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Česká Asociace Univerzitního Sportu (ČAUS) ve spolupráci  
s Czech Mixed Martial Arts Association (MMAA), Institutem sportovního vzdělávání (ISV),  

pořádá 
 

 

Seriál Akademického MČR v MMA pod záštitou 
MMAA 

 
Počínaje lednem 2019 startuje seriál AMČR, kdy po každý měsíc, vyjma letních 

prázdnin, budou moci studenti VŠ a VOŠ bojovat dle pravidel MMAA o body do tabulky 
svých váhových kategorií, aby se na konci roku,tedy v prosinci 2019 utkali  dva nejlepší 

v daných váhových kategoriích o titul akademického mistra České republiky. 
 

PROPOZICE 
 

Datum: 23. února 2019 
 

Místo: Praha 
 
Čas: bude upřesněn před konáním akce 
 
Styl: MMA amatéři dle pravidel MMAA ( MMAA Pravidla 2019 ) 

Pořadatel: ČAUS ve spolupráci s MMAA a ISV  

Odkaz na FB událost:  https://www.facebook.com/events/242213769989907/ 

Patronace: součástí RP Security MMAA Arena CUP 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9DI2QgwVxgOcy12YS1ZUTJUMDNYamdndk96RXAySld5OENR/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/events/242213769989907/
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Vybavení: 
Povolené: elasťáky/šortky bez kapes a zipů, rashguard,  
Povinné: chrániče na zuby,  suspenzor, holeně 
Zakázané: obuv 
 
Systém soutěže:  
Začátek sezóny leden 2019 
Konec sezóny prosinec 2019 
 
Bojovníci sbírají body do tabulky AMČR dle platných pravidel MMAA 
Vítězství, remíza, porážka,atd. 
 
Titulové zápasy : 
 Prosinec 2019 
 
Titulový zápas je otevřen ve váhové kategorii, kde je minimálně 5 VŠ studentů 
Do titulové bitvy mohou jít první s druhým dle nejvyššího počtu bodů v dané váhové               
kategorii (viz pravidla MMAA) 
 
Minimální počet zápasů/sezóna pro účast ve finále - 4 zápasy 
 
Vítěz je oceněn titulem Akademický mistr České republiky v MMA 

 
Podmínky startu: 
Účastník AM ČR jím potvrzuje, že je mu znám jeho zdravotní stav, je zdráv a schopen                
se aktivně zúčastnit jako soutěžící AM ČR v MMA, neboť všichni účastníci startují na              
vlastní nebezpečí. 
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Povinné lékařské potvrzení o způsobilosti k nastoupení do zápasu ne starší 1 rok  
Start v této soutěži je umožněn i sportovcům registrovaným u jiných organizací            
bojových sportů. 

 
Startovné:   pro studenty VŠ a VOŠ zdarma 

 
Pojištění: 
Každý závodník se pojistí sám dle svého uvážení, neboť zápasí na svoji vlastní             
zodpovědnost. 

 
Váhové kategorie: 
VIZ pravidla ( IMMAF ) 
Při menším počtu účastníků v dané kategorii může dojít ke sloučení váhových kategorií 

 
Přihlášky na AMČR v MMA: 
Přihlášky podávají školy, fakulty nebo trenéři, formou online přihlášky . Studenti startují           
vždy pod hlavičkou vysoké školy (nikoliv fakulty). 
 
 
Přihláška zde:   https://goo.gl/forms/3uwLuSwSEasSZ6tj1 
 
Na místě je třeba se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta…) 

 
Kontaktní osoby :  
Mgr. Zdeněk Ledvina, M.B.A. -  ledvina@mmaa.cz ,  +420777934915  
Martin Škvára -  skvara@mmaa.cz ,   +420775111213 

 

https://www.immaf.org/wp-content/uploads/2018/08/IMMAF-Rules-Document-as-of-March-2017.pdf
mailto:info@czechmuaythai.cz
https://goo.gl/forms/3uwLuSwSEasSZ6tj1
mailto:ledvina@mmaa.cz
mailto:skvara@mmaa.cz

