
 1

Statut Sout�žního �ádu LRU - p�ívla� 
 

Sout�žní �ád vychází a navazuje na „Statut sportovní �innosti �RS“ a na „Organiza�ní pokyny pro 
po�ádání závod�“. 
I. Sout�žní �ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje po�ádání sout�ží v lovu ryb udicí p�ívla�í 
(dále jen LRU-p�ívla�) v rámci �eské republiky v sou�innosti se Závodním �ádem. 
II. Sout�že, které jsou za�azeny do termínového kalendá�e jako bodované, se mohou konat jen podle 
tohoto Sout�žního �ádu. 
III. Zm�ny a dopl�ky Sout�žního �ádu provádí Sportovní odbor LRU-p�ívla� (dále SO). SO také 
p�ísluší výklad tohoto Sout�žního �ádu a dále potvrzování výsledk� jednotlivých sout�ží a 
diskvalifikací. 
Návrhy na zm�ny a dopl�ky Sout�žního �ádu podávají krajští zástupci. Návrhy musí být p�edloženy 
písemn� nejpozd�ji 60 dní p�ed zasedáním SO. V následujících 30-ti dnech je vyhrazena doba pro 
protinávrhy a diskusi. T�icet dn� p�ed zasedáním odboru slouží pro zapracování všech návrh� a 
p�edložení zástupc�m. 
 
 
 

 

Sout�žní �ád pro lov ryb udicí – p�ívla� r. 2009 a dále 
Schválený SO LRU – p�ívla� dne 17. 1. 2009 

 
 

1) Sportovní sout�že - rozd�lení 
a) Výb�rové sout�že 

Ú�ast v t�chto sout�žích je regulovaná, p�esn� stanovená Sout�žním �ádem a tyto 
sout�že jsou ur�eny pouze pro registrované závodníky – �leny �RS a MRS. Ú�ast 
není povolena �len�m �RS a MRS pravomocn� potrestaným svou MO �i svým 
Svazem vylou�ením ze Svazu. Pokud se takto potrestaný závodník v té dob� zú�astní 
sout�že, bude ze sout�že vylou�en a všechny jeho výsledky v bodovaných závodech 
od doby vylou�ení budou p�ehodnoceny jako diskvalifikace. 

Výb�rové sout�že rozd�lujeme na: 
- dlouhodobé mistrovské  –  Extraliga (od r. 2010), I. liga, II. ligy, Centrální divize, 

krajské divize 
- krátkodobé mistrovské  –  Mi�R, MMi�R, krajské p�ebory 
- mezinárodní a mezistátní – MS, ME, mezinárodní Mi jiných stát�, poháry 
- kvalifika�ní   –  pro pot�eby výb�ru reprezentace �R. 
 

b) Nevýb�rové sout�že 
 Jsou ur�eny pro zájemce z �ad �len� �RS a MRS. 

Ú�ast není povolena �len�m �RS a MRS pravomocn� potrestaným svou MO �i svým 
Svazem vylou�ením ze Svazu. Pokud se takto potrestaný závodník v té dob� zú�astní 
sout�že, bude ze sout�že vylou�en a všechny jeho výsledky v bodovaných závodech 
od doby vylou�ení budou p�ehodnoceny jako diskvalifikace. 

Nevýb�rové sout�že rozd�lujeme na: 
- pohárové závody – po�ádané ÚS, MO nebo kluby. Pokud jsou za�azeny do 

termínového kalendá�e jako sout�že bodované, jsou p�ístupné pouze registrovaným 
závodník�m. Po�et závodník� m�že být regulován po�adatelem podle jeho možností.  

- náborové závody – po�ádají se za ú�elem náboru nových závodník�. Ne�ídí se 
bezvýhradn� S� a Z� a jsou v kompetenci ÚS, MO nebo klub�. 

- ve�ejné závody – jedná se o závody podle místních pravidel a jsou v kompetenci ÚS, 
MO nebo klub�. 

 

       c)  Nelze slu�ovat po�ádání výb�rových a nevýb�rových závod� v závod jediný.  
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2) Popis mistrovských sout�ží 
 

a) Sout�že dlouhodobé 
a1) Extraliga – nejvyšší sout�ž v �R, ú�astní se jí 12 dvou�lenných tým� a je organizována   
ve t�ech kolech.  
            Poslední dva týmy sestupují do I. ligy. 

                              Vít�zné družstvo získává titul „Vít�z extraligy �R v p�ívla�i“ pro daný rok. 
            Extraliga bude zahájena v roce 2010. 
 

                  a2) I. liga – ú�astní se ji 16 dvou�lenných tým� a je organizována ve t�ech kolech. 
                              Vít�zný tým získává titul „Vít�z I. ligy �R v p�ívla�i“ pro daný rok. 

Podle výsledk� sout�že roku 2009 postupuje prvních dvanáct tým� do extraligy, 
žádný tým nesestupuje a po�et 16ti tým� bude dopln�n z II. lig.  
Platí pouze pro rok 2009 z d�vodu nasazení tým� do extraligy – rozší�ení sout�ží.  
Od roku 2010 v�etn� – první dva týmy postupují do Extraligy, poslední �ty�i týmy 
sestupují do p�íslušných II. lig podle svého sídla.  
Pokud tým na postupovém míst� odmítne postup do vyšší sout�že, postupuje další 
tým v po�adí.  
Pot�ebný po�et tým� I. ligy doplní týmy z p�íslušné II. ligy.  

 

                    a3)  II. liga –  sout�ž je rozd�lena do dvou skupin – A, B – po 16ti dvou�lenných týmech a je 
organizována ve t�ech kolech. Tyto skupiny tvo�í týmy  jednotlivých ÚS takto: 

 skupina „A“  - ÚS   J�, Z�, St�. �, S� a Praha 
 skupina „B“  - ÚS   V�, MS a MRS 

 Vít�z skupiny získává titul „Vít�z  II. ligy �R v p�ívla�i – sk. X“ pro daný rok. 
Podle výsledk� sout�že roku 2009 postupuje ze skupin A a B vždy prvních šest tým� 
do I. ligy, žádný tým nesestupuje a po�et 16ti tým� bude dopln�n z Centrální divize. 
Platí pouze pro rok 2009 z d�vodu nasazení tým� do I. ligy – rozší�ení sout�ží.      
 
Od roku 2010 v�etn� – První dva týmy z každé skupiny postupují do I. ligy. Po�et 
sestupujících tým� je dán sou�tem 2 + po�et sestupujících tým� z I. ligy do dané 
skupiny.  
 

Pot�ebný po�et tým� II. ligy doplní týmy z p�íslušné Centrální divize.  
Pokud tým na postupovém míst� odmítne postup do vyšší sout�že nebo zanikne, tak 
místo n�j postupuje další tým v po�adí.  
Pokud nelze v sout�ži doplnit daný po�et tým� postupujícími týmy ze sout�že nižší, 
tak ze sout�že sestupuje o p�íslušný po�et tým� mén�. 

 

 ad4) Centrální divize 
Sout�ž je po�ádána jako dvoukolová sout�ž, kde každé kolo m�že po�ádat jiný 
subjekt.  
Je rozd�lená do dvou skupin – A a B s tímto maxim. po�tem tým�: 

  - skupina „A“ – 15 dvou�lenných tým� 
  - skupina „B“ – 12 dvou�lenných tým� 
 Nasazení jednotlivých ÚS do skupin: 

       - skupina „A“ – ÚS    J�, Z�, St�. �, S� a Praha 
       - skupina „B“ – ÚS    V�, MS a MRS 

  Právo startu mají max. t�i týmy z každého ÚS p�íslušného k dané skupin�. 
Pokud n�které ÚS nenasadí plný po�et tým� do CD podle daného klí�e a tím nebude 
napln�n plný po�et tým� v p�íslušné skupin� CD, potom se ÚS v p�íslušných 
skupinách na dalším dopln�ní dohodnou nebo musí být uspo�ádáno p�edkolo anebo 
nemusí být plný po�et tým� napln�n. 
Podle výsledk� sout�že roku 2009 postupuje ze skupin A a B vždy prvních šest tým� 
do p�íslušné II. ligy. Platí pouze pro rok 2009 z d�vodu nasazení tým� do II. lig – 
rozší�ení sout�ží.  
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Od roku 2010 – První �ty�i týmy z každé skupiny postupují do II. ligy podle p�íslušné 
skupiny – z A do A, z B do B. 

 

 a5) Krajská divize 
      Slouží jednotlivým ÚS k nasazení svých tým� do Centrální divize a je ve všech 
      náležitostech pln� v kompetenci po�ádajících ÚS. 
      Nemusí se po�ádat v p�ípadech, kdy daný ÚS nemá p�ihlášeno víc tým�, než m�že  
      nasadit do Centrální divize podle klí�e dané skupiny.  

 
 

                   b) Sout�že krátkodobé 
b1) Mezinárodní mistrovství �eské republiky – muži. Sout�ž jednotlivc� a �ty��lenných       
      družstev. 

Jednokolová sout�ž, na kterou mají všechny ÚS a po�ádající MO právo vyslat po 
jednom družstvu s 5ti závodníky, jedním trenérem  a  jedním vedoucím družstva. 
Mistrovství se mohou zú�astnit reprezenta�ní družstva cizích stát�. Družstvo m�že 
vyslat jen subjekt s p�íslušnou kompetencí. V družstvu cizího státu mohou startovat 
pouze jeho státní p�íslušníci. Za konání družstva cizího státu nenese �RS a MRS 
žádnou odpov�dnost. Po�et pozvaných zahrani�ních družstev reguluje SO po dohod� 
s po�adatelem. 
V družstvu ÚS mohou startovat pouze �lenové MO p�íslušných k tomuto ÚS. 

  V družstvu po�ádající MO mohou startovat pouze �lenové této MO. 
Vít�zné družstvo získá titul „Mezinárodní Mistr �R v LRU - p�ívla� – družstva“ pro 
p�íslušný rok. 
Vít�zný jednotlivec získává titul „Mezinárodní Mistr �R v LRU - p�ívla� – muži“ 
pro p�íslušný rok. 
 

 b2) Mistrovství �eské republiky – ženy – sout�ž jednotlivky�. 
Jednokolová sout�ž, na kterou má každý ÚS a po�ádající MO právo vyslat minimáln� 
2 závodnice s jedním trenérem – maximální po�et závodnic m�že regulovat po�adatel 
podle svých možností. 

  Ve výb�ru ÚS mohou startovat pouze �lenky MO, které jsou p�íslušné k tomuto ÚS. 
Ve výb�ru po�ádající MO mohou startovat pouze �lenky této MO. Ú�ast cizích 
reprezentantek – viz MMi�R muž� 
Vít�zná závodnice získává titul „Mezinárodní mistryn� �R v LRU – p�ívla� – ženy“ 
pro p�íslušný rok. 
 

 b3) Krajské p�ebory – sout�ž jednotlivc� 
�ty�i závody jednotlivc� bez rozlišení kategorie. Po�ádají je jednotlivé ÚS pro �leny 
MO, které jsou k nim p�íslušné. Výsledky p�eboru obvykle slouží kraji k nominaci 
závodník� na p�íslušné MMi�R. Nominace je pln� v kompetenci jednotlivých 
územních svaz�  

  Celkový vít�z získává titul „Mistr xy ÚS v LRU – p�ívla�“ pro p�íslušný rok 
 

c) Nevýb�rové sout�že 
         c1)  Pohárové závody 
  Dva závody jednotlivc� bez rozlišení kategorie. Po�adatel m�že vypsat i sout�ž tým�. 
  Po�et závodník� v týmu není stanoven. 
 
 

       3) Organizace sout�ží 
 

a) Sout�že mistrovské dlouhodobé 
 a1) I. a II. liga, (od r.2010 též Extraliga) 

Každé kolo se po�ádá ve dvou po sob� jdoucích dnech a je rozd�leno na dva 
jednodenní závody, každý s ranní a odpolední �ástí. 
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 V ranním závodu závodí 1. nahlášený závodník týmu, 2. závodník d�lá m��i�e  
 jiného týmu podle klí�e, který ur�í po�adatel.  

  V odpoledním závodu si oba závodníci týmu role vym�ní. 
 

Doba jednoho závodu je 3 hodiny s rotací po 1,5 hod. V prvním závodu lze dobu 
závodu prodloužit na 4 hodiny s rotací po 2 hodinách. 
Rotace: závodník se p�esune na jiný závodní úsek podle svého �ísla závodního úseku 
+ ½ závodní trat�. V p�ípad� lichého po�tu závodních úsek� platí vyšší sudé �íslo 
závodního úseku. P�estávka p�i rotaci nesmí být kratší než 30 min. 

  �íslo svých závodních úsek� si týmy losují vždy na jeden závodní den.  
 a2) Centrální divize 

Centrální divize je dvoukolová sout�ž provád�ná stejným zp�sobem jako ligové 
sout�že s touto odlišností: 
Každé kolo se po�ádají 4 závody po 1,5 hod bez rotace. Každý závodník absolvuje 2 
závody po 1,5 hod., ten samý �as d�lá m��i�e, a to st�ídav�. 

 

b) Sout�že mistrovské krátkodobé 
 b1) Mezinárodní mistrovství �eské republiky – muži – jednotlivci, družstva 

MMi�R je dvoudenní sektorová sout�ž se �ty�mi sektory podle po�tu závodník� 
v družstvu. 

  Po�et závodník� v jednom sektoru je dán po�tem zú�astn�ných družstev. 
Po�ádají se 2 závody, každý v délce 4 hod s rotací za 2 hod. – každý den jeden závod. 
Rotuje se podle klí�e – �íslo závodního úseku + ½ po�tu závodník� v sektoru 
P�estávka p�i rotací nesmí být kratší než 30 min. 

                    b2) Mezinárodní mistrovství �eské republiky – ženy 
  Po�ádá se spole�n� s MMi�R – muži. Ženy musí mít samostatný sektor. 
  Ostatní stejné jako MMi�R – muži. 
 Rotuje se podle klí�e: �íslo vylosovaného úseku + ½ po�tu závodnic v sektoru. 
   b3) Krajské p�ebory 

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

c) Nevýb�rové sout�že 
 c1) Pohárové závody 

Pohárový závod, za�azený v termínovém kalendá�i jako bodovaný, je sektorová 
sout�ž. V jednom sektoru m�že závodit 8 – 12 závodník�. V každém sektoru má být 
stejný po�et závodník�. V p�ípad�, že po�adatel vyhlásí i sout�ž družstev, nesmí 
závodníci jednoho družstva závodit ve stejném sektoru. Délka jednoho závodu je 
doporu�ena min. 3 hod. s rotací po 1,5 hod. Po�adatel m�že zvolit podle svých 
možností jednu z používaných variant organizace závodu – variantu používanou p�i 
ligových sout�žích nebo variantu používanou p�i MMi�R. 

        

 Náborové závody – viz 1, b. 
      Ve�ejné závody – viz 1, b. 
 
 

4) Garant 
      Garant je  zástupce  SO (garantem m�že být i jeho zástupce v SO). Zodpovídá  za p�ípravu, která 

 je t�eba pro �ádné uskute�n�ní a pr�b�h závod�. Bude vždy uveden u p�íslušného závodu 
v termínovém kalendá�i pro daný rok. 

 Zajistí: -    místo konání závodu a jmenovit� hlavního po�adatele 
- hlavního rozhod�ího – pokud garant není v daném závod� také závodníkem, m�že 

funkci hlavního rozhod�ího vykonávat sám. 
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5) Po�adatel 
 Na návrh garanta m�že SO po�ádáním závod� pov��it ÚS, MO nebo i klub. Garant ur�í 

jmenovit� hlavního po�adatele, který je uveden v termínovém kalendá�i pro daný rok a 
zodpovídá za technickou p�ípravu a regulérní pr�b�h závodu. 

 Po�adatel krom� základní technické p�ípravy zajiš�uje také: 
- viditelné ozna�ení hlavního a sektorových rozhod�ích, trenér� a vedoucích družstev, 

zdravotník� a ostatních funkcioná�� závodu 
- m��icí korýtka pro m��ení úlovk� pro všechny m��i�e 
- osoby pro výb�r bodovacích pr�kaz� a podpisové archy pro potvrzení výb�ru t�chto 

pr�kaz�   
- p�edání veškeré požadované písemné dokumentace o jemu sv��eném závodu SO 

v p�edepsaném termínu. 
 
 

6) Hlavní rozhod�í 
 Hlavní rozhod�í se �ídí pouze regulemi S� a Z�, které ho pov��ují touto �inností: 

- ov��uje regulérnost závodních tratí – stav vody, délka závodních úsek� a jejich 
vyrovnanost s ohledem na ší�ku a hloubku toku. V p�ípad� zjišt�ných nedostatk� je 
�eší nejprve s po�adatelem závodu, p�i neshod� p�edkládá �ešení porot� 

- podle soupisek tým� (družstev) vydaných SO kontroluje oprávn�nost startu 
p�ihlášených závodník� a platnost jejich registra�ních pr�kaz�. P�i pochybách o 
totožnosti závodníka je tento závodník povinen prokázat se ú�edním dokladem 
s podobenkou  

- �ídí závod od za�átku doby závodu až do jeho ukon�ení v duchu S� a Z� 
- kontroluje a potvrzuje svým podpisem bodovací listy 
- kontroluje a potvrzuje svým podpisem výsledkové listiny 
- kontroluje �innost m��i��, registruje a ov��uje jimi nahlášené p�estupky 
- posuzuje p�estupky a ukládá napomenutí nebo návrhy porot� na diskvalifikace 
- pokud hlavní rozhod�í závodníka napomene nebo se rozhodne, že podá porot� návrh 

na jeho diskvalifikaci, musí toto napomenutí nebo návrh na diskvalifikaci ihned 
zaznamenat do bodovacího listu postiženého závodníka 

- za ú�elem �ádného vykonávání své funkce m�že dle svého uvážení vstupovat do 
závodních úsek�, nesmí však vstupovat do vody a musí se chovat ohledupln� 
s ohledem na rozplašení ryb v závodním úseku. Nesmí p�echázet podél závodní trat� 
p�es závodní úseky 

- p�erušuje nebo kon�í závod v situaci, kdy je ohroženo zdraví nebo životy ú�astník� 
závodu – bou�ka, vich�ice, p�ívalová voda nebo jiná nep�edvídatelná událost. 

 Hlavní rozhod�í musí být viditeln� ozna�en. 
 
 

7) Sektorový rozhod�í  
 �ídí se pokyny hlavního rozhod�ího v duchu pravidel S� a Z�. 
 Má stejné povinnosti a práva jako hlavní rozhod�í, avšak pouze v jemu sv��eném sektoru. 
 Sektorový rozhod�í musí být viditeln� ozna�en. 
 
 

8) M��i�  
M��i� je závodník, který m��í úlovky závodníka jiného družstva. Není ve své podstat� rozhod�í, 
vykonává však podle p�esn� stanovených pravidel i dozor nad sv��eným závodníkem. Zjišt�né 
p�estupky sv��eného závodníka, ale i zjišt�né p�estupky trenér� nebo vedoucích družstev ve 
svém úseku �eší s pomocí sousedního m��i�e a oznamuje je sektorovému nebo hlavnímu 
rozhod�ímu. M��i� má tyto základní povinnosti: 

- dohlíží na p�id�leného závodníka po celou dobu závodu, zaznamenává každou 
ulovenou rybu (druh) a její míru do bodovacího pr�kazu. Pokud je to hlavním 
rozhod�ím s ohledem na po�así a možnost p�erušení závodu ur�eno, zapisuje také �as 
ulovení ryb 
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- p�i m��ení ryby se �ídí pokyny závodníka - ryba se m��í na míst�, kde p�ed jejím 
zm��ením nehrozí její únik 

- p�i nesouhlasu závodníka s nam��enou mírou jím ulovené ryby je povinen povolat 
sousedního m��i�e a za jeho dozoru znovu provést m��ení ulovené ryby 

- pokud dojde k úniku vylovené ryby vinou m��i�e, m��i� tuto rybu zaznamená a její 
délka bude stanovena bodovací komisí pr�m�rnou mírou všech úlovk� v daném 
závodu. 

- kontroluje dodržování S� a Z�  p�id�leným závodníkem. Pokud zjistí p�estupek nebo 
pokud kterýkoliv ú�astník závodu podá protest na jednání p�id�leného závodníka, 
zapíše tuto skute�nost po konzultaci se sousedním m��i�em do bodovacího listu 
provinilce. Tento zápis musí závodníkovi ihned oznámit 

- nesmí svévoln� opustit sv��ený závodní úsek.  
Smí jej však výjime�n� opustit ze zdravotních d�vod� nebo z d�vodu t�lesných 
pot�eb po domluv� se sousedním m��i�em, který na tuto dobu p�ebírá jeho povinnosti. 
Dále jej smí opustit na nezbytn� dlouhou dobu v p�ípad� pomoci p�i �ešení p�estupku 
sousedního závodníka nebo sporné míry ryby ulovené sousedním závodníkem. 

- nesmí vstupovat do vody a jakýmkoliv zp�sobem plašit ryby v závodním úseku 
- po skon�ení závodu p�edá závodníkovi ve všech bodech vypln�ný bodovací list 

(bodový sou�et úlovku a podpisy).  
 

   

9) Závodník – statut  
 Závodník m�že být každý �len �RS a MRS který dovršil v�k 15ti let.  

 Na MMi�R žen a v krajských sout�žích je povolena ú�ast dívek od 12ti let za p�edpokladu, že 
vysílající ÚS, MO nebo klub nad nimi zajistí dozor v�etn� odpov�dné osoby. Na porad� p�ed 
závody se musí porota dohodnout, jakým zp�sobem bude tento dozor probíhat a výsledek 
dohody bude zapsán do protokolu o pomoci. 

 

 Základním p�edpokladem pro ú�ast v sout�žích je registrace závodníka na SO. O registra�ní 
pr�kaz se m�že žádat b�hem celého roku. Žádosti o vydání registra�ního pr�kazu se podávají u 
p�íslušných zástupc� ÚS v SO, kte�í tyto žádosti evidují a p�edávají na sekretariát Rady.  

 

 Závodník m�že startovat jen za týmy (družstva), u kterých je na soupisce. V dlouhodobých 
mistrovských sout�žích m�že st�ídav� nastupovat za tyto týmy – viz bod 19. P�ihlášky do 
ligových sout�ží  musí být zaslány nejpozd�ji do konce února b�žného roku na SO.                      

   

 Registra�ní pr�kaz musí mít tyto náležitosti, bez kterých je neplatný: 
- každoro�n� vylepovaná registra�ní známka sportovce 
- razítko MO �i klubu 

 

 Závodník je povinen mít registra�ní pr�kaz na všech závodech �i sout�žích u sebe. 
 
 

10) Závodník – práva a povinnosti 
            Každý  registrovaný  závodník má  právo pokud splní  p�edpoklady  pro statut závodníka ú�astnit     
            se sout�ží organizovaných SO, ÚS, MO nebo klubu za jimi p�edem stanovených podmínek. 

 Jeho základní povinností je dodržovat S� a Z� na všech závodech, které se musí S� a Z� �ídit: 
-  b�hem závodu  je  závodník povinen lovit samostatn�, nesmí p�ijmout a ani  poskytnout  jakou- 
    koliv  pomoc,  ná�adí,  pom�cky  nebo  nástrahy. Výjimkou  je  pomoc  závodníkovi,  který  je 
    v situaci, kdy je ohroženo jeho zdraví nebo život 
 -  závodník smí b�hem doby závodu p�ijímat pouze rady od svého trenéra nebo vedoucího 
   družstva, a to jakýmkoliv zp�sobem 
 -  závodník se musí v závodní lokalit� pohybovat a chovat ohledupln� a nesmí tuto lokalitu 
   narušovat nep�im��eným poškozováním porost�, p�em��ováním b�ehových a vodních zához�,  
   p�esunováním kamen� v �e�išti, rozplašením závodní lokality b�hem nebo po skon�ení závodu 
-  závodník m��enou rybu sám vkládá do m�rného korýtka a sám ji po zm��ení a zapsání pouští 
 -  závodník po skon�ení závodu p�edá bodovací list pov��ené osob� – p�edání se stvrdí podpisem 



 7

   závodníka na daný tišt�ný seznam. Nep�edání bodovacího listu do doby ur�ené po�adatelem je 
   tento závodník bodován jako závodník bez úlovku 
- závodník má právo ur�it, jak a kde se mohou osoby vstupující do jeho závodního úseku 
   pohybovat – m��i�i a rozhod�ímu musí umožnit vizuální kontakt 
- závodník, který brodí, je povinen p�i rotaci závodník� b�hem závodu opustit sv�j úsek 
   pomalým nehlu�ným brod�ním a co nejkratší cestou  
 - hendikepovaný závodník smí p�ijímat pomoc svého vedoucího družstva nebo svého trenéra 
   v mí�e, která bude obsažena v sepsaném protokolu o pomoci. Míra této pomoci bude dohodnuta 
   s ustanovenou porotou na porad� p�ed závodem a oznámena všem ú�astník�m závodu  
- závodník je povinen se zú�astnit vyhlášení výsledk� a ocen�ní vít�z�. Pokud se závodník  
vyhlášení výsledk� a ocen�ní vít�z� zú�astnit nem�že (pouze v od�vodn�ných p�ípadech), je 
povinen oznámit tuto skute�nost po�adateli, jinak se vystavuje penalizaci +5 v celkovém sou�tu 
po�adí v závodu. 

 Náklady na ú�ast závodníka v sout�žích nebo závodech m�že hradit vysílající subjekt. 
 
  

11) Závodní tým, družstvo   
 Domácích mistrovských sout�ží a závod� se mohou zú�ast�ovat týmy (družstva) ÚS, MO �i 
klub�, dále týmy nasazené a sponzorované jinými právnickými �i fyzickými osobami. 

 Týmy (družstva) mohou startovat pod názvem svým �i vysílajícího subjektu. Z názvu musí být 
patrné, jakou MO �i ÚS tým (družstvo) reprezentuje. Název týmu nelze v pr�b�hu sout�ží m�nit.  
V dlouhodobých sout�žích SO uznává p�ed podáním p�ihlášky oznámení stávajícího týmu o 
svém nástupnickém týmu, tzn., že tým m�že svoje tabulkové místo postoupit jinému, i nov� 
vytvo�enému týmu a po oznámení krajským zástupc�m i týmu z jiného kraje.  
 Základní podmínkou pro za�azení družstva do dlouhodobých mistrovských sout�ží je schopnost a 
ochota uspo�ádat a organizovat závody v duchu S� a Z�  a být nápomocen p�i po�ádání a 
organizaci v�tších závod� typu MMi�R  nebo závodu mezinárodního. 
Náklady na vyslání jednotlivých tým� k p�íslušné sout�ži nebo závodu m�že hradit vysílající 
subjekt. Náklady na vyslání družstev do sout�že MMi�R hradí vysílající Územní svaz. 

 

Tento �lánek se nevztahuje na cizí státní p�íslušníky, pokud startují pod hlavi�kou svého státu na 
MMi�R.    
 

 

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

 Povoluje se jeden trenér. Trenérem m�že být závodník daného týmu (družstva). 
 Je-li vedoucím �i trenérem závodník daného týmu (družstva), nem�že využívat �ásti pravomocí 
t�chto funkcí, tj. �ízení svých závodník� b�hem doby závodu, ve kterém sám závodí.  
 Vedoucí a trenér m�že vstupovat b�hem doby závodu do závodního úseku svého závodníka a 
smí mu pomoci pouze radou �i pokynem.  
Vedoucí a trenér nesmí b�hem závodu svému ani jinému závodníkovi p�inášet �i p�enášet ná�adí, 
pom�cky nebo nástrahy a nesmí vstupovat k závodníkovi do vody. 

 Vedoucí a trené�i tým� (družstev) musí být viditeln� ozna�eni. 
 
 

13) Odpov�dnost ú�astník� závod� 
            Všichni  ú�astníci  se zú�ast�ují  závod�  na vlastní nebezpe�í  a  za své konání nesou svou plnou 

osobní odpov�dnost. Tuto odpov�dnost p�ijímají podáním p�ihlášky, zaplacením startovného �i 
svým jmenováním do jakékoliv funkce. 
 

 

14) Ohlášení konání závodu  
 Všechny závody uvedené v termínovém kalendá�i jako bodované musí být ohlášeny nejpozd�ji 
30 dní p�edem  SO a ú�astník�m závod� tak, že jim po�adatel zašle p�íslušné propozice závodu 
(poštou nebo mailem dle adres tým� v soupisce).  
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 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 tým�m (družstv�m) nebo 
jednotlivc�m vhodným zp�sobem, pokud se jedná o p�ekážku organiza�ního charakteru, tak 
nejpozd�ji 7 dní  p�edem. Tuto zm�nu je  rovn�ž nutné oznámit garantovi, rozhod�ím a SO (ÚS). 
 Pokud po�adatel neohlásí v�as zm�nu termínu závodu, je povinen uhradit všechny výlohy vzniklé 
nespln�ním této povinnosti. 

  
 

15) Propozice  
 Propozice závodu musí obsahovat alespo� tyto údaje: 

- zvací formulaci, data po�ádání závodu, kone�né datum pro zaslání p�ihlášek 
- hlavní funkcioná�e, kontaktní adresy, p�ípadn� telefonní �ísla 
- úplný popis závodní trat� – místo, ší�ku a hloubku toku nebo nádrže, rychlost toku, 

tréninkový úsek 
- výskyt ryb, povolené druhy ryb, míry �i jiné omezení lovu, možnost brod�ní, 

uchovávání ryb 
- zp�sob ubytování a možnosti stravování – kontakty, adresy, tel. �ísla 
- hrubý �asový harmonogram pr�b�hu závodu. 

Pokud má po�adatel p�ipravenu a SO schválenu náhradní závodní tra�, musí také tuto tra� 
v propozicích popsat. Po�adatel nesmí zm�nit již schválenou závodní tra� bez dodate�ného 
oznámení SO.  
 
 

16) Startovné  
Startovné v jednotlivých sout�žích je stanoveno takto: 
- ligové sout�že 500,-K� za tým a jedno kolo – startovné za všechna kola daného roku se platí 
celkem a musí být zaplaceno celé nejpozd�ji do konce b�ezna b�žného roku na daný ú�et OSMM 
p�i Rad� �RS, �.ú. 12835-101 /0100, VARIABILNÍ SYMBOL – viz níže. 
 
I. liga – VARIABILNÍ SYMBOL:  325011101 až 325011116, kde  poslední  dvoj�íslí  je  po�adí 
             týmu z tabulky seznamu týmu sout�že daného roku.  
 
II. liga, sk.A – VARIABILNÍ SYMBOL:  325011201 až 325011216, kde poslední dvoj�íslí je 
             po�adí týmu z tabulky seznamu týmu sout�že daného roku. 
 

II. liga, sk.B – VARIABILNÍ SYMBOL:  325011301 až 325011316, kde poslední dvoj�íslí je 
             po�adí týmu z tabulky seznamu týmu sout�že daného roku. 
 

Pokud nebude podmínka v�asného zaplacení celé �ástky spln�na, tým se z t�chto sout�ží 
vy�azuje a na jeho místo bude za�azen tým na dalším postupovém po�adí (míst�) z p�íslušné 
sout�že nižší. �lenové vy�azeného týmu uvedení na jeho základní soupisce se pro tento rok 
nemohou zú�astnit žádné dlouhodobé sout�že. 
�ástka za p�íslušné startovné se automaticky p�evádí schválenému po�ádajícímu subjektu na 
základ� zápisu SO – p�ívla� a to bez jakéhokoliv vyú�tování SO �i Rad� �RS. Pokud schválený 
po�adatel nem�že závod uskute�nit, tak vrátí SO do t�í dn� od oznámení této skute�nosti celou 
p�ipsanou �ástku za startovné zp�t na ú�et OSMM   
- Centrální divize 300,- K� za tým a jedno kolo 
- MMi�R 3.000,- K� za družstvo  
- MMi�R – ženy – startovné se nevybírá  
- pohárové sout�že a krajské p�ebory – podle uvážení po�adatele  
Po�adatel �ástku za startovné využije pro po�ádání závodu a vyú�tuje ve svém ú�etnictví. 
K vyú�tování startovného ligových sout�ží pro vysílající subjekt slouží poštovní, bankovní �i 
hotovostní stvrzenka. 
Po�adatel CD, MMi�R sám ur�uje, kdy a jak se bude startovné hradit a tým�m �i družstv�m 
platícím v hotovosti vydá p�íjmové doklady.  
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17) P�ihlášky do sout�ží a na jednotlivé závody 
P�ihlášky do ligových sout�ží a divizí se podávají na schválených tiskopisech. Pokud nebude mít 
p�ihláška všechny p�edepsané náležitosti nebo nebude podána do ur�eného termínu, nebude tým 
do závodu �i sout�že za�azen. 
 

 P�ihlášky do ligových sout�ží                        
Ligová družstva se sama p�ihlašují na schválených tiskopisech SO do konce února 
b�žného roku. Tato p�ihláška je závazná a na jednotlivá kola se již nezasílá. 

 P�ihláška na Mezinárodní mistrovství �R 
P�ihlášky na MMi�R zasílají ÚS. P�ihláška musí být podána na p�edepsaném tiskopisu a 
musí obsahovat p�edepsané údaje a náležitosti. Musí být potvrzena podpisem a razítkem 
vysílajícího ÚS. 
Toto neplatí pro družstva cizích stát�. P�ihlášky t�chto družstev p�ijímá po�adatel na 
základ� vzájemné dohody. 

 P�ihlášky do krajských divizí 
Družstva, která se p�ihlašují do krajských divizí, zasílají p�ihlášky zástupc�m SO 
p�íslušných ÚS. Termín p�ihlášek do krajských divizí je v kompetenci jednotlivých ÚS.  

 P�ihlášky do Centrálních divizí 
Družstva, která postoupila z krajských divizí do p�íslušné skupiny Centrální divize, 
p�ihlašuje zástupce p�íslušného ÚS tak, aby p�ihlášky došly po�adateli nejpozd�ji 30 dní 
p�ed konáním závod�. 

 P�ihlášky do krajských p�ebor� 
Jednotlivci, kte�í se p�ihlašují do krajských p�ebor�, zasílají p�ihlášky zástupc�m SO 
p�íslušných ÚS. Termíny podání p�ihlášek, zp�sob podávání p�ihlášek a jejich forma je 
v kompetenci každého ÚS. 

 P�ihlášky do pohárových sout�ží 
P�ihláška na pohárový závod musí obsahovat všechny náležitosti, které po�adatel závodu 
požaduje. �ádn� vypln�nou a v�as podanou p�ihlášku nesmí po�adatel bez udání d�vodu 
odmítnout.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Toto neplatí pro družstva cizích stát�. P�ihlášky t�chto družstev p�ijímá po�adatel na 
základ� vzájemné dohody.   
 
 

18) Soupiska tým� – Extraliga, I. a II. liga, Centrální divize, krajská divize  
Soupiska tým� je sou�ástí p�ihlášky do sout�že a je tvo�ena seznamem závodník�. Na soupisce 
týmu musí být uvedeni 2 �lenové základního týmu + minimáln� jeden a maximáln� 4 náhradníci. 
Závodníci uvád�ní na soupisce v základní sestav� týmu nemohou být uvád�ni na soupisce v nižší 
sout�ži, mohou však být vedeni jako náhradníci na jedné soupisce v sout�ži vyšší. Závodník ze 
základního týmu m�že startovat v jednotlivém kole jen za tým sv�j nebo hostovat v týmu sout�že 
vyšší. Náhradník m�že být veden na soupiskách více tým� v nižší i vyšší sout�ži – i pro n�j platí, 
že m�že startovat v jednotlivém kole jen za jeden tým. B�hem roku není možné soupisku m�nit 
�i dopl�ovat. 
  

19) �asový rozvrh sout�ží 
        Trénink 

P�ed mistrovskými sout�žemi – Extraliga, I., II. liga nebo MMi�R musí po�adatel umožnit 
závodník�m trénink den p�ed zahájením závod�. Trénink nesmí být umožn�n na závodních 
tratích. Na závodních tratích platí zákaz rybolovu pro všechny ú�astníky závodu 21 dní p�ed 
ohlášeným termínem. 
U ostatních sout�ží m�že po�adatel umožnit trénink závodník�m podle svých možností. 
 

        Porada  
P�ed zahájením závod� (kola) musí po�adatel svolat poradu ú�astník� závod�.  
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Porady se zú�astní od každého týmu (družstva) jeden zástupce. Pokud se zástupce týmu 
(družstva) nem�že z jakéhokoliv d�vodu porady zú�astnit, musí do zahájení porady po�adateli 
oznámit svého zástupce z �ad ostatních ú�astník�. Tento zástupce tímto p�ebírá všechna práva a 
povinnosti zastupovaného po dobu porady.  
Porada se svolává v den p�ed zahájením závod� (kola) po skon�ení tréninku. Poradu nelze svolá- 
vat až v den zahájení závodu z d�vodu jejího �ádného pr�b�hu.  Na této porad� bude projednáno: 

- kontrola registra�ních pr�kaz� závodník� – registra�ní známka, oprávn�ní startu dle 
soupisky, ov��ení totožnosti  

- seznámení ú�astník� s organizací závod�, s p�ípadnými zm�nami a s jinými 
organiza�ními v�cmi, které nejsou obsaženy v propozicích. Dále musí být umožn�no 
vedoucím tým� vznést p�ipomínky  

- lze dohodnout drobné odchylky od S� a Z�, avšak pouze u t�ch pasáží, které 
odchylky umož�ují, nap�. zkrácení doby p�ípravy, pomoc hendikepovaným nebo 
dívkám, prodloužení p�estávky p�i rotaci. S dohodnutými odchylkami musí souhlasit 
všichni zú�astn�ní zástupci 

- ustavení poroty – jury 
- m�že být provedeno losování závodních úsek� na závod p�íštího dne. Jména 

závodník� pro ranní a odpolední závod lze dopsat do bodovacího pr�kazu nejpozd�ji 
do doby zahájení losovaného závodu. 

Pokud bude provedeno losování až v den závodu, musí být provedeno nejpozd�ji 1 hodinu p�ed 
zahájením doby závodu. 
Další pr�b�h závod� probíhá v režii, která je p�edepsána pro daný druh sout�že. 
 
 

20) Vyhodnocení závod� 
 Po�adatel je povinen  vyhodnotit  po�adí tým� (družstev)  p�ípadn�  jednotlivc� pro každý závod 
a celkov� pro celé kolo, které po�ádá.  

 S výsledky hodnocení musí závodníky seznámit do dvou hodin po skon�ení doby závodu. 
 Pokud po�ádá po�adatel záv�re�né kolo celé sout�že, je povinen krom� hodnocení svého kola 
provést záv�re�né vyhodnocení celé sout�že. S celkovými výsledky hodnocení celé sout�že musí 
po�adatel seznámit závodníky v co nejkratší dob�. 

 

      Vyhodnocení jednotlivc� v závodu 
 Po�adí se stanoví sou�tem dosažených bod� v daném závodu. Vít�zí závodník s nejvyšším 
po�tem dosažených bod�. 

 P�i stejném po�tu dosažených bod� n�kolika závodníky, mohou nastat tyto možnosti: 
- v úlovcích závodník� se stejným sou�tem umíst�ní není žádný úlovek pod 150 mm nebo pod 

po�adatelem stanovenou míru - po�adí závodník� se stanoví takto: 
                              1. nejvyšší po�et ulovených ryb, 2. nejdelší úlovek 
- v úlovcích závodník� se stejným sou�tem umíst�ní jsou pouze úlovky pod 150 mm nebo pod 

míru stanovenou po�adatelem: po�adí závodník� se stanoví podle nejvyššího po�tu získaných 
bod� za tyto úlovky  

  -   v úlovcích závodník� se stejným sou�tem umíst�ní jsou úlovky nad i pod 150 mm �i míru 
stanovenou po�adatelem: vít�zí závodník s nejvyšším sou�tem bod� za úlovky nad 150 mm 
nebo nad míru stanovenou po�adatelem. Pokud je i tento sou�et stejný, stanoví se po�adí: 

                                          1. nejvyšší po�et ulovených ryb, 2. nejdelší úlovek. 
 Pokud nastane p�ípad, že i po vy�erpání všech výše uvedených možností pro ur�ení po�adí mají 
n�kte�í závodníci stále stejný po�et bod�, získávají tito závodníci po�adí rovnající se pr�m�ru 
míst, která obsadili. V p�ípad� desetinného �ísla se po�adí zaokrouhluje na celé �íslo sm�rem 
nahoru. 

 P�íklad: 13.+14.+15.+16. = 14,5 = 15. 
 P�íklad: 6.+7. = 6,5 = 7. 
 Toto neplatí pro hodnocení závodník� bez úlovku! 
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      Vyhodnocení tým� 
 Po�adí se stanoví sou�tem umíst�ní všech závodník� týmu ve všech sektorech, závodech, kolech 
a v celé sout�ži. Vít�zí tým s nejnižším sou�tem umíst�ní. P�i stejném sou�tu umíst�ní u více 
tým� se potom porovnávají další výsledky – vyšší bodový sou�et úlovk�, v�tší po�et ryb, v�tší 
po�et lososovitých ryb, nejdelší ryba. 
 Pokud se tým (družstvo) z ú�asti na závodu v�as �ádn� omluví, obdrží závodníci družstva po�adí 
startovní pole + 1. 

 Závodníci bez úlovku obdrží poslední po�adí startovního pole. 
 Diskvalifikovaný závodník obdrží po�adí startovní pole + ½ startovního pole.  

 Potrestaný m��i� za p�estupek obdrží po�adí -umíst�ní, kterého v daný den dosáhl �i dosáhne + 3. 
 P�íklad hodnocení jednotlivc� je analogický i pro hodnocení družstev. 
 

Vyhodnocení Mezinárodního mistrovství �eské republiky  
 Vyhodnocení jednotlivc�   
 Mezinárodní mistrovství �eské republiky 

 Hodnotí se umíst�ní všech závodník� bez rozdílu státní p�íslušnosti.  
 Vít�zí závodník, který má nejnižší sou�et umíst�ní z obou závod�. 
 

       Vyhodnocení družstev 
 Mezinárodní mistrovství �eské republiky 
 Hodnotí se umíst�ní všech družstev bez rozdílu státní p�íslušnosti.  
 Vít�zí družstvo, které má nejnižší sou�et umíst�ní z obou závod�. 
 
 

21) Bodovací komise   
 Každý po�adatel závodu je povinen ustanovit bodovací komisi v �ele s p�edsedou,  
 která provádí vyhodnocení závodu a má tyto povinnosti: 
      -     vydává závodník�m bodovací listy na schválených tiskopisech 

- shromaž	uje po ukon�ení každého závodu bodovací listy závodník�, kontroluje jejich 
náležitosti, s�ítá závodníky dosažené body a potvrzuje výsledný po�et bod� 

- spo�ítané bodovací listy p�edkládá ke kontrole hlavnímu rozhod�ímu 
- vypracovává na schválených tiskopisech �itelným zp�sobem výsledkové listiny na 

každý závod zvláš� a záv�re�nou výsledkovou listinu po ukon�ení závodu. Všechny 
zpracované listiny p�edkládá hlavnímu rozhod�ímu ke kontrole a k podpisu 

- výsledkové listiny je komise povinna p�edložit po každém závodu ve stanovené dob� 
k nahlédnutí všem ú�astník�m závodu. 

 Všechny zpracované písemné dokumenty, podepsané hlavním rozhod�ím a zástupcem ÚS v SO, 
p�edává hlavnímu po�adateli závodu, který zajiš�uje p�edání SO v termínu, který ur�uje S� a Z�. 

 
 

22) Ohlášení výsledk� závod� 
Po�adatel závod�, které jsou v termínovém kalendá�i uvedeny jako bodované, rozesílá do 14ti 
dn� na SO tyto písemnosti: 

- originály výsledkových listin 
- zápis o p�ípadném jednání poroty 
- zápis o p�ípadn� podaném protestu 
- stru�ný zápis o pr�b�hu závodu (u závod�, které jsou dotovány z rozpo�tu SO), ve 

kterém je potvrzena regulérnost závodu a stvrzena podpisy hlavního rozhod�ího a 
garanta. 

Kopie všech výše uvedených listin a originály bodovacích list� hlavní po�adatel uloží do archivu 
o konání závodu. 
 Po�adatel t�chto bodovaných závod� dále rozesílá do 14ti dn� kopie výsledkových listin všem 
zú�astn�ným družstv�m �i jednotlivc�m. 
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23) Protesty 
Všechny protesty k pr�b�hu závodu (porušení S
 a Z�) musí být podány písemnou formou na 
p�edepsaném tiskopisu nejpozd�ji 1 hodinu po ukon�ení doby závodu hlavnímu rozhod�ímu. 
Protest v dob� závodu m�že být podán ústn�, po skon�ení doby závodu však musí být potvrzen 
písemn�. Pokud je protest podán v dob� závodu na závodníka, který porušil S� a Z�, zapíše 
tento protest m��i� do bodovacího listu a tento zápis ihned závodníkovi oznámí. Protesty 
podávají vedoucí družstev nebo trené�i, v dob� závodu je mohou podávat i závodníci a m��i�i. 
P�i této form� protestu musí protestující složit kauci 500,- K�, která mu bude vrácena v p�ípad�, 
že porota uzná oprávn�nost protestu. V opa�ném p�ípadu tato kauce propadá po�adateli, který ji 
ú�etn� eviduje a použije ji na pokrytí svých náklad�. 
Protesty proti umíst�ní nebo chybám p�i hodnocení se podávají písemnou formou hlavnímu 
rozhod�ímu nejpozd�ji 30 minut po zve�ejn�ní výsledkových listin. Protesty mohou podávat 
vedoucí družstev nebo trené�i. P�i této form� protestu se kauce nepožaduje. 
Od okamžiku, kdy závodník podepíše sv�j bodovací list, nebude uznán žádný protest na záznamy 
v tomto listu. 
Protesty �eší porota, která je jediným rozhod�ím orgánem v daném závodu �i kole. Na protesty 
podané po stanoveném termínu nebude brán z�etel. 
Odvolacím orgánem pro všechny formy protest� je SO. 

 
 

24) Sankce 
 Za porušení S� a Z� lze ud�lit dva stupn� trest�: napomenutí nebo diskvalifikaci. 

Napomenutí se ud�luje za všechna porušení S� a Z� mimo závažných provin�ní, která jsou 
trestána diskvalifikací. 
Diskvalifikace se ud�luje za tyto p�estupky: 

- za dv� napomenutí ud�lená v jednom kole p�i výb�rových závodech nebo b�hem 
celého bodovaného pohárového závodu 

- darování ryby, p�ivlastn�ní si cizí ryby a její p�edložení k bodování v dob� závodu, 
p�ihlášení nep�edpisov� ulovené ryby do bodování 

- lov zakázaným ná�adím, použití nepovolené nástrahy nebo há�k�  
- prokazateln� zavin�né poškození nebo úhyn ryby z d�vodu nešetrného zacházení 
- fyzické nebo verbální napadení ú�astníka závodu 
- pokud závodník odstoupí (opustí závodní sektor) bez vážného d�vodu (nemoc, 

nevolnost) ze závodu v dob� jeho konání a tím naruší regulérnost závodu 
- pokud závodník neoprávn�n� nastoupí v n�kterém závodu výb�rové sout�že (nap�. 

nastoupil v jednom kole dlouhodobých sout�ží za dva týmy). 
 

Diskvalifikace platí pouze pro daný závod.  
Je-li závodník diskvalifikován v dob� závodu �i �ásti kola, musí tento závod nebo kolo v zájmu 
regulérnosti dokon�it.  
Je-li závodník diskvalifikován dvakrát v jednom roce, je v tomto a v následujícím roce ze všech 
bodovaných sout�ží vy�azen. 
Pokud se závodník b�hem jediného závodu dopustí více závažných p�estupk� trestaných 
diskvalifikací, m�že být b�hem tohoto závodu diskvalifikován vícekrát. 
Pokud se tým nezú�astní n�kterého kola výb�rových sout�ží bez �ádné a v�asné omluvy 
(nejpozd�ji do konce tréninku), bude v tomto a následujícím roce ze všech výb�rových sout�ží 
vy�azen. S kone�nou platností rozhoduje SO. 
Pokud tým p�ijede na n�který závod výb�rových sout�ží v neúplném po�tu �i bude �lenem týmu 
závodník, který není na soupisce, nebo závodník již dvakrát diskvalifikovaný, tak nesmí tento 
tým v závod� startovat. Toto jsou jediné d�vody, kdy nesmí být týmu umožn�n start. 
Pokud bude u m��i�e prokazateln� zjišt�no porušení povinností, které mu jako m��i�i a 
závodníkovi ukládá S� a Z�, nebo pokud prokazateln� unikne jeho vinou ulovená a nezm��ená 
ryba, bude mu krom� napomenutí uložena penalizace + 3 k umíst�ní, kterého dosáhl nebo 
dosáhne v daném dni v závodu. 
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25) Porota – jury 
 Každý po�adatel závodu je povinen p�ed závodem ustanovit porotu – jury, která bude �ešit 
p�ípadné protesty nebo p�ípadné návrhy hlavního rozhod�ího, nap�. regulérnost závodní trat�, 
návrh na diskvalifikace. Právo navrhnout diskvalifikaci má pouze hlavní rozhod�í, právo 
diskvalifikovat závodníka má pouze porota. S kone�nou platností ale rozhoduje SO. 

 Porota se skládá z 5ti �len� v tomto obsazení: 
- garant nebo jeho zástupce, v p�ípad� nep�ítomnosti obou pak �editel závodu, který je 

zárove� p�edsedou poroty 
- hlavní rozhod�í 
- t�i zástupci tým� (družstev) nebo závodník� ur�eni na porad� dohodou, losem nebo 

jiným vhodným zp�sobem. 
 Porota se ve svém rozhodování musí �ídit S� a Z� a rozhoduje prostou v�tšinou hlas�.Ve svém 
rozhodování má právo vyslechnout kteréhokoliv ú�astníka závodu.  

 Kterýkoliv ú�astník závodu musí být na požádání porot� nápomocen. 
 V p�ípad�, že  prob�hlo  jednání  poroty, která  projednávala  protest  nebo  p�estupek, musí  být 
o tomto jednání po�ízen zápis, který podepisuje hlavní rozhod�í a garant závodu, v p�ípad� jeho 
nep�ítomnosti  jeho zástupce  nebo �editel závodu. Tento zápis je sou�ástí písemné dokumentace 
o pr�b�hu závodu. 

 Odvolacím orgánem je SO. 
 
 

26) Ocen�ní vít�z� závod� 
Po�adatel ocení tyto vít�ze závodu: 
a) I. a II. liga 
     - 3 nejlepší týmy kola 
     - pokud po�ádá poslední kolo, tak navíc 3 nejlepší týmy celé sout�že 
b) MMi�R 
     - 3 nejlepší jednotlivce (muže a ženy) celé sout�že 
     - 3 nejlepší družstva celé sout�že 
c) Centrální divize 
     - 3 nejlepší týmy celé sout�že 
d) Pohárové sout�že a krajské p�ebory 
     - podle možností po�adatele, je ale vhodné ocenit alespo� celkové vít�ze sout�že 
 

Ocen�ním m�že být prestižní cena -  pohár, diplom, medaile, p�ípadn� i v�c movitá. 
 
 

27) Termínový kalendá� 
 Návrh nového termínového kalendá�e pro daný rok zpracovává SO na svém podzimním zasedání  
            a up�es�uje a schvaluje s kone�nou platností na jarním zasedání. Jednotlivé ÚS mohou doplnit 
            termínový kalendá� o po�ádané krajské sout�že do termínu jarního zasedání SO. 
 
 

28) Definice – názvosloví  
       Ú�astníci závod�  

 Jsou to všechny osoby, které mají právo nebo povinnost se aktivn� podílet na konání závod� – 
závodníci a jejich oficiální doprovody (trené�i a vedoucí družstev) a oficiální funkcioná�i závod� 
uvedení v propozicích. 

       Závodník 
Protože  jsou  v  �R  po�ádány  všechny sout�že jako nekategorizované (s výjimkou MMi�R), 
S� a Z� považuje pod výrazem závodník všechny bez rozdílu kategorie – muž, žena, junior. 

 Výraz závodnice je použit pouze u kategorizovaného MMi�R – ženy. 
       Startovní pole 
 Startovní pole p�i ligových sout�žích – rozumí se po�et tým� uvedených na soupiskách. 

 Startovní pole p�i ostatních sout�žích – rozumí se po�et skute�n� zú�astn�ných závodník�, tým� 
�i družstev. 
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29) Reprezentace �R a výb�r reprezentant� 
 Veškerá �innost reprezentace je pod�ízena Organiza�nímu �ádu pro sportovní �innost  
 sportovních odbor� (SOR) Rady �RS. 

 SO jmenuje a odvolává státní trenéry reprezenta�ního družstva na základ� konkurzního �ízení na 
dobu 4 let. 
 Státní trenér zodpovídá za výb�r, p�ípravu a vedení reprezenta�ního družstva a navrhuje 
nominaci k jednotlivým mezinárodním závod�m  SO. 
 K zajišt�ní kvalitní p�ípravy m�že navrhnout vytvo�ení realiza�ního týmu, jehož složení 
schvaluje SO. 
 Vedoucího reprezenta�ního družstva jmenuje SO. Vedoucí družstva (manažer) p�ipravuje a 
organiza�n� zajiš�uje výjezd družstva k mezinárodním závod�m. 
 Pro výb�r reprezentant� �R je rozhodující umíst�ní v celostátním výkonnostním žeb�í�ku 
v p�edešlém roce.  
 Do širší nominace je za�azeno prvních 12 závodník� v celostátním žeb�í�ku. V p�ípad� neú�asti 
n�kterého z t�chto závodník�  je další závodník dopln�n z následujícího po�adí v žeb�í�ku. 
 P�íprava širší nominace, p�ípadné nomina�ní závody a výb�r reprezentant� se �ídí metodikou, 
kterou p�íslušnému státnímu trenéru schválil SO. 
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P�íloha �.1  Sout�žního �ádu 
 
 
 
 
Zpráva o konání závodu v LRU – p�ívla� 
 
Název závodu: 
 
Místo konání, voda: 
 
Datum konání: 
 
Po�et zú�astn�ných družstev, jednotlivc�: 
 
 
 
Názvy omluvených družstev: 
 
 
 
Jména omluvených závodník�: 
 
 
 
Stru�ný popis pr�b�hu závodu(komentá�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam p�íloh: 
1. 
2. 
3. 
 
 
Podpis hl.rozhod�ího                                                                   podpis garanta(hl.po�adatele) 
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P�íloha �.2   Sout�žního �ádu 

 

 

Zápis o podání protestu na závodu LRU – p�ívla� 
 
 
Název závodu: 
 
Místo konání, voda: 
 
Datum závodu: 
 
Jméno a p�íjmení podavatele protestu: 
 
Datum a �as podání protestu: 
 
Protest p�ijal hl.rozhod�í(jméno, p�íjmení): 
 
Protest – komentá�: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis podavatele protestu:                                                          podpis hl.rozhod�ího: 
 
 
 
 
Kauci 500,- K� p�ijal(jméno a p�íjmení hospodá�e závodu a podpis): 
 
 
Kauce 500,- K� vrácena - nevrácena podateli protestu(podpis podavatele protestu): 
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P�íloha �.3  Sout�žního �ádu  

 

 

Zápis o jednání poroty – jury na závodu LRU – p�ívla� 
 
 
Název závodu: 
 
Místo konání, voda: 
 
Datum závodu: 
 
Datum a �as zasedání poroty – jury: 
 
Složení poroty – jury      hl.rozhod�í  ……………………………………… 
(jména a p�íjmení)          �lenové:       ……………………………………… 
                                                            ……………………………………… 
                                                            ……………………………………… 
                                                            ……………………………………… 
 
D�vod zasedání poroty – jury(komentá�): 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí poroty – jury, výsledek hlasování(komentá�): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy �len� poroty – jury: 
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P�íloha �.4  Sout�žního �ádu 

 
 
 

PROTOKOL O POMOCI P�I ZÁVODECH LRU – P�ÍVLA� 
 
Název závodu……………………………………………………………………………………….. 
 
Místo konání, voda………………………………………………………………………………….. 
 
Datum závodu……………………………………………………………………………………….. 
 
Jméno závodníka(závodnice)………………………………………………………………… 
 
Jméno pr�vodce………………………………………………………………………………. 
 
D�vod k poskytování pomoci………………………………………………………………… 
 

Pomoc v: ANO NE 

- p�íprav� ná�adí k lovu   
- podebírání ryby   
- vyhákování ryby   
- uvoln�ní zamotané udice   
- poskytování záchrany p�i pohybu na b�ehu   
- poskytování záchrany p�i vstupu do vody   
- poskytování záchrany p�i brod�ní   
- výše nespecifikovaná pomoc – popis:   
   
   
   
 
Závodník a pr�vodce spolupracují pouze podle této sestavy. 
 
Podpisy: 
 
Závodník……………………………………. 
 
Pr�vodce……………………………………. 
 
P�edseda poroty…………………………….. 
 
Datum 
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