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Statut Soutěžního řádu LRU - přívlač 
 

Soutěžní řád vychází a navazuje na „Statut sportovní činnosti ČRS“ a na „Organizační pokyny 

pro pořádání závodů“. 

I. Soutěžní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje pořádání soutěží v lovu ryb udicí přívlačí 

(dále jen LRU-přívlač) v rámci České republiky v součinnosti se Závodním řádem. 

II. Soutěže, které jsou zařazeny do termínového kalendáře jako bodované, se mohou  konat jen podle 

tohoto Soutěžního řádu. 

III. Změny a doplňky Soutěžního řádu provádí Sportovní odbor LRU-přívlač (dále SO). Neodkladné 

situace budou řešeny podle Jednacího řádu ČRS. SO také přísluší výklad tohoto Soutěžního řádu 

a dále potvrzování výsledků jednotlivých soutěží a diskvalifikací. 

Návrhy na změny a doplňky Soutěžního řádu podávají krajští zástupci. Návrhy musí být 

předloženy písemně nejpozději do 31. srpna daného roku. V následujících třiceti dnech je 

vyhrazena doba pro protinávrhy a diskusi. Třicet dnů před zasedáním odboru slouží pro 

zapracování všech návrhů a předložení zástupcům. 

IV. Na všech soutěžích je zákaz požívání jakýchkoliv dopingových prostředků, které jsou uvedeny 

v seznamu zakázaných látek, viz. Světový antidopingový kodex (seznam je zveřejněn na webových 

stránkách oddělení sportu a mládeže Rady ČRS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžní řád pro lov ryb udicí – přívlač  
 

 

1) Sportovní soutěže – rozdělení                                                                                                
Všechny soutěže by se měly konat pokud možno na revírech ČRS či MRS. 

a) Výběrové soutěže 

Účast v těchto soutěžích je regulovaná, přesně stanovená Soutěžním řádem a tyto 

soutěže jsou určeny pouze pro registrované závodníky – členy ČRS a MRS.  

Výběrové soutěže rozdělujeme na: 

- dlouhodobé mistrovské  – Extraliga, I. liga, II. liga, III. liga, Centrální divize, 

Krajské divize 

- krátkodobé mistrovské  –  MMiČR, krajské přebory 

- mezinárodní a mezistátní –  MS, ME, mezinárodní Mi jiných států, poháry 

- kvalifikační –  pro potřeby výběru reprezentace ČR. 
 

b) Nevýběrové soutěže 

 Jsou určeny pro zájemce z řad členů ČRS, MRS a zájemců ze zahraničí. 

Nevýběrové soutěže rozdělujeme na: 

- pohárové závody – pořádané ÚS, MO nebo kluby. Pokud jsou zařazeny 

do termínového kalendáře jako soutěže bodované, jsou přístupné všem závodníkům, 

ale minimálně 16 závodníků musí být registrovaných pouze v ČR. Počet závodníků 

může být regulován pořadatelem podle jeho možností.  

- náborové závody – pořádají se za účelem náboru nových závodníků. Neřídí 

se bezvýhradně SŘ a ZŘ a jsou v kompetenci ÚS, MO nebo klubů. 

- veřejné závody – jedná se o závody podle místních pravidel a jsou v kompetenci ÚS, 

MO nebo klubů. 

 
 

       c)   Nelze slučovat pořádání výběrových a nevýběrových závodů v závod jediný.  
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2) Popis mistrovských soutěží 
 

a) Soutěže dlouhodobé 

a1) Extraliga – nejvyšší soutěž v ČR, účastní se jí 15 dvoučlenných týmů a je organizována 

ve třech kolech.  

            Poslední tři týmy sestupují do I. ligy. 

                              Vítězné družstvo získává titul „Vítěz extraligy ČR v přívlači“ pro daný rok. 

          

                   a2) I. liga – účastní se jí 15 dvoučlenných týmů a je organizována ve třech kolech. 

                              Vítězný tým získává titul „Vítěz I. ligy ČR v přívlači“ pro daný rok. 

První dva týmy postupují do Extraligy, poslední tři týmy sestupují do  II. ligy.  

Pokud tým na postupovém místě odmítne postup do vyšší soutěže nebo zanikne, 

tak místo něj postupuje další tým v pořadí.  
 

                   

                       a3)  II. liga –  účastní se jí 15 dvoučlenných týmů a je organizována ve třech kolech. 

                              Vítězný tým získává titul „Vítěz II. ligy ČR v přívlači“ pro daný rok. 

První dva týmy postupují do I. ligy, poslední tři týmy sestupují do  III. ligy.  

Pokud tým na postupovém místě odmítne postup do vyšší soutěže nebo zanikne,      

tak místo něj postupuje další tým v pořadí.                        
 

                      A4)  III. liga –  účastní se jí 15 dvoučlenných týmů a je organizována ve třech kolech. 

                              Vítězný tým získává titul „Vítěz III. ligy ČR v přívlači“ pro daný rok. 

První dva týmy postupují do II. ligy, poslední tři týmy sestupují ze soutěže. 

Pokud tým na postupovém místě odmítne postup do vyšší soutěže nebo zanikne, 

tak místo něj postupuje další tým v pořadí.  

 
 

 A5)  Centrální divize 

Soutěž je pořádána jako dvoukolová soutěž, kde každé kolo může pořádat jiný 

subjekt. 

Právo startu mají dva týmy z každého územního svazu, celkem tedy maximálně 16 

dvoučlenných týmů. 

Pokud některé ÚS nenasadí plný počet týmů do CD, potom se ÚS na dalším doplnění 

dohodnou s pořadatelem, anebo nemusí být plný počet týmů naplněn. 

První tři týmy postupují do III. ligy. 

Pokud tým na postupovém místě odmítne postup do vyšší soutěže nebo zanikne, 

tak místo něj postupuje další tým v pořadí.  
 

 A6)  Krajská divize  

            Slouží jednotlivým územním svazům k nasazení svých týmů do Centrální divize a je                     

                     ve všech náležitostech plně v kompetenci pořádajících ÚS. 

      Nemusí se pořádat v případech, kdy daný ÚS nemá přihlášeno víc týmů  než dva.   
 

 

                   b) Soutěže krátkodobé 

b1) Mezinárodní mistrovství České republiky – muži. Soutěž jednotlivců a čtyřčlenných       

      družstev. 
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Jednokolová soutěž, na kterou mají všechny ÚS právo vyslat po jednom družstvu 

s pěti závodníky, jedním trenérem a  jedním vedoucím družstva. 

Mistrovství se mohou zúčastnit reprezentační družstva cizích států. Družstvo může 

vyslat jen subjekt s příslušnou kompetencí. V družstvu cizího státu mohou startovat 

pouze jeho státní příslušníci. Za konání družstva cizího státu nenese ČRS a MRS 

žádnou odpovědnost. Počet pozvaných zahraničních družstev reguluje SO po dohodě 

s pořadatelem. 

V družstvu ÚS mohou startovat pouze členové MO příslušných k tomuto ÚS. 

Vítězné družstvo získá titul „Mezinárodní Mistr ČR v LRU - přívlač – družstva“ 

pro příslušný rok. 

Vítězný jednotlivec získává titul „Mezinárodní Mistr ČR v LRU - přívlač – muži“ 

pro příslušný rok. 
 

 b2) Mezinárodní mistrovství České republiky – ženy – soutěž jednotlivkyň. 

Jednokolová soutěž, na kterou má každý ÚS a pořádající MO právo vyslat minimálně 

2 závodnice s jedním trenérem – maximální počet závodnic může regulovat pořadatel 

podle svých možností. 

  Ve výběru ÚS mohou startovat pouze členky MO, které jsou příslušné k tomuto ÚS. 

Ve výběru pořádající MO mohou startovat pouze členky této MO. Účast cizích 

reprezentantek – viz MMiČR mužů 

Vítězná závodnice získává titul „Mezinárodní mistryně ČR v LRU – přívlač – ženy“ 

pro příslušný rok. 
 

                    b3) Mezinárodní mistrovství ČR juniorů – soutěž jednotlivců je  vypsána v těchto  

                             kategoriích:  

                              U15 – závodníci, kteří v roce pořádání mistrovství dovrší nejvýše 15 let  

        U20 – závodníci, kteří v roce pořádání mistrovství dovrší 16 až 20 let 

                              Dvoukolová, dvoudenní soutěž, na kterou mají všechny ÚS a pořádající MO právo   

                              poslat vždy jen dva závodníky v každé kategorii, v případě nenaplnění všech  

                              závodníků územními svazy může pořadatel dle své potřeby vyzvat jiný ÚS o doplnění  

                              počtu závodníků. Reprezentovat ÚS mohou jenom členové MO příslušných  

                              k tomuto ÚS, reprezentovat pořádající MO pak jenom jeho členové.  

                              Mistrovství se mohou zúčastnit reprezentace cizích států, tyto reprezentace     

                              může poslat pouze subjekt s příslušnou kompetencí. V reprezentaci cizího státu  

      mohou  startovat jen jeho státní příslušníci. Za konání družstev cizích států nenese     

      ČRS ani  MRS žádnou odpovědnost. Počet pozvaných zahraničních účastníků však  

      reguluje SO  po dohodě s pořadatelem. Závod je brán jako náborový bez povinnosti  

      sportovní   známky, ale s registračním průkazem. Pořadatel si může stanovit startovné.   

                              Vzhledem ke kratší době lovu je možné na větší vodě sektory zkrátit až na 25 m. 

                              Každá kategorie se vyhodnocuje zvlášť, pořadatel může vyhodnotit navíc samostatně   

                              také jenom Mistrovství České republiky.  Vítězné družstvo a jednotlivec v každé  

                              kategorii získává titul (Mezinárodní) mistr České republiky v LRU – přívlač –   

                              (jednotlivci) U15 (U20). 

  

                    b4) Krajské přebory – soutěž jednotlivců 

2 závody jednotlivců bez rozlišení kategorie. Pořádají je jednotlivé ÚS pro členy 

MO, které jsou k nim příslušné. Výsledky přeboru obvykle slouží kraji k nominaci 

závodníků na příslušné MMiČR. Nominace je plně v kompetenci jednotlivých 

územních svazů.  

  Celkový vítěz získává titul „Mistr xy ÚS v LRU – přívlač“ pro příslušný rok 
 

c) Nevýběrové soutěže 

         c1)  Pohárové závody 

  Dva závody jednotlivců bez rozlišení kategorie. Pořadatel může vypsat i soutěž týmů. 
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  Počet závodníků v týmu není stanoven. 
 

 

       3) Organizace soutěží 
 

a) Soutěže mistrovské dlouhodobé 

 a1) Extraliga, I., II. a III.  liga,  

Každé kolo se pořádá ve dvou po sobě jdoucích dnech a je rozděleno na čtyři závody 

v jednom dni, dva dopolední a dva odpolední.  

 Ve dvou dopoledních závodech závodí 1. nahlášený závodník týmu, 2. závodník dělá 

měřiče jiného týmu podle klíče, který určí pořadatel. Mezi oběma závody je rotace 

v délce minimálně 30 minut. 

Ve dvou odpoledních závodech si oba závodníci týmu role vymění, případně za 

kteréhokoli z nich může nastoupit jiný registrovaný člen týmu. Mezi oběma závody je 

rotace v délce minimálně 30 minut. 

 Doba jednoho závodu je 1,5 hod.  

 V závodech prvního dne lze dobu každého závodu prodloužit na 2 hodiny. 

Rotace: závodník se přesune na jiný závodní úsek podle svého čísla závodního úseku 

+ ½ závodní tratě. V případě lichého počtu závodních úseků platí vyšší sudé číslo 

závodního úseku. Přestávka při rotaci nesmí být kratší než 30 minut. 

  Číslo svých závodních úseků si týmy losují vždy na jeden závodní den.  

 a2) Centrální divize 

Centrální divize je dvoukolová soutěž prováděná stejným způsobem jako ligové 

soutěže s touto odlišností: 

Každé kolo se pořádají 4 závody po 1,5 hod. Každý závodník absolvuje 2 závody po 

1,5 hod., ten samý čas dělá měřiče, a to střídavě. 
 

b) Soutěže mistrovské krátkodobé 

 b1) Mezinárodní mistrovství České republiky – muži – jednotlivci, družstva 

MMiČR je sektorová soutěž se čtyřmi sektory, pořádaná ve dvou po sobě jdoucích 

dnech a je rozdělena na čtyři závody v jednom dni, dva dopolední a dva odpolední. 

  Počet závodníků v jednom sektoru je dán počtem zúčastněných družstev. 

         Soutěž je organizována stejným způsobem jako ligové soutěže s tímto rozlišením: 

       V dopoledních dvou závodech závodí dva závodníci každého družstva  

       ve dvou sektorech. Zbývající dva závodníci dělají v těchto sektorech měřiče.  

        V odpoledních dvou závodech si závodníci role vymění a závod probíhá ve        

       zbývajících dvou sektorech.   

        Závodník č.1 dopoledne závodí v sektoru č.1 a odpoledne dělá měřiče  v sektoru č.3.   

        Závodník č.2 dopoledne závodí v sektoru č.2 a  odpoledne dělá měřiče v sektoru č.4.   

         Závodník č.3 dělá dopoledne měřiče v sektoru č.1 a  odpoledne závodí v sektoru č.3.   

        Závodník č.4 dělá dopoledne měřiče  v sektoru č.2 a  odpoledne  závodí  v sektoru č.4.   

      Čísla svých závodníků nemusí nahlásit trenéři družstev před losováním. 

        Rotuje se stejným způsobem jako při ligových soutěžích.  Čísla svých závodních  

        úseků si družstva losují vždy na jeden závodní den. Přestávka při rotací nesmí být  

        kratší než 30 min. 

                    b2) Mezinárodní mistrovství České republiky – ženy 

  Může se pořádat se společně s MMiČR – muži. Ženy musí mít samostatný sektor. 

  Ostatní stejné jako MMiČR – muži. 

 Rotuje se podle klíče: číslo vylosovaného úseku + ½ počtu závodnic v sektoru. 

     b3) Mezinárodní mistrovství České republiky – junioři – U-15, U-20 

        Závod probíhá sektorově v obou kategoriích, mladší U15 chytá každý den tři   

                              jednohodinové závody, mezi kterými je minimálně 15 minut přestávka na přesun   

                              na další místo podle pořadatelem určeného klíče. Rozhodčí pro tuto kategorii plně   

                              zajišťuje pořadatel, dozor nad závodníky vysílající subjekt, všichni závodníci  

                              musejí mít vyplněn protokol o pomoci. Kategorie U20 chytá tak, že druhá polovina  
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                              sektoru dělá měřiče první polovině v první části závodu, ve druhé polovině si role   

                              vymění. Každá část závodu se skládá ze dvou 45 minut trvajících polovin  

                              s přestávkou na rotaci určenou pořadatelem minimálně na 15 minut, druhý den  

                              probíhá stejně. Rozhodčí pro kategorii U20 je potřeba pouze sektorový, avšak  

                              závodníci do 15 let musejí mít vyplněn protokol o pomoci.             

                   b4) Krajské přebory 

Délka jednoho závodu je v rozsahu 1,5 – 4 hod. a její stanovení je v kompetenci ÚS. 
 

c) Nevýběrové soutěže 

 c1) Pohárové závody 

                       Termín bodovaného závodu nesmí kolidovat s termínem mistrovské soutěže kromě   

                        krajského závodu. Pohárové závody zařazené v termínovém kalendáři jako             

                        bodované, jsou dva závody jednotlivců o minimální délce závodu 1,5 hodiny   

s minimálním počtem 16 registrovaných závodníků pouze v ČR. Maximální počet 

závodníků není omezen a reguluje si ho pořadatel závodu. Závod se řídí SaZŘ pro daný 

rok. 
        

  Náborové závody – viz 1, b. 

       Veřejné závody – viz 1, b. 

 

4) Garant 
      Garant je  zástupce  SO (garantem může být i jeho zástupce v SO). Zodpovídá  za přípravu, která 

 je třeba pro řádné uskutečnění a průběh závodů. Bude vždy uveden u příslušného závodu 

v termínovém kalendáři pro daný rok. 

 Zajistí: -    místo konání závodu a jmenovitě hlavního pořadatele 

- hlavního rozhodčího – pokud garant není v daném závodě také závodníkem, může 

funkci hlavního rozhodčího vykonávat sám. 

- odpovídá za řádné zpracování předepsaných dokumentů o závodech a ověří jejich 

správnost před odesláním SO Rady. 

 
 

5) Pořadatel 
            Na návrh garanta pověří SO pořádáním závodů ÚS, MO nebo i klub. 

 Garant určí jmenovitě hlavního pořadatele, který je uveden v termínovém kalendáři pro daný rok 

a zodpovídá za technickou přípravu a regulérní průběh závodu. 

 Pořadatel kromě základní technické přípravy zajišťuje také: 

- viditelné označení hlavního a sektorových rozhodčích, trenérů a vedoucích družstev, 

zdravotníků a ostatních funkcionářů závodu 

- měřicí korýtka pro měření úlovků pro všechny měřiče 

- osoby pro výběr bodovacích průkazů a podpisové archy pro potvrzení výběru těchto 

průkazů   

- předání veškeré požadované písemné dokumentace o jemu svěřeném závodu garanto-  

vi  nebo po jeho ověření přímo SO v předepsaném termínu. 
 

 

6) Hlavní rozhodčí 
 Hlavní rozhodčí se řídí pouze regulemi SŘ a ZŘ, které ho pověřují touto činností: 

- ověřuje regulérnost závodních tratí – stav vody, délka závodních úseků a jejich 

vyrovnanost s ohledem na šířku a hloubku toku. V případě zjištěných nedostatků je 

řeší nejprve s pořadatelem závodu, při neshodě předkládá řešení porotě 

- podle soupisek týmů (družstev) vydaných SO kontroluje oprávněnost startu 

přihlášených závodníků a platnost jejich registračních průkazů. Při pochybách 

o totožnosti závodníka je tento závodník povinen prokázat se úředním dokladem 

s podobenkou  
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- řídí závod od začátku doby závodu až do jeho ukončení v duchu SŘ a ZŘ 

- kontroluje a potvrzuje svým podpisem bodovací listy 

- kontroluje a potvrzuje svým podpisem výsledkové listiny 

- kontroluje činnost podřízených rozhodčích, případně měřičů, registruje a ověřuje jimi 

nahlášené přestupky 

- posuzuje přestupky a ukládá napomenutí nebo návrhy porotě na diskvalifikace 

- pokud hlavní rozhodčí závodníka napomene nebo se rozhodne, že podá porotě návrh 

na jeho diskvalifikaci, musí toto napomenutí nebo návrh na diskvalifikaci ihned 

zaznamenat do bodovacího listu postiženého závodníka 

- rozhodčí nesmí po dobu zdolávání ryby ústně ani fyzicky kontaktovat závodníka 

- za účelem řádného vykonávání své funkce může dle svého uvážení vstupovat 

do závodních úseků, nesmí však vstupovat do vody a musí se chovat ohleduplně 

s ohledem na rozplašení ryb v závodním úseku. Nesmí přecházet podél závodní tratě 

přes závodní úseky 

- přerušuje nebo končí závod v situaci, kdy je ohroženo zdraví nebo životy účastníků 

závodu – bouřka, vichřice, přívalová voda nebo jiná nepředvídatelná událost. 

 Hlavní rozhodčí musí být viditelně označen. 
 

 

7) Sektorový rozhodčí  
 Řídí se pokyny hlavního rozhodčího v duchu pravidel SŘ a ZŘ. 

 Má stejné povinnosti a práva jako hlavní rozhodčí, avšak pouze v jemu svěřeném sektoru. 

 Sektorový rozhodčí musí být viditelně označen. 
 

 

8) Měřič  
Měřič je účastník závodu, který měří úlovky závodníků a vykonává dále uvedené činnosti 

v rozsahu jeho kompetencí. Vykonává podle přesně stanovených pravidel i dozor nad svěřeným 

závodníkem. Zjištěné porušení SaZ řádu či propozic svěřeného závodníka, ale i zjištěné 

porušení SaZ řádu či propozic trenérů nebo vedoucích družstev ve svém úseku řeší s pomocí 

sousedního měřiče a oznamuje je sektorovému nebo hlavnímu rozhodčímu. Měřič má tyto 

základní povinnosti: 

- dohlíží na přiděleného závodníka po celou dobu závodu, zaznamenává každou 

ulovenou rybu (druh) a její míru do bodovacího průkazu. Pokud je to hlavním 

rozhodčím s ohledem na počasí a možnost přerušení závodu určeno, zapisuje také čas 

ulovení ryb 

- při měření ryby se řídí pokyny závodníka - ryba se měří na místě, kde před jejím 

změřením nehrozí její únik 

- při nesouhlasu závodníka s naměřenou mírou jím ulovené ryby je povinen povolat 

sousedního měřiče a za jeho dozoru znovu provést měření ulovené ryby 

- pokud dojde k úniku vylovené ryby vinou měřiče, měřič tuto rybu zaznamená a její 

délka bude stanovena bodovací komisí průměrnou mírou všech úlovků v daném 

závodu 

- kontroluje dodržování SŘ a ZŘ  přiděleným závodníkem. Pokud zjistí porušení SaZ 

řádu či propozic nebo pokud kterýkoliv účastník závodu podá protest na jednání 

přiděleného závodníka, zapíše tuto skutečnost za přítomnosti sousedního měřiče do 

bodovacího listu provinilce. Tento zápis musí závodníkovi oznámit ihned nebo po 

zdolání ryby 

- nesmí po dobu zdolávání ryby ústně ani fyzicky kontaktovat závodníka 

- nesmí svévolně opustit svěřený závodní úsek. Smí jej však výjimečně opustit 

ze zdravotních důvodů nebo z důvodů tělesných potřeb po domluvě s nadřízeným 

rozhodčím případně se sousedním měřičem, který na tuto dobu přebírá jeho 

povinnosti. Dále jej smí opustit na nezbytně dlouhou dobu v případě pomoci při 
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řešení přestupku sousedního závodníka anebo sporné míry ryby ulovené sousedním 

závodníkem. 

- nesmí vstupovat do vody a jakýmkoliv způsobem plašit ryby v závodním úseku 

- po skončení závodu předá závodníkovi ve všech bodech vyplněný bodovací list 

opatřený oběma podpisy (závodník, měřič). 

- po skončení závodu je povinen odstranit značky (čísla, kolíky, fábory, tabulky, 

apod.), která ohraničují jemu svěřený závodní úsek a tyto věci předat pořadateli. 

Přitom se řídí pokyny pořadatele. 
  
   

 

9) Závodník – statut  
Závodníkem může být každý člen ČRS a MRS. MiČR dospělých a ligových soutěží se mohou 

zúčastnit závodníci po dovršení patnácti let. U závodníků, kteří nedovršili věkovou hranici 15 let, 

musí být při jejich závodech zajištěn vlastní dozor osobou starší 18 let. Na poradě před závody 

musí pořadatel stanovit, jakým způsobem bude tento dozor probíhat a výsledek bude zapsán 

do příslušného protokolu. 

 Základním předpokladem pro účast v soutěžích je registrace závodníka na SO. O registrační 

průkaz se může žádat v průběhu celého roku.   

Závodník může startovat jen za týmy (družstva), u kterých je na soupisce. V dlouhodobých 

mistrovských soutěžích může střídavě nastupovat za tyto týmy, ale pouze jednou v daném kole.  

           Registrační průkaz musí mít tyto náležitosti, bez kterých je neplatný: 

- každoročně vylepovaná registrační známka sportovce 

- razítko MO či klubu 
 

 

10) Závodník – práva a povinnosti 
            Každý registrovaný závodník (každoroční registrace do 15. února) má právo účastnit se      

            soutěží organizovaných SO, ÚS, MO nebo  klubu za jimi předem stanovených podmínek, pokud  

            splní  předpoklady  pro statut závodníka. 

 Jeho základní povinností je dodržovat SŘ a ZŘ na všech závodech, které se musí SŘ a ZŘ řídit: 

 -  během závodu  je  závodník povinen  lovit  samostatně, nesmí přijmout a ani také poskytnout   

    jakoukoliv pomoc, nářadí, pomůcky či nástrahy. Po dohodě může závodníkovi s přenášením     

    věcí pomoci jiný přímý účastník závodu (trenér, kapitán, rozhodčí, měřič), nesmí mu je však   

    podávat. Výjimkou je pomoc závodníkovi v situaci, kdy je ohroženo jeho zdraví nebo život 

-  pro dosažení lovného místa nesmí závodník použít plavání 

 -  závodník smí během doby závodu přijímat pouze rady od svého trenéra nebo vedoucího 

   družstva, a to jakýmkoliv způsobem 

 -  závodník se musí v závodní lokalitě pohybovat a chovat ohleduplně a nesmí tedy tuto lokalitu 

   narušovat nepřiměřeným poškozováním porostů, přeměňováním břehových a vodních záhozů,  

   přesunováním kamenů v řečišti, rozplašením závodní lokality během nebo po skončení závodu 

-  závodník měřenou rybu sám vkládá do měrného korýtka a sám ji po změření a zapsání pouští 

 -  závodník po skončení závodu předá bodovací list pověřené osobě – předání se stvrdí podpisem 

   závodníka na daný tištěný seznam. Při nepředání bodovacího listu do doby určené pořadatelem   

   je tento závodník bodován jako závodník bez úlovku  

- závodník má právo určit, jak a kde se mohou pohybovat osoby vstupující do jeho závodního   

   úseku pohybovat – měřiči a rozhodčímu musí umožnit vizuální kontakt 

- závodník, který brodí, je povinen při rotaci závodníků během závodu opustit svůj úsek  poma- 

   lým nehlučným broděním, a to co nejkratší cestou  

 - hendikepovaný závodník smí přijímat pomoc svého vedoucího družstva nebo svého trenéra jen 

  v míře, která bude obsažena v sepsaném protokolu o pomoci. Míra této pomoci bude dohodnuta 

  s ustanovenou porotou na poradě před závodem a oznámena všem účastníkům závodu   
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Závodník je povinen se zúčastnit vyhlášení výsledků a ocenění vítězů. Pokud se závodník 

vyhlášení výsledků a ocenění vítězů zúčastnit nemůže (pouze v odůvodněných případech), je 

povinen oznámit tuto skutečnost pořadateli. 

 Závodník je povinen mít registrační průkaz na všech závodech či soutěžích u sebe.   

 

11) Závodní tým, družstvo   
 Sportovních soutěží dle čl. 1 se mohou účastnit týmy (družstva) ÚS, MO či sportovních klubů. 

 Týmy (družstva) mohou startovat pod názvem svým či vysílajícího subjektu. Z názvu musí být 

patrné, jakou MO či ÚS tým (družstvo) reprezentuje.  Název týmu nelze v průběhu soutěží měnit.  

V dlouhodobých soutěžích SO uznává před podáním přihlášky (každoročně do 15. února) 

oznámení stávajícího týmu o svém nástupnickém týmu, tzn., že tým může svoje tabulkové místo 

postoupit jinému, i nově vytvořenému týmu a po oznámení krajským zástupcům i týmu z jiného 

kraje.  

 Základní  podmínkou  pro zařazení družstva  do dlouhodobých mistrovských soutěží je schopnost  

a ochota  uspořádat a organizovat závody  v duchu SŘ a ZŘ  a  být  také  nápomocen při pořádání  

a organizaci větších závodů typu MMiČR  nebo závodu mezinárodního. 

Náklady na vyslání jednotlivých týmů k příslušné soutěži nebo závodu může hradit vysílající 

subjekt. Náklady na vyslání družstev do soutěže MMiČR hradí vysílající Územní svaz. 

Tento článek se nevztahuje na cizí státní příslušníky, pokud startují pod hlavičkou svého státu 

na MMiČR.    
 

 

 

12) Vedoucí a trenér závodního týmu (družstva)   
 Povoluje se jeden vedoucí. Vedoucím může být závodník daného týmu (družstva). 

 Povoluje se jeden trenér. Trenérem může být závodník daného týmu (družstva). 

 Je-li vedoucím či trenérem závodník daného týmu (družstva), nemůže využívat části pravomocí 

těchto funkcí, tj. řízení svých závodníků během doby závodu, ve kterém sám závodí.  

 Vedoucí a trenér může vstupovat během doby závodu do závodního úseku svého závodníka, ale 

smí mu pomoci pouze radou či pokynem.  

Vedoucí a trenér nesmí během závodu vstupovat k závodníkovi do vody. 

 Vedoucí a trenéři týmů (družstev) musí být viditelně označeni. 
 

 

13) Odpovědnost účastníků závodů 
            Všichni účastníci závodu se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí a za své konání nesou svou   

            plnou osobní odpovědnost. Tuto odpovědnost přijímají podáním přihlášky nebo zapsáním při  

            prezentaci či svým jmenováním do jakékoliv funkce. Každý účastník je povinen dbát cti,   

            vážnosti a důstojnosti své a zejména dalších účastníků závodu. Jsou nepřijatelné jakékoli  

            slovní či fyzické útoky mezi účastníky během závodu i mimo něj. Každý je povinen chovat  

            se v rámci pravidel fair play a dodržovat pravidla slušnosti, zdvořilosti a etiky. 

 
 

14) Ohlášení konání závodu  
 Všechny závody uvedené v termínovém kalendáři jako bodované musí být ohlášeny nejpozději 

30 dní předem  SO a účastníkům závodů tak, že jim pořadatel zašle příslušné propozice závodu 

poštou nebo mailem dle adres týmů v soupisce.  

 V případech, kdy se z vážných důvodů nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném termínu, 

je pořadatel povinen tuto změnu neprodleně oznámit přihlášeným týmům (družstvům) 

nebo jednotlivcům vhodným způsobem, pokud se jedná o překážku organizačního charakteru, tak 

nejpozději 7 dní předem. Tuto změnu je rovněž nutné oznámit garantovi, rozhodčím a SO (ÚS). 

 Pokud pořadatel neohlásí včas změnu termínu závodu, je povinen uhradit všechny výlohy vzniklé 

nesplněním této povinnosti. 
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15) Propozice  
 Propozice závodu musí obsahovat alespoň tyto údaje: 

- zvací formulaci, data pořádání závodu, konečné datum pro zaslání přihlášek 

- hlavní funkcionáře, kontaktní adresy případně telefonní čísla 

- úplný popis závodní tratě – místo, šířku a hloubku toku nebo nádrže, rychlost toku, 

tréninkový úsek 

- výskyt ryb, povolené druhy ryb, míry či jiné omezení lovu, možnost brodění, 

uchovávání ryb 

- způsob ubytování a možnosti stravování – kontakty, adresy, telefonní čísla 

- hrubý časový harmonogram průběhu závodu. 

Pokud má pořadatel připravenu a SO schválenu náhradní závodní trať, musí také tuto trať 

v propozicích popsat. Pořadatel nesmí změnit již schválenou závodní trať bez dodatečného 

oznámení SO.  

V propozicích soutěže MMiČR – dorost uvede pořadatel kromě výše uvedených povinných 

údajů další požadavky týkající se zajištění bezpečnosti závodníků, které budou pro účastníky této 

soutěže závazné. 

 

16) Startovné  
Startovné v jednotlivých soutěžích je stanoveno takto: 

- ligové soutěže 600,-Kč za tým a jedno kolo – startovné za všechna kola daného roku se platí 

celkem a musí být zaplaceno celé nejpozději do konce března běžného roku na daný účet OSMM 

při Radě ČRS, číslo účtu 12835101 /0100, VARIABILNÍ SYMBOL – viz níže. 

 

Extraliga – VARIABILNÍ SYMBOL: 325011001 až 325011012, kde poslední dvojčíslí je  

pořadí týmu z tabulky seznamu týmu soutěže daného roku.  

I. liga – VARIABILNÍ SYMBOL:  325011101 až 325011116, kde poslední dvojčíslí je pořadí 

             týmu z tabulky seznamu týmu soutěže daného roku.  

II. liga – VARIABILNÍ SYMBOL:  325011201 až 325011216, kde poslední dvojčíslí je 

             pořadí týmu z tabulky seznamu týmu soutěže daného roku. 

III. liga – VARIABILNÍ SYMBOL:  325011301 až 325011316, kde poslední dvojčíslí je 

             pořadí týmu z tabulky seznamu týmu soutěže daného roku. 
 

Pokud nebude podmínka včasného zaplacení celé částky prokazatelně splněna (nejpozději 

do 15. dubna daného roku), tým se z těchto soutěží vyřazuje a na jeho místo bude zařazen tým 

na dalším postupovém pořadí (místě) z příslušné soutěže nižší, kterému bude stanoven termín pro 

potvrzení účasti a zaplacení startovného, nejpozději však do 30. dubna daného roku. Členové 

vyřazeného týmu uvedení na jeho základní soupisce se pro tento rok nemohou zúčastnit žádné 

dlouhodobé soutěže. Podmínkou je, že předpis platby a variabilní symboly budou zveřejněny 

na webu ČRS, LRU přívlač nejpozději 21 dnů před datem jejich splatnosti. 

Částka za příslušné startovné se automaticky převádí schválenému pořádajícímu subjektu 

na základě zápisu SO – přívlač, a to bez jakéhokoliv vyúčtování SO či Radě ČRS. Pokud 

schválený pořadatel nemůže závod uskutečnit, tak vrátí SO do tří dnů od oznámení 

této skutečnosti celou připsanou částku za startovné zpět na účet OSMM. Startovné ostatních 

soutěží:   

- Centrální divize – 300,- Kč za tým a jedno kolo 

- MMiČR  – 3.000,- Kč za družstvo  

 - MMiČR – dorost, pohárové soutěže a krajské přebory – podle uvážení pořadatele 

Pořadatel částku za startovné využije pro pořádání závodu a vyúčtuje ve svém účetnictví. 

K vyúčtování startovného ligových soutěží pro vysílající subjekt slouží poštovní, bankovní 

či hotovostní stvrzenka. 

Pořadatel CD, MMiČR sám určuje, kdy a jak se bude startovné hradit a týmům či družstvům 

platícím v hotovosti vydá příjmové doklady.  
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17) Přihlášky do soutěží a na jednotlivé závody 
Přihlášky do ligových soutěží a divizí se podávají na schválených tiskopisech. Pokud nebude mít 

přihláška všechny předepsané náležitosti nebo nebude podána do určeného termínu, nebude tým 

do závodu či soutěže zařazen. 

 Přihlášky do ligových soutěží                        

Ligová družstva se sama přihlašují na schválených tiskopisech SO do 15. února běžného 

roku. Tato přihláška je závazná a na jednotlivá kola se již nezasílá. 

 Přihláška na Mezinárodní mistrovství ČR 

Přihlášky na MMiČR zasílají ÚS. Přihláška musí být podána na předepsaném tiskopisu 

a musí obsahovat předepsané údaje a náležitosti. Musí být potvrzena podpisem a razítkem 

vysílajícího ÚS. 

Toto neplatí pro družstva cizích států. Přihlášky těchto družstev přijímá pořadatel 

na základě vzájemné dohody. 

 Přihláška na MMiČR – dorost 

  Přihlášky na tuto soutěž zasílají zástupci ÚS na předepsaném tiskopisu a musí obsahovat    

                        předepsané údaje a náležitosti. Některé výjimky určí pořadatel v propozicích. 

                       Toto neplatí pro družstva cizích států.  Přihlášky  těchto  družstev  přijímá  pořadatel  na 

                        základě vzájemné dohody. 

 Přihlášky do Krajských divizí 

Družstva, která se přihlašují do krajských divizí, zasílají přihlášky zástupcům SO 

příslušných ÚS. Termín přihlášek do krajských divizí je v kompetenci jednotlivých ÚS.  

 Přihlášky do Centrální divize 

Družstva, která postoupila z krajských divizí do příslušné skupiny Centrální divize, 

přihlašuje zástupce příslušného ÚS tak, aby přihlášky došly pořadateli v termínu dle 

propozic. 

 Přihlášky do Krajských přeborů 

Jednotlivci, kteří se přihlašují do krajských přeborů, zasílají přihlášky zástupcům SO 

příslušných ÚS. Termíny podání přihlášek, způsob podávání přihlášek a jejich forma je 

v kompetenci každého ÚS. 

 Přihlášky do pohárových soutěží 

Přihláška na pohárový závod musí obsahovat všechny náležitosti, které pořadatel závodu 

požaduje. Řádně vyplněnou a včas podanou přihlášku nesmí pořadatel bez udání důvodu 

odmítnout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Toto neplatí pro družstva cizích států. Přihlášky těchto družstev přijímá pořadatel 

na základě vzájemné dohody.   
 

18) Soupiska týmů – Extraliga, I., II. a III. liga, Centrální divize, Krajská divize  

  Soupiska týmů je součástí přihlášky do soutěží a je tvořena pouhým seznamem 

závodníků. Na soupisce musí být uvedeni minimálně 3 závodníci, maximálně však 6 závodníků. 

Závodník smí být uveden v rámci ČR na soupiskách maximálně dvou týmů, a to i v rozdílných 

soutěžích. Během roku není možné soupisku měnit či doplňovat. Pokud je však náhradníkem 

v ligovém týmu závodník startující v divizi, může za kalendářní rok odchytat jen jedno kolo a jen 

za jeden tým. 
   

19) Časový rozvrh soutěží 

        Trénink 

Před mistrovskými soutěžemi – Extraliga, I., II. a III. liga případně  MMiČR  musí pořadatel 

umožnit závodníkům trénink den před zahájením závodů. Trénink nesmí být umožněn na 

závodních tratích. Na závodních tratích platí zákaz rybolovu pro všechny účastníky závodu 7-21 

dní před ohlášeným termínem. 

U ostatních soutěží může pořadatel umožnit trénink závodníkům podle svých možností. 
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        Porada  

Před zahájením závodů (kola) musí pořadatel svolat poradu účastníků závodů.  

Porady se zúčastní od každého týmu (družstva) jeden zástupce. Pokud se zástupce týmu 

(družstva) nemůže z jakéhokoliv důvodu porady zúčastnit, musí do zahájení porady pořadateli 

oznámit svého zástupce z řad ostatních účastníků. Tento zástupce tímto přebírá všechna práva a 

povinnosti zastupovaného po dobu porady.  

Porada se svolává v den před zahájením závodů (kola) po skončení tréninku. Poradu nelze svolá- 

vat až v den zahájení závodu z důvodu jejího řádného průběhu.  Na této poradě bude projednáno: 

- kontrola registračních průkazů závodníků – registrační známka, oprávnění startu dle 

soupisky, ověření totožnosti  

- seznámení účastníků s organizací závodů, s případnými změnami a s jinými 

organizačními věcmi, které nejsou obsaženy v propozicích. Dále musí být umožněno 

vedoucím týmů vznést připomínky  

- lze dohodnout drobné odchylky od SŘ a ZŘ, avšak pouze u těch pasáží, které 

odchylky umožňují, např. zkrácení doby přípravy, pomoc hendikepovaným nebo 

dívkám, prodloužení přestávky při rotaci. S dohodnutými odchylkami musí souhlasit 

všichni zúčastnění zástupci 

- ustavení poroty  

- může být provedeno losování závodních úseků na závod příštího dne. Jména 

závodníků pro ranní a odpolední závod lze dopsat do bodovacího průkazu nejpozději 

do doby zahájení losovaného závodu. 

Pokud bude provedeno losování až v den závodu, musí být provedeno nejpozději 1 hodinu před 

zahájením doby závodu. 

Další průběh závodů probíhá v režii, která je předepsána pro daný druh soutěže. 
 

 

20) Vyhodnocení závodů 
 Pořadatel je povinen vyhodnotit pořadí týmů (družstev) případně jednotlivců pro každý závod 

a celkově pro celé kolo, které pořádá.  

 Alespoň s předběžnými výsledky hodnocení musí závodníky seznámit do dvou hodin 

po skončení doby závodu. 

 Pokud pořádá pořadatel závěrečné kolo celé soutěže, je povinen kromě hodnocení svého kola 

provést závěrečné vyhodnocení celé soutěže. S celkovými výsledky hodnocení celé soutěže musí 

pořadatel seznámit závodníky do 7 dnů. 

      Vyhodnocení jednotlivců v závodu 

 Pořadí se stanoví součtem dosažených bodů v daném závodu. Vítězí závodník s nejvyšším 

počtem dosažených bodů. Závodník bez ryby neobdrží do žebříčku žádný bod, pro soutěž 

družstev se pořadí závodníků bez ryby v sektoru průměruje.     

 Při stejném počtu dosažených bodů několika závodníky, mohou nastat tyto možnosti: 

 -  v úlovcích závodníků se stejným součtem bodů není žádný úlovek pod 100 mm nebo 

pod pořadatelem stanovenou míru - pořadí závodníků se stanoví takto: 1. nejvyšší počet 

ulovených ryb, 2. nejdelší úlovek 

 -   v úlovcích závodníků se stejným součtem bodů jsou pouze úlovky pod 100 mm nebo pod míru 

stanovenou pořadatelem: pořadí závodníků se stanoví podle počtu ulovených ryb                                

 -  v úlovcích závodníků se stejným součtem bodů jsou úlovky nad i pod 100 mm či míru 

stanovenou pořadatelem: vítězí závodník s nejvyšším součtem bodů za úlovky nad 200 mm nebo 

nad míru stanovenou pořadatelem. Pokud je i tento součet stejný, stanoví se pořadí: 1. nejvyšší 

počet ulovených ryb, 2. nejdelší úlovek. 

 Pokud nastane případ, že i po vyčerpání všech výše uvedených možností pro určení pořadí mají 

někteří závodníci stále stejný počet bodů, získávají tito závodníci pořadí rovnající se průměru 

míst, která obsadili. V případě desetinného čísla se pořadí zaokrouhluje na celé číslo směrem 

nahoru. 

 Příklad: 13.+14.+15.+16. = 14,5 = 15. Příklad: 6.+7. = 6,5 = 7. 
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      Vyhodnocení týmů 

 Pořadí se stanoví součtem umístění všech závodníků týmu ve všech sektorech, závodech, kolech 

a v celé soutěži. Vítězí tým s nejnižším součtem umístění. Při stejném součtu umístění u více 

týmů se potom porovnávají další výsledky – vyšší bodový součet úlovků, větší počet ryb, větší 

počet lososovitých ryb, nejdelší ryba. 

Vyhodnocení jednotlivců Mezinárodního mistrovství České republiky  

 Hodnotí se umístění všech závodníků bez rozdílu státní příslušnosti.  

 Vítězí závodník, který má nejnižší součet umístění z obou závodů. 

       Vyhodnocení družstev Mezinárodního mistrovství České republiky 

 Hodnotí se umístění všech družstev bez rozdílu státní příslušnosti.  

 Vítězí družstvo, které má nejnižší součet umístění z obou závodů. 
 

 

21) Bodovací komise   
 Každý pořadatel závodu je povinen ustanovit bodovací komisi v čele s předsedou, která provádí   

            vyhodnocení závodu a má tyto povinnosti: 

      -     vydává závodníkům bodovací listy na schválených tiskopisech 

- shromažďuje po ukončení každého závodu (kola) bodovací listy závodníků, 

kontroluje jejich náležitosti, sčítá závodníky dosažené body a potvrzuje výsledný 

počet bodů 

- spočítané bodovací listy předkládá ke kontrole hlavnímu rozhodčímu 

- vypracovává na schválených tiskopisech čitelným způsobem výsledkové listiny 

na každý závod zvlášť a závěrečnou výsledkovou listinu po ukončení závodu. 

Všechny zpracované listiny předkládá hlavnímu rozhodčímu ke kontrole a k podpisu 

- výsledkové listiny je komise povinna předložit po každém závodu ve stanovené době 

k nahlédnutí všem účastníkům závodu. 

 Všechny zpracované písemné dokumenty podepsané hlavním rozhodčím předává hlavnímu 

pořadateli závodu, který je po ověření garantem zašle  SO  v termínu, který určuje  SŘ a ZŘ. 
 

 

22) Ohlášení výsledků závodů 
Pořadatel závodů, které jsou v termínovém kalendáři uvedeny jako bodované, rozesílá do 14 dnů 

po skončení závodů na SO tyto písemnosti: 

- originály výsledkových listin 

- zápis o případném jednání poroty 

- zápis o případně podaném protestu 

- stručný zápis o průběhu závodu (pouze závodů, které jsou dotovány z rozpočtu SO), 

ve kterém je potvrzena regulérnost závodu a toto vše je stvrzeno podpisy hlavního 

rozhodčího a garanta. 

Kopie všech výše uvedených listin a originály bodovacích listů hlavní pořadatel uloží do archivu 

o konání závodu. 

 Pořadatel těchto bodovaných závodů dále rozesílá do 14 dnů kopie výsledkových listin všem 

zúčastněným družstvům či jednotlivcům. 

 

23) Protesty 
        Protesty mohou podat všichni přímí účastníci závodu kdykoli během závodu, nejpozději  

        však jednu hodinu před plánovaným vyhlášením závodu (kola) hlavnímu rozhodčímu.  

        Protest v průběhu závodu může být podán i ústně, avšak ihned po ukončení závodu se podá  

        písemnou formou hlavnímu rozhodčímu spolu se zaplacením kauce 500 Kč. Po podání  

        protestu písemnou formou hlavní rozhodčí neprodleně svolá porotu k řešení protestu. Kauce  

        bude navrhovateli protestu vrácena v případě, že porota shledá protest jako oprávněný, v  

        opačném případě propadá pořadateli. Okamžikem, kdy závodník podepíše svůj bodovací list,  

        zaniká možnost podat protest na záznamy uvedené v tomto listu.  
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        Protesty proti umístění, chybám při hodnocení či neoprávněném startu závodníka či týmu se 

        podávají písemnou nebo elektronickou formou hlavnímu rozhodčímu a pořadateli nejpozději  

        30 dní po zveřejnění konečné verze výsledkových listin. Tento protest může podat pouze  

        vedoucí družstva, trenér, v případě závodu jednotlivců závodník, nebo člen SO. Hlavní  

        rozhodčí je povinen kontaktovat porotu a do 14 dnů po podání protestu jej společně vyřešit.  

        Je-li protest oprávněný, opraví se výsledky a o jejich opravě se obeznámí všichni vedoucí   

        týmů dané soutěže. Na tento druh protestu není potřeba kauce.  

        Protesty řeší porota, která je jediným rozhodčím orgánem pro daný závod či kolo. 

 

24) Sankce 
 Za porušení SŘ a ZŘ lze udělit dva stupně trestů: napomenutí nebo diskvalifikaci. 

Napomenutí se uděluje za všechna porušení SŘ a ZŘ mimo závažných provinění, která jsou 

trestána diskvalifikací. 

Napomenutí se uděluje v případě prvního zjištění provádění lovu s protihrotem, přitom 

se do bodovacího průkazu zaznamenává čas napomenutí a veškerý do té doby bodovaný úlovek 

v tomto závodě se anuluje. 

Diskvalifikace se uděluje za tyto přestupky: 

- za dvě napomenutí udělená v jednom kole při výběrových závodech nebo během 

celého bodovaného pohárového závodu 

- darování ryby, přivlastnění si cizí ryby a její předložení k bodování v době závodu, 

přihlášení nepředpisově ulovené ryby do bodování 

- lov zakázaným nářadím nebo na nepovolené nástrahy 

- prokazatelně zaviněné poškození nebo úhyn ryby z důvodu nešetrného zacházení 

- fyzické nebo verbální napadení účastníka závodu 

- odstoupení závodníka (opustí závodní sektor) ze závodu bez vážného důvodu (nemoc, 

nevolnost) v době jeho konání a tím narušení regulérnosti konaného závodu 

- neoprávněná účast závodníka v některém závodu výběrové soutěže (např. v jednom 

kole dlouhodobých soutěží za dva týmy). 

Diskvalifikace platí pouze pro daný závod.  

Je-li závodník diskvalifikován v době závodu či části kola, musí tento závod nebo kolo v zájmu 

regulérnosti dokončit.  

Je-li závodník diskvalifikován dvakrát v jednom roce, je v tomto a v následujícím roce ze všech 

bodovaných soutěží vyřazen. 

Pokud se závodník během jediného závodu dopustí více závažných přestupků trestaných 

diskvalifikací, může být během tohoto závodu diskvalifikován vícekrát. 

Pokud se tým nezúčastní některého kola výběrových soutěží bez řádné a včasné omluvy 

(nejpozději do zahájení porady), bude v tomto a následujícím roce ze všech výběrových soutěží 

vyřazen. S konečnou platností o tom rozhodne SO. 

Pokud tým přijede na některý závod výběrových soutěží v neúplném počtu či bude členem týmu 

závodník, který není na soupisce nebo již dvakrát diskvalifikovaný, tak nesmí tento tým v závodě 

startovat. Toto jsou jediné důvody, kdy nesmí být týmu umožněn start. 

Pokud bude u měřiče prokazatelně zjištěno porušení povinností, které mu jako měřiči 

a závodníkovi ukládá SŘ a ZŘ, nebo pokud prokazatelně unikne jeho vinou ulovená a nezměřená 

ryba, bude mu kromě napomenutí uložena penalizace + 3 k umístění, kterého dosáhl 

nebo dosáhne v daném dni v závodu. V závodě týmů, pokud závodník sám nebude lovit, se 

penalizace + 3 body přičítá k dosaženému bodovému součtu celého týmu. Taková penalizace 

nemá vliv na určení počtu dosažených bodů do žebříčku jednotlivců. 

Pokud se závodník vyhlášení výsledků a ocenění vítězů bez řádné omluvy pořadateli nezúčastní,  

bude penalizován +5 v celkovém součtu pořadí v závodu. 

 Pokud se tým (družstvo) z účasti na závodu včas řádně omluví, obdrží závodníci družstva pořadí 

startovní pole + 3. 

 Diskvalifikovaný závodník obdrží pořadí startovní pole + ½ startovního pole.  
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 Příklad hodnocení jednotlivců je analogický i pro hodnocení družstev. 

V případě slovního či fyzického napadení účastníka závodu jiným účastníkem může SO dle 

závažnosti provinilci uložit sankci od písemného napomenutí po podání návrhu na vyloučení 

z LRU přívlač. Tím není dotčeno oprávnění poroty během závodu takového účastníka 

diskvalifikovat. 
 

 

25) Porota  
 Každý pořadatel závodu je povinen před závodem ustanovit porotu, která bude řešit případné 

protesty nebo případné návrhy hlavního rozhodčího, např. regulérnost závodní tratě, návrh na 

diskvalifikace. Právo navrhnout diskvalifikaci má pouze hlavní rozhodčí, právo diskvalifikovat 

závodníka má pouze porota.  

 Porota se skládá z 5 členů v tomto obsazení: 

- garant, při jeho nepřítomnosti pak ředitel závodu, který je zároveň předsedou poroty 

- hlavní rozhodčí 

- tři zástupci týmů (družstev) nebo závodníků určení na poradě dohodou, losem nebo 

jiným vhodným způsobem. 

 Porota se ve svém rozhodování musí řídit SŘ a ZŘ a rozhoduje prostou většinou hlasů. Při svém 

rozhodování má právo vyslechnout kteréhokoliv účastníka závodu.  

 Kterýkoliv účastník závodu musí být na požádání porotě nápomocen. 

 Pokud  proběhlo  jednání  poroty  projednávající  protest  nebo  přestupek, musí  být o tomto 

jednání pořízen zápis, který podepisuje hlavní rozhodčí a garant závodu, v případě jeho 

nepřítomnosti  ředitel závodu. Tento zápis je součástí písemné dokumentace o průběhu závodu.  

 

26) Ocenění vítězů závodů 
         Oceněním může být prestižní cena -  pohár, diplom, medaile, případně i věc movitá. 

Pořadatel ocení tyto vítěze závodu: 

a) Extraliga, I., II. a III. liga 

     - 3 nejlepší týmy kola 

     - při pořádání posledního kolo navíc 3 nejlepší týmy celé soutěže 

b) MMiČR 

     - 3 nejlepší jednotlivce (muže a ženy) celé soutěže 

     - 3 nejlepší družstva celé soutěže 

c) Centrální divize 

     - 3 nejlepší týmy celé soutěže 

d) Pohárové soutěže a Krajské přebory 

     - podle možností pořadatele, je ale vhodné ocenit alespoň celkové vítěze soutěže 

Oceněním může být prestižní cena -  pohár, diplom, medaile, případně i věc movitá. 

 

27) Termínový kalendář 
 Návrh nového termínového kalendáře pro daný rok zpracovává SO na svém podzimním zasedání  

            a upřesňuje a schvaluje s konečnou platností na jarním zasedání. Jednotlivé ÚS pak musí doplnit 

            termínový kalendář o pořádané krajské soutěže do termínu jarního zasedání SO. Uvedené řádné   

            termíny závodů včetně termínů náhradních jsou pro všechny účastníky soutěží závazné.   

            Změny náhradních termínů a jejich lokalit jsou možná pouze se souhlasem SO. Jednotlivé   

            ÚS pak musí doplnit termínový kalendář o pořádané krajské soutěže do termínu jarního   

            zasedání SO. 
 

 

 

28) Definice – názvosloví  
       Účastníci závodů  
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Jsou to všechny osoby, které mají právo nebo povinnost se aktivně podílet na konání závodů – 

závodníci a jejich oficiální doprovody (trenéři a vedoucí družstev) a oficiální funkcionáři závodů 

uvedení v propozicích nebo vyhlášení na poradě před závodem. 

      

      Závodník 

V dlouhodobých soutěžích, které jsou pořádány jako nekategorizované (s výjimkou MMiČR), 

SŘ a ZŘ považuje pod výrazem závodník každého bez rozdílu kategorie – muž, žena, junior. 

 Výraz závodnice je použit pouze u kategorizovaného MMiČR – ženy. 

       Startovní pole 

 Startovní pole při ligových a divizních soutěžích – rozumí se počet týmů uvedených 

na soupiskách. 

 Startovní pole při ostatních soutěžích – rozumí se počet skutečně zúčastněných závodníků, týmů 

či družstev. 

 

 

29) Reprezentace ČR a výběr reprezentantů 
 Veškerá činnost reprezentace je podřízena Statutu činnosti sportovních odborů LRU a RT při 

Radě ČRS. 

Rada ČRS jmenuje a odvolává státní trenéry reprezentačního družstva na návrh SO, který je 

vybírá na základě konkurzního řízení na dobu 4 let. 

 Státní trenér zodpovídá za výběr, přípravu a vedení reprezentačního družstva a navrhuje 

nominaci k jednotlivým mezinárodním závodům  SO. 

 K zajištění kvalitní přípravy může navrhnout vytvoření realizačního týmu, jehož složení 

schvaluje SO. 

 Vedoucího reprezentačního družstva jmenuje SO. Vedoucí družstva (manažer) připravuje 

a organizačně zajišťuje výjezd družstva k mezinárodním závodům. 

 Při výběru reprezentantů ČR je přihlíženo k umístění v celostátním výkonnostním žebříčku   

            v předešlém roce a k tříletému žebříčku. Do širšího výběru reprezentantů ČR je zařazeno  

            prvních 6 závodníků z celostátního žebříčku a dalších minimálně 6 závodníků dle výběru   

            trenéra, maximální počet závodníků není omezen. Trenér má právo provést výběr závodníků   

            do užšího výběru dle vlastního uvážení ve spolupráci s manažerem týmu. Pro závodníky širšího  

            výběru, užšího výběru a reprezentanty jsou nepřijatelné jakékoli slovní či fyzické útoky  

            mezi účastníky během závodů i mimo ně. Každý je povinen chovat se v rámci pravidel fair  

            play a dodržovat pravidla slušnosti, zdvořilosti a etiky. Každý účastník je povinen dbát cti,  

            vážnosti a důstojnosti své a zejména dalších účastníků závodu. 

 

           Státní trenér předkládá návrhy na disciplinární opatření a v případě závažného porušení  

           disciplíny je oprávněn odvolat závodníka s okamžitou platností i přímo v místě soutěže a  

           nahradit ho jiným. Toto rozhodnutí zdůvodní na nejbližším zasedání odboru. 

           Ta samá pravidla platí i pro trenéra juniorské reprezentace. 
 

 

 

 

Příloha č. 1 - Zpráva o konání závodu v LRU – přívlač 

 

Příloha č. 2 - Zápis o podání protestu na závodu LRU – přívlač 

Příloha č. 3 -  Zápis o jednání poroty – jury na závodu LRU – přívlač 

Příloha č. 4 -  Protokol o pomoci při závodech LRU – přívlač 

 

Příloha č. 5 - Statut rozhodčího SO LRU přívlačí 
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Příloha č. 1 Soutěžního řádu 

Zpráva o konání závodu v LRU – přívlač 

 

 

Název závodu: 

 

Místo konání, voda: 

 

Datum konání: 

 

Počet zúčastněných družstev, jednotlivců: 

 

 

 

Názvy omluvených družstev: 

 

 

 

Jména omluvených závodníků: 

 

 

 

Stručný popis průběhu závodu (komentář) 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Podpis hl.rozhodčího                                                                   podpis garanta (hl.pořadatele) 
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Příloha č. 2 Soutěžního řádu 

Zápis o podání protestu na závodu LRU – přívlač 

 

 

Název závodu: 

 

Místo konání, voda: 

 

Datum závodu: 

 

Jméno a příjmení podavatele protestu: 

 

Datum a čas podání protestu: 

 

Protest přijal hl. rozhodčí (jméno, příjmení): 

 

Protest – komentář: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis podavatele protestu:                                                          podpis hl.rozhodčího: 

 

 

 

 

Kauci 500,- Kč přijal (jméno a příjmení hospodáře závodu a podpis): 

 

 

Kauce 500,- Kč vrácena - nevrácena podateli protestu (podpis podavatele protestu): 
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Příloha č. 3 Soutěžního řádu  

Zápis o jednání jury na závodu LRU – přívlač 

 

 

Název závodu: 

 

Místo konání, voda: 

 

Datum závodu: 

 

Datum a čas zasedání poroty – jury: 

 

Složení jury     hl. rozhodčí  ……………………………………… 

(jména a příjmení) členové:       ……………………………………… 

                                                    ……………………………………… 

                                                    ……………………………………… 

                                                    ……………………………………… 

 

Důvod zasedání jury (komentář): 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí jury, výsledek hlasování (komentář): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy členů jury: 
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Příloha č. 4  Soutěžního řádu 

Protokol o pomoci při závodech LRU – přívlač 

 

 

Název závodu……………………………………………………………………………………….. 

 

Místo konání, voda………………………………………………………………………………….. 

 

Datum závodu……………………………………………………………………………………….. 

 

Jméno závodníka (závodnice)………………………………………………………………… 

 

Jméno průvodce………………………………………………………………………………. 

 
Důvod k poskytování pomoci………………………………………………………………… 

 

Pomoc v: ANO NE 

- přípravě nářadí k lovu   
- podebírání ryby   

- vyhákování ryby   

- uvolnění zamotané udice   

- poskytování záchrany při pohybu na břehu   

- poskytování záchrany při vstupu do vody   

- poskytování záchrany při brodění   

- výše nespecifikovaná pomoc – popis:   

   

   

   
 

Závodník a průvodce spolupracují pouze podle této sestavy. 

 

Podpisy: 

 

Závodník……………………………………. 

 

Průvodce……………………………………. 

 

Předseda poroty…………………………….. 

 

Datum 
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Příloha č. 5  Soutěžního řádu 

 
Statut rozhodčího SO LRU přívlačí 

 

 

1) Základní ustanovení 

Funkci  rozhodčího  smí  vykonávat  osoba  starší 18 let po splnění daných podmínek viz. Podmínky pro 

získání statutu rozhodčího (bod 2.). 

Přítomnost rozhodčího jmenovaného v propozicích závodu je nezbytná při všech závodech zařazených 

do termínového kalendáře SO LRU v přívlači.  

 

2) Podmínky pro získání statutu rozhodčího 

Žadatel o první průkaz, zašle e-mailem správci agendy Ing. Tomáší Keprovi písemnou žádost 

(kepr@crscb.cz). 

Obratem obdrží Test znalostí pro rozhodčí LRU v přívlači s 30 otázkami ze Soutěžního a Závodního 

řádu LRU přívlač pro daný rok (dále jen „Test“). Pro získání statutu rozhodčího je potřeba mít 

minimálně 25 správných odpovědí. Správce agendy test vyhodnotí a v případě, že žadatel nesplní 

předepsaný limit správných odpovědí, má možnost jedné opravy. V případě úspěšného složení testu, 

správce agendy toto neprodleně sdělí žadateli a Sportovnímu oddělení ČRS.  

Úspěšný žadatel je povinen zaslat Sportovnímu oddělení ČRS vyplněný Dotazník pro rozhodčí, který je 

volně ke stažení na webu www.rybsvaz.cz, na jehož podkladě mu Sportovní oddělení vydá Průkaz 

rozhodčího a uveřejní jeho kontaktní údaje v Adresáři rozhodčích zveřejněném na webu 

www.rybsvaz.cz. 
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