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1.  Sout�žní �ád pro lov ryb udicí – plavaná je souhrn ustanovení, kterými se upravuje po�ádání 
sout�ží a závod� ve sportovní disciplín� lovu ryb udicí – plavaná (dále jen LRU – plavaná 
nebo LRU CIPS). 

2.  Sout�že a závody v LRU – plavaná v �R se mohou konat jen podle tohoto sout�žního �ádu. 

3.  Zm�ny a dopl�ky sout�žního �ádu provádí sportovní odbor LRU plavané (dále jen SO LRU). 
Návrhy na zm�ny a dopl�ky sout�žního �ádu je nutno p�edložit písemn� s popisem d�vod� 
nejpozd�ji 14 dn� p�ed zasedáním odboru. 

4.  Sout�že a závody v LRU – plavaná se po�ádají podle mezinárodních pravidel CIPS s 
možností schválit pro domácí závody ur�ité odchylky, o kterých však musí rozhodnout SO 
LRU ješt� p�ed za�átkem závodní sezóny (závodní �ád). 

5. Rozd�lení sout�ží a závod�1 

a) domácí mistrovské 
• Mistrovské sout�že2 (I. liga, II. liga, divize), nekategorizované  
• Mezinárodní mistrovské závody (mezinárodní mistrovství �R)  
• Mistrovské závody (mistrovství �R žen, junior�, kadet� a handikepovaných) 
• Kvalifika�ní závody reprezenta�ních výb�r� v jednotlivých kategoriích (mohou být vypsány 

státním trenérem a schváleny SO LRU) 
• Pohárové závody bodované, nekategorizované 
• Územní p�ebory (muž�, žen, junior�, kadet�, nekategorizované)  

b) domácí ostatní  
• Pohárové závody nezahrnuté mezi bodované pro pot�ebu žeb�í�ku (�ídí se závodním 

�ádem, mohou být za�azeny do termínového kalendá�e) 
• Náborové závody (po�ádané za ú�elem náboru nových závodník�, nemusí být po�ádány 

podle závodního �ádu) 
• Ve�ejné závody (jedná se o tradi�ní závody o ceny v rybolovu podle místních podmínek, 

nemusí být po�ádány podle závodního �ádu) 

c) mezinárodní a mezistátní mistrovské 
• Týkají se jednotlivých stup�� reprezentace – Mistrovství sv�ta (muž�, žen, junior�, kadet� 

a handikepovaných), Mistrovství Evropy (muž�), Mistrovství sv�ta klubových družstev 
(muži, nekategorizované), Mezinárodní mistrovství cizího státu apod. 

Popis sout�ží: 

I. liga – je nejvyšší sout�ží v �R, ú�astní se jí 14 �ty��lenných družstev, je organizována ve 
�ty�ech kolech, celkem tedy osm závod� 

• vít�z ro�níku I. ligy se stává mistrem �R a má právo reprezentovat na MS klubových 
družstev v následujícím roce. Ur�ený garant ú�asti, tj. vedoucí oddílu (MO), jež právo 
reprezentovat vybojoval (tento vedoucí musí být zplnomocn�n jednat v této v�ci), je 
povinen závazn� potvrdit ú�ast a obsazení na MS klub� nebo toto od�íci do 31. 12. roku, 
který p�edchází roku konání tohoto šampionátu. V p�ípad� odmítnutí ú�asti �eší 
reprezentaci SO LRU. 

• celky na posledních t�ech místech tabulky sestupují automaticky do p�íslušné skupiny II. 
ligy 

                                                           
1 : výše uvedené sout�že a závody jsou ur�eny pro registrované závodníky. Jsou za�azeny do ro�ního 
termínového kalendá�e s ur�eným po�adatelem a garantem, �ídí se závodním �ádem. Do územního p�eboru 
m�že prvním rokem nastoupit i závodník bez registrace. 
2 V jedné skupin� sout�ží je po�et družstev jedné klubové p�íslušnosti neomezen 
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• startovné za družstvo na jedno kolo je stanoveno na 500,- K� (startovné je pln� využito na 
ocen�ní závodník�: vít�z� sektor� a prvních t�í družstev v p�íslušném kole, ocen�ní 
celkov� nejlepších družstev zajiš�uje SO LRU - plavaná). Startovné za celý rok je t�eba 
najednou (tj. 2000,- K�) poslat do za�átku sout�že na ú�et �RS (�íslo ú�tu: 12835-
101/0100, variabilní symbol: 682022xx, kde xx je kod družstva ze seznamu družstev), s 
informací na odd�lení sportu, kdy a za jaké družstvo byl finan�ní obnos odeslán. Družstvo 
obdrží o provedené úhrad� písemné potvrzení. 

II. liga – je rozd�lena do 3. skupin po 10 – 12 �ty��lenných družstvech. Skupinu „A“ tvo�í 12 
družstev z ÚS Západo�eského, Jiho�eského a M�stského výboru Praha, skupinu "B" 12 
družstev z ÚS Severo�eského, St�edo�eského a Východo�eského, skupinu "C" tvo�í 10 
družstev z ÚS Severomoravského a MRS, je organizována ve �ty�ech kolech, celkem tedy 
osm závod�.  

• vít�zové skupin postupují automaticky do I. ligy 
• celky na posledních místech sestupují do divizí, po�et sestupujících se �ídí sestupujícími 

z I. ligy a po�tem divizí, z nichž vít�zové postupují do p�íslušné skupiny II. ligy 
• startovné za družstvo na jedno kolo je stanoveno na 500,- K� (startovné je pln� využito na 

ocen�ní závodník�: vít�z� sektor� a prvních t�í družstev v daném kole, záv�re�né 
vyhodnocení celkov� nejlepších družstev zajiš�uje SO LRU – plavaná). 

divize – je nejnižší sout�ží v �R. Ú�astní se jí t�í�lenná družstva v rámci jednotlivých 
územních svaz�. Pod každou ze skupin II. ligy jsou skupiny divize p�íslušných ÚS. Je 
organizována ve 2 dvou kolech, celkem tedy �ty�i závody.  

• Divizi lze po�ádat spole�n� s územním p�eborem. 
• Vít�z divize má nárok na postup do II. ligy.  

Mezinárodní mistrovství �R 
• celkem dva závody �ty��lenných družstev s klasifikací jednotlivc� (viz závodní �ád). Právo 

ú�asti mají prvoligové týmy a po jednom svém týmu m�že nominovat každý územní svaz, 
ostatní místa a výb�r zahrani�ních tým� má právo regulovat po�adatel 

• na mistrovství republiky mohou startovat i jednotlivci  
• vít�z (družstvo i jednotlivec) – se stává mezinárodním mistrem �R, nejlepší domácí 

družstvo a jednotlivec mistrem �R 

Mistrovství �R – ženy 
• celkem dva závody dvou�lenných družstev žen 
• právo ú�asti mají všechny registrované závodnice �R, právo regulovat výb�r zahrani�ních 

dvojic má po�adatel  
• závodnice mohou startovat i jednotliv� 
• vít�zné družstvo se stává mistrem �R – žen, nejlepší závodnice se stává mistryní �R 

Mistrovství �R –  kategorie U14, U18 a U22 
• celkem 2 závody dvou�lenných družstev junior� (chlapci a dívky spole�n�) 
• právo ú�asti mají všichni registrovaní závodníci �R kategorií U14, U18 a U22, právo 

regulovat výb�r zahrani�ních dvojic má po�adatel  
• vít�zné družstvo se stává mistrem �R – odpovídající kategorie, nejlepší jednotlivec 

mistrem �R – odpovídající kategorie 
• po�adatel má právo vyhlásit oficiální 2 závody t�í�lenných družstev nap�í� kategoriemi 

(U14+U18+U22) 

Mistrovství �R hendikepovaných 
• Celkem 2 závody t�í�lenných družstev (hodnocena jsou družstva i jednotlivci).  
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• Zú�astnit se mohou nejlepší hendikepovaní rybá�i ze všech územních svaz� �RS a MRS, 
kte�í jsou držiteli pr�kazy ZTP nebo ZTP-P, s platnou registra�ní známkou. (�lenové MO 
�RS Kladruby se musí nominovat na p�edem ur�ených místních závodech, ze kterých 
postupuje prvních 20 hodnocených závodník�.) Vysílajícími složkami jsou ÚS �RS a MRS. 
Na mistrovství jsou zvána družstva ze zahrani�í. 

• Závody se �ídí pravidly CIPS pro hendikepované rybá�e (protokol o pomoci) a platnými 
�ády ÚO LRU-plavaná. 

• V p�ípad� zajišt�ní ú�asti minimáln� dvou zahrani�ních družstev u kategorizovaných 
mistrovství �R (ženy, junio�i, kadeti, hendikepovaní) se toto mistrovství povyšuje na 
mezinárodní mistrovství �R. Vít�z (družstvo i jednotlivec) – se stává mezinárodním 
mistrem �R, nejlepší domácí družstvo a jednotlivec mistrem �R 

Územní p�ebor 
• organizuje jej p�íslušný územní svaz, a to zpravidla �ty�i závody družstev, která startují v 

jednotlivých sout�žích a p�ísluší k po�ádajícímu územnímu svazu, s vyhodnocením 
jednotlivc�, nebo jako závody jednotlivc� registrovaných u n�kterého z oddíl� p�íslušných 
k po�ádajícímu územnímu svazu s tím, že po�et závodník� na sektoru by m�l být obdobný 
jako u ostatních sout�ží tj. 7 – 21 a závodníci z ligových sout�ží budou do sektor� 
nasazováni. 

Pohárové závody, bodované do žeb�í�ku 
• jedná se o závody dvou až p�ti�lenných družstev, pop�. závody jednotlivc�, 
• nutné je sektorové hodnocení (po�et závodník� na sektoru 11 – 21 a délka jednotlivého 

závodu 3 hodiny podobn� jako u ostatních mistrovských závod� a sout�ží, 
• u závodu organizovaného jako závod družstev musí organizátor umožnit i start jednotlivc� 

v�as p�ihlášených (viz. propozice závodu) 

6. Domácích mistrovských sout�ží a závod� se mohou zú�ast�ovat družstva �i jednotliví 
závodníci místních organizací, klub�, �i družstva nasazená a sponzorovaná jinými právnickými 
�i fyzickými osobami, která mohou startovat pod názvem sponzora �i firmy. Zú�astnit se 
mohou též hendikepovaní rybá�i na základ� ustanovení závodního �ádu. Každý závodník, 
který se chce zú�astnit n�kterého domácího mistrovského závodu (sout�že), za�azeného do 
termínového kalendá�e SO LRU, se musí prokázat zaplacením registra�ní známky sportovce 
(v hodnot� schválené pro p�íslušný rok a kategorii) a jejím vylepením v registra�ním pr�kazu. 
V p�ípad�, že se sout�žící nem�že prokázat zaplacením registra�ního poplatku, složí do rukou 
po�adatele závodu zálohu ve výši rovnající se poplatku pro jeho kategorii. Zakoupení známky 
se ov��í dodate�n�, p�i�emž složená záloha m�že sloužit i pro následné zakoupení známky. 
V p�ípad�, že sout�žící pozd�ji prokáže, že již svou registra�ní povinnost pro daný rok splnil, 
má nárok na vrácení zálohy. Registra�ní pr�kaz závodníka vystavuje SO LRU. 

7. Pro za�azení družstva do domácí mistrovské sout�že pod novým názvem je rozhodující, že se 
k téže sout�ži nep�ihlásí p�vodní družstvo. Zcela nov� vytvo�ená družstva musí nastoupit do 
nejnižších sout�ží. O za�azení družstva do sout�že rozhoduje s kone�nou platností SO LRU. 
MO �i klub m�že p�epustit pozici svého družstva v sout�ži jiné MO �i klubu na základ� 
vzájemné dohody.  Toto schvaluje SO LRU. 

8. Náklady na vyslání družstev �i jednotlivc� k p�íslušné sout�ži �i závodu hradí vysílající 
organizace pop�. klub atd. P�ípadné hrazení náklad� družstva obhájce mistrovského titulu 
pop�. nejlepšího družstva p�edchozí sezóny na aktuálním MR zajistí územní svaz (MRS) podle 
dohody a p�íslušných podmínek. 

9. Kvalifika�ní pop�. nomina�ní závody se konají podle rozhodnutí státních trenér� (muž�, žen, 
junior�, kadet�, hendikepovaných). 
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10. Soupiska ligových družstev (I., II. liga a divize) je tvo�ena seznamem závodník� dle 
p�edepsaného formulá�e. Soupisku podepisuje osoba oprávn�ná za družstvo jednat. Jeden 
závodník smí být uveden v rámci �R na soupiskách maximáln� dvou družstev, a to 
v rozdílných sout�žích.  B�hem roku není možné soupisku m�nit, �i dopl�ovat!  

11. Závodník m�že startovat jen za to družstvo (tzn. MO, klub), u kterého je registrován, nebo pro 
které má povoleno hostování (po vzájemné dohod� obou zainteresovaných MO �i klub� a 
závodník�, kterých se to týká).  

12. V daném kole I. ligy, II. ligy a divize smí závodník nastoupit pouze v jedné ze sout�ží. (Pro 
divizi platí: 1. kolo divize = 1. kolo ligy a 2. kolo divize = 4. kolo ligy). P�ed sout�ží (závodem) 
se kontroluje totožnost závodník� podle soupisky. K sout�ži mohou být p�ipušt�ni pouze 
závodníci uvedení na oficiální soupisce vydané SO LRU.  

13. Propozice musí být rozeslány min. 21 dn� p�edem ú�astník�m sout�ží a SO LRU 
ke zve�ejn�ní na internetových stránkách. Po�adatelská organizace (po�adatel) je povinna 
v�novat závod�m veškerou pé�i a do 14 dn� odeslat výsledkovou listinu, která slouží jako 
základní podklad pro vyú�tování p�ípadné dotace na uspo�ádání sout�že. Výsledková listina 
musí být dob�e �itelná a uspo�ádána podle schváleného vzoru tak, aby z ní bylo patrné 
umíst�ní jednotlivých závodník� na sektorech. Zárove� musí být pro identifikaci závodník� 
(nap�. p�i zpracování žeb�í�k�) uvedena MO �i klub, za kterou startuje, plné jméno závodníka 
a �íslo registra�ního pr�kazu, p�ípadn� rok narození s identifikátorem R. (nap�. 1954 = R1954) 

14. Výsledkovou listinu zasílá po�adatel do 14 dn� všem zú�astn�ným družstv�m, na odd�lení 
sportu a mládeže Rady �RS a zpracovateli pr�b�žného po�adí závodník� a celostátního 
žeb�í�ku (adresa viz p�íloha).  

15. Sportovnímu odboru LRU se hlásí výsledky územních p�ebor�, divizí, II. ligy, I. ligy mistrovství 
�R, pohárových závod� sledovaných pro pot�eby reprezentace a dotovaných, závod� 
kvalifika�ních a závod� mezinárodních. Tyto výsledky slouží pro sestavení celostátního 
žeb�í�ku, u závod� kvalifika�ních pro stanovení výsledné nominace pro MS. 

16. Termínové kalendá�e závod� v LRU – plavané zpracovává SO LRU do 28. 2. b�žného roku a 
územní odbory dopl�ují sv�j termínový kalendá� do konce b�ezna b�žného roku. 

17. SO LRU zajiš�uje po skon�ení závodní sezóny výkonnostní žeb�í�ky podle schválené 
metodiky. Kategorie se �lení na muže, U22, U18, U14, ženy a hendikepované rybá�e. Z tohoto 
d�vodu musí po�adatel nekategorizovaných závod� zajistit ve výsledkových listinách rozlišení 
závodník�, kte�í v�kem pat�í do kategorie U22, U18, U14 a hendikepovaných rybá��, aby bylo 
možno sestavit žeb�í�ek jednotlivých kategorií. Pravidla pro výb�r reprezentant� na MS a ME 
(nap�. zapo�ítání dalších závod� p�ed MS, p�ihlédnutí k výsledk�m lo�ského roku �i 
posledních t�í let atd.) up�esní a sd�lí trené�i nejpozd�ji do 31. b�ezna p�íslušného roku SO i 
�len�m širší nominace. Reprezenta�ní družstvo pro ME národ� stanovuje trenér reprezentace 
z nomina�ního žeb�í�ku. Po ukon�ení sezóny je závodníkovi ud�lena na základ� umíst�ní 
v celostátním žeb�í�ku p�íslušná výkonnostní t�ída pro následující rok (na žádost závodníka 
ud�luje a do registra�ního pr�kazu potvrzuje p�íslušný územní odbor �RS (MRS): 

• mistrovská t�ída (MT) – závodník na 1 až 15. míst� v celostátním žeb�í�ku 
• I. výkonnostní t�ída – závodník na 16. až 30. míst�  
• II. výkonnostní t�ída – závodník na 31. až 100. míst� 
• III. výkonnostní t�ída – závodník na 101. až 150. míst� 
• IV. výkonnostní t�ída – ostatní závodníci po absolvování alespo� jedné sezóny 

 
• tyto t�ídy se vztahují i na ženy i juniory v závislosti na p�enosu jejich bod� do žeb�í�ku 

muž� 
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• vedoucí jednotlivých závodních oddíl� (MO, klub�) jsou povinni p�edat registra�ní 
pr�kazy po skon�ení sezóny do 15. 12. p�íslušnému územnímu odboru pro potvrzení 
dosažené výkonnostní t�ídy 

18. Sportovní sout�že a závody se konají rovn�ž v návaznosti na „Organiza�ní pokyny pro 
po�ádání závod� v LRU" vydané SO LRU. 

19. P�ihlášky na závody musí být zpracovány tak, aby došly do stanoveného termínu na adresu 
uvedenou v propozicích závodu, nejlépe doporu�eným dopisem Nesprávn� vypln�né �i 
opožd�n� podané p�ihlášky mohou být p�í�inou nep�ipušt�ní závodníka �i družstva k sout�ži, 
o �emž rozhodne rozhod�í komise. �ádn� podanou a úplnou p�ihlášku nem�že po�adatel 
odmítnout bez udání d�vodu. V p�ípad� sporu rozhoduje o vy�ízení odvolání SO LRU.  

20. V p�ípadech, kdy se z vážných d�vod� nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném 
termínu, je po�adatel povinen tuto zm�nu neprodlen� oznámit p�ihlášeným družstv�m i 
jednotlivc�m vhodným zp�sobem. Pokud se jedná o p�ekážku organiza�ního charakteru – 
nejmén� 7 dní p�edem. Rovn�ž tak je t�eba tuto zm�nu oznámit i technickému delegátovi, 
rozhod�ím a ÚO LRU (p�íp. územnímu odboru). O zp�sobilosti �i nezp�sobilosti trati rozhoduje 
v p�ípad� živelné pohromy technický delegát nebo jeho zástupce. Výlohy vzniklé nespln�ním 
povinnosti ohlásit zm�nu termínu závodu budou p�i�teny na vrub po�adatelské organizaci, 
která je povinna je uhradit. 

21. Pro porušení sout�žního nebo závodního �ádu lze podat protest �i námitku. Protesty se 
podávají písemn� a podává je vedoucí �i trenér družstva. Právo podat protest má i samotný 
závodník. Protesty proti porušení závodního �ádu se podávají podle ustanovení tohoto �ádu. 
Proti chybám ve výsledkové listin� lze podat protest do 10 dn� po obdržení výsledk�. 
Výsledkové listiny podléhají schválení SO LRU. 

22. O protestech proti nedodržení �i porušení závodního �ádu rozhoduje na míst� rozhod�í komise 
(jury). Odvolacím orgánem je SO LRU (pro sout�že a závody na úrovni územního odboru tj. 
divize, územní p�ebory apod. je odvolacím orgánem územní odbor). 

23. Související p�edpisy sout�žního �ádu jsou: platný Závodní �ád pro LRU na plavanou, pravidla 
pro výb�r reprezentant�, bodovací systém pro sestavení výkonnostního žeb�í�ku a pravidla 
sportovní klasifikace. 

24. Pokud se družstvo nezú�astní sout�že (p�íp. bez �ádného d�vodu a v�asné omluvy n�kterého 
z kol sout�že) do které je p�ihlášeno, bere se toto jako poškození všech ostatních ú�astník� 
sout�že a družstvo bude potrestáno dvouletou diskvalifikací (s kone�nou platností o p�ípadu 
rozhodne SO LRU). Pokud se stane p�ípad, že se bez �ádné a v�asné omluvy nedostaví k 
závodu n�který z p�ihlášených závodník� (nap�. družstvo p�ijede v neúplném složení, �ímž 
vzniknou organiza�ní problémy nap�. s vytý�ením trati atd.), vyzna�í toto garant závodu ve 
„zpráv� o pr�b�hu závodu“, kterou zasílá nejpozd�ji do 60 dn� spole�n� s vyú�továním na SO 
LRU. Provinivší se závodník bude potrestán tím, že pro žeb�í�ek mu bude zapo�ítáno pouze 
12 místo �trnácti nejlepších závod� sezóny (s kone�nou platností i o tomto rozhodne SO 
LRU). 

25. Po�adateli závod� je dle rozhodnutí SO LRU p�id�lována dotace. Ta však m�že být odejmuta 
po�adateli, který nedodrží sout�žní �i závodní �ád. Po�adatel pohárového závodu je povinen 
odm�nit vít�ze poháry (mimo dalších cen). 

 
 

*   *   *   *   *   
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P � Í L O H Y : 

 
1. Tabulka hodnocení jednotlivých závod� 

2. Tabulka bodových hodnocení závod� 

3. �asové schéma závod� 

4. Adresa zpracovatele celostátního žeb�í�ku 

5. Formulá� (tabulka) pro oznámení výsledk� sd�lovacím prost�edk�m a 
adresá� pro rozeslání 

6. Jednotné formulá�e pro výsledkové listiny  
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P�íloha Sout�žního �ádu �. 1 
 
Tabulka hodnocení jednotlivých závod� slouží k zkvalitn�ní výb�ru.  
 
 
 
 

Tabulka hodnocení jednotlivých závod� 
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Hodnotí se body 0 - 10. Deset bod� - naprostý ideál, 0 bod� - naprostý výbuch. Vypln�né tabulky prosím p�edat svým co nejd�íve zástupc�m LRU plavaná do odboru LRU - plavaná.

Technická úrove� trat� Po�adatelská �innost

Datum Závod Garant
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P�íloha Sout�žního �ádu �. 2 
 

BBooddoovvéé  hhooddnnoocceenníí  zzáávvoodd��    LLRRUU  ––  ppllaavvaannáá  
  

rok:…………………..           jméno a p�íjmení: :…………………....... 
 

 

BODOVANÉ 
POHÁROVÉ 

ZÁVODY  

 

 

 

ÚZEMNÍ 
P�EBOR 

DOSP�LÝC
H 

 

 

 

DIVIZE 

 

 

 

UMÍST�NÍ V 
SEKTORU 

MEMI REP  I. LIGA II. LIGA 

Mi�R žen, 
U14, U18, 

U22 

Závody žen, 
U14, U18, 

U22 

Územní 
p�ebor U14, 
U18, U22 

1 40 36 30 30 25 15 
2 38 33 27 27 22 12 
3 36 31 25 25 19 10 
4 34 29 23 23 16 8 
5 32 27 21 21 13 6 
6 30 25 19 19 11 4 
7 28 22 16 16 10 2 
8 26 19 13 13  8 1 
9 24 16 9 9 5  

10 22 13 6 6 3  
11 20 10 3 3 2  
12 18 7 1 1 1  
13 16 4     
14 14 1     
15 12      

 
 

• Závodník�m se zapo�ítává do žeb�í�ku 12 nejlepších výsledk� v roce 

• Podmínkou pro p�iznání bod� do celostátního žeb�í�ku na Mi�R žen, U22, U18 a U14 
je minimální ú�ast 7 závodník� v sektoru. Nebudou-li tato kritéria spln�na, spadají 
závodníci bodov� do p�edposledního sloupce tabulky 

• Umíst�ní závodníka na desetinná místa se zaokrouhlí na celá �ísla sm�rem dol� (k 
nižšímu umíst�ní) a k tomuto umíst�ní se vyhledá p�íslušná bodová sazba v tabulce 
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P�íloha Sout�žního �ádu �. 3 

�asové schéma pro organizaci jednotlivých kol sout�ží a závod�  
v  LRU – plavané 

 

Zd�vodn�ní : 
O této specifikaci bylo rozhodnuto na jednání Úst�edního odboru LRU – plavané dne 28. 2. 1998 a dopln�no na 
zasedání odboru ve dnech 12. - 13. 11. 1999  s tím, že je p�ílohou platného sout�žního �ádu.  

Souvisí a navazuje na materiál „�ády pro odbory sportovní �innosti LRU a Organiza�ní pokyny pro 
po�ádání závod� v LRU (Praha 1999)“ a na platný závodní �ád. 

�asové schéma je na základ� rozhodnutí ÚO LRU v hlavních bodech závazné pro po�adatele mistrovských sout�ží a 
závod�, pro po�adatele pohárových a ostatních závod� má charakter doporu�ení. 
 
Garanti a po�adatelé závod� mají povinnost v hlavních bodech �asov� uspo�ádat závody dle této specifikace. 

�asový program (I. liga, II. liga, MM �R, dvoudenní pohárové závody sledované pro 
pot�ebu nominace reprezentant�) 

A/   varianta p�íjezdu družstev v pátek: 

pátek 
Je vyhrazen pro tréninky.  Je na rozhodnutí po�adatele, zdali bude trénováno p�ímo na závodním úseku �i na úseku 
náhradním (trénink na závodním úseku v den závodu – nap�. v sobotu ráno – není p�ípustný) 
13.00 - 18.00 – �ízený trénink, 
            20.00 – p�ípadná prezentace dle p�ihlášek a porada vedoucích družstev. 
Tento krok není pro po�adatele povinný, všechna družstva nemusí využívat možnost treninku a páte�ního ubytování. 
ÚO LRU-PL naopak doporu�uje, aby  po�adatelé �asový program  upravili tak, aby byl p�íjezd družstev 
umožn�n až na  sobotu ráno (viz varianta „B“), a aby byl za�átek prvního závodu posunut na 15,00 hodin.  

sobota 
              06.00 - snídan�  
 07.00 -  07.45 -  porada vedoucích družstev s uvedením p�íp. výsledk� páte�ní porady, prezentace, losování  
                            sektor�, po�adí losování a závodních míst 
              08.30 -  první signál - nástup závodník� na závodní místa, za�átek p�ípravy 
 09,30 – 10,00 - kontrola množství krmiva a živých nástrah a návnad    
              10.25 -  druhý signál - hlavní vnad�ní         
             10.30 -  t�etí signál - za�átek 1. závodu       
              13.25 -  �tvrtý signál - 5 minut do konce závodu 
              13.30 -  pátý signál  - konec závodu, 
                             následuje vážení úlovk� 
17.00  (18.00)  -  ve�e�e  
19.00  (20.00)  -  porada vedoucích družstev, losování sektor� na druhý závod, vyhlášení výsledk� 1. závodu 

ned�le 
           06.30 - snídan� 
           07.30 - losování závodních míst 
           08.30 - první signál - nástup závodník� na závodní místa, za�átek p�ípravy 
09,30–10,00 - kontrola množství krmiva a živých nástrah a návnad    
           10.25 - druhý signál - hlavní vnad�ní 
           10.30 - t�etí signál - za�átek 2. závodu 
           13.25 - �tvrtý signál - 5 minut do konce závodu 
           13.30 - pátý signál  - konec závodu, 
                       následuje vážení úlovk� 
16.00- 17.00 - nástup závodník�, vyhlášení výsledk� 
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�asový program (nap�. divize, p�ebor) 
tzn. použití tam, kde je nutno uspo�ádat dva t�íhodinové závody v jeden den. 

Vzhledem k �asové náro�nosti je po�adatel oprávn�n zkrátit dobu p�ípravy z dvou hodin (viz. závodní 
�ád, zm�na z r. 1997) na devadesát minut (toto musí být uvedeno v pozvánce, aby s tím mohli 
ú�astníci po�ítat a p�izp�sobit tomu p�ípravu). Pokud se vedoucí družstev dohodnou jinak (nap�. p�i 2. 
závod� na stejném úseku s p�elosováním), je možno délku p�ípravy dále upravit. 

06.30 - 07.30 - prezentace, losování 
07.30 - 09.00 - p�íprava 90 min.               07.30 - 09.30 - p�íprava 120 min. 
08,00 - 08,30 - kontrola množství krmiva a živých nástrah a návnad    
09.00 - 12.00 - první závod                       09.30 - 12.30 - první závod 
                         vážení 
13.00 - 13.15 - losování na druhý závod 
13.30 - 15.00 - p�íprava 90 min.            13.30 - 15.30 - p�íprava 120 min. 
14,00 - 14,30 - kontrola množství krmiva a živých nástrah a návnad    
15.00 - 18.00 - druhý závod                   15.30 - 18.30 - druhý závod  
                         vážení 
19.00 - 19.30 - vyhlášení výsledk� 
 
Jednotlivé signály (hlavní vnad�ní, 5 minut do konce závodu atd.) logicky platí. 

B/   varianta p�íjezdu v sobotu (t.j. v pátek se nic nekoná):  

Trénink v den závodu, t.j. v sobotu (v ned�li v�bec není možný): 

Trénovat lze  pouze mimo závodní pole, kdy je nutno zachovat odstup od 1. 
vytý�eného závodního místa alespo� 30 metr�). Trénink m�že trvat maximáln� do 
11,00 hodin. 

sobota 
10.00 - 12.30 - prezentace družstev, porada vedoucích, losování sektor�, po�adí a závodních míst   
            13,00 - první signál - nástup závodník� na závodní místa, za�átek p�ípravy    
14,00 - 14,30 - kontrola množství krmiva a živých nástrah a návnad    
            14.55 - druhý signál - hlavní vnad�ní         
            15.00 - t�etí signál - za�átek 1. závodu       
            17.55 - �tvrtý signál - 5 minut do konce závodu 
            18.00 - pátý signál  - konec závodu, 
                         následuje vážení úlovk� 
 
V intervalu 19,00 – 21,00 hodin ubytování, porada vedoucích, losování sektor� na 2. závod, vyhlášení výsledk� 1. 
závodu. 
Za�átek druhého závodu v ned�li ponechat beze zm�n. V podzimních m�sících je možné 
celý program posunout o 1 hodinu, aby na vážení po 18,00 hodin nebylo šero. 
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P�íloha Sout�žního �ádu �. 4 
 

Zpracovatel celostátního žeb�í�ku LRU - plavaná: 
 

 
Ing. Jank� Ji�í 
Trávní�kova 1771 
155 00 Praha 5 Stod�lky 

 
mobil:      +420 775 979 881 
 
E-mail:  juniori.crs@atlas.cz 

jiri.janku@army.cz 
 
 

Adresy pro rozeslání výsledk� sd�lovacím prost�edk�m 

 
���asopis RYBÁ�STVÍ     Tel./FAX :  274 784 048 
�ernokostelecká 33  
100 00  Praha 10 
 
šéfredaktor Vladimír Urban    e-mail: urban@rybar-sro.cz   

      
 
 
��� T K :        FAX:  224 225 376 nebo 77 

   E-mail: ctk@mail.ctk.cz 
 
 
��pop�ípad� další rybá�ské �asopisy a místní tisk  

 
 

�W e b o v é    s t r á n k y    R A D Y     � R S : 

 

�eský rybá�ský svaz - RADA 
 

                   

www.rybsvaz.cz 
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P�íloha Sout�žního �ádu �. 5 

Zpráva o konání závod� v lovu ryb udicí na plavanou (LRU)  

Název závodu : (nap�. I. liga, VC Hané apod.)  

Místo konání, voda : (nap�. M�lník, Labe) 

Datum : 

Po�et zú�astn�ných družstev, závodník� : 

Výsledky :    

Po�adí 
družstva 

Název družstva Složení družstva Sou�et 
umíst�ní 

CIPS body 
(uloveno) 

1.     

2.     

3.     

Po�adí 
jednotlivc� 

Jméno Družstvo Sou�et 
umíst�ní 

CIPS body 
(uloveno) 

1.     

2.     

3.     

 

Pr�b�žná tabulka (u sout�ží) 
 
Po�adí Jméno družstva Po�et bod� 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
Slovní popis pr�b�hu závodu (komentá�): 
 
 
Podpis garanta (hlavního po�adatele) a hlavního rozhod�ího: 
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P�íloha Sout�žního �ádu �. 6 
 

a) Výsledková listina závod� družstev 
 

Výsledková listina 
Místo konání: Po�adatel: 
Druh závodu: Hlavní rozhod�í: 
Datum konání: od               do  
 

Družstvo 1. závod 2. závod 
závodník Sektor Jednotlivci Družstva Sektor Jednotlivci Družstva CELKEM 

Los Název družstva REG3 P�íjmení jméno Kat4 sk5 �ís CIPS um. CIPS Body Po� sk �ís CIPS um. CIPS Body Po� CIPS Body Po� 
           

           

           

           

  

       

   

    

      

           

           

           

           

  

       

   

    

      

           

           

           

           

  

       

   

    

      

           

           

           

           

  

       

   

    

      

Podpis po�adatele Podpis garanta Podpis hlavního rozhod�ího 

 

                                                           
3 REG =�íslo registra�ního pr�kazu, pop�ípad� rok narození závodníka identifikátorem R (nap�. rok narození 1954 = 
R1954) 
4KAT=  k sledování jednotlivých kategorií (žena, U22, U18, U14, …) 
5 Sk. = ozna�ení jednotlivých sektor� (nap�. A,B,…) 
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b) Výsledková listina závod� jednotlivc� 
Výsledková listina 

Místo konání: Po�adatel: 
Druh závodu: Hlavní rozhod�í: 
Datum konání: od               do  

 

Los Závodník 1. Závod 2. Závod Celkem 
  Sektor CIPS Po� Sektor CIPS Po� CIPS Body Po� 
 REG Závodník Kat Organizace sk �ís   sk �ís      
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Podpis po�adatele Podpis garanta Podpis hlavního rozhod�ího 

 
c) Výsledky v jednotlivých sektorech 

1(2). závod 
Druh závodu: 
Místo konání: 
Datum konání:  

SEKTOR �ís. sek 

Závodník Družstvo hmotn. um. Podpis 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 


