
Pravidla řecko-římského stylu platná od 1.7.2015 
 

Pravidla platná pro všechny věkové kategorie v ř.ř. stylu: 
 

 Veškerá provinění proti pravidlům budou ohodnocena napomenutím „O“ + 2 body 
pro soupeře. 

Např.: Úder hlavou, údery rukama, fauly nohama (útočníka i obránce, držení nohou, 
kopání…), chytání za dres, lámání prstů, útěk ze žíněnky, útěk ze záběru (odmítání boje), 
nekorektní pozice v nařízeném parteru (horní i spodní zápasník)… 
 

 Chvaty vysoké techniky (vysoká amplituda končící přímo v lopatkovém nebezpečí) 
budou ohodnoceny 5 body. 

 

 Chvaty z postoje a zvedy z parteru končící přímo v lopatkovém nebezpečí budou 
ohodnoceny 4 body (včetně chvatů vysoké techniky bez opatkového nebezpečí). 

 

 Chvaty z postoje a zvedy z parteru bez lopatkového nebezpečí budou ohodnoceny  
 2 body. 
 

 Za vytlačení ze žíněnky nebudou uděleny žádné body. 
 

 Pokud útočník vyšlápne ze žíněnky jednou nohou při provádění chvatu a dokončí 
chvat, budou mu uděleny body podle daného chvatu. 

 

 Pokud zápasník zvedne svého soupeře ze žíněnky tak, že bránící zápasník ztratí 
kontakt se žíněnkou a v této pozici vystoupí útočník ze žíněnky oběma nohami, 
nebude nijak penalizován. 

 

 V ostatních případech bude za vyšlápnutí ze žíněnky udělen soupeři 1 bod. 
 

 Obrana v parteru: spodní závodník se smí bránit pouze s oběma otevřenými pažemi – 
paže nesmí být u těla. Zápasník se nesmí bránit tak, že bude mít lokty u těla, nebo 
loket u svého kolene. Zápasník nesmí chytat svého soupeře za prsty. Zápasník, který 
se proviní proti těmto pravidlům bude 1x verbálně napomenut („otevřít“ a při stálém 
bránění zakázaným způsobem bude okamžitě penalizován „O“ a 2 body pro soupeře. 
Utkání bude zahájeno opět v parteru. 

 

 Veškerá přetočení v parteru (koršun apod.) budou ohodnocena 2 body, bez ohledu 
na přetočení přes lokty nebo napnuté paže. Počet přetočení není omezen. 

 

 V případě přetočení v parteru (koršun apod.) přes vlastní lopatky, obdrží 2 body 
pouze útočící zápasník  

 
 

 



 Pasivita: 
Za pasivní způsob boje je považováno zejména: Chytání za prsty soupeře. Blokování 
rukou soupeře. Opírání hlavy o hruď soupeře. Odmítání kontaktu se soupeřem. Utíkání 
od soupeře, případně ze žíněnky. Odstrkování a vytlačování soupeře bez úmyslu kontaktu 
a provádění chvatů. Zápasení v předklonu a odmítání postoje „hruď na hruď“.  
 
 
Procedura napomínání pro pasivitu – SENIOŘI 
1. První napomenutí – zřetelné verbální napomenutí „ČERVENÝ (MODRÝ), JSI PASIVNÍ!“ 
při kterém se utkání nezastavuje  
2. Druhé napomenutí – zastavení utkání, udělení „Pasivity“ a soupeř si volí pozici v 
postoji nebo v parteru  
3. Třetí napomenutí - zastavení utkání, udělení „Pasivity“, soupeř získává 1 bod a volí si 
pozici v postoji nebo v parteru * 
4. Každé další napomenutí - zastavení utkání, udělení „Pasivity“, soupeř získává 1 bod a 
volí si pozici v postoji nebo v parteru 
 
*Poznámka: v případě, že je stav utkání 0:0, musí být třetí napomenutí pro pasivitu 
uděleno dříve než v čase 4:30. 
 
Procedura napomínání pro pasivitu – Ostatní věkové kategorie 
1. První napomenutí – zřetelné verbální napomenutí „ČERVENÝ (MODRÝ), JSI PASIVNÍ!“ 
při kterém se utkání nezastavuje  
2. Druhé napomenutí - udělení „Pasivity“, soupeř získává 1 bod a utkání se nezastavuje  
3. Každé další druhé napomenutí - udělení „Pasivity“, soupeř získává 1 bod a utkání se 
nezastavuje 
 
 
 
 
Pozn.  
Mezinárodní federace United World Wrestling se usnesla, že pozice nařízeného parteru 
je pro zápas negativní. Z toho důvodu se pozice nařízeného parteru ruší. S ohledem na 
brzké konání OH, není nařízený parter zrušen pro kategorii seniorů proto, aby nebyla 
narušena příprava jednotlivých federací a průběh OH. V případě seniorské kategorie 
bude nařízený parter zrušen po skončení OH 2016 v Rio de Janeiru. 
 


