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1.  Pořadatel: MČR družstev mužů organizuje a řídí STK SZČR 
 
2. Soutěžní den: soutěžním dnem je neděle (pokud se účastníci nedohodnou jinak) 
 
3. Organizační pracovník: určí pořadatelé jednotlivých kol. 

Tiskopisy zápisů, bodovacích lístků, soupisky závodníků pro vážení a tabulek 
získá pořadatel u předsedy sportovně technické komise SZČR, nebo je možné 
počítačové zpracování.                                                                                    

 
4. Rozhodčí: deleguje Komise rozhodčích SZČR. 
 
5. Lékařská služba: je-li na soutěži „úřední lékař“ (MUDr.) má pravomoci vyplývající z pravidel UWW. 

Je-li přítomen zdravotník (ce) je určena maximální délka ošetření podle pravidel 
UWW 2 minuty. 

 
6. Startují: přihlášená družstva oddílů zaregistrovaných u SZČR (Svaz zápasu České 

republiky) a SZZ (Slovenský zápasnícky zväz), která jsou technicky a ekonomicky 
zabezpečená k absolvování celé soutěže. 

 
7. Podmínky startu: přihlášený oddíl souhlasí s podmínkami startu a rozpisem vydaným STK SZČR. 
 
8. Přihlášky: oddíly se závazně přihlásí (elektronickou formou) u předsedy STK SZČR. 
 
9. Úhrada: družstva startují na vlastní náklady.   

Na nákladech delegovaným rozhodčím, včetně zapůjčení videotechniky a odměně 
lékaři se podílí startující družstva alikvotní částí podle „Ekonomické směrnice SZČR“, 
pokud se nedohodnou jinak. 

 
10. Předpis: 

10.1)  věkové kategorie: 
Muži – ř.ř.:      ročník 2001 a starší, ročníky 2002 a 2003 s dokladem o postaršení; 

          (pro ročník 2003 platí možnost startu pouze v prvních třech váhových kategoriích). 
Doklad o postaršení: u závodníků mladších 18-ti let písemný souhlas rodičů. 
 
10.2) hmotnostní kategorie a hmotnostní tolerance: 
60kg, 67kg, 72kg, 77kg, 82kg, 87kg, 97kg, 97-130kg. 
Hmotnostní tolerance 2 kg. Tolerance musí být využita a platí i pro hmotnost do 130kg. 

 
10.3) minimální a maximální hmotnost v nejvyšší váze a možnost startu ve vyšší 
hmotnostní kategorii: 
V hmotnostní kategorii 97 – 130 kg mohou startovat závodníci s hmotností minimálně 97,10 kg 
a maximálně 132,00kg. 
Závodníci mohou, po dovršení věku 18-ti let, nastoupit v hmotnostní kategorii bezprostředně 
vyšší než je hmotnostní kategorie, do které byli odváženi. Dovršení věku 18-ti let platí 
datumově, nikoliv ročníkově. 
                             
10.4) počet startujících v družstvu: 
Družstvo pro konkrétní utkání tvoří maximálně 8 a minimálně 4 závodníků v osmi 
hmotnostních kategoriích. Pokud závodník zapsaný do sestavy družstva nenastoupí ke svému 
utkání ve své váhové kategorii (zůstává v platnosti věta druhá bodu 10.3), nezapočítává se do 
počtu závodníků družstva. 
Nastoupí-li za družstvo méně než 4 závodníci, jsou družstva povinna nastoupit k přátelskému 
utkání, ze kterého se pořídí zápis o utkání. Jeho výsledky se však do hodnocení 
nezapočítávají. Družstvo nemusí uhradit pokutu za kontumační výsledek. 
 
10.5) hostující závodníci: 
Maximální počet hostujících (myšleno českých i zahraničních) závodníků, startujících za 
konkrétní družstvo, je po celou dobu konání soutěže (všech čtyř kol) stanoven na 4 závodníky, 
avšak do konkrétního utkání (ligového kola) mohou nastoupit pouze 2 z nich.  
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10.6) neoprávněný start: 
Každý neoprávněný start závodníka za družstvo je potrestán kontumační prohrou družstva (viz 
bod 10.20). 
 
10.7) délka střetnutí: 
Podle pravidel UWW = dvě periody á 3 minuty s přestávkou 30 vteřin. 
 
10.8) povinnost pořadatele – výzva: 
Pro soutěž družstev musí pořadatel zaslat výzvu nejdříve 30 dnů a nejpozději 14 dnů před 
konáním soutěže hostujícím družstvům s udáním všech potřebných dat => místo konání, místo 
ubytování, kontaktní adresu ke korespondenci, telefonní spojení na hlavního rozhodčího a 
další potřebné informace. 
Výzvu zašle v kopii též řídícímu orgánu a delegovaným rozhodčím. 
Výzva musí být zaslána doporučenou poštou, kde rozhodující je datum poštovního razítka. 
V případě, že adresáti uveřejnili svojí e-mailovou adresu, je možné využít elektronickou poštu. 
 
10.9) náležitosti výzvy: 
Den konání soutěže a den odeslání výzvy se započítávají do časového intervalu. Zašle-li 
písemně pořadatel výzvu 7 až 13 dní před termínem utkání (den odeslání se do tohoto termínu 
počítá), porušuje povinnosti pořadatele, ale soupeř je povinen k utkání přijet a nastoupit. 
 
10.10) povinnost hostujících družstev: 
Hostující družstvo, je-li řádně vyzváno k soutěži, musí pořádajícímu oddílu potvrdit svou účast 
nejméně 7 dní před konáním utkání. Neučiní-li tak v časovém termínu pokládá se výzva za 
schválenou. 
 
10.11) soupiska závodníků pro ověřování hmotnosti: 
Před nástupem k ověřování hmotnosti trenér nebo vedoucí mužstva předá hlavnímu 
rozhodčímu vyplněnou Vážní listinu s hmotnostními kategoriemi členů družstva. Vzhledem 
k tomu, že směrodatná je hmotnost při oficiálním vážení, může být závodník přesunut do jiné 
váhové kategorie, která byla při vážení zjištěna.  
                       
10.12) doklady nutné pro registraci: 
Současně s vyplněnou Vážní listinou se předkládají platné registrační průkazy závodníků a 
trenéra (dle Registračního řádu SZČR a SZZ). Pro platnost průkazu závodníka je nutné 
potvrzení o platnosti na daný rok a v případě, že závodník startuje ve vyšší věkové kategorii, 
musí předložit platné potvrzení rodičů se souhlasem s takovým startem. Souhlas rodičů je 
nutný u závodníků mladších 18-ti let. 
 
10.13) začátek ověřování hmotnosti, lékařská kontrola, losování: 
Registrace a ověřování hmotnosti začíná pro každý turnaj 90 minut před začátkem prvního 
utkání. Družstvo ve vyhrazeném čase může odvážit libovolný počet závodníků. 
Každému ověřování hmotnosti musí předcházet lékařská prohlídka. Pokud lékař konstatuje, že 
závodník není schopen ze zdravotních důvodů soutěž absolvovat, nebude takový závodník 
připuštěn ani k ověření hmotnosti. 
V době, kdy je zřejmé, že družstvo odvážilo potřebný počet závodníků, vylosuje trenér nebo 
zástupce družstva jeho pořadové číslo. 
 
10.14) délka ověřování hmotnosti: 
Ověřování hmotnosti trvá 30 minut. V případě, že na soutěži je velký počet závodníků, který 
nelze v tomto limitu odvážit, prodlouží hlavní rozhodčí délku ověřování hmotnosti o nezbytně 
nutný čas. Začátek a konec ověřování hmotnosti je stanoven časem, který určí hlavní 
rozhodčí. Pozdní příjezd a čekací dobu řeší Soutěžní řád SZČR. 
 
10.15) sestavy družstev pro jednotlivá utkání: 
Trenér nebo vedoucí družstva odevzdá hlavnímu rozhodčímu sestavu nejpozději 30 minut 
před začátkem prvního utkání. Sestavy pro další kola se odevzdávají nejpozději 10 minut po 
skočení posledního utkání na žíněnce. Rozhodující je vždy čas hlavního rozhodčího. 
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10.16) výsledek utkání „bez boje“ nebo „pro zranění“: 
Zápasník, který bude v sestavě týmu pro dané utkání a toto utkání skončí vítězstvím jeho 
soupeře „bez boje“ nebo „pro zranění“, nesmí být již nominován (na soupisce) v žádném 
dalším utkání daného soutěžního kola.  
 
10.17) bodové hodnocení jednotlivých utkání a družstva: 
Zápasník je po ukončení střetnutí hodnocen klasifikačními body 5 – 4 – 3 – 1 – 0 podle 
dosaženého výsledku (lopatky – technická převaha – body).  
Družstvu se sečtou klasifikační body a zvítězí družstvo, které jich získalo více. 
Do tabulky se vítěznému družstvu zapíší 2 body, poraženému 0 bodů. V případě 
nerozhodného výsledku získávají obě družstva 1 bod. 
 
10.18) kritéria pro určení pořadí družstev v případě zisku shodného počtu bodů: 

a) tabulkové body ze vzájemného nebo vzájemných utkání; 
b) rozdíl skóre ze vzájemného nebo vzájemných utkání; 
c) rozdíl skóre ze všech utkání dané soutěže. 

 
10.19) počet žíněnek: 
Jednotlivá soutěžní kola mohou proběhnout na jedné, popř. na dvou žíněnkách. 
 
10.20) kontumace družstva: 
Jestliže se družstvo nedostaví k soutěži nebo bude jeho utkání z jiných důvodů kontumováno, 
jeho soupeř (nebo soupeři) získává 2 body do tabulky a skóre až 40 : 0, podle počtu 
obsazených hmotnostních kategorií v odevzdané sestavě družstva pro dané utkání. 
Neúčast na soutěži nezbavuje družstvo povinnosti uhradit poměrnou část nákladů pořadatele. 
 
10.21) odstoupení družstva ze soutěže: 
Odstoupí-li některé řádně přihlášené družstvo ze soutěže, zaplatí jednorázovou pokutu 5.000,- 
Kč na účet SZČR. Odstoupí-li družstvo ze soutěže během jejího průběhu, to znamená, 
zúčastnilo se alespoň jednoho turnaje, jeho výsledky se do tabulky započítávají a za neúčast 
jsou jejich utkání kontumována podle ustanovení 10.20. 
 
10.22) zápis o utkání: 
Zápis o utkání připraví pořadatel ve dvojím vyhotovení, vždy po jednom dostávají zástupci 
soupeřících družstev. Sportovně technická komise SZČR uchovává zápisy o jednotlivých 
utkáních v elektronické podobě. 
 
10.23) porušení předpisu: 
Porušení předpisu soutěže družstev bude mít pro zúčastněné za následek disciplinární řízení. 
 
10.24) udělení titulu: 
Vítěz soutěže získává titul „Mezinárodní Mistr České republiky v soutěži družstev mužů pro rok 
2020 v zápase řeckořímském“. První tři družstva obdrží medaile a diplomy. 

 
11. Systém: 

11.1.) Zápasí se dle pravidel UWW. Družstvo nastupuje proti družstvu, turnajovým způsobem.           
 

11.2.) U každého z přihlášených družstev se uspořádá  jeden turnaj (viz. bod 17) a součet 
získaných bodů jednotlivými družstvy určí vítěze. V případě rovnosti získaných bodů během 
celé soutěže (všech čtyř turnajů) bude konečné umístění družstev rozhodnuto podle 
následujících kritérií: 

a) tabulkové body ze vzájemných utkání; 
b) rozdíl skóre ze vzájemných utkání; 
d) rozdíl skóre ze všech utkání. 
 

12. Upřesnění: Pro všechny nejmenované body v tomto rozpisu platí ustanovení „Soutěžního řádu Svazu 
zápasu České republiky“. 
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13. Přílohy: Všechny potřebné formuláře – soupiska startujících – vážní listina – list sestav –  bodovací 
lístek – zápis o utkání – vypracuje jednotně Sportovně technická komise Svazu zápasu ČR. 
Dostupné budou na sekretariátě SZČR nebo na webových stránkách SZČR.  

                    
14. Schválení: Tento rozpis byl schválen VV SZČR dne 19. prosince 2019. 
 
15. Seznam přihlášených družstev: 
 

PSK Olymp Praha          TJ Jiskra Havlíčkův Brod TJ TŽ Třinec TJ Dukla Trenčín 
                    
 

  
16. Termíny a pořadatelé: 
 

I. kolo        15.03.2020  Pořadatel: TJ Dukla Trenčín (POZOR je to NEDĚLE)!!! 
 
II. kolo 26.04.2020 Pořadatel: TJ TŽ Třinec (POZOR je to NEDĚLE)!!! 

 
III. kolo 11.10.2020 Pořadatel: TJ Jiskra Havlíčkův Brod (POZOR je to NEDĚLE)!!! 

 
IV. kolo 08.11.2020 Pořadatel: PSK Olymp Praha (POZOR je to NEDĚLE)!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ……………………………..                                                       …………………………. 

                   Belo Svitek                                                                          Ing. Libor Bílek 

                  předseda SZČR                                                                       předseda STK SZČR 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


