
Slovo p�edsedy   
Vážení p�átelé,  

dostává se Vám do rukou kompletní aktualizované zn�ní  (17. 1. 2009)  

Sout�žního a závodního �ádu v LRU p�ívla�i,  
 
které je dílem všech �len� sportovního odboru LRU – p�ívla� a v základní verzi nabylo platnosti 

po projednání Radou �RS dne 4. 9. 1999. 
  
V��íme, že tato aktualizace bude p�ínosem jak pro stávající závodníky, tak i pro nové adepty 

závodní p�ívla�e, ale hlavn� pro co nejšetrn�jší zacházení s ulovenou rybou. Již tradi�n� se na Vás 
obracíme se žádostí, abyste s jeho obsahem pro další sezónu seznámili všechny závodníky v p�ívla�i, 
vedoucí odbor� LRU p�i MO �RS a další funkcioná�e v okruhu Vašeho p�sobení – aby se co nejd�íve 
dostal nezkreslen� ke všem, kte�í náš sport již aktivn� provozují nebo cht�jí provozovat anebo cht�jí 
p�ípadn� spolupracovat p�i organizování našich závod�.  

 
Na jednání sportovního odboru 17. ledna 2009 byla p�ijata celá �ada zásadních zm�n, které jsou 

v mnoha sm�rech revolu�ní, nové. N�které zm�ny naopak jen dopl�ují �i zp�es�ují p�vodní ustanovení 
�ád�, pop�ípad� je �iní srozumiteln�jšími.  

 
Dovolte mi, abych ty nejzásadn�jší zm�ny zd�raznil: 

- tou nejd�ležit�jší a pro mnohé možná "bolestnou" zm�nou je zákaz protihrot� a tedy lov jen na 
há�ky bez protihrot� ve všech závodech za�azených do termínového kalendá�e SO LRU p�ívla�. 
Závodníci mohou použít bu� originální bezprotihrotové há�ky nebo mohou hroty zamá�knout – 
kontrola bude provád�na jak vizuáln�, tak i vpichem do vhodné tkaniny – Z�, bod 3. 

- druhou d�ležitou zm�nou je rozší�ení sout�ží o Extraligu. Ta bude od roku 2010 naší nejvyšší 
sout�ží  – S�, bod 2. 

- další zm�na se dotýká staronové myšlenky složení týmu, který tvo�í základní dvojice (s 
možnosti objevit se ješt� na jedné soupisce tým� ve vyšší sout�ží) a 1 – 4 náhradníci, kte�í 
mohou naopak být na soupiskách více tým� – S�, body 17, 18 

- velká zm�na je v placení startovného na ligové sout�že. Startovné za všechna t�i kola se platí 
najednou, a to na ú�et daný v Sout�žním �ádu. Variabilním symbolem je po�adové �íslo týmu ze 
seznamu, který vám bude zaslán zárove� s tímto pr�vodním slovem a �ády – S�, bod 16. 

- d�ležitá zm�na se týká také m��ení ryb – závodník sám rybu vkládá do korýtka a sám ji 
pouští – takže nap�. zabrod�ný závodník nem�že prutem m��i�i podávat rybu ke zm��ení! 
Protože m��i� je p�i zavin�ném úniku ryby p�ed zm��ením  sankcionován, tak sám ve vlastním 
zájmu nebude riskovat n�co podobného – S�, body  8, 10. 

- podb�ráky a vezírky (nov� s kruhy) musí mít sí�ovinu pletenou, a tedy tzv. bezuzlovou – Z�, 
bod 1 

- je zakázáno vyhazovat rybu pomocí prutu na b�eh – Z�, bod 4. 
 

V této souvislosti po�adatele i závodníky LRU p�ívla�e vyzývám, aby si nejen uvedená pravidla 
prostudovali, ale zárove� svým vystupováním i v roce 2009 potvrdili, že velmi dobré jméno p�ívla�e 
zachováme jak v sout�žích, tak i p�i rekrea�ním rybolovu.  

Uplynulý rok v p�ívla�i byl rokem MISTR� SV�TA a já pevn� v��ím, že i ten letošní bude stejn� 
úsp�šný.  

P�eji Vám všem, aby následující p�ívla�ová sezóna Vám p�inesla hodn� p�kných úlovk� i zážitk� 
u vody.  

 
S rybá�ským pozdravem  „ P e t r � v z d a r ! “  
 
Ing. Stanislav Pernický  
p�edseda SO LRU – p�ívla�  
 


