
 
 

Zápis ze zasedání SO LRU – přívlač 14. 11. 2009 

Z Á P I S 
ze zasedání sportovního odboru LRU – přívlač ČR, 

konaného dne 14. listopadu 2009 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

 

Přítomni:  
dle prezenční listiny v příloze 
 
 
Program:  
  
dle pozvánky 
 
 
1)   Zahájení 
       Zasedání zahájil a řídil předseda odboru Ing. Pernický. Úvodem navrhl, aby bylo do programu 
zařazeno projednání stížnosti týmu JC MO Hustopeče na řešení přestupku jejich závodníka Pavla 
Těšického, ke kterému došlo v průběhu II. ligy skup. B (diskvalifikace z důvodu zjištění 
nepovoleného způsobu lovu). 
  hlasování pro:         9  
           proti:         - 
    zdrželi se:    - 
 
 
2)   Kontrola zápisu z jarního zasedání 
       Úkoly splněny, konstatováno, že místopředseda Rady ČRS pro sportovní činnost se zasedání 
odboru z důvodu pracovní vytíženosti nezúčastnil. 
 
      Termíny zasedání v roce 2010:  
 

jarní zasedání  - sobota 13. 3. 2010 od 10:00 hod. – návrh ing. Pernického na jiné   
místo konání, 

 
 podzimní zasedání  -  sobota  13. 11. 2010  od 10,00 hod ( pravděpodobně dle soutěží). 
 
 
3)   Vyhodnocení závodní sezóny 2009, zhodnocení závodů, postupy do extraligy, 
I. a II. ligy 2010 
        
       Postupy a sestupy v ligových soutěžích přívlače 2009   
        
Z I. ligy 2009 postupují do extraligy:   

JESTŘABICE TEAM MO Brno 5 
  MO MLADÁ BOLESLAV 
  CIDLINA TEAM ROBINSON MO Chlumec nad Cidlinou 
  TEAM SLATIŇANY MO Slatiňany 
  MIVARDI „A“ MO ČRS Choceň  
  SPIN MASTERS MO Řečany nad Labem 
  CHYTEJ.CZ MO Tábor 
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  SPIN TEAM MO Pohořelice  
  MO Choceň – MIVARDI „B“  
  JIRDA TEAM – MO Ml. Boleslav 
  SPIN TEAM MO Plaňany 

GRILL TEAM „B“ MO Český Šternberk 
 
 
Z I. ligy 2009 sestupují:   nikdo 
 
 
Do I. ligy 2009  postupují:    
 z II. ligy 2009 A:    

K – TEAM MO Sokolov 
  rybka-zlata.cz  MO Radlice "A" 
  EMTS - MILAN TEAM MO Klatovy 
  DRAVCI  JČ MO Milevsko 
  Klub ušlechtilého rybolovu MO Plzeň 1 
  GRILL  TEAM  "C" – MO České Budějovice 
 
 z II. ligy 2009 B:    

VALAŠI    MO Hustopeče nad Bečvou 
  SALMO 69    MO Litomyšl 
  KING SPIN    MO Nový Jičín 
  RSK LIPANI    MO Třebechovice  
  SLATIŇANY „C“ MO Slatiňany 
  PROSEČ TEAM    MO Miřetice, Vysoké Mýto 
 
 
 
Z II. ligy 2009 sestupují:   nikdo 
 
        
Do II. ligy 2009  postupují:   
 z centrální divize 2009 A:  

MO Vlašim "A"   
  Spin team Hucho Hucho MO CVIKOV 
  POPY Team MO Radlice "B" 
  DIONNE Spinning MO České Budějovice  
  MO Nové Strašecí "C" 
  KORMORÁN MO České Budějovice  
 
 
 z centrální divize 2009 B:  

Vláčíme.cz MO MRS Tišnov 
  MO Litovel 
  DOPOS B MO Přelouč 
  OLEŠKA TEAM MO Chlumec nad Cidlinou 
  SPIN FISHING Křetínka MRS MO Letovice 
  Bystřice Mlékosrby MO Chlumec nad Cidlinou 
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Vyhodnocení  domácích soutěží 
  Ing. Pernický vyzval všechny členy odboru, aby přednesli vzniklé problémy či zjištění 
při závodech v letošním roce: 
  Ing. Havlíček – rozhodčí volal na závodníka při zdolávání ryby a závodníka natolik vyrušil, 
že mu ryba spadla. 
  Ing. Mikač – požaduje řešení situace, kdy závodník dosáhne lovného místa přeplaváním řeky 
– ing. Pernický na toto reagoval tak, že připomínka bude zanesena do SaZ řádu. 

D. Maixner – dbát na úklid tratě, upřednostňovat značení sektorů sprejem před páskami. 
 
 
Diskvalifikace závodníka Pavla Těšického: závodník chytal na sbirolino, které není dle SaZŘ 

povoleno. Na tuto skutečnost byl upozorněn svým rozhodčím (za přítomnosti dalších dvou 
rozhodčích – Salfický, Štěpánek), po upozornění již dále takto nechytal. Přestupek závodníka 
zaznamenal rozhodčí (Král) do bodovacího průkazu a spolu se závodníkem bodovací list podepsali. 
Přestupek řešila bezprostředně po skončení závodu jury (viz Zápis) za účasti závodníka Těšického 
s verdiktem, že jmenovaný závodník je diskvalifikován dle platného soutěžního řádu LRU přívlač. 
Stížnost závodníka byla projednána v SO bez připomínek, všichni souhlasí s rozhodnutím jury 
jednomyslně. 

 
p. Hošek (závodník VČ ÚS) – závodník II. ligy skup. B nastoupil neoprávněně i v centrální 

divizi, proto byl rovněž diskvalifikován a jeho výsledky v CD v tomto smyslu opraveny – všichni 
členové odboru vyjádřili s tímto rozhodnutím souhlas. 

 
Výsledky, které nejsou k dnešnímu dni zveřejněny, neprodleně zaslat na sekretariát 

ke zveřejnění na webu ČRS. (Krajský přebor ZpČ, Krajský přebor Prahy, Král Úhlavy a další). 
 
   
 
4)  Vyhodnocení MMiČR, MiČR junior ů, MS 2009, reprezentace 2009, žebříček 
závodníků sezóny 2009 
  
MeMiČR     
Ing. Pernický:  
Pořadatelstvím MMiČR byl pověřen ÚS města Prahy, 3 týdny před konáním však od pořadatelství 
odstoupil. Současně poděkoval JČ ÚS – Ing. Bayerovi – který se narychlo a přitom velmi kvalitně 
pořadatelství MMiČR ujal, a předal slovo M. Popelářovi, který na uvedené reagoval tím, že 
propozice byly rozeslány a zveřejněny v termínu a nikdo ho neprodleně nekontaktoval s tím, že by 
v nich mělo být něco změněno, např. že nebude dostatek času pro přesun závodníků v sektorech, 
míra uznaných ryb, atd.  
Dle p. Možkovského je východiskem z této situace pouze to, že SO přijme usnesení, že důležité věci 
se budou řešit pouze uvnitř SO.  
Ing. Pernický požádal p. Popeláře o sdělení důvodu pro odstoupení.  
P. Popelář na to reagoval slovy, že tento důvod nedává, chtěli, aby to dopadlo dobře a ne jinak.  
Ing. Havlíček: Nemáme ustanovené sankce při odstoupení od pořadatelství, způsob komunikace. 
Ing. Pernický:  
Uvedené důvody p. Popeláře nejsou dost pádné pro odstoupení.  
Do jarního zasedání vypracujeme jednací řád odboru, který bude platný již od r. 2010. Komunikace 
může nadále probíhat přes emaily, ale pouze mezi členy odboru, kteří je nemohou nikomu přeposílat, 
se třetí stranou mohou jednat pouze ústně. Konečný výstup přepošle ing. Pernický na oddělení sportu 
Ing. Zemánkové. 
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MMi ČR junior ů – 0. ročník 
Ing. Pernický:  
Tento rok proběhlo mistrovství poprvé, pořadatelem byla MO Přelouč, poděkování p. Škeříkovi 
a Nekvapilovi za velmi dobrou úroveň.  
P. Škeřík poznamenal, že by si přál především za tým, který se na Mi aktivně podílel, aby se 
dodatečně přejmenovalo na I. ročník, 0. ročník byla pouze pracovní verze – schváleno jednomyslně. 
 
 
D. Maixner: 
Státní trenér podal písemnou zprávu trenéra státní reprezentace v lovu ryb přívlačí za rok 2009 
(v příloze tohoto zápisu), ve které vyhodnotil jak celé čtyřleté funkční období, tak i MS v Andoře 
a poděkoval odboru přívlače za projevenou důvěru. 
 
Ing. Pernický shrnul uplynulou sezonu reprezentačního týmu a informoval přítomné o své účasti 
na listopadovém zasedání Rady ČRS (hodnocení činnosti sportovních odborů), kterého se rovněž 
zúčastnili ostatní předsedové (zástupci) sportovních odborů.  
V termínu 18. – 28. 9. 2009 se reprezentační tým zúčastnil 7. MS v lovu dravých ryb na umělé 
nástrahy, kde získal velmi pěkné 5. místo. Nejvíce se dařilo státům jižní Evropy, Slováci, kteří loni 
obsadili 2. místo, letos skončili až na 9. místě.  
Mimosportovní aktivity reprezentačního týmu – tým převzal patronát nad Ústavem sociální péče 
pro mentálně postiženou mládež Javorník. 
 
Závodníci: 
 
Tichý Michal     
Tichý Tomáš     
Foltýn Josef     
Král Ladislav    
Krejča Tomáš    
Nekvapil Václav  
Cafourek František    
Zvolánek Miroslav 
 
David Maixner  – trenér, závodník 
Pernický Stanislav  – manažer 
Škeřík Jiří   – trenér 
 
 
Žebříček závodníků sezóny 2009 
Žebříček zpracovává i nadále Ing. Mikač. Apelace na všechny přítomné, aby výsledky soutěží 
posílali nejen ing. Zemánkové, ale také ing. Mikačovi. 
 
Připomínky 
p. Popelář: Nominace na MS – měla by se předem schvalovat. 
p. Škeřík: Nominace se již schvaluje, MS v Andoře bylo schváleno na minulém zasedání. 
Ing. Pernický: Každý člen reprezentačního týmu obdržel před odjezdem do Andory pověření Rady 
ČRS k reprezentaci 
 
p. Maixner: Je třeba si vychovávat mladé závodníky, což je otázka spousty let. Od roku 2010 bude 
fungovat B tým, který bude spolupracovat s A týmem. Cílem je výchova a příprava 15 – 17ti-letých 
závodníků. 
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p. Možkovský: Závodník repre, který má jakékoliv připomínky k závodu, měl by tyto dát vědět jen 
svému týmu, případně SO, nikoliv je „ventilovat“ v okruhu svých známých nebo mimo reprezentační 
tým či odbor. 
 
5)  Vyhodnocení výběrové řízení na funkci státního trenéra reprezentačního týmu 
mužů na sezonu 2010-2013 
Předseda odboru informoval přítomné, že v termínu byla na sportovní oddělení doručena pouze jedna 
přihláška od p. Maixnera, který má o funkci i nadále vážný zájem.  Současně doporučil, aby odbor 
pověřil Davida Maixnera výkonem funkce státního trenéra i na další období. Po krátké rozpravě 
proběhlo hlasování. 
hlasování  pro:         9  
         proti:         - 
  zdrželi se:    - 
Usnesení odboru: David Maixner se stává na příští 4 roky státním trenérem reprezentace mužů 
v LRU-přívlač. 
 
6)  Vypsání výběrové řízení na funkci státního trenéra reprezentačního týmu 
mládeže a juniorů na sezonu 2010-2013 
Ing. Pernický: Výběrové řízení bude vypsáno do konce února 2010, na jarním zasedání se uvedené 
projedná. Do ukončení výběrového řízení navrhuje pověřit touto funkcí Václava Nekvapila. 
hlasování  pro:         9  
         proti:         - 
  zdrželi se:    - 
Usnesení odboru: Václav Nekvapil je pověřen výkonem funkce státního trenéra reprezentace 
mládeže a juniorů do jarního zasedání SO LRU-přívlač. 
 
7)  Změny soutěžního řádu 
Měnily se nebo nově vznikly tyto články: 
 
2 b1) Mezinárodní mistrovství ČR –  hlasování  pro:         8  
              proti:         - 
       zdrželi se:    1 
2 b3) MMiČR kadeti a junioři hlasování  pro:         9  
       proti:         - 
       zdrželi se:    - 
3 a2) Centrální divize -    hlasování  pro:         9  
       proti:         - 
       zdrželi se:    - 
3 b1) Mezinárodní mistrovství ČR - hlasování  pro:         9 
       proti:         - 
       zdrželi se:    - 
4) Garant -     hlasování  pro:         9 
       proti:         - 
       zdrželi se:    - 
8) Měřič -     hlasování  pro:         9 
       proti:         - 
       zdrželi se:    - 
9) Závodník – statut -   hlasování  pro:         9 
       proti:         - 
       zdrželi se:    - 



 
 

Zápis ze zasedání SO LRU – přívlač 14. 11. 2009 

10) Závodník – práva a povinnosti - hlasování  pro:         9 
       proti:         - 
       zdrželi se:    - 
24) Sankce – návrh VČ na zmírnění sankce (pouze napomenutí a odebrání ryby) 
     - hlasování  pro:         4 
       proti:         3 
       zdrželi se:    2 
29) Reprezentace ČR a výběr reprezentantů – hlasování o ponechání tohoto článku beze změn 
     - hlasování  pro:         8 
       proti:         - 
       zdrželi se:    1 
 
      
8)  Změny závodního řádu 
Měnily se tyto články: 
 
2) Povolené způsoby lovu -   hlasování  pro:         8 
       proti:         - 
       zdrželi se:    1 
4) Zakázané způsoby lovu (podběrák) - hlasování  pro:         8 
       proti:         1 
       zdrželi se:    - 
6) Závodní úsek  

- označení se neprovádí -  
     hlasování  pro:         5 
  - označení se nemusí provádět 
     hlasování  pro:         4 
13) Bodování   
  - krajské přebory budou bodované dva závody     
     hlasování  pro:         8 
       proti:         1 
        zdrželi se:    - 
 
 
Tabulka - Bodové hodnocení závodů LRU přívlač: 
 
MMiČR -     hlasování  pro:         7 
       proti:         1 
        zdrželi se:    1 
 
Extraliga -     hlasování  pro:         8 
       proti:         - 
        zdrželi se:    1 
 
 
I. liga, II. liga, Centrální divize, Krajský přebor, poháry -  
     hlasování  pro:         9 
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9)  Návrh termínového kalendáře 2010 
      Do 15.12.2009 všichni předloží návrhy na TK 2010 ing. Pernickému. 
 
 
 
Závěrem předseda poděkoval přítomným za účast.  

 
 

 

  Termín příštího zasedání odboru: sobota 13. 3. 2010  od 10 hodin 

 
 
 
 

Zapsala:   Ing. Zemánková 
Ověřil a doplnil:  Ing. Pernický 
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P L Á N    P R Á C E 
 

sportovního odboru LRU – přívlač Rady ČRS  
na rok 2010 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * *  
 
 
� Uskute čnit plánovaná zasedání odboru – 2 x za rok. 
 
� Pokračovat v organizování sportovních akcí a tuto činnost provád ět ve spolupráci 

s komisí rozhod čích ČRS (pověřenými rozhod čími pro LRU p řívlač), územními svazy, 
místními organizacemi a sportovními kluby. Zajistit  jejich v časné pov ěření po řadatelstvím 
konkrétních sout ěží.  
 

� Zajistit po řádání závod ů a sout ěží podle termínového kalendá ře a usilovat o další 
zlepšení jejich úrovn ě. Zajistit pot řebný po čet rozhod čích a zabezpe čit objektivitu 
hodnocení po řádaných sout ěží. 

 
� Vyhlásit nominaci reprezentant ů na mezinárodní závody. 
 
� Zajistit ú čast reprezentace na MS v Chorvatsku. 
 
� Podle pot řeby provést úpravu závodního a sout ěžního řádu a informovat o t ěchto 

změnách závodníky a po řadatele. 
 
� Pokračovat v zapo čaté tradici po řádání samostatných závod ů pro mládež. 
      Podporovat  práci s  mládeží. 
 
� Pokračovat ve vydávání registra čních pr ůkazů, včetně povinného registra čního p říspěvku 

(registra ční známky) aktivních sportovc ů ČRS „Na podporu sportovní činnosti a rybá řské 
reprezentace ČR“. 

 
� Vyhodnotit pr ůběh sezóny a po řádaných akcí. 

 
� Požádat mezinárodní organizaci FIPS e.d. o  p řidělení po řadatelství MS 2012. 
 
� Zpracovat a vydat výsledky sout ěží za rok 2010. 
 
� Vyhlásit nejlepšího sportovce roku 2010. 
 
� Vydat celostátní žeb říček LRU – p řívlač za rok 2010. 
 
� Propagovat činnost LRU – p řívlač na webových stránkách ČRS, v tisku (populariza ční 

a odborné články), vlastními autorskými publikacemi a v ostatn ích sd ělovacích 
prost ředcích. 

 
 


