Programové prohlášení
Obecné představení:

MMAA – Česká asociace smíšených bojových umění je neziskovou organizací vzniklou za účelem podpory
profesionální i amatérské základny MMA u nás, včetně jejího rozvoje na sportovní úrovni či z hlediska růstu
členské základny. V tomto smyslu půjde mimo jiné o sjednocení a dodržování pravidel MMA, školení
rozhodčích i trenérů, akcent na výchovu od mládežnických kategorií, péče o evidenci výsledků a statistik, atd.

Nedílnou součástí plánu je zastřešení profesionálních a amatérských turnajů. V rámci mediální podpory
bude asociace usilovat o pozitivní propagaci MMA široké veřejnosti.

Plánované činnosti obecně:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poradenství v oblasti vedení klubu
Turnaje, eventy a pořádaní veřejných akcí
Školení + metodické dokumenty pro členy a trenéry
Poradenství v souvisejících oblastech
Licence, školení + metodické dokumenty pro nečleny asociace
Marketing a poradenství v oblasti mediální komunikace
Benefity a slevový systém

Specifikace jednotlivých činností:

1. Poradenství v oblasti vedení klubu
Jedná se o základní poradenství pro nově vzniklé kluby, náležitosti potřebné pro založení klubu, možnost
zprostředkování a realizace vybavení tělocvičny, pojištění a marketing.

Kromě vlastní série amatérských a profesionálních turnajů, podporujeme pořádání veřejných akcí, nabízíme
technickou podporu (např. zapůjčení klece, techniky, apod.), supervize turnaje (rozhodčí, lékařský dozor
apod.), matchmaking a marketingovou podporu (propagace na webu MMAA, kalendář akcí, Facebook
apod.).

3. Školení + metodické dokumenty pro členy a trenéry
Správné nastavení a fungování klubů není možné bez sjednocení metodiky a kvality trenérské „základny“
v rámci MMAA. Naší vizí je spolupráce s těmi nejlepšími trenéry jednotlivých bojových i nekontaktních
sportů, a systematicky tak trénovat bojovníky MMA v různých specializovaných činnostech (thajský box,
zápas, jiu-jitsu, MMA, kondiční trénink, atletika, gymnastika apod.).
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2. Turnaje, eventy a pořádaní veřejných akcí

1

MMAA jako jediná asociace může ve spolupráci s FTVS UK udělovat akreditovanou licenci trenéra MMA
„Trenér MMA a licencovaný kurz – Trenér MMA II. třídy“, na základě které je možno si zřídit živnostenský list
„Trenér MMA“.
4. Poradenství v souvisejících oblastech
Především se jedná o poradenství v souvisejících oborech důležitých pro správný vývoj bojovníků. Primárně
se tak může jednat o výživové poradenství a doprovodné suplementace, rehabilitaci, regeneraci a
specializovanou sportovní diagnostiku pro bojové sporty na FTVS UK.

5. Licence, školení + metodické dokumenty pro nečleny asociace
Jedná se o společnou aktivitu a servis (viz bod 2), ale pro nečleny asociace. Naším cílem je udělování
profesionálních licencí či poskytování profesionálních odborných školení a to jak pro rozhodčí, trenéry, tak i
pro sportovní management.

6. Marketing a poradenství v oblasti mediální komunikace
Obsahem těchto činností je podpora jak klubů, tak především komunikace samotných bojovníků.
U klubů se tak může jednat primárně o konzultace v PR a marketingových aktivitách, zviditelnění se před
sponzory či jinými potencionálními návštěvníky klubu. Dále pomoc s marketingovou propagací či přípravou
komunikační kampaně. V neposlední řadě pak mediální podpora klubem pořádaných eventů.
U bojovníků se jedná také o konzultace v PR či stanovení osobní komunikace. Nedílnou součástí tak musí být
absolutní důvěra a individuální přístup při tvorbě správné image bojovníka.

7. Benefity a slevový systém
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MMAA má vlastní slevový program pro podporu jednotlivých členů asociace. Aktuální výpis benefitů a slev
na webu asociace www.mmaa.cz.
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