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Statut činnosti sportovních odborů LRU a RT při Radě ČRS 

 Statut činnosti sportovních odborů lovu ryb udicí a rybolovné techniky při Radě ČRS 

(dále jen „Statut“) podléhá schválení zřizovatelem odboru a je v souladu se Směrnicí 

Rady ČRS pro organizování sportovní činnosti v ČRS (dále jen „Směrnice“). 

I. 

Hlavní zásady a priority 

1) Sportovní odbory organizují a rozvíjejí rybářský sport v celé ČR, a to ve spolupráci 

s Moravským rybářským svazem a jeho místními organizacemi a v součinnosti s územními 

svazy a místními organizacemi ČRS.  Spolupracují rovněž s příslušnými odbory mládeže. 

Rozvíjí práci s talentovanou mládeží v souladu s předem stanovenými cíli. Přitom se řídí 

závaznými pravidly MŠMT.   

2) Pro zajištění vlastní sportovní činnosti lovu ryb udicí (dále jen „LRU“) a rybolovné 

techniky (dále jen „RT“) jmenuje Rada ČRS sportovní odbory: 

- LRU na plavanou, včetně samostatné sekce feeder, 

- LRU na umělou mušku,  

- RT, 

- LRU přívlačí. 

II. 

Organizační řád 

1) Hlavním úkolem sportovních odborů je organizačně zajišťovat pořádání domácích 

a mezinárodních akcí v jednotlivých disciplínách rybářského sportu a zabezpečovat účast 

reprezentačních družstev České republiky (ČRS) na MS, ME a případně i na dalších 

mezinárodních soutěžích.  

2) Svou činnost vykonávají v souladu se Stanovami ČRS a Jednacím řádem ČRS. Funkční 

období sportovních odborů je shodné s funkčním obdobím Rady ČRS. 

3) Sportovní odbory jsou složeny zpravidla ze zástupců jednotlivých územních svazů ČRS 

a zástupce MRS, vždy po jednom zástupci z každého regionu. Tito členové jsou 

do příslušných odborů navrhováni územními svazy ČRS a MRS. Nemohou-li se členové 

osobně zúčastnit jednání, mohou být zastoupeni zástupci, pověřenými příslušným výborem 

územního svazu, kteří pak mají stejná práva jako členové.  

4) Jednání odboru se mohou účastnit s hlasem poradním 

- zástupce Oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, 

- zástupci rozhodčích, 

- státní trenéři. Odbor může přiznat státnímu trenérovi hlas rozhodující v otázkách, 

které vymezí. 

5) Odbor volí kandidáta na předsedu odboru, případně místopředsedu odboru. Zvoleného 

kandidáta navrhuje Radě ČRS. 
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6) Odbor volí kandidáta na státního trenéra na základě výběrového řízení. Státního trenéra 

reprezentačního družstva jmenuje Rada ČRS nejvýše na dobu 4 let. Po uplynutí tohoto 

období provede příslušný sportovní odbor celkové vyhodnocení výsledků činnosti trenéra 

a rozhodne o tom, zda podá návrh na jeho potvrzení ve funkci. Po uplynutí dvou funkčních 

období trenéra se vyhlašuje na jeho místo nové výběrové řízení, do kterého se může 

stávající trenér znovu přihlásit. Nové výběrové řízení se vypisuje také v případě odvolání 

či abdikace státního trenéra. Podmínky výběrového řízení stanoví příslušný odbor. 

Státní trenéři navrhují sportovnímu odboru nominaci k jednotlivým mezinárodním 

soutěžím ze základního kádru reprezentantů a osobně se účastní všech výběrových 

a nominačních závodů. Předseda odboru je rozhodnutím odboru o nominaci vázán.  

7) Vedoucí družstva (kapitán, manažer) je osoba jmenovaná sportovním odborem, 

zodpovídající za přípravu a organizační zajištění výjezdu družstva k mezinárodním 

závodům. Sestavuje detailní návrh rozpočtu, návrh na výjezd do zahraničí, zodpovídá 

za výběr ubytování, stravování a způsob dopravy a zajišťuje také převzetí a vyúčtování 

finančních prostředků nutných pro zabezpečení akce. Jedná s místními organizátory 

soutěže a zúčastňuje se všech zasedání a oficiálních jednání před a během soutěže. 

O své činnosti informuje příslušný sportovní odbor a předkládá mu celkové hodnocení 

akce do dvou měsíců po skončení akce. 

8) Organizace sportovních soutěží se řídí Soutěžními a Závodními řády, které schvalují 

příslušné odbory po projednání s Oddělením sportu a mládeže Rady ČRS. Schválené řády 

předkládají Radě ČRS. 

9) S ohledem na dlouholeté tradice a  úspěšnost jednotlivých sportovních disciplín jsou 

v oblasti mezinárodní sportovní činnosti a v jednotlivých sportovních disciplínách 

stanoveny tyto priority: 

A) Lov ryb udicí na plavanou 

a) Mistrovství světa – muži 

b) Mistrovství světa – ženy 

c) Mistrovství světa -  handicapovaní 

d) Mistrovství světa -  junioři a kadeti 

e) Ostatní mezinárodní závody a soutěže  

B) Lov ryb udicí na plavanou - feeder 

a) Mistrovství světa – dospělí 

b) Ostatní mezinárodní závody 

C) Lov ryb udicí na umělou mušku 

a) Mistrovství světa – dospělí 

b) Mistrovství světa – junioři 

c) Mistrovství Evropy – dospělí 

d) Ostatní mezinárodní závody a soutěže 

D)  Rybolovná technika  

a) Mistrovství světa - dospělí 

b) Mistrovství světa - junioři 

c) Světový pohár 

d) Ostatní mezinárodní závody a soutěže 
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E) Lov ryb na přívlač 

a) Mistrovství světa – dospělí 

b) Ostatní mezinárodní závody 

                                          III. 

Organizace účasti na zahraničních sportovních akcích  

1) Před výjezdem na mezinárodní soutěž do zahraničí předseda odboru předloží oddělení 

sportu a mládeže ČRS písemnou zprávu o organizačním zajištění akce, ve které bude 

uveden název akce, země, místo a termín výjezdu, dílčí rozpočet akce (sestavený 

podle posledních aktuálních informací), vedoucí družstva, trenéři, závodníci, ostatní 

funkcionáři nebo rozhodčí a případně i nezbytně nutný doprovod (řidiči, pomocníci apod.).  

 Po skončení akce předseda odboru předkládá oddělení sportu a mládeže Rady ČRS 

zprávu o jejím průběhu a sportovních výsledcích. 

2) K finančnímu zajištění účasti na sportovní akci v zahraničí mohou sportovní odbory 

provádět během roku přesuny rozpočtovaných prostředků na jednotlivé akce, 

a to za podmínky, že nepřekročí celkový objem přidělených finančních prostředků 

z rozpočtu Rady ČRS. V opačném případě je nutno předložit rozpočet takové akce 

k novému projednání v Radě ČRS, která může rozhodnout o čerpání dodatečných 

prostředků. V případě nedostatku finančních prostředků může dojít ke snížení počtu 

účastníků, zkrácení doby pobytu, případně nevyslání družstva ČRS na takovou akci. 

IV. 

Závěrečné ustanovení 

 Tento Statut sportovní činnosti byl schválen Radou ČRS na zasedání konaném dne 

12. 1. 2012 a tímto dnem nabývá platnosti. Tímto dnem se také ruší dosud platný Statut 

sportovní činnosti ČRS.  

 

 

* * * 


