
 
 

AMATÉRSKA S.M.T.A. LIGA v MUAY THAI 
 

pravidlá účasti 
 
 

 
Jednotlivé kolá Amatérskej Ligy v Muay Thai asociácie S.M.T.A. (ďalej len ,,SMTA Liga") prebiehajú formou 
nominácií jednotlivých zápasníkov (teda nie formou OPEN). S každým blížiacim sa termínom (minimálne 
však 4 kalendárne dni pred konaním ligy - to znamená liga je v Nedeľu, nominácia sa posiela do Stredy 
23:59). Na adresu pošle tréner zoznam nominovaných zápasníkov na e-mail liga@smta.sk a to v tejto 
podobe: 
 
váha - priezvisko - meno - vek - históriu zápasov ( to znamená počet všetkých absolvovaných zápasov v 
boxe, kickboxe, mma a muaythai) - názov klubu 
 

Ku každému nominovanému zápasníkovi je potrebné vyplniť všetky vyššie uvedené údaje osobitne!!! 

 
Oprávnená osoba následne vytvorí pracovnú verziu štartovnej listiny, ktorú pošle všetkým trénerom, aby 
sa k nej vyjadrili a pripomienkovali ju. Ak sa tréner nevyjadrí, má sa za to, že konkrétny zápas 
platí a v čase konania turnaja aj prebehne. Preto prosíme, pozorne sledujte svoje e-maily a to až do dňa 
konania turnaja. 

 
Každý zápasník sa pri vážení preukáže ,, Zápasníckym pasom" do ktorého sa zapisuje jeho kompletná 
história zápasov. Pas je možné zakúpiť si na každom jednotlivom kole SMTA Ligy. 

 
Každý zápasník si musí so sebou priniesť vyplnenú Ročnú preventívnu lekársku prehliadku, ktorú si 
ponechá a údaje o absolvovanej lekárskej prehliadke a jej platnosť zapíše zápasníkovi do jeho pasu. Po 
dobu platnosti ročnej preventívnej lekárskej prehliadky stačí, keď sa bude zápasník na turnajoch 
preukazovať svojím pasom, kde je údaj o ročnej preventívnej lekárskej prehliadke 
uvedený. Bez doloženia platnej ročnej preventívnej lekárskej prehliadky nebude v žiadnom prípade 
zápasník pripustený k zápasu, pretože nie je možné vykonať lekársku prehliadku prítomným lekárom 
priamo na mieste pred zápasom. 
Ročná preventívna lekárska prehliadka nie je predpísaný formulár S.M.T.A. Potvrdenie vám vystaví váš 
praktický lekár. 
 

Zápasy v kategórii detí a juniorov: 

mailto:liga@smta.sk


1. Kategóriou Deti sú označené všetky zápasy športovcov, ktorí nedosiahli vek 14 rokov. Títo 

pretekári môžu zápasiť  len pod dozorom (rozumie sa účasťou na zápasoch) jedného z rodičov 

alebo iného zákonného zástupcu (napr.: opatrovník, pestún). Pokiaľ nemôže byť zákonný 

zástupca prítomný, môže pre tento športový výkon poveriť napr. trénera, a to na základe 

podpísanej „Plnej moci zákonného zástupcu“, ktorá je notársky overená. 

2. Kategóriou Juniori sú označené všetky zápasy športovcov vo veku od 15 do 17 rokov vrátane. 

Štart na súťaži pretekárovi mladšiemu ako 18 rokov, je umožnený len na základne podpísaného 

„Súhlasu zákonného zástupcu“ s jeho štartom v danej súťaži. 

3. Pokiaľ jeden z pretekárov spadá do kategórie detí a jeden z pretekárov je v juniorskej 

kategórii, môžu sa títo pretekári stretnúť spolu. Samotný zápas prebieha v kategórii detí a 

podľa pravidiel tejto vekovej kategórie. 

4. Pokiaľ sa stretáva pretekár juniorskej vekovej kategórie s pretekárom z kategórie dospelých, 

samotný zápas potom prebieha podľa pravidiel juniorskej kategórie, obaja pretekári nastupujú 

v ochranných pomôckach predpísaných pre juniorskú kategóriu a pod. 

5. Všetky zápasy kategórie detí a juniorov prebiehajú v predpísanej výstroji, do ktorej spadá vo 

všetkých zápasoch aj ochranná vesta na telo pretekára. Táto vesta je vo farbe rohu, v ktorom 

pretekár do zápasu nastupuje. 

6. Zápasy v kategórii detí a juniorov môžu prebiehať podľa plných pravidiel Muay Thai, pokiaľ 
zákonní zástupcovia a tréneri s týmito pravidlami súhlasia. 

7. Pokiaľ jeden z pretekárov alebo obaja nechcú zápasiť podľa plných pravidiel Muay Thai, zápas 

prebieha podľa nasledujúcich pravidiel: zápas prebieha výhradne bez použitia úderov lakťom. 

Kopy kolenom sú povolené len na telo súpera, teda do ochrannej vesty, nie na hlavu súpera. Sú 

povolené spinning backfisty. 

8. Dĺžka jednotlivých kôl, prestávok a počet kôl sa riadi vždy podľa označenia zápasu danou 
vekovou kategóriou. 

9. Ak zápasník na prvom kole (alebo na prvom kole na ktorom sa zúčastní) má vek Juniora, 
tak celú sezónu bude v tabuľkách braný ako junior. 

 
 

 
Povinná výbava, chrániče IFMA: ochranná prilba bez lícnic, chránič zubov, chrániče lakťov, 10oz 

boxerské rukavice, chrániče na prsia (iba ženy a dievčatá), suspenzor, chrániče holení (látkové, IFMA) a 

ochranná vesta (zápasníci do 18 rokov). Povinnosťou každého zápasníka je, aby na zápas nastúpil v 

chráničoch, ktoré svojou farbou (červená alebo modrá) súhlasia z farbou rohu, v ktorom zápasník 

nastupuje. Povinnosťou každého zápasníka je, aby pred každým zápasom zatancovali waikru, poprípade 

minimálne obišli celý ring. Ak príde zo strany jedného účastníka zápasu (zápasník, tréner, sekundant) k 

posmešným posunkom alebo gestám na adresu druhého tancujúceho účastníka, bude tomu 

zápasníkovi, ktorého strana sa previnila, strnutých 5 bodov z bodového hodnotenia výsledku zápasu. 

Akékoľvek vybavenie na zápas je možné požičať priamo na mieste konania turnaja. 

Štart v tejto súťaži je umožnený aj športovcom registrovaných v iných organizáciách bojových športov, 

ale sú povinní dodržať a splniť všetky povinnosti a náležitosti pravidiel a nariadení S.M.T.A.. 

 
 
 

Štartovné: 

 
- členovia klubov registrovaných v S.M.T.A. – podľa informačného e-mailu, ktorý im bol 



poslaný 

- Ostatí hradia štartovne vo výške 10,- EUR 
 
Pravidlá: S.M.T.A. Slovenská Muay Thai Asociácia, z.s., IFMA 

 

Jednotlivé termíny SMTA Ligy nájdete v Kalendári akcii na úvodnej strane webovej stránky S.M.T.A..  

Sezóna 2018/2019 bude obsahovať 7 súťažných kôl. 

Pred začiatkom každého kola SMTA Ligy urobí hlavný rozhodca poučenie o športových pravidlách. 

Každý tréner je povinný sa tohto poučenia zúčastniť. 

 
Možnosť zápasiť o titul ,, Šampión Amatérskej SMTA Ligy v Muay Thai“ majú najskôr tí zápasníci, ktorí sú 

na prvom a druhom mieste tabuľky a ich súčet umiestnení sa v tabuľke po poslednom kole súťaže nie je 

väčší ako 6. Znamená to, že ak nebude víťaz súťaže ochotný zápasiť vo finále, môže ho 

nahradiť zápasník z pozície č. 2 zo súperom z pozície č. 3 alebo 4. ak ani jeden z oslovených bojovníkov 

nebude chcieť zápasiť o titul, finálový zápas sa konať nebude. 

 
Zápasník, ktorý bude vďaka počtu bodov môcť zasiahnuť do boja o titul ,, Šampión Amatérskej SMTA 

Ligy v Muay Thai“ sa musí zúčastniť minimálne na 3 kolách danej sezóny. Jeho klub ale musí byť 

registrovaný pod S.M.T.A. maximálne do 1.kola! 

Zápasy o Titul môžu prebiehať iba vo váhových kategóriách, kde v priebehu športovej sezóny zápasilo 

minimálne 10 zápasníkov. Ak nie je dostatočný počet zápasníkov v danej váhovej kategórii, tak sa daná 

váhová kategória zlúči s najbližšou váhovou kategóriou smerom nahor. 

 

Titulové zápasy prebehnú počas jedného galavećera na konci sezóny (Jún 2019), kde 

prebehnú všetky titulové zápasy. Ak niektorý zo zápasníkov nebude môcť nastúpiť v danom 

dátume galavečera, stráca tým možnosť ísť o titul.  

 

V pripade, že na Titulových priečkach skončia s rovnakým bodovým hodnotením viacero 

zápsaníkov, rozhodujú nasledovné kritéria v následnom poradí: 1. Vzájomný zápas 2. Niźšia 

váha na poslednom kole, ktorého sa zúčastnili 3. Vyšši počet zápasov na lige 4. Nižśia váha, 

ktorá vznikla priemerom všetkých vážení daného zápasníka v danej sezóne 

 
V prípade, že sa dohodne zápas dvoch zápasníkov z 2 rôznych váh (zápasník zo 71tky má mať súpera do 

75kg), tak ten zo 71tky si nemusí držať váhový limit v tomto zápase do 71kg, keďže súper je z vyššej 

váhy (automaticky má váhovú výhodu) a body aj napriek prevážení mu budú brané do kategórie -71kg 

bez trestných bodov. 

 
V prípade detí a juniorov do 15 rokov vrátane je možné, aby títo športovci štartovali v priebehu sezóny 

na základe ich rastu aj v iných váhových kategóriách a body získané v týchto zápasoch sa im budú 

sčítavať. Z toho vyplýva, že zápasník môže nastúpiť�napr. vo váhovej kategórii – 45kg, a na konci sezóny 

môže skončiť�vo váhovej kategórii – 51 kg, tak všetky získané body v priebehu celej sezóny mu budú 

pripísané k jeho osobe. Posledné 3 kolá musí zápasník zápasiť� v tej danej váhovej kategórii, v ktorej 
chce zápasiť�o titul Šampióna Amatérskej SMTA Ligy v Muay Thai (toto platí pre všetky kategórie!) 

 
Zápasníci, ktorí odboxujú na 1.kole viac ako 1 zápas, dostanú body len za zápas, ktorý dopadol pre nich 

lepšie. 

 
Každému zápasníkovi budú body pripísane k jeho osobe v tej váhovej kategórii, v ktorej bol nominovaný a 

následne aj navážil. Pokiaľ zápasník nenaváži nominovanú váhu, získava mínus 5 bodov. Váhovy limit na 

preváženie je 1kg. Ak zápasník preváži viac, tak je na trénerovi súpera či zápas vezmú. V prípade, že by 

ho nevzali, dostanú toľko bodov, koľko dostanú v prípade, že sa im nedostaví súper. Zápasník, ktorý 



preváži o viac ako 1kg a tréner súpera odmietne zápasy získava do tabuľky -5b. 

 
Zápasníci môžu byť vedený vo viacerých váhach. Body idú vždy do váhy, ktorú navážil. Teda sa môže 

stať, že jeden zápasník bude vedený v tabuľke do 71kg aj do 75kg. V každej má body len za zápasy 

v danej váhe, v ktorej navážil. 

 
V prípade, že zápasník dosiahne požadovaný počet zápasov a víťazstiev, má vo váhovej kategórii min. 



10 účastníkov, čiže splnil povinnosť pre účasť vo finálovom kole a zápasí o titul, ale nemá k sebe 

žiadneho zápasníka, ktorý by tieto podmienky splnil, získava titul ,, Šampión Amatérskej SMTA Ligy v 

Muay Thai“ aj bez finálového zápasu. 

 
Body do oficiálnej tabuľky súťaže SMTA Ligy v muaythai sú pripísané každému zápasníkovi, ktorý sa 

súťaže zúčastnil, ale pravidlá účasti vo finálovom zápase o titul Šampióna Amatérskej SMTA Ligy v 

Muay Thai sa vzťahujú iba na zápasníkov, ktorí sú oficiálnymi členmi klubov registrovaných 

v S.M.T.A. Zápasníci môžu ísť o titul, ak je ich klub registrovaný. Možnosť zúčastniť sa finálového 

zápasu o Šampióna Amatérskej SMTA Ligy v Muay Thai je podmienené tým, aby bol zápasník členom 

svojho materského klubu, (alebo aj samotný zápasník) minimálne 4 mesiace pred finálovým zápasom. 

Pokiaľ táto podmienka nebude splnená, zápasník bude vyradený zo súťaže a na jeho miesto sa doplní 

ďalší zápasník podľa pravidiel súťaže. 

 

Kritéria amatérskej súťaže: 

 
- Počet zápasov zápasníka pred jeho vstupom do novej sezóny s možnosťou bojovať o titul 

môže byť max. 15 amatérskych zápasov pre juniorov a seniorov, a 5 profi zápasov – 

vrátane. 

 
- Pokiaľ vyhrá junior titul Šampióna Amatérskej SMTA Ligy v Muay Thai, môže v ďalšej sezóne 

opäť zápasiť o juniorský titul alebo v kategórii senior (podľa dosiahnutého veku) o titul 

seniora, pokiaľ nepresiahol maximálny počet zápasov pred jeho vstupom do novej sezóny. 

 
- V prípade, že získa zápasník titul Šampióna Amatérskej SMTA Ligy v Muay Thai v kategórii 

seniorov, nemôže už v ďalšej sezóne tento titulovaný senior znova zápasiť o titul Šampióna 

Amatérskej SMTA Ligy v Muay Thai. 

 

- Zápasník sa môže zúčastniť neobmedzeného počtu športových sezón v tejto súťaži. 

 
- Zostavovanie jednotlivých zápasov bude okrem váhy, veku a pohlavia prebieha� aj podľa 

týchto kritérií: Zápasníci pôjdu do dvojíc s počtom: 0-3 zápasy, 4-10 zápasov, 10 a viac 

zápasov. 

 
- V situáciach, kde sú v jednom kolen v danej váhe 3 zápasníci s podobnými 

kritériami sa vyberajú 2 zápasníci do zápasu, z ktorého víťaz pôjde s tretím 

zápasníkom (ak samozrejme bude schopný) Do daného zápasu sa vždy 

vyberajú prednostne kluby, ktoré sú registrované v SMTA. A ako druhé kritérium 

(V prípade, že všetci 3 zápasníci sú z registrovaného klubu) sa vyberajú 2 

zápasníci, ktorí boli skôr nahlásení na dané kolo ligy 

 
 
 

Hodnotenie výsledkov: 
 

Zápasník, ktorý sa zúčastní zápasu na SMTA Ligy, získa takéto bodové hodnotenie: 

0 bodov – nenastúpenie na zápas po vážení a prezentácii z neznámych dôvodov 

10 bodov – prehra (LOSS) 

15 bodov – výhra = diskvalifikácia súpera (DISQ) = nenastúpenie na zápas, súper nemá zdr. 

Prehliadku, súper nepríde na turnaj, súper nenaváži 
 

15 bodov – remíza (REM) 
 



30 bodov – výhra = na body 
 
40 bodov – výhra = prerušenie, odstúpenie (RSC, TKO, ABD) 
 
40 bodov – výhra = K.O 

 

Váhové a vekové kategórie 2018/2019: (žiadna váhová tolerancia nie je možná!) 
 

 
Male -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91kg 

Female -45, -48, -51, -54, -57, -60, -60.5, -67, -71, -75, +75kg 

Junior boys (16-17 years) -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91kg 

Junior girls (16-17 years) -42, -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, +7 kg 

Junior boys (14-15 years) -38, -40, -42, -45, -48, -51, -54, -57, -60, -60.5, -67, -71, -75, -81, +8 kg 

Junior girls (14-15 years) -36, -38, -40, -42, -45, -48, -51, -54, -57, -60, -60.5, -67, -71, +71kg 

Junior boys (12-13 years) -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -50, -52, -54, -56, -58, -60, -63.5, -67, - 

71, +7 kg 

Junior girls (12-13 years) -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -50, -52, -54, -56, -58, -60, -63.5, 

+63,5kg 

Junior boys (10-11 years) -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -50, -52, -54, -56, -58, -60, - 

63.5, -67, +67kg 

Junior girls (10-11 years) -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -50, -52, -54, -56, -58, -60kg 

Junior boys (8-9 years) -24, -26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -50, -52, -54, 

+54kg 

Junior girls (8-9 years) -24, -26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -50, -52, -54, 

+54kg 

 
 
 

 
Kategória Zápasy 

MUAYTHAI male, female 3 x2 min. 

MUAYTHAI junior boys, junior girls 14-17 3 x2 min. 

MUAYTHAI junior boys, junior girls 12-13 3 x 1,5 min. 

MUAYTHAI junior boys, junior girls 10-11 3 x 1 min. 

MUAYTHAI junior boys, junior girls 8-9 3 x 1 min. 



XXI. Prostesty 
 

1. Protest proti výsledku zápasu podáva len štatutárny orgán klubu alebo tréner zápasníka 

písomne buď priamo na turnaji po skončení zápasu do protokolu „Protesty“ alebo v písomnej 

podobe (elektronickej podobe) Sekretariátu S.M.T.A. do 3 dní. Pokiaľ nie je na turnaji žiadny z 

členov Sekretariátu S.M.T.A., je protest podávaný do rúk hlavného rozhodcu turnaja, ktorý ho 

predá Sekretariátu S.M.T.A. k vybaveniu. 

2. Predanie protestu sa zaznamenáva do „Protokolu o turnaji“. 

3. Z podaného protestu musí byť zrejmé, kto ho podáva (meno, priezvisko, funkcia), za aký 

klub, ktorého zápasu sa protest týka (proti komu zápasník bojoval), proti komu je podávaný, 

dátum podania protestu. Rovnako musí byť protest riadne odôvodnený a podpísaný. 

4. Podanie protestu je spoplatnené. Protesty týkajúce sa zápasov na jednotlivých kolách SMTA 
Ligy čiastkou 40€. 

5. Sekretariát S.M.T.A. predá videozáznam s predmetným zápasom k odbornému vyjadreniu 

Rozhodcovi/rozhodcom, ktorý nebodoval tento zápas, proti ktorého výsledku je podávaný 

protest. Tento rozhodca sú označovaní ako „Prieskumná komisia rozhodcov“. Tá daný 

zápas oboduje a učiní záver. Na jeho základe vydá S.M.T.A. „Rozhodnutie o proteste“, 

ktoré pošle tomu, kto protest podával. 

6. S.M.T.A. má na rozhodnutie o proteste lehotu 30 dní. 

7. V prípade, že záver prieskumnej komisie rozhodcov nič nemení na výsledku, zostáva 

poplatok za podanie protestu S.M.T.A.. V prípade, že sa výsledok zmení v prospech 

zápasníka, ktorého zástupca či tréner podáva protest, poplatok za podanie protestu sa vracia 

späť tomu, kto ho uhradil. 

8. „Rozhodnutie o proteste“ je konečné. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Moravčík 

Prezident SMTA 


