérského závodníka (bez profesionálního zápasu na Sherdogu nebo Tapology).
• Registrace a uhrazení startovného do 30. 6. 2020. 
• Předložení dokumentů při prezentaci:

• průkaz totožnosti (OP),
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 1 rok.

PRAVIDLA ÚČASTI
• Nastupovat do zápasu ustrojen a vybaven dle sportovních pravidel ČSMMA (IMMAF): rashguard, MMA shortky, MMA 

rukavice, látkový chránič holení, chránič zubů.
• Povinnost absolvovat lékařskou prohlídku po každém zápase v případě postupu.
• Povinnost absolvovat dopingovou kontrolu v případě vyzvání pověřeným komisařem antidopingového výboru ČR.

NOMINACE DO STÁTNÍ REPREZENTACE ČR
Vítěz v každé kategorii se automaticky nominuje na MS IMMAF 2020 (podmíněno min. počtem 4 závodníků v kategorii 
a absolvovaným zápasem). Nominovaní reprezentanti mají veškeré náklady na MS plně hrazené ČSMMA! 


