
Otázky pro rozhodčí v LRU Feeder  
 
Závodní a soutěžní řád platný pro rok 2017 
(aktualizováno 14.3.2017)  
 
1. V případě bouřky se závod započítává, odchytá-li se 

minimálně:  
a. Polovina závodu  
b. Půl hodiny závodu  
c. Dvě hodiny závodu 
  
2. Do ohraničeného 

sektoru pro závodníky smí vstoupit kromě závodníka:  
a. Označený trenér a diváci  
b. Viditelně označení rozhodčí, zaregistrovaní a označení 
trenéři, případně členové  
JURY, fotograf se souhlasem závodníka, rozhodčího a 
sousedních závodníků  
c. Nikdo  
 
3. Příprava trvá: 

a. 60 minut 
b. 90 minut 
c. 120 minut 
 
4. Po dobu závodu závodník:  

a. Nesmí vstupovat do vody  
b. Smí vstoupit do vody pouze v případě, že to vyžaduje 
šetrné podebrání ryby  
c. Smí vstoupit do vody pouze pro vodu na navlhčení 
krmení  
 
5. Během závodu závodníkovi:  

a. Smí pomáhat pouze trenér, ostatním je to zakázáno  



b. Nikdo nesmí pomáhat  
c. Smí pomáhat pouze označený trenér, ostatní smějí 
pouze radit  
 
6. Pokud si závodník sedne na jiné mí 
sto, než si vylosoval, může za to:  
a. Rozhodčí, protože jeho povinností je zkontrolovat 
rozmístění  
b. Trenér, protože on odpovídá za svoje družstvo  
c. Závodník  
 
7. Maximální množství krmení na jedno kolo:  
a. Určuje každý pořadatel v propozicích, ale do 12l  
b. Je 17l a musí být připravené, prosáté k použití mimo 
hlíny  
c. Je neomezené, ale musí být prosáté i s hlínou 
 
8. Během přípravy smí rozhodčí a komise Jury 
zkontrolovat krmení:  
a. po signálu kontrola krmení 
b. 15 minut po signálu vstup do sektoru 
c. Ihned od začátku přípravy 
  
9. Naše nejnižší soutěž je:  

a. přebor Čech 
b. Gram Prix Čech 
c. divize 
 
10. Jaké množství velké patentky je povoleno:  

a. 0,5 l nad rámec povolených 2,5l živých nástrah  
b. 0,25 l nad rámec povolených 2,5l živých  
nástrah  
c. 0,125 l nad rámec povolených 2,5l živých nástrah  
 



11. Vezírek:  

a. Musí mít minimální délku 3m a průměr 40cm  
b. Musí mít minimální délku 4m a průměr 40cm  
c. Musí mít minimální délku, kterou určí pořadatel  
 
12. Celkové množství živé nástrahy 

na jedno kolo:  
a. Určuje pořadatel v propozicích, ale patentka je 
zakázána  
b. Určuje pořadatel v propozicích, patentka je povolena 
max 1l  
c. Určuje pořadatel v propozicích.  
 
13. Ryba, která během závodu při zdolávání přejede do 

sousedního sektoru:  
a.Není bodovaná a musí se pustit  
b. Je platná, ale nesmí však kontaktovat sousedovu udici 
(zamotáním), ani ho nesmí omezit v rybolovu, o všem 
rozhoduje rozhodčí po okamžitém protestu poškozeného  
závodníka  
c. Je bodovaná, pokud je zdolána do jedné minuty  
 
14. Udice je povolena:  

a. Pouze s jedním háčkem a potápivou nedělitelnou zátěží 
o minimální váze 10g  
b. Pouze s jedním háčkem bez protihrou a zátěží 10g  
c. S dvěma háčky, nebo jedním dvoj nebo troj háčkem  
 
15. Závodník během závodu při zdolání ryby smí znovu 

nahodit:  
a. Při prokazatelném vylovení ryby z vody  
b. Při prokazatelném vyproštění háčku rybě 
z tlamy 
c. Při vyproštění háčku a uložení ryby do vezírku  



16. Povinná výbava závodníka je:  

a. Podběrák, vezírek, kýbl, měrné misky  
b. Podběrák, vezírek, vyprošťovač háčků  
c. Podběrák, vezírek, kýbl  
 
17. Na tekoucích vodách je sektor A 1:  

a. Vždy dole po proudu  
b. Vždy nahoře proti proudu  
c. Záleží na traťovém komisaři, jak trať vyměří  
 
18. Na stojatých vodách je sektor A1: 

a. vždy vpravo při pohledu na vodu 
b. vždy vlevo při pohledu na vodu 
c. podle potřeby pořadatele vpravo nebo vlevo 
 
19. V případě kontroly krmení a naměření nadbytečného 

množství:  
a. se provinivšímu závodníkovi nadbytečné krmení 
odebere, a je-li to více, jak 10% se penalizuje +1bodem k 
celkovému umístění v sektoru  
b. Se provinivšímu závodníkovi nadbytečné krmení 
odebere, a je-li to více, jak 10% se penalizuje +5body k 
celkovému umístění v sektoru  
c. Se provinivšímu závodníkovi krmení odebere a tento se 
pouze napomíná  
 
20. Ulovené ryby se hodnotí:  

a. Neměří, pouze váží 1g=1bod  
b. Váží a počítají 1g=1bod a 1ks=1bod  
c. Měří 1cm=1bod  
 
21. Po zvážení závodník:  

a. Podepíše zapsaný úlovek a ryby pustí  
b. Podepíše zapsaný úlovek a ryby si ponechá  



c. Pustí ryby, podepsat musí trenér  
 
22. Pořadí v sektoru určuje:  

a. Největší chycená ryba  
b. Největší váha v gramech  
c. Nejvíce ryb v kusech  
 
23. V případě, že v sektoru sedí 10 lidí a první dva mají 

stejnou váhu:  
a. Mají oba jedničku a další nejvyšší váha trojku  
b. O jedničku si losují  
c. Umístění se půlí, takže mají oba 1,5 a další trojku  
 
24. V případě, že v sektoru sedí 10 lidí a první tři chytili 
rybu, ostatní ne:  
a. Je umístění první = 1, druhý=2, třetí=3 a ostatní všichni 
mají 4  
b. Je umístění první=1, druhý=2, třetí=3 a ostatní všichni 
10  
c. Je umístění první=1, druhý=2, třetí=3, dále se sečte 
4+10=14děleno 2 = 7, ostatní mají všichni 7  
 
25. V případě, že v sektoru sedí 10 lidí, nikdo nechytne 

rybu:  
a. Mají všichni umístění 2  
b. Mají všichni umístění 10  
c. 10 + 1 = 11 děleno 2 = 5, 5 mají všichni umístění 5,5 
  
26. Závodníka může diskvalifikovat :  

a. Rozhodčí  
b. Jury  
c. Odbor 
 
27. Úlovky v sektoru se váží:  



a. Více váhami  
b. Jednou stejnou váhou  
c. Každý závodník si zváží ryby sám 
 
28. Vezírek s rybami se vyndá z vody a přemisťuje k váze:  
a. Po skončení závodu  
b. V okamžiku přiblížení váhy  
c. Po vyzvání závodníka vážným  
 
29. Signalizátory záběru (čihátka, splávky, elektronické 

hlásiče, ruka závodníka) to vše upevněno k vlasci nebo 
mimo něj  
a. Jsou povoleny  
b. Jsou zakázány s výjimkou ruky závodníka  
c. Jsou zakázány, k signalizaci záběru slouží pouze 
špička feederového prutu 
  
30. METHOD FEEDER:  
a. Je povolený 
b. Je zakázaný 
c. Jeho užití stanoví pořadatel 
 
31. Změřit hloubku a mapovat dno je pomocí echolotu, RC 

modelu nebo splávku: 
a. Zakázáno  
b. Povoleno  
c. Povoleno pouze v přípravě před závodem, v době 
závodu je zakázáno  
 
32. V případě, že závodníkovi dojde během závodu 

krmení:  
a. Může mu trenér přinést jiné  
b. Může mu označený pomocník přinést jiné  
c. Nesmí mu nikdo pomoci  



33. Jury by měla být ustanovena:  

a. Ze závodníků první desítky v tabulce  
b. Z hlavního rozhodčího a prvních tří přihlášených 
závodníků  
c. Z garanta nebo ředitele závodu, hlavního rozhodčího a 
tří odhlasovaných závodníků 
 
34. Krajní místo –forhond:  

a. Může závodník vylosovat několikrát za závod  
b. Může závodník vylosovat pouze jedenkrát v závodě  
c. Může závodník vylosovat pouze jedenkrát za rok 
  
35. Každý závodník může mít připraveno k závodu:  

a. Libovolné množství prutů  
b. Maximálně deset prutů  
c. Maximálně tolikprutů, kolik stačí v přípravě navázat  
 
36. Každý závodník: 

a. Je povinen se seznámit s pravidly, která si může přečíst 

před závodem  

b. Je povinen se seznámit s pravidly, a to potvrzuje 

přihlášením na závod a zaplacením startovného  

c. Je povinen se seznámit s pravidly, která se dozví při 

prezentaci  

37. Diskvalifikovaný závodník:  

a. Je bodován –obdrží pořadí rovnající se počtu zúčastněných 

závodníků v sektoru + 1  
b. Je bodován –obdrží pořadí rovnající se počtu zúčastněných 

závodníků v sektoru + 5  
c. Není bodován, je vyloučen  
 
38. Diskvalifikovaný závodník:  

a. Musí okamžitě opustit své místo  



b. Může dochytat, ale není bodován  
c. Je povinen v duchu Fair Play závod dokončit 
  
39. Závodníkovi, který se bez omluvy nezúčastní 

vyhlášení závodu:  
a. Bude odebráno umístění, avšak všem ostatním před 
ním a po něm body zůstávají  
b. Bude uděleno napomenutí + 5 bodů, které se 
započítává do dalšího závodu  
c. Bude uděleno napomenutí, které se započítává do 
dalšího závodu  
 
40. Pokud závodník opustí sektor před příchodem 

vážných, i když nedosáhl žádného úlovku a není přítomen 
při vážení:  
a. je okamžitě diskvalifikován  
b. je napomínán  
c. je napomínám a dostane + 5 bodů k umístění v sektoru  
 
 


