
 
 

Zápis ze zasedání SO LRU-p�ívla� 15 11. 2008 

Z Á P I S 
ze zasedání sportovního odboru LRU - p�ívla� �R, 

konaného dne 15. listopadu 2008 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

 
P�ítomni:  
dle prezen�ní listiny v p�íloze 
 
 
Program:  
  

dle pozvánky 
 
 
1)   Zahájení 
       Zasedání zahájil a �ídil p�edseda odboru Ing. Kepr. Úvodem oznámil zm�nu v odboru, kterou 
písemn� zaslal tajemník MRS Ing. Habán – zástupce MRS pana Zde�ka Vybírala nahradí od 
7.11.2008 pan Josef Foltýn. Jeho zástupcem bude pan František Cafourek. Následovalo 
pod�kování panu Vybíralovi za dlouholetou p�ínosnou práci v odboru. 
 
 
2)   Kontrola zápisu z jarního zasedání 
       Úkoly spln�ny, konstatováno, že místop�edseda Rady �RS pro sportovní �innost se zasedání 
odboru nezú�ast�oval. 
 
      Termíny zasedání v roce 2009:  
 

  jarní zasedání  - sobota 14. 03. 2009  od 10:00 hodin, 
 
  podzimní  - sobota 14. 11. 2009  od 10,00 hodin.  
 
 
3)   Vyhodnocení závodní sezóny 2008, zhodnocení závod�, postupy do I. a II. ligy 2009 
        
       Postupy a sestupy v ligových sout�žích p�ívla�e 2008   
        
 
Z I. ligy 2008 sestupují: do II. ligy, sk. „A“ ���������	
����� 
       ����������������
� � � � � � � ������������������
� � � � � � � �������� 
  
 
Do I. ligy 2009  postupují:  
 

z II. ligy, sk. „A“ Grill team „A“ 
   Spin Team Pla�any 
 
z II. ligy, sk. „B“ SALMO-MAVEP P�elou� 
   SPINTEAM MO Poho�elice  
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Z II. ligy, sk. „A“  sestupují:   
 
       Bro�áci 
       ���������������� 
       Bloody Water 
       Popy Team Radlice „B“ 
       Dionne Spining Team 

Nord Bohemia Cvikov 
 
Z II. ligy, sk. „B“  sestupují:   MO �RS Libá� „A“ 
       Bagráci 
 
 
Z centrální divize „A“ postupují: 
 
    do II. ligy, sk. „A“ MO Pob�žovice 
       MO Nové Strašecí 
       Velrybá�i ze severu 
       MO Radlice „A“     
 
Z centrální divize „B“ postupují: 
 
    do II. ligy, sk. „B“ SALMO 69  
       Skute� a okolí 
       Mucho Macho 
       RSK Lipani T�ebechovice 
 
 
Vít�z II. ligy, sk. „B“ KING SPIN Nový Ji�ín p�epustil postup 3. týmu v po�adí – SPINTEAM 
Poho�elice. 
      
Vyhodnocení  domácích sout�ží – bez v�tších problém� a oficiálních protest�. 
Po�adatelsky a organiza�n� zvládnuty. Kone�né tabulky 1. ligy a 2. ligy A i B po 3. kolech 
jsou vyv�šeny na webu na stránkách �RS. 
 
MeMi�R: Po�adatelem byl Východo�eský ÚS (Labe v Jarom��i) a svého úkolu se zhostil 
velmi dob�e. Celkové výsledky jsou rovn�ž umíst�ny na webu. 
 
 
4)  Žeb�í�ek závodník� sezóny 2009 
      Zpracování žeb�í�ku se po p. Špádovi ujal Ing. Mika�. Pr�b�žný žeb�í�ek byl zve�ej�ován na 
stránkách Rady �RS, jeho poslední verze nebyla p�ipomínkována, byla odborem odsouhlasena a je 
vyv�šena na webu.  Práce pana Mika�e na žeb�í�ku byla ocen�na. 
Ing. Havlí�ek podal návrh na zpracování novelizovaných tabulek pro sout�že, které by lépe 
automaticky s�ítaly mezivýsledky. Fakticky budou p�edloženy k p�ípadnému odsouhlasení na 
zasedání odboru 14. 3. 2009.  
 
      Nejlepší závodník v žeb�í�ku 2008:     Tichý Tomáš 
 
      Po�adatelé a rozhod�í musí dohlížet na správné uvád�ní jména a p�íjmení závodníka 
v bodovacích pr�kazech i ve výsledkové listin�. 
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      Bodovací pr�kaz musí být podepsán závodníkem a rozhod�ím. 
 
     Rovnost bod� v celostátním žeb�í�ku – bude �ešena u Mistrovské t�ídy (závodník� do 12. místa) 
po�ínaje rokem 2009 pomocí CIPS bod�. 
 
     Shodné umíst�ní dvou (a více) závodník� na rozmezí výkonnostních t�íd – závodníci pa�í do 
vyšší výkonnostní t�ídy. 
 
Oficiální výsledkové listiny musí být zasílány  v co nejkratším termínu (u závod� uvedených 

v termínovém kalendá�i jako bodované do 14 dn� po skon�ení závod� – S� �l.24) nejen 
zú�astn�ným družstv�m, ale zárove� také na odd. sportu   

     J. Poslušné:  poslusna@rybsvaz.cz,    
s kopií na zpracovatele žeb�í�ku:    Jan.Mikac@cz.lasselsberger.com 
 
 

      
 
     Ing. Pernický zajistil prestižní upomínkové trofeje pro prvních 8 nejlepších závodník� žeb�í�ku 
2008 (financoval p. Ladislav Král). Návrh pokra�ovat v této tradici oce�ování závodník� Mistrovské 
t�ídy bude do�ešen na jarním zasedání odboru, zda odznak �i plaketa, dle finan�ní náro�nosti. 
 
 
5)  Vyhlášení nejlepšího závodníka p�ívla�e za rok 2008       
        

Nejlepší závodníci p�ívla�e roku 2008: 

Michal   T i c h ý 

Josef   F o l t ý n 

Tomáš   T i c h ý 

Tomáš   � e p e l á k 

 
 
6)  Vyhodnocení MS 2008, reprezentace 2009 
     Ing. Pernický: p�ijal nabídku státního trenéra p. Maixnera pomoci s MS v Bulharsku, za spln�ní 
2 podmínek – informovat o tomto kroku odbor a zajistit pro MS finan�ní prost�edky. Rada �RS 
poskytla po p�edchozích jednáních finan�ní prost�edky na úhradu ubytování a stravy, zbytek pokryt 
díky sponzor�m.  
Ing Pernický dále odbor informoval o svém vystoupení na sn�mu �RS, kde p�edal p�edsedovi �RS 
prof. Semeniukovi zlatou medaili z MS. Seznámil �leny odboru s tlakem proti financování sportovní 
�innosti delegáta Ing. Votípky (Zp�), který navrhl sn�mu snížit ro�ní p�ísp�vek na sportovní �innost 
z 15 na 10 K� z dosp�lé �lenské známky a za dva roky ho zlikvidovat na �ástku cca 20.000 (doplnil 
pan Možkovský, který na sn�mu též vystoupil). S podrobným vysv�tlením financování sportovní 
�innosti vystoupil na sn�mu Dr. K�ivanec. Podrobné informace lze najít na webových stránkách 
�eského muška�e (http://www.cesky-muskar.eu) v rubrice „stalo se“. Pro návrh Západo�ech� 
hlasovalo pouze 11 delegát�, proti 133.   
Dále se Ing. Pernický zú�astnil s Ing. Keprem listopadového zasedání Rady �RS (hodnocení 
�innosti sportovních odbor�), kterého se rovn�ž zú�astnili ostatní p�edsedové (zástupci) sportovních 
odbor�. Hned poté se uskute�nila sch�zka p�edsed� SO, které se rovn�ž oba dva za odbor p�ívla�e 
zú�astnili, s programem �ešení rozpo�tu na mezinárodní �innost (M�) 2009-2010. P�ítomní se 
dohodli na rozd�lení rozpo�tu na mezinárodní �innost 2009 a výhledov� tak, aby byla pom�rn� 
p�ijateln� navýšena �ástka i pro odbor p�ívla�e.  
Informaci o zasedání p�edsed� SO doplnil p�edseda odboru Ing. Kepr. 
 



 
 

Zápis ze zasedání SO LRU-p�ívla� 15 11. 2008 

     D. Maixner: 
Státní trenér vyhodnotil letošní rok p�ívla�e jako nejúsp�šn�jší v historii a zárove� velmi zlomový. 
�eské reprezentaci se poda�ilo získat nejen titul mistr� sv�ta v družstvech, ale také první �ty�i místa 
v sout�ži jednotlivc�. Za tímto vynikajícím výsledkem stojí poctivá a plánovaná p�íprava, na které se 
podíleli všichni �lenové týmu. Každý p�isp�l svým podílem k maximálnímu výkonu celého družstva.  
Došlo také ke zm�n� vnit�ního uspo�ádání reprezentace. Dlouho nebylo jisté, že se reprezentace 
bude moci MS v Bulharsku zú�astnit (chyb�jící finance). P. Maixner zd�raznil neslu�itelnost funkce 
trenéra, kdy m�l �ídit reprezentaci a zárove� shán�t prost�edky pro výjezd na MS. Proto oslovil Ing. 
Pernického, který jeho nabídku stát se manažerem �eského výb�ru p�ijal a ve funkci se perfektn� 
osv�d�il. Proto navrhl, aby byl Ing. Pernický jmenován místop�edsedou odboru pro mezinárodní 
�innost, který bude mít na starosti funkce manažera závodní p�ívla�e.    
Dále pan Maixner oficiáln� požádal Ji�ího Ške�íka, zda by vykonával funkci asistenta, jakožto 
zkušeného rybá�e a závodníka, se kterým mohl konzultovat veškeré návrhy a rozhodnutí. Jeho 
pozorovací talent a p�irozený odhad situací velmi pomohl k dosaženým výkon�m. Po�ítá s jeho 
pomocí i v dalších letech. 
Naše sout�že budou (na rozdíl od dosavadní praxe MS) vždy hlavn� zam��ené na lov jiných ryb 
než pstruh�, proto je nutný trochu odlišný p�ístup, a samoz�ejm� s tím související individuální 
p�íprava závodník�. 
 
Po celý letošní rok velmi bedliv� sledoval adepty pro reprezenta�ní tým. Poskytl �len�m odboru 
dlouhodobý historický žeb�í�ek závodník� a p�edložil návrh složení širšího reprezenta�ního týmu: 
 
Závodníci: 
 
Tichý Michal    Špáda Ji�í 
Tichý Tomáš    Nekvapil Václav 
Foltýn Josef    Mika� Jan 
�epelák Tomáš   Král Ladislav 
�epelák Michal   Zvolánek Miroslav 
Krej�a Tomáš    K�epelka Radim 
 
David Maixner  – trenér 
Pernický Stanislav  – manažer 
Ške�ík Ji�í   – asistent trenéra 
 
Pro p�íští sezónu jsou plánována soust�ed�ní na pstruhových vodách. Koncem kv�tna odjede výb�r 
na MS do Andory.  
 
Po diskuzi a vysv�tlení odbor Zprávu trenéra za rok 2008 v�etn� p�ednesených návrh� a zm�n 
schválil. 
 
 
7)  P�íprava nového systému sout�ží 
      Návrh na zavedení �ty�stup�ového systému sout�ží. 
Centrální divize dvoukolová  – ano, od roku 2009 (hlasování 5:2:1)  
Návrh na zavedení extraligy  – ano, od roku 2010; bude p�edm�tem dalšího jednání odboru 
v b�eznu, kdy bude dop�esn�n postupový klí� tak, aby mohl být p�ed sezónou 2009 vyv�šen na 
webu. 
Schváleno konání 0. ro�níku Mi�R junior� (kat. U1=do 15 let), U2 (16-18), který bude po�ádat 
v roce 2009 ÚS Východo�eský. 
 
p. Horký (ÚS Praha) nabídl Ing. Mika�ovi  (ÚS Západo�eský) v p�ípad� nouze zap�j�ení vody 
k závod�m. 
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8)  Návrh termínového kalendá�e 2009 
       
 

datum sout�ž místo po�adatel garant 
     

26.9.  /  10.10. ������� Vltava 3,4,5,6 M�V Praha M. Popelá� 
 

20.06. �������	�
��� 0.ro�ník, nábor., Labe +jezero  P�elou� V. Nekvapil 
�

 ����������    

27.-28.06. 1. kolo  Svratka 3 Pláteník J. Foltýn 
18.-19.07. 2. kolo  J� Ing. Kepr 

22.08. 3. kolo  V�-P�elolu� J. Ške�ík 
 

 ���������������    

20.-21.06. 1. kolo   J� Ing. Kepr 
08.-09.08. 2. kolo Úhlava 5,6 Zp� Ing. Mika� 
24.-25.10. 3. kolo Vltava 4,5,6  M. Popelá� 

 

 ���������������    

27.-28.06. 1. kolo  Be�va 5 (6)  Ing. Pernický 
22.-23.08. 2. kolo Orlice  J. Ške�ík 
26.-27.09. 3. kolo Morava 12  J. Foltýn 

 

 ��	����	���������    

05.09.  Sv� Ing. Havlí�ek 
06.09. skupina „A“ 

Vltava Praha M. Popelá� 
 

11.-12.07. Be�va 5, 6 Král Ing. Pernický 
 skupina „B“ 

   
 

 D�tské závody    
05.09. D�tské závody Radbuza 2, Úhlava 5-6  Ing. Mika� 

zá�í D�tské závody 
 

 J�  

 

 Mezinár. závody    
23.-25.05. V. MS Andora   Maixner 
21.-22.06. MeMi Slovenska    

 

 Soust�ed�ní repre    
03.-05.04. 1. Jest�abice   
23.-25.04. 2. Svratka   
08.-10.05. 3. Be�va   
07.-20.09. mez. mimo �R   
07.-09.08. 4.  Svratka   
27.-29.11. 5. Jest�abice   

 
 
Všechny závody bez protihrotu. 
 
 

  
!��"�    

28.03. LOVY Jest�abice Jest�abice, náborový závod J. Foltýn J. Foltýn 
29.-30.08. Hustope�ský p. Be�va, bodovaný závod Ing. Pernický Ing. Pernický 

11. 10. Král Úhlavy Úhlava 4,5  Ing. Mika� 
31.10. King Spin Cup náborový L. Král Ing. Pernický 
07.11. Rainshadow   J Foltýn 
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MeMi�R 2009 -  Ing. Pernický má dv� p�ihlášky ze Slovenska – po�adatel (M�V Praha) možnost 
jejich startu projedná. 
 
Návrh uspo�ádat MS p�ívla�e 2012 v �R – schváleno, co nejd�íve zpracovat podklady pro Kongres 
CIPS. 
 
Rozpo�et na rok 2009 – prost�edky na domácí a zahrani�ní �innost jsou uvedeny v p�íloze 
 
 
 
9)  Zm�ny Sout�žního a Závodního  �ádu pro rok 2009 a dále 
       
Vzhledem k závažnosti projednávaných zm�n a úprav budou �ády dokon�eny na jarním zasedání 
odboru. 
 
 
 
10) Korespondence, r�zné   
 
Plán práce SO LRU P�ívla� na rok 2009 – beze zm�ny bude platit ve svých bodech stávající plán 
(viz p�íloha) 
 
J. Ške�ík vypracuje do jarního zasedání odboru „DESATERO ZÁVODNÍKA“. 
 
Dvojí ob�anství závodníka a jeho ú�ast na KP -  pokud startoval na MS za jiný stát, nem�že se 
ú�astnit jako bodovaný závodník v KP v �echách. 
 
Odsouhlaseno zvýšení startovného na MeMi�R od roku 2010 na 5.000,- K�/tým.   
 
Ing. Kepr informoval o možnosti žádat o výjimku p�íslušné KÚ p�i závodech (v�tší množství ryb, ryby 
pod míru, hájené, chrán�né a podobn�). P�edá vzor žádosti. 
 
Ing. Mika� p�ipraví návrh na rozší�ení sout�ží, zavedení 12-ti �lenné extraligy (postupy, sestupy). 
 
J. Poslušná požádala o urychlené dokon�ení vyú�tování domácích dotovaných sout�ží. 
 
 

Záv�rem p�edseda pod�koval p�ítomným za ú�ast.  
 
 

 

  Termín p�íštího zasedání odboru: sobota 14. 3. 2009  od 10 hodin 
 
 
 
 
Zapsala:   J. Poslušná 
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 ���#�$���� ���#���%�
 

sportovního odboru LRU – p�ívla� Rady �RS  
na rok 2009 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 
��Uskute�nit plánovaná zasedání odboru – 2 x za rok. 
 
��Pokra�ovat v organizování sportovních akcí a tuto �innost provád�t ve spolupráci 

s komisí rozhod�ích �RS (pov��enými rozhod�ími pro LRU p�ívla�), územními svazy, 
místními organizacemi a sportovními kluby. Zajistit jejich v�asné pov��ení po�adatelstvím 
konkrétních sout�ží.  
 

��Zajistit po�ádání závod� a sout�ží podle termínového kalendá�e a usilovat o další 
zlepšení jejich úrovn�. Zajistit pot�ebný po�et rozhod�ích a zabezpe�it objektivitu 
hodnocení po�ádaných sout�ží. 

 
��Vyhlásit nominaci reprezentant� na mezinárodní závody. 
 
��Zajistit ú�ast reprezentace na MS v Ando�e. 
 
��Podle pot�eby provést úpravu závodního a sout�žního �ádu a informovat o t�chto 

zm�nách závodníky a po�adatele. 
 
��Pokra�ovat v zapo�até tradici po�ádání samostatných závod� pro mládež. 
      Podporovat  práci s  mládeží. 
 
��Pokra�ovat ve vydávání registra�ních pr�kaz�, v�etn� povinného registra�ního p�ísp�vku 

(registra�ní známky) aktivních sportovc� �RS „Na podporu sportovní �innosti a rybá�ské 
reprezentace �R“. 

 
��Vyhodnotit pr�b�h sezóny a po�ádaných akcí. 

 
��Vypracovat návrh nového (�ty�kolového) systému sout�ží pro rok 2010. 

 
��Požádat mezinárodní organizaci FIPS e.d. o p�id�lení po�adatelství MS 2012. 
 
��Zpracovat a vydat výsledky sout�ží za rok 2009. 
 
��Vyhlásit nejlepšího sportovce roku 2009. 
 
��Vydat celostátní žeb�í�ek LRU – p�ívla� za rok 2009. 
 
��Propagovat �innost LRU – p�ívla� na webových stránkách �RS, v tisku (populariza�ní a 

odborné �lánky), vlastními autorskými publikacemi a v ostatních sd�lovacích 
prost�edcích. 

 
 


