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Statut Závodního �ádu LRU - p�ívla� 
 

I. Závodní �ád je souhrn ustanovení, kterými se upravují zp�soby lovu a pr�b�h závod� v lovu ryb 
udicí p�ívla�í (dále jen LRU-p�ívla�) v rámci �eské republiky v sou�innosti se Sout�žním �ádem. 
II. Závody v LRU-p�ívla�, které jsou za�azeny do termínového kalendá�e jako bodované, se mohou 
konat jen podle tohoto Závodního �ádu. 
III. Zm�ny a dopl�ky Závodního �ádu provádí Sportovní odbor  LRU-p�ívla� (dále SO). SO také 
p�ísluší výklad tohoto Závodního �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. 

 
 

Závodní �ád pro lov ryb udicí – p�ívla� r. 2009 a dále 
Schválený SO LRU – p�ívla� dne 17.1. 2009 

  

1) Povinné ná�adí a vybavení  
Každý závodník musí být na závod vybaven minimáln� níže uvedeným ná�adím s tímto 
omezením: 
- rybá�ský prut s o�ky v délce maximáln� 360 cm nebo 12 stop 
- smekací naviják nebo multiplikátor 
- vlasec nebo pletená š��ra libovolného pr�m�ru a délky 
- podb�rák s bezuzlovou sí�ovinou nepoškozující rybu  
- vezírek s kruhy zhotovený z bezuzlové sí�oviny (max. velikosti nataženého oka 20 mm) 

nepoškozující rybu nebo vhodná, dostate�n� prostorná nádoba na p�echodné uchovávání 
menších úlovk�  

- vyproš�ova� há�k� 
- m��idlo.  

 
 

2) Povolené zp�soby lovu 
P�i lovu se smí používat pouze jeden prut, který závodník drží v ruce. Po�et p�ipravených prut� 
není omezen. 
Pohyb nástrahy ve vod� se provádí navíjením vlasce do navijáku, pohybem prutu, využitím 
pohybu vody nebo kombinací t�chto zp�sob�. 
Lov m�že být provád�n ze b�ehu nebo brod�ním, pokud je brod�ní povoleno.  
Lov je povolen pouze ze b�ehu, na kterém je vyty�en závodní úsek. Po�adatel však m�že 
s ohledem na místní podmínky povolit lov i z prot�jšího b�ehu, musí však provést stejné ozna�ení 
závodního úseku i na prot�jším b�ehu. 
Závodník smí lovit jen ve svém závodním úseku. Nesmí nahazovat a vodit nástrahu ve vedlejších 
úsecích. V p�ípad�, že se takto proviní, bude okamžit� napomenut. Ryba viditeln� uniklá p�i 
zdolávání do vedlejšího závodního úseku se do bodování nepo�ítá.  

 
 

3) Povolené nástrahy  
Jsou povoleny pouze um�lé vlá�ecí nástrahy. P�i lovu je povolena pouze jedna nástraha opat�ená 
há�ky.  
Povolené nástrahy musí být osazeny originálními jedno, dvoj �i trojhá�ky bez „protihrotu“ anebo 
jedno, dvoj, �i trojhá�ky s hroty zamá�knutými �i jinak odstran�nými. Kontrola se provádí 
vizuáln�, v p�ípad� pochybností zapíchnutím há�ku do bavln�né látky – z té se musí dát há�ek 
vytáhnout bez zadrhnutí (látku zajiš�uje po�adatel). T�lo nástrahy m�že být p�i kontrole skryto. 
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Pokud bude p�i kontrole zjišt�n „protihrot“, do bodovacího pr�kazu se zaznamená �as, 
závodníkovi se ud�lí napomenutí a veškerý, v závod� do této doby bodovaný úlovek se anuluje – 
v opakovaném p�ípad� je závodník diskvalifikován. 
Jednotlivé nástrahy mohou být opat�eny maximáln� dv�ma kusy jednohá�k�, dvojhá�k�, 
trojhá�k� nebo jejich kombinací. Toto neplatí u wobler�, u kterých po�et há�k� je dán výrobcem. 
Pokud jsou nástrahy zkombinovány do tandemu, m�že být há�ky opat�ena pouze jedna z nástrah. 
Pokud jsou p�ed nástrahou použita r�zná dráždidla, nesmí být tato dráždidla opat�ena há�ky. 
Na nástrahy nebo dráždidla se mohou aplikovat r�zné chu�ové stimulátory. 
Je povoleno používat návazec z lanka, p�ed nástrahu upev�ovat potápivou zát�ž a za�ízení, které 
zabra�uje kroucení vlasce.  
Ustanovení o nástrahách platí i pro oficiální trénink. 
 
 

4) Zakázané zp�soby lovu 
Je zakázáno vnad�ní, používání splávku �i jiných podobných, na vod� plovoucích �i ve vodním 
sloupci vznášejících se prost�edk� upevn�ných mimo nástrahu. 
Je zakázáno úmyslné podsekávání ryb. 
Je zakázán lov ze silni�ních �i vodních staveb, mol a jakýchkoliv plovoucích i neplovoucích 
za�ízení, pokud se nejedná o lodní závod. 
Na stojatých vodách je zakázáno brod�ní v krajních t�etinách závodního úseku. 
Na tocích, jejichž ší�ka je menší než 10 m, je brod�ní p�i lovu zakázáno. 
Závodník lovící ve vod� musí zdolávanou rybu vylovit pouze podb�rákem. Ryba vylovená rukou 
se do úlovku nesmí zapo�ítat.  
Je zakázáno evidentní vyhazování ulovené ryby pomocí prutu na b�eh. 

 
 

5) Závodní tra� 
Je to �ást povodí, na kterém probíhá závod. 
Závody se mohou po�ádat: 
- na tekoucích vodách (�eky, kanály)  
- na stojatých vodách (rybníky, nádrže, jezera). 
Pokud je ší�ka závodní trat� v pr�m�ru alespo� 20 m, je možné vyty�it závodní úseky v jiném 
závodu kola i na prot�jším b�ehu, ne však v jednom dni.  
Pokud je �eka širší než 60 metr�, m�že ten den prob�hnout druhý závod na protilehlém b�ehu.  
Závodní tra� nemusí tvo�it jeden celek, m�že být p�erušována ( podle místních podmínek ). 
Po�adatel je povinen p�ipravit na jím po�ádané kolo nebo bodovaný pohárový závod alespo� dv� 
závodní trat� a závod organizovat tak, aby se na tratích lovilo st�ídav�. 
Na závodní trati je zakázán trénink pro všechny ú�astníky závod� 21 dní p�ed zahájením závod�. 
Aby se vylou�il rybolov rybá�ské ve�ejnosti na závodní trati v dob� konání závodu, musí být tra� 
na p�ístupových místech v�as ozna�ena zákazovými tabulemi. 

 O zp�sobilosti závodní trat� rozhoduje hlavní rozhod�í ve spolupráci s po�adatelem.  
 V p�ípad� neshody tento problém �eší porota. 

 
 

6) Závodní úsek 
Závodní úsek je �ást vodní plochy a b�ehu na závodní trati, ve které se m�že pohybovat a lovit 
pouze ten závodník, kterému je daný závodní úsek ur�en – vstup mají povolen i osoby jmenované 
v S�. 
 

       a)  Závodní úsek na vodním toku (�eka, �í�ka, kanál...). 
Je to úsek ozna�ený na obou koncích viditelnými zna�kami a ohrani�ený pomyslnými kolmicemi 
od t�chto zna�ek na druhý b�eh.  
Ší�ka úseku na b�ehu se �ídí p�ístupností terénu, úsek nesmí být širší než 15 m. 
Závodní úseky v daném závodu se mají vyty�it pouze na jednom b�ehu. Pokud na menších tocích 
pod 20 metr� ší�e toku jsou oba b�ehy snadno dostupné (v závodní trati je lávka, most), je možné 
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vyty�it závodní úseky na obou b�ezích, ne však proti sob�. Tuto výjimku musí posoudit hlavní 
rozhod�í. �as na rotaci je nutno p�izp�sobit daným podmínkám. 
Pokud je ší�ka toku v�tší než 60 metr� a oba b�ehy jsou snadno dostupné (most, p�ívoz...), je 
možné vyty�it závodní úseky a sektory i na obou b�ezích. �as na rotaci je nutno p�izp�sobit 
daným podmínkám. 
Pro vyty�ení délky závodního úseku je rozhodující ší�ka a hloubka vody v konkrétním úseku.  
Závodní úsek musí být vyty�en tak, aby do n�ho nezasahoval �i v n�m nebyl most �i lávka s pilí�i 
ve vod�, jiná v�tší vodní stavba, molo, zakotvená lo	 nebo p�ítok (potok, kanál).  
Závodní úsek nesmí být vyty�en pod splavy, jezy a p�ehradami ve vzdálenosti do 100 m od t�lesa 
dle charakteru toku. P�esnou vzdálenost ur�í po�adatel.  
Pokud nelze v závodním úseku brodit, musí být lov ze b�ehu možný alespo� z poloviny délky 
b�ehu - pokud není, musí být závodní úsek p�im��en� prodloužen. 
Závodní úsek musí tvo�it jeden celek, nesmí být p�erušován. 
Na tekoucích vodách musí být závodní úsek dlouhý minimáln� 50m. Pokud se ší�ka toku v daném 
závodním úseku pohybuje kolem 10ti metr� nebo pokud je daný závodní úsek, oproti jiným 
úsek�m, p�íliš m�lký, musí být jeho délka alespo� 75metr�.  
Po�adatel závodu je povinen dbát na vyrovnanost závodních úsek� s ohledem na ší�ku a hloubku 
toku a tím i jeho p�edpokládané zarybn�ní. 
 

      b)  Závodní úsek na stojatých vodách (nádrž, jezero, rybník,..) 
Na tomto typu vody platí stejná pravidla jako na vodním toku. Neplatí ovšem podmínky p�ízna�né 
pro vodní toky – ší�ka toku, prot�jší b�eh, splavy �i jezy. Ostatní podmínky pro vyty�ení 
závodního úseku jsou však stejné. 
Na tomto typu vod platí stejná pravidla jako na vodním toku mimo ustanovení pro jez.  
Na stojatých vodách musí být závodní úsek dlouhý minimáln� 50 m. 
Na obou typech vod ( pokud je tra� dostate�n� dlouhá ) m�že po�adatel vyty�it mezi všemi 
závodními úseky závodní trati neutrální úseky dlouhé až 5 metr�. Do tohoto neutrálního úseku 
nemá nikdo p�ístup a nelze jej používat k lovu. 

 
 

7) Doba závodu, signály    
Doba závodu je definována jako �asový úsek, ve kterém probíhají jednotlivé �ásti závodu. Tyto 
�ásti závodu jsou oznamovány signály: 
1. signál – p�íprava na závod. Po tomto signálu m�že závodník vstoupit do svého závodního úseku 
a p�ipravovat se na závod dle vlastní úvahy. Nesmí však lovit ani vstupovat do vody. 
2. signál – zahájení první �ásti závodu.  
3. signál – ukon�ení první �ásti závodu. 
P�estávka na rotaci – závodník podepíše bodovací list první �ásti závodu a p�emístí se na druhý 
závodní úsek, kde se p�ipravuje na druhou �ást závodu. 
4. signál – zahájení druhé �ásti závodu. 
5. signál – ukon�ení druhé �ásti závodu. 
Vzhledem ke zna�né délce závodní trat� je nutné, aby byly signály slyšitelné po celé závodní trati. 
Pouhé p�edávání signál� mezi závodníky ústn� je nep�ípustné. 
 

 

    8) P�erušení nebo p�ed�asné ukon�ení závodu  
 P�erušení nebo p�ed�asné ukon�ení závodu je pouze v kompetenci hlavního rozhod�ího.  

 Hlavní rozhod�í musí p�erušit nebo ukon�it závod v p�ípad� vzniku nebezpe�né situace, kdy m�že 
být ohroženo zdraví �i životy ú�astník� závod� – bou�ka, vich�ice, p�ívalová voda nebo i jiná 
nep�edvídatelná událost. 

 
 

9) Zacházení s rybou a p�echovávání úlovk� 
S ulovenou rybou se musí zacházet co nejšetrn�ji, aby se p�edešlo jejímu poškození nebo úhynu. 
Úmyslné usmrcení i poškozené ryby je p�ísn� zakázáno. 



 4

Pokud ryba uhyne �i je její stav beznad�jný, nesmí být již pušt�na zp�t do vody. P�edá se 
po�adateli, který s touto rybou naloží podle svých dispozic. 
Neur�í li po�adatel jinak, smí p�i brod�ní závodník uložit do povoleného p�enosného vezírku 
maximáln� 5 ryb – za stav t�chto ryb nese plnou odpov�dnost.  
Není dovoleno uchovávat ušlechtilé a lososovité ryby ve vezírku. Tyto ryby se po vylovení ihned 
zm��í a musí být ihned pušt�ny zp�t do vody. 
P�i závodech organizovaných zp�sobem jako MMi�R m�že po�adatel povolit ukládat do vezírku 
�i nádoby všechny druhy ryb po dobu nezbytn� nutnou (do p�íchodu rozhod�ího). 

 
 

   10) Uznávané úlovky 
Aby mohla  být  ryba uznaným úlovkem, musí  být  ulovena  jen  zp�sobem  povoleným S� a Z� 
a musí být zaseknuta  minimáln�  jedním há�kem v hlavové �ásti ohrani�ené sk�elovým obloukem 
a prsními ploutvemi. 
Ryba vylovená po signálu ukon�ujícím �ást závodu nebo závod se do úlovku nepo�ítá a musí být 
pušt�na zp�t do vody. 

 
 

    11) Hodnocení úlovk� podle druh� ryb 
Všechny ulovené ryby (s výjimkou ryb pod stanovenou délku) jsou hodnoceny m��ením jejich 
délky a bodováním výsledku m��ení. 
Po�adatel m�že stanovit nejmenší délky hodnocených druh� ryb – minimální délka je 150 mm 
mimo ryb s výjimkou. Výjimkou je jelec tlouš�, který má stanovenou minimální míru 100 mm a 
okoun �í�ní, který lovnou míru stanovenou nemá.  
Ouklej obecná a ouklejka pruhovaná jsou z hodnocení úlovk� vy�azeny. 

        M��ení úlovku 
Ulovené ryby se m��í v p�edepsaném m�rném korýtku. Ryba se m��í od špi�ky hlavy po nejdelší 
konec složené ocasní ploutve. Pokud je ryba delší než m�rné korýtko, dom��í se její délka metrem. 

        Bodování podle druh� ryb 
Bodované druhy ryb se d�lí do dvou skupin – každá skupina je bodována rozdíln�. 
Rozlišují se: vyjmenované druhy ryb a ostatní druhy ryb 

        Vyjmenované druhy ryb: 
Štika obecná, candát obecný, candát východní, bolen dravý, sumec velký, okoun �í�ní, jelec 
tlouš�, jelec jesen, jelec proudník, pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, hlavatka obecná, 
lipan podhorní, síhové, okounek pstruhový, ježdík obecný, ježdík žlutý, sume�ek americký, mník 
jednovousý, parma obecná, úho� �í�ní, ostrucha k�ivo�ará, jesete�i, drsek menší, drsek v�tší a 
k�íženci t�chto druh� ryb. 

         Ostatní druhy ryb:  Všechny nevyjmenované druhy ryb mimo ryb vy�azených z bodování. 
          
         Bodování výsledku m��ení 

- vyjmenované druhy ryb, které dosahují nejmenší délky 150 mm anebo nejmenší povolené 
délky se hodnotí za každý milimetr dosažené délky – 1 mm = 1 bod 

- ostatní druhy ryb, které dosahují nejmenší délky 150 mm anebo nejmenší povolené délky se 
hodnotí za každý centimetr dosažené délky – 1 cm = 1 bod. Zaokrouhluje se sm�rem dol� na 
celé centimetry 

-    všechny ulovené bodovatelné ryby nedosahující povolené délky se hodnotí - 1 kus = 1 bod. 
 
 

    12) M��ící za�ízení 
M��ící korýtko je zhotovené z um�lé hmoty o minimální délce 500 mm. Je oblého pr��ezu o 
minimálním pr�m�ru 125 mm a ukon�eno jedním, kolmo upevn�ným �elem. Vlepený metr 
s milimetrovým d�lením musí procházet st�edem korýtka a jeho za�átek musí být p�esn� u �ela. 

 
 

   13) Bodování podle umíst�ní v závodu 
Pro pot�ebu sestavení výkonnostních žeb�í�k� je bodováno umíst�ní jednotlivc� v závodech nebo 
v �ástech závodu. 
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Bodování umíst�ní v závodu nebo v �ásti závodu v sout�žích r�zného typu je stanoveno v tabulce 
bodování. 
Po�adí v jednotlivých typech sout�ží se boduje tímto zp�sobem: 
- I. a II.liga 

Boduje se umíst�ní v každém závodu kola – v jednom kole každý závodník 2 závody  
- Centrální divize 

Boduje se umíst�ní v každém závodu kola – v jednom kole každý závodník 2 závody. 
Pokud se  Centrální divize  zú�astní  mén�  než 6 družstev, snižuje se bodování vít�ze závodu 
a následných umíst�ní o po�et chyb�jících družstev 

- MMi�R 
Boduje se umíst�ní v každém sektoru – jeden závod 4 sektory muži a 1 sektor ženy bez 
závodník� cizích stát�. P�íklad: nejlepší závodník �R v sektoru má umíst�ní 3 – boduje se 
umíst�ní 1 

- Krajské p�ebory 
Boduje se po�adí v každém závodu – 4 závody jednotlivc�. 
Pokud se krajské kvalifikace zú�astní mén� než 12 závodník�, snižuje se bodové hodnocení 
vít�ze a následných umíst�ní o po�adí chyb�jících závodník�. 

- Pohárové závody bodované  
Boduje se absolutní po�adí v poháru za podmínky, že se poháru zú�astní minimáln� 16 
registrovaných závodník�. 

 
 

14) Výkonnostní žeb�í�ky  
Celostátní výkonnostní žeb�í�ek závodník� bez rozlišení kategorie se sestavuje jen z výsledk� 
bodovaných závod� a zpracovává jej osoba pov��ená SO LRU- p�ívla�. Žeb�í�ek je sestavován pr�b�žn� 
podle  zasílaných výsledk� jednotlivých sout�ží a je k dispozici na internetových stránkách Rady �RS. 
Na podzimním zasedání SO  je schválen jako kone�ný. 
Závodníkovi se do žeb�í�ku zapo�ítává max. 8 nejlepších výsledk� z bodovaných závod� daného roku. 
Jednotlivé ÚS sestavují krajské výkonnostní žeb�í�ky závodník� organizovaných v jejich p�sobnosti 
podle stejných pravidel. 
 

Závodníci se za�azují do výkonnostních t�íd podle umíst�ní v celostátním žeb�í�ku takto: 
Mistrovská t�ída ………………………...      1. – 12. místo 
I. výkon.t�ída………………………    13. – 26. místo 
II. výkon.t�ída………………………        27. – 40. místo 
III. výkon.t�ída………………………    41. – 60. místo 
IV. výkon.t�ída………………………    61.  místo a více 

Závodníci, kte�í dosáhnou Mistrovské t�ídy, budou každoro�n� ocen�ni prestižním odznakem 
s p�íslušným letopo�tem. P�t jednotlivých sérií po 12ti odznacích v�novala MO Praha 5 – Radlice.  
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      Bodové hodnocení závod�  LRU – p�ívla� 

 
 

umíst�ní 
závod 
sektor 

 
MMi�R 

 
I.liga 

 
II.liga 

Centrální 
divize 

Krajský 
p�ebor 

 
poháry 

1 34 32 28 12 24 20 

2 30 30 26 10 22 18 

3 26 28 24 8 20 16 

4 22 26 22 6 18 14 

5 18 24 20 4 16 12 

6 14 22 18 2 14 10 

7 10 20 16  12 8 

8 6 18 14  10 6 

9 2 16 12  8 4 

10  14 10  6 2 

11  12 8  4  

12  10 6  2  

13  8 4    

14  6 2    

15  4 1    

16  2     

 
 

- závodník�m se zapo�ítává 8 nejlepších výsledk� v roce 
 

- pokud se Centrální divize zú�astní mén� než 6 družstev, snižuje se bodové hodnocení vít�ze závodu 
a následných umíst�ní o po�et chyb�jících družstev 

- pokud se krajského p�eboru zú�astní mén� než 12 závodník�, snižuje se bodové hodnocení  vít�ze 
závodu a následných umíst�ní o chyb�jící po�adí závodník� 

- pokud je na MMi�R  žen v sektoru nižší po�et závodnic než  
       v sektorech muž�,  snižuje s  bodové hodnocení vít�zky v sektoru a následných  
       umíst�ní o  chyb�jící  po�adí závodnic 
 

- pokud je po�adí závodníka na desetinná místa, zaokrouhlí se sm�rem dol� (k nižšímu 
         umíst�ní) a k tomuto umíst�ní se vyhledá p�íslušná bodová sazba v tabulce 
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Obsah: 
Statut – str.1 
1) Povinné ná�adí a vybavení - str.1 
2) Povolené zp�soby lovu – str.1 
3) Povolené nástrahy – str.1 
4) Zakázané zp�soby lovu – str.2 
5) Závodní tra� - str.2 
6) Závodní úsek – str.2 
7) Doba závodu, signály – str.3 
8) P�erušení nebo p�ed�asné ukon�ení závodu – str.3 
9) Zacházení s rybou a p�echovávání úlovk� – str.3 
10) Uznávané úlovky – str.4 
11) Hodnocení úlovk� podle druh� ryb – str.4 
12) M��ící za�ízení - str.4 
13) Bodování podle umíst�ní v závodu – str.4 
14) Výkonnostní žeb�í�ky – str.5 
Bodové hodnocení závod� do žeb�í�ku – str.6 
Obsah a rejst�ík – str.7 
       
 
 

Rejst�ík 

 
 

B P úlovek, hodnocení - 4 
bodování do žeb�í�ku - 4 po�et prut� - 1 úlovek, m��ení - 4 
bodování výsledku m��ení - 4 podb�rák - 1 úlovek, p�echovávání - 3 
D pohyb nástrahy  - 1 úlovky uznávané - 4 
délka prutu – 1 povolené zp�soby lovu - 1 V 
doba závodu - 3 protihrot - kontrola - 1 vezírek - 1 
H protihrot - sankce - 2 vezírek, po�et ryb - 4 
há�ky – 1 p�ed�asné ukon�ení závodu - 3 vezírek, ušlechtilé ryby – 4 
há�ky - po�et na nástraze - 2 p�echovávání úlovk� - 3 vezírek, Mi�R – 4 
CH p�erušení závodu - 3 vnad�ní - 2 
chu�ový stimulátor - 2 R vstup do závod. úseku - 2 
K ryba uhynulá - 4 vyhazování ryby prutem - 2 
korýtko m��ící - 4 ryba uniklá mimo úsek - 1 Z 
L                                                                                                                ryba, usmrcení - 3 zakázané zp�soby lovu - 2 
lov v závod. úseku - 1 ryba, vylovení - 2 zákazové tabule - 2 
lov ze b�ehu –   1       ryba, zacházení s ní - 3 zát�ž - 2 
N ryba. ostatní druhy - 4 závodní tra� - 2 
nádoba na ryby - 1 ryby, vyjmenované druhy - 4 závodní úsek - 2 
nástrahy - 1 S závod. úsek, �eka - 2 
nástraha – kontrola - 1 splávek - 2 závodní úsek . stoják 3 
nástrahy trénink - 2 T zp�sobilost trati - 2 
ná�adí a vybavení – 1 tandem – há�ky - 2  
naviják - 1 trénink na závodní trati - 2  
O U  
ostatní druhy ryb - 4 úlovek, bodování dle druh�  - 4  


