
Český rybářský svaz, z. s. 
Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10 

OODDBBOORR  RRYYBBOOLLOOVVNNÉÉ  TTEECCHHNNIIKKYY  

TELEFON: 274 811 751–3 (linka 135), mobil 720 163 092, e-mail: hnizdilova@rybsvaz.cz 

 

  

ŘŘáádd  OORRTT    

aa    

SSoouuttěěžžnníí  řřáádd  RRTT  
 

a jejich přílohy 
 
 
 
 
 
 

Schválené ORT 
platné od 4. 3. 2017 

 

 



 

 



 

 

OBSAH 

ŘÁD ODBORU RYBOLOVNÉ TECHNIKY ................................................................................... 1 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD RYBOLOVNÉ TECHNIKY .................................................................................. 3 

I. Všeobecné informace k soutěžím ...................................................................................... 3 

II. Mistrovské soutěže .......................................................................................................... 6 

III. Pohárové soutěže ........................................................................................................... 6 

IV. Ligové soutěže ................................................................................................................ 7 

V. Ostatní soutěže ............................................................................................................... 9 

VI. Losovací řád ................................................................................................................... 9 

VII. Registrace závodníků a pravidla hostování .................................................................... 9 

VIII. Mezinárodní soutěže .................................................................................................... 9 

IX. Řád pro výběr reprezentantů ........................................................................................ 10 

X. Práva a povinnosti reprezentantů .................................................................................. 10 

XI. Schvalování českých a světových rekordů ..................................................................... 11 

XII. Dopingová kontrola ..................................................................................................... 11 

XIII. Závěrečná ustanovení ................................................................................................. 12 

PŘÍLOHY ............................................................................................................................... 13 

I. Statut rozhodčího rybolovné techniky ............................................................................. 13 

II. Klíč k rozdělení finanční odměn na Českém poháru  ....................................................... 15 

III. Startovní poplatky ........................................................................................................ 15 

IV. Pojištění proti úrazům .................................................................................................. 15 

V. Směrnice Rady ČRS pro organizování sportovní činnosti v ČRS  ...................................... 16 

VI. Statut činnosti sportovních odborů LRU a RT při Radě ČRS............................................ 18 

 

 
 



Řád ORT a Soutěžní řád RT 

 

- 1 - 
www.rybsvaz.cz 

ŘÁD ODBORU RYBOLOVNÉ RECHNIKY 

1. Odbor rybolovné techniky (dále jen „ORT“) Českého rybářského svazu (dále jen „ČRS“) 

je poradním orgánem Republikové rady ČRS (dále jen „Rada ČRS“) a jako takový 

se řídí jejími usneseními.  

2. Tento Řád ORT podléhá „Směrnici Rady ČRS pro organizování sportovní činnosti 

v ČRS“ a „Statutu činnosti sportovních odborů LRU a RT při Radě ČRS“ a je pouze jeho 

doplněním a upřesněním. 

3. ORT je za svou činnost zodpovědný Radě ČRS, kterou pravidelně o své činnosti informuje. 

4. Předseda a místopředseda odboru je jmenován Radou ČRS na základě doporučení 

z hlasování členů odboru. 

5. Předseda odboru zastupuje a reprezentuje celý odbor v období mezi zasedáními 

a dodržuje dohodnuté postupy a závěry ze zasedání ORT. Místopředseda ORT zastupuje 

předsedu v jeho nepřítomnosti a má stejné povinnosti jako předseda při jeho zastupování. 

6. Státní trenér je navrhován na základě řádného výběrového řízení. O tomto návrhu se 

na zasedání hlasuje a po jeho výběru je předkládán Radě ČRS ke jmenování. Státní trenér 

si může vybrat asistenta na jednotlivé mezinárodní soutěže. Asistent státního trenéra 

se musí, stejně jako státní trenér, účastnit většiny domácích soutěží.  

7. Státní trenér se pravidelně zúčastňuje zasedání ORT. Předkládá zde své zprávy 

a poznatky z přípravy a výsledků reprezentace, navrhuje nominace na Mistrovství světa 

a ostatní mezinárodní závody. Současně předkládá požadavky na vybavení 

reprezentačních družstev. Podílí se s oddělením sportu na organizaci soustředění před 

MS, a zúčastňuje se mezinárodních závodů. 

8. Součástí ORT jsou i dva zástupci Komise rozhodčích zřízené při ORT s hlasem poradním 

(dále jen „KR“). Jsou navrhováni a voleni ORT.  Jejich činností je zajišťovat školení nových 

či stávajících rozhodčích RT, delegování rozhodčích na závody RT a kontrola jejich 

činnosti. Evidenci rozhodčích RT zajišťuje pracovník oddělení sportu a mládeže. Přílohou 

tohoto Řádu je Statut rozhodčího RT.  

9. Zasedání ORT svolává jeho předseda prostřednictvím oddělení sportu vždy 

v dostatečném časovém odstupu a tak, aby nenarušilo některou akci pořádanou 

samotným ORT nebo Radou ČRS. S programem zasedání musí být členové ORT 

seznámeni v dostatečném časovém předstihu před zasedáním.  Zasedání ORT vede jeho 

předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.  Předsedající zajistí vypracování zápisu 

a po ověření jeho distribuci.  

10. Ve výjimečných případech je možno hlasovat i písemnou formou, a to tak, že návrhy jsou 

rozeslány jednotlivým členům odboru, kteří se k nim v uvedeném termínu vyjádří. 

11. Řad ORT a Soutěžní řád nemohou obsahovat veškerou problematiku RT, a proto si ORT 
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vyhrazuje právo dodatečně provádět případná doplnění a upřesnění. 

12. Všechny důležité informace budou vždy uvedeny v brožuře RT, která je každý rok koncem 

března, tj. před začátkem sportovní sezóny, vydávána oddělením sportu a distribuována 

všem členům odboru, ÚS ČRS a MRS, pořadatelům soutěží, zástupcům přihlášených 

ligových družstev, rozhodčím RT a na vyžádání i ostatním zájemcům o průběh závodní 

sezóny RT. 

13. Veškeré informace ze zasedání a jednání ORT o přijatých rozhodnutích včetně jejich 

odůvodnění jsou ve svých ÚS, MO a klubům věnujícím se RT povinni poskytovat jednotliví 

členové ORT - zástupci jejich ÚS ČRS a MRS. 

14. Vydáním tohoto „Řádu ORT“ se ruší všechny dosud předcházející řády ORT včetně jejich 

dodatků. 

15. Tento „Řád ORT“ byl schválen na zasedání ORT dne 4. 3. 2017 a Radou ČRS dne 6.4.2017 

s platností od 6. 4. 2017 až do vydání dalších.  
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD RYBOLOVNÉ TECHNIKY 

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE K SOUTĚŽÍM 

1. Soutěže v RT probíhají na základě soutěžního řádu RT, mezinárodního závodního řádu 

a jejich případných dodatků. Platné řády, jejich schválené dodatky či změny a další 

důležité informace jsou uváděny v brožuře „Rybolovná technika“ (dále jen „brožura 

RT“) každoročně vydávané a distribuované oddělením sportu vždy koncem března 

(před zahájením sportovní sezóny). 

2. Všechny závody v termínovém kalendáři ORT musí být schváleny na jarním zasedání 

a pořadatelům musí být zaslána řádná pověření k uspořádání akce s uvedením výše 

částky příspěvku Rady ČRS. Návrh termínového kalendáře závodů vypracovává ORT 

na podzim s ohledem na mezinárodní termínové kalendáře tak, aby se nekryly domácí 

důležité a nominační závody s MS a vybranými závody Světového poháru (dále jen 

„SP“). 

3. Vyhlašovatelem soutěží uvedených v termínovém kalendáři ORT je sám ORT. 

4. Podání žádostí o pořádání závodů jednotlivými organizacemi musí být provedeno před 

podzimním zasedáním ORT na oddělení sportu. Sem se také začátkem následujícího 

roku zasílají přihlášky do ligových soutěží se soupiskami družstev. Termín podání bývá 

týden před jarním zasedáním ORT a je uváděn na přihlášce. 

5. MO a ÚS ČRS, MO MRS a kluby, které byly pověřeny organizací některé ze soutěží ORT, 

musí o pořádání závodů informovat oddělení sportu a všechny, kteří se zúčastní (včetně 

rozhodčích), vždy nejméně 21 dnů před uskutečněním akce, a to formou pozvánky 

s propozicemi a přiloženou přihláškou na závody. (Příslušné adresy jsou uváděny 

v brožuře RT.) 

6. Propozice závodů musí obsahovat: 

a) Úplný název soutěže, název pořádající organizace a kým byla pověřena. 

b) Všeobecná ustanovení: datum a čas závodu, místo konání, datum uzávěrky přihlášek 

a zpětnou adresu, program závodu, údaje o ubytování a stravování, případné 

stanovení limitů, kategorie, startovné, jméno garanta či ředitele závodu a hlavního 

rozhodčího, spojení na kontaktní osobu apod. 

c) Technická ustanovení: platný závodní řád, podmínky účasti, tituly a ceny pro vítěze, 

způsob a čas podání protestu, vybavení, rozlosování soutěže, možnost tréninku 

a popis cesty na místo konání závodu. 

7. Formuláře přihlášek na závody musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, kategorii, 

datum narození, číslo registračního průkazu a v případě požadavku na ubytování i adresu 

a číslo OP. To potvrdí a na přihlášce rovněž vyplní (mimo kategorie a s uvedením svého 

telefonu) i odpovědný zástupce vysílající organizace. Řádně podanou přihlášku nesmí 

pořadatel závodu bez udání vážného důvodu odmítnout. Naproti tomu nedostane-li 
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pořadatel přihlášku do týdne před konáním soutěže, není povinen zajistit ani účast 

ani ubytování. V případě nevyužití objednaného ubytování bez jeho řádného odhlášení 

předem je organizace povinna pořadateli vzniklé náklady na místě nebo dodatečně 

uhradit. Dojde-li ke komplikacím, může být příště po této organizaci vyžadována platba 

předem. 

8. Většina soutěží probíhá jako jednodenní akce, avšak i v tomto případě je nutné 

pro vzdálená družstva zajistit ubytování. Podle potřeby lze závody uskutečnit i jako akci 

dvoudenní. 

9. Cestovní a pobytové výlohy spojené s vysláním družstev vždy hradí vysílající organizace, 

stejně jako startovné jednotlivých závodníků, kteří zde za ni soutěží, a to jak stálých 

členů, tak i s jejím souhlasem hostujících. 

10. Vyhlášením výsledků jsou povinni se zúčastnit všechna družstva i jednotlivci. Závodníci 

jsou povinni nastoupit k zahájení i ukončení soutěže. Výjimku lze provést pouze 

v naléhavých případech a po předběžném projednání s ředitelem závodu. 

11. Po ukončení soutěže jsou pořadatelé povinni do měsíce na oddělení sportu zaslat zprávu 

garanta, hlavního rozhodčího (neučiní-li tak sám), vyúčtování akce a výsledkovou listinu 

podepsanou hlavním rozhodčím (včetně případného protokolu o překonání rekordu). 

Výsledky soutěže rozešlou i na všechny zúčastněné organizace v případě, že nebyly 

předány přímo na místě po jejím ukončení. Jsou-li zpracovány elektronicky, pošlou 

je obratem v této podobě na oddělení sportu k jejich aktuálnímu umístění na internetové 

stránky ČRS. 

12. V případě, kdy se z vážných důvodů nemohou ohlášené závody uskutečnit 

ve stanoveném termínu nebo se odvolávají, je pořadatel povinen toto oznámit 

přihlášeným organizacím doporučeným dopisem, telegramem, e-mailem nebo 

telefonicky vedoucímu družstva, rozhodčím a na oddělení sportu a to tak, aby odvolání 

bylo uskutečněno alespoň 3 dny před plánovaným termínem závodu.  Nesplnění této 

povinnosti zavazuje pořadatele závodu k náhradě všech výloh, které tímto přihlášeným 

organizacím vznikly. 

13. Dělení soutěží: 

a) mistrovské:  Mistrovství ČR seniorů 

Mistrovství ČR juniorů a žáků 

b) pohárové:   Český pohár (zpravidla 4 závody) 

c) ligové:   I. liga 

II. liga 

Liga mládeže 

Liga žen 

d) ostatní:   Pohár mládeže 

Veterán Cup  
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14. Kategorie v RT: 

a) muži 

b) ženy 

c) junioři do 18 let 

d) juniorky do 18 let 

e) žáci do 15 let 

f) žákyně do 15 let 

Disciplíny v RT: 

a) muži – pětiboj, sedmiboj, devítiboj 

b) ženy – pětiboj, sedmiboj 

c) junioři - pětiboj 

d) juniorky - pětiboj 

e) žáci - pětiboj 

f) žákyně - pětiboj 

Kategorie v RT: V bodech c, d, e, f rozhoduje ročník narození. V roce, ve kterém závodník 

dovrší 15 let (18 let), bude ještě zařazen do žákovské (juniorské) kategorie.  Pro I. a II. ligu 

lze čtyřčlenná družstva sestavit z libovolných kategorií (a, b, c, d, e, f). U ligy mládeže lze 

čtyřčlenná družstva sestavit pouze z kategorií c, d, e, f. V lize žen lze dvoučlenná družstva 

sestavit pouze z kategorií b, d, f. Každý člen družstva startuje ve své kategorii podle 

mezinárodního závodního řádu mimo žáků, kterým se povoluje v disciplíně č. 2 používat 

muškařskou šňůru, která svými parametry odpovídá šňůře používané v kategorii žen. 

15. Závodníkem se může stát každý, kdo je řádným členem ČRS nebo MRS, je evidován 

v registraci závodníků a vlastní registrační průkaz sportovce (dále jen „RP“) s nalepenou 

platnou registrační známkou (platnost vždy jeden kalendářní rok), který se předkládá 

při zápisu do soutěže. 

16. Závodník se může zúčastnit závodů pouze za MO (ÚS) nebo klub, kde je členem. 

V případě hostování závodníka se mezi jednotlivými organizacemi uzavírá dohoda dle 

pravidel hostování. 

17. Výkonnostní třídy v RT byly zrušeny. Po ukončení závodní sezóny se sestavuje celostátní 

výkonnostní žebříček podle pořadí nejvyšších dosažených výsledků ve všech kategoriích 

z jednotlivých domácích závodů garantovaných ORT (uvedených v termínovém kalendáři 

ORT). Oddělení sportu zajistí zpracování dodaných výsledků do žebříčku a doplnění údajů 

o věku závodníků a místě, kde byl jejich nejlepší výsledek dosažen. Žebříček se pak spolu 

s nejdůležitějšími výsledky roku rozesílá všem členům ORT, ÚS a zástupcům všech 

zúčastněných družstev. 

18.       Družstva, která se účastní soutěží mohou mít v názvu i věcné či fantazijní označení, ale na    
      základě Usnesení republikové rady ČRS 94/16 …. v názvu družstva musí být také obsažen    
      název ČRS, MRS, ÚS, MO.  
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II. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 

1. Do systému mistrovských soutěží se zahrnují: 

o Mistrovství ČR seniorů  = muži  - v pětiboji, sedmiboji a devítiboji 
= ženy - v pětiboji, sedmiboji 

o Mistrovství ČR juniorů  = junioři a žáci - v pětiboji 
= juniorky a žákyně - v pětiboji 

2. Povinnosti pořadatele jsou uvedeny ve všeobecných informacích k soutěžím. 

Na doporučení ORT může pořadatel na tyto soutěže (s přihlédnutím na obsazení 

jednotlivých kategorií) stanovit výkonnostní limity (v takovém případě bude uvedeno 

v brožuře RT). Požadovaný limit v jakékoliv kategorii může mít závodník splněn 

v předchozí závodní sezóně nebo na některých závodech pořádaných v termínu před MR. 

3. Soutěže se pořádají dle platného mezinárodního závodního řádu a soutěžního řádu RT. 

Účast zahraničních závodníků je povolena. Žák, žákyně, junior, juniorka mohou startovat 

v soutěži mužů a žen a mohou být členy družstev jednotlivých ÚS ČRS a MRS. 

4. Závody se zpravidla uskutečňují v rozsahu 3 dnů (pátek - neděle) tak, aby měl pořadatel 

možnost regulérně zvládnout celou akci. Při MR obou kategorií je povinná schůzka 

za účasti všech vedoucích družstev, zástupců pořadatele a hlavního rozhodčího, která 

by se měla konat vždy v pátek ve večerních hodinách (uvedeno v propozicích závodu). 

Vedoucí družstev, které se této schůzky nezúčastní, musí respektovat rozhodnutí, která 

byly na schůzce projednány. 

5. Soutěž družstev není předepsána a záleží tedy na možnostech pořadatele, jestli ji vyhlásí. 

V případě, že pořadatel tuto soutěž družstev vyhlásí, může za každý ÚS ČRS nebo MRS 

startovat pouze jedno družstvo mužů (juniorů) a jedno družstvo žen (juniorek) na MR 

seniorů (MR juniorů). Počet závodníků startujících v soutěži jednotlivců za ÚS ČRS nebo 

MRS není limitován. 

6. Vítězové těchto závodů získávají titul ”Mistr České republiky“ v příslušné kategorii 

jak v jednotlivých disciplínách, tak ve vícebojích (v pětiboji, sedmiboji a devítiboji). 

III. POHÁROVÉ SOUTĚŽE 

1. Pohárové závody jsou zařazeny do hodnocení Českého poháru (dále jen „ČP“) a některé 

jsou i závody nominačními (uvedeny v nominačních kriteriích). Tyto závody vyhlašuje 

ORT a jsou pro každý rok jednotlivě uváděny v brožuře RT. Závodníci na prvních místech 

v jednotlivých kategoriích získávají titul ”Vítěz Českého poháru”. 

2. Běžně je tato soutěž bez stanoveného limitu počtu závodníků, avšak pořadatel může 

v odůvodnitelných případech limit stanovit. Stanovení limitu musí být vždy se souhlasem 

ORT a uvedeno v brožuře RT. 

3. ČP je závodem jednotlivců v kategorii mužů v sedmiboji a v kategoriích žen, juniorů 
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a juniorek v pětiboji. 

4. Hodnocení jednotlivých závodů: 

Muži a junioři: 
1. místo  = 15 bodů 
2. místo  = 14 bodů 
atd. 
15. místo  = 1 bod 
ostatní  = 0 bodů 

Ženy a juniorky: 
1. místo  = 10 bod 
2. místo  = 9 bodů 
atd. 
10. místo  = 1 bod 
ostatní  = 0 bodů 

5. Vítězem ČP v jednotlivých kategoriích se stává závodník, který dosáhl ve stanoveném 

počtu závodů nejvyššího součtu bodů. Nejhorší bodový výsledek z jednotlivých závodů 

se škrtá, neúčast = 0 bodů. Při rovnosti bodů a stejném umístění v konečném pořadí ČP 

rozhoduje vyšší počet lepších umístění. 

6. Vzhledem ke skutečnosti, že některé závody ČP jsou současně i nominačními závody 

reprezentantů, je pořadatel povinen upravit rozlosování tak, aby tito závodníci startovali 

přibližně ve stejném čase. Jejich jména oznámí pořadatelům za ORT státní trenéři. 

7. Pořadatel závodu ČP vyhlásí soutěž jednotlivců v uvedených kategoriích. Ceny (věcné 

ceny, poháry a medaile) pro vítěze těchto kategorií musí zajistit z finančního příspěvku 

poskytnutého Radou ČRS a případně vybraného startovného od závodníků. Dle 

finančních možností může pořadatel ocenit i jednotlivé disciplíny a i jinak zvyšovat 

úroveň a atraktivnost závodu. 

8. Na všech závodech ČP je stanoveno vybírání finančního příspěvku, který je po celou 

závodní sezónu stejný. Jeho výše je určena rozhodnutím ORT a je uvedena v brožuře RT. 

Výběr příspěvku zajistí pořadatel soutěže stejně jako jeho odeslání na oddělení sportu. 

Vybrané finanční prostředky jsou použity při závěrečném vyhodnocení ČP jako cena mezi 

první tři (popřípadě další) vyhodnocené závodníky v každé ze čtyř kategorií. Rozdělení 

těchto financí podléhá schválenému klíči, který je přílohou tohoto řádu. 

IV. LIGOVÉ SOUTĚŽE 

1. Ligové soutěže se vypisují pro 4 členná družstva z jednotlivých organizací pro I. a II. ligu 

a Ligu mládeže a 2 členná družstva pro Ligu žen. Kromě jednokolové (podzimní) Ligy žen 

probíhají ostatní soutěže ve 2 kolech (jarním a podzimním). Kategorie pro všechny tyto 

soutěže jsou uvedeny ve všeobecných informacích o soutěžích (kategorie v RT). 

2. Přihlášky a soupisky družstev. 

a) Oddělení sportu koncem každého roku uveřejňuje na webových stránkách ČRS 

přihlášku pro zájemce o účast v ligových soutěžích RT, které pak vyplněné soustřeďuje 

a konečné soupisky družstev uveřejňuje v brožuře RT. 

b) Každá účastnící se organizace zašle v termínu uvedeném na přihlášce seznam členů 

družstva včetně max. 4 (u ligy žen 2) náhradníků s patřičnými údaji. 

c) Přihláška musí obsahovat tyto údaje: název ligové soutěže, přesný název organizace, 
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jména a čísla registračních průkazů, případná hostování a jméno, adresu a telefonní 

číslo odpovědného zástupce družstva. 

d) V případě hostování některého ze závodníků nutno přiložit i oboustranný souhlas dle 

pravidel hostování. 

e) Pozdější změny a opravy v soupiskách nutno předkládat na oddělení sportu písemně, 

s dostatečným předstihem a pouze na základě vážných důvodů (doporučuje se plně 

využívat možnost uvedení všech náhradníků již na přihlášce). Oddělení sportu vydá 

potvrzení o nahlášení změny a vyrozumí pořadatele. 

f) Na základě soupisek uvedených v brožuře RT rozesílají pořadatelé soutěží přihlášeným 

organizacím propozice s přihláškami dle všeobecných informací k soutěžím. 

3. V jednom kalendářním roce musí nejprve proběhnout I. liga a teprve následně nebo 

současně II. liga. 

4. Závodník (náhradník) splňující dané kategorie, může být uvedený na soupiskách všech lig 

a také v nich soutěžit s výjimkou, kdy účastní-li se jarního kola I. ligy, nesmí se již účastnit 

jarního nebo podzimního kola II. ligy. 

5. V I. lize může soutěžit 12 čtyřčlenných družstev pod různými organizacemi ale pouze 

jedno družstvo téže organizace. V ostatních ligách je tento počet libovolný a závodníci 

(náhradníci) se v nich mohou zastupovat dle potřeby. Celkový počet družstev je zde 

závislý pouze na možnostech pořadatele. 

6. U organizace, která má družstvo v I. a zároveň ve II. lize, se u I. ligy uvádí pouze název 

organizace, u ligy II. se k názvu přidává B, C, D atd. (podle počtu družstev). 

7. Konečná pořadí družstev u všech ligových soutěží se zjistí součtem bodů všech členů 

každého družstva po obou kolech a jejich následném porovnání s ostatními družstvy. 

Pořadí se uvádí zvlášť u I. ligy, u II. ligy, u ligy mládeže a u jednokolové ligy žen. 

8. Povinností pořadatelů jarních kol ligových soutěží je předložit výsledkové listiny 

pořadatelům kol podzimních, aby mohli provést celkové vyhlášení soutěže. 

9. Při vyhlašování výsledků na podzimních kolech ligových soutěží musí být účastníci 

seznámeni s výslednými postupy a sestupy. Z I. ligy sestupují do II. ligy dvě poslední 

družstva, která se po součtu výsledků celého družstva z obou kol umístila na 11. a 12. 

místě a nahrazuje je v příštím roce l. a 2. družstvo z konečné výsledkové listiny II. ligy. 

V případě, že se v příštím roce do I. ligy nepřihlásí družstvo 10. a vyšší, nahradí 

ho družstvo z II. ligy, které skončilo na místě 3. atd. Je-li již některá organizace v I. lize 

zastoupena, další její družstvo z II. do I. ligy nepostupuje. Místo něho postupuje další 

v pořadí. 

10. Vítězové těchto soutěží získávají titul ”Mistr ligy” v příslušné lize. 

11. V případě, že se z vážných důvodů v některé 2 kolové ligové soutěži uskuteční pouze 

1 kolo, rozhodne o postupu ORT. 

12. Organizace, které se ligových soutěží účastní, mají právo se dle svých možností přihlásit 
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k uspořádání některé z nich (žádost o uspořádání akce musí být podána na ORT 

před jeho podzimním zasedáním). 

V. OSTATNÍ SOUTĚŽE  

1. Do ostatních soutěží jsou zahrnuty mezinárodní závody a soutěže pro mládež a seniory 

garantované ORT (Pohár mládeže, Veterán Cup). Dále se sem počítají soutěže pořádané 

jednotlivými MO, ÚS ČRS a MRS (krajské přebory) nebo kluby. Tyto závody nejsou 

uvedeny v oficiálním termínovém kalendáři ORT, neboť se jedná o soutěže 

negarantované ORT.  

2. Pro mezinárodní závody platí pravidla, která uvádí odstavec VIII. Mezinárodní soutěže. 

VI. LOSOVACÍ ŘÁD 

1. Losování je v kompetenci pořadatele, který musí dodržet tyto zásady: 

a) Na jednom startu nesmí být více než dva závodníci jednoho družstva. 

b) Rozlosování závodníků se po každé disciplíně posouvá. 

c) U soutěže jednotlivců v disciplínách 5, 7 a 9 není přípustné stanovení více sledů 

v jedné kategorii. U II. ligy lze mít 2 sledy za předpokladu, že v každém sledu bude 

stejný počet závodníků zúčastněných družstev. 

d) Je-li závod zároveň nominačním, je pořadatel povinen provést vylosování 

reprezentantů tak, aby startovali v co nejkratším časovém úseku. 

VII. REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ A PRAVIDLA HOSTOVÁNÍ 

1. Registraci závodníků vede a RP vydává oddělení sportu. Registrace probíhá pomocí 

formuláře na webových stránkách ČRS – v sekci REGISTRACE SPORTOVCŮ. K aktualizaci 

registrace je nutná spolupráce jednotlivých závodníků při nahlašování veškerých 

pozdějších změn. 

2. Závodník se může účastnit závodů pouze za svoji MO (ÚS) ČRS a MRS nebo klub, kde 

je členem. Dohodu o hostování mezi jednotlivými organizacemi lze uskutečnit pouze 

u ligových soutěží a po vzájemném souhlasu organizací, jichž se týká. Mezistátní dohoda 

o hostování musí být schválena na základě písemné žádosti na jarním zasedání ORT. 

3. Souhlasy s hostováním závodníků se přikládají k přihláškám zasílaným na oddělení 

sportu, kde se spolu s nimi zakládají a slouží jako podklad pro zpracování soupisek. 

VIII. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 

1. Mezinárodní soutěže RT jsou každoročně uváděny v mezinárodním kalendáři ICSF, který 

bývá k dispozici na oddělení sportu, v brožuře RT nebo na internetu. Oddělení sportu 

na žádost poskytne i všechny zaslané propozice. 

2. Každý závodník má možnost se těchto závodů účastnit na vlastní náklady nebo náklady 
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svojí MO (ÚS), aniž by musel žádat nebo uvědomovat ORT. Výjimkou je MS juniorů 

a seniorů a Světové rybářské hry, kde může startovat pouze řádně nominovaná 

a schválená reprezentace ČR. 

3. Všechny mezinárodní závody, kterých se účastní reprezentace ČR, se vybírají a schvalují 

na zasedáních ORT a zařazují se do termínového kalendáře ORT. 

IX. ŘÁD PRO VÝBĚR REPREZENTANTŮ 

1. Výběr reprezentantů (6 mužů, 6 juniorů, 3 ženy a 3 juniorky) pro MS je prováděn 

na  základě pořadí v pětiboji a sedmiboji na vybraných domácích nominačních závodech 

(ČP). Za tento výběr a stanovení pořadí odpovídá státní trenér. 

2. Nominační závody v jednotlivých kategoriích musí proběhnout do doby konání MS. 

Možnost kvalifikovat se do reprezentačního kádru mají všichni závodníci účastnící 

se těchto závodů. Dle konečných výsledků se stanoví seznam reprezentantů, nikoliv však 

složení čtyřčlenných družstev u kategorie mužů a juniorů a dvoučlenných družstev 

u kategorie žen a juniorek. To je pak v kompetenci státních trenérů a vedoucího výpravy 

na daném MS. 

3. Státní trenér má se souhlasem ORT a vyjma stanovených sportovních kritérií právo 

na vykonání případných změn v nominaci reprezentantů na základě celkového 

hodnocení závodníka. Dále může požadovat zařazení dalších sportovních kritérií, která 

však musí být uveřejněna spolu se základními nominačními kriterii v brožuře RT 

pro odpovídající závodní sezónu. 

4. Státní trenér rovněž navrhuje start jednotlivců na MS v disciplínách „multi“ 

s přihlédnutím k dosaženým výkonům na domácích soutěžích. 

5. Reprezentace je stanovena vždy na 1 rok od konání MR v jednotlivých kategoriích. ORT 

na svém zasedání konaném po ukončení MR seniorů schvaluje hlasováním návrh 

státního trenéra a jeho odůvodnění na jmenování nové reprezentace pro následující rok.  

6. Pokud je člen reprezentačního družstva juniorů zároveň členem družstva v kategorii 

dospělých, počet reprezentantů se nezvyšuje. 

7. Nominace na Světové rybářské hry pořádané každé 4 roky se řídí nominačními kriterii 

světové castingové federace ICSF. Účast závodníků ČRS na této soutěži může být 

ovlivněna výší cestovních nákladů spojených s výjezdem, které by mohly převýšit 

ekonomické možnosti ORT. 

X. PRÁVA A POVINNOSTI REPREZENTANTŮ 

1. Právo reprezentovat ČR v RT má každý závodník, občan ČR, který je členem ČRS nebo 

MRS. Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva jsou hlavně sportovní výsledky 

dosažené na nominačních závodech a další sportovní kriteria a morální vlastnosti, jako 

např. spolehlivost, zodpovědnost a vystupování na společenské úrovni. Současně 



Řád ORT a Soutěžní řád RT 

 

- 11 - 
www.rybsvaz.cz 

je nutné dodržování pokynů trenéra a vedoucího výprav na mezinárodních soutěžích. 

2. Povinností reprezentanta je účast na všech závodech a akcích, na které byl nominován. 

Je povinen startovat v reprezentačním sportovním oblečení a spolu s ostatním svěřeným 

vybavením je udržovat v dobrém stavu. V případě neúčasti na nominačním závodě, 

na soustředění nebo na mezinárodní soutěži je povinen se řádně a včas omluvit 

na oddělení sportu. 

3. Právem reprezentanta je hrazení nákladů spojených s jeho účastí na mezinárodních 

závodech a soustředěních, ale pouze v rámci rozpočtu a možností ORT. 

XI. SCHVALOVÁNÍ ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH REKORDŮ 

1. České a světové rekordy je možno dosáhnout na MS a ostatních mezinárodních 

závodech. Na MR všech kategorií, pohárových a ligových soutěžích je možno dosáhnout 

pouze české rekordy. Nejnižší soutěže, kde mohou být rekordy uznány, jsou ligové 

soutěže. 

2. Podmínky uznávání rekordů v dálkových disciplínách: 

o Pořadatelem musí být zajištěno měření větru, který v okamžiku docílení výkonu 

nesmí přesáhnout rychlost 3 m/sec. Kontrolou musí být pověřen kvalifikovaný 

rozhodčí min. II. třídy. Ostatní podmínky uznávání rekordů se řídí mezinárodním 

závodním řádem. 

o Při prokazatelném dosažení rekordního hodu musí být pro uznání čs. rekordu 

u měření přítomni min. 2 rozhodčí, z toho jeden  I. třídy. 

o Neprodleně po změření hodu musí být za přítomnosti hlavního rozhodčího 

provedena kontrola nářadí, šňůry a hmotnosti a rozměrů zátěže. O všech těchto 

zjištěných skutečnostech musí být sepsán protokol, který pak bude společně 

s výsledky předán na oddělení sportu. 

3. Podmínkou uznání rekordního výsledku ve vícebojích je ta skutečnost, že závod musí být 

uveden v řádném termínovém kalendáři ORT a musí být na něm přítomen rozhodčí 

I. třídy. 

4. Podání návrhu na uznání českého rekordu musí být realizováno do 10 dnů po ukončení 

závodu, a to hlavním rozhodčím, který návrh sepíše a odešle rekord ke schválení ORT. 

V případě českého rekordu je rozhodnutí ORT konečné. 

5. Uznávání světových rekordů na mezinárodních závodech se řídí mezinárodním závodním 

řádem. 

XII. DOPINGOVÁ KONTROLA 

1. Na všech soutěžích pro mládež i dospělé je zákaz požívání jakýchkoliv dopingových 

prostředků, které jsou uvedeny v seznamu zakázaných látek (seznam je uložen na 

oddělení sportu). 
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2. Na všech soutěžích uvedených v termínovém kalendáři ORT je v průběhu akce zákaz 

požívání alkoholických nápojů a zákaz kouření na hřišti nejen pro závodníky ale 

i pro rozhodčí. Záleží na pořadateli akce, zda vyhradí místo pro kuřáky. 

3. Na seniorských soutěžích je doporučeno provádět kontrolu požívání alkoholu dechovou 

zkouškou na základě losování po každé disciplíně nebo po ukončení poslední disciplíny 

ve víceboji. Tato možnost kontroly a výběr závodníků je v plné kompetenci organizátora 

soutěže. 

4. Na juniory (do 18 let), kteří se účastní seniorských závodů, se kontrola požití alkoholu 

také vztahuje. Bude-li závodník nebo některá zodpovědná osoba jevit známky požívání 

alkoholických nápojů, může být u nich tato dechová zkouška provedena i přesto, 

že nebyli ke kontrole vylosováni. 

5. Závodník je při pozitivní zkoušce (jiný výsledek než 0) automaticky diskvalifikován z celé 

soutěže.  Ostatní osoby (trenéři, rozhodčí, osoby podílející se na organizaci soutěže) 

může pořadatel na základě pozitivní zkoušky ze závodů vyloučit. 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Vydáním tohoto „Soutěžního řádu RT“ se ruší všechny dosud předcházející včetně jejich 

dodatků. 

2. Tento „Soutěžní řád ORT“ byl schválen na zasedání ORT dne 4. 3. 2017 a Radou ČRS dne 

6. 4. 2017 s platností od 6 4. 2017 až do vydání dalších. 
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PŘÍLOHY 

I. Statut rozhodčího rybolovné techniky 

1. Rozhodčí je sportovně technický pracovník, který rozhoduje, řídí, měří, boduje apod. 

v soutěžích rybolovné techniky. Ovládá a uplatňuje mezinárodní závodní a soutěžní řády 

a ostatní sportovně technické předpisy RT. 

2. Funkci rozhodčího může vykonávat osoba fyzicky a psychicky zdatná, starší 18 let, s horní 

věkovou hranicí stanovenou na 70 let. Další setrvání ve funkci rozhodčího bude 

posuzováno na základě individuálních dispozic. 

3. Za celkovou činnost rozhodčích, jejich proškolování a zvyšování kvalifikačních tříd 

odpovídá KR při ORT (Řád ORT, odst. 8.). Vedou evidenci kvalifikovaných rozhodčích, 

zajišťují jejich delegování na jednotlivé sportovní akce pořádané ORT a řeší písemné 

protesty a stížnosti na jejich výkony a chování. 

4. Práce rozhodčích je sledována pomocí „Zprávy hlavního rozhodčího“, kterou zasílá hlavní 

rozhodčí po ukončení každého závodu na oddělení sportu a tam jsou následně dále 

zpracovávány a kontrolovány. 

5. Hlavní rozhodčí, vedle funkce rozhodčího přebírá odpovědnost za práci ostatních 

rozhodčích, organizuje je, stává se členem JURY, kontroluje technické zajištění akcí, 

svým podpisem schvaluje výsledkové listiny, vyplňuje zprávu hlavního rozhodčího. Během 

jedné sportovní sezony je hlavní rozhodčí většinou delegován do více soutěží. 

6. Rozhodčí, kteří řádně neplní své povinnosti, jsou navrhováni členy KR na vyřazení 

z evidence. Vyřazeni z evidence budou i ti rozhodčí, kteří se po dobu 3 let nezúčastní 

ani jednoho závodu, na který byli nominováni. 

7. Na školení a zkoušky rozhodčích (probíhají na jaře) se mohou hlásit zájemci pro zisk  

III. kvalifikační třídy v průběhu celého roku na oddělení sportu. Ti, kteří mají nárok 

na zvýšení třídy, budou pozvání KR. 

8. ROZHODČÍ III. TŘÍDY 

Podmínkou pro získání této třídy je dovršení 18 let a absolvování školení, ukončeného 

písemným zkušebním testem. Výsledkem je obdržení průkazu rozhodčího a zaevidování 

do databáze kvalifikovaných rozhodčích. 

9. ROZHODČÍ II. TŘÍDY 

Rozhodčí III. třídy, který chce získat II. kvalifikační třídu, musí v průběhu 3 let absolvovat 

nejméně 6 závodů, na které bude delegován. Tím dovrší i podmíněného věku 21 let a je 

pozván na školení ukončeného písemným zkušebním testem. 

10. ROZHODČÍ I. TŘÍDY 

Rozhodčí II. třídy, který chce získat I. kvalifikační třídu, musí v období 3 let od získání 

II. kvalifikační třídy absolvovat nejméně 6 závodů, na které bude delegován. 
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Tím dosáhne i podmíněného věku 24 let a je pozván na školení, které je ukončeno 

písemným zkušebním testem. 

11. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ 

Mezinárodním rozhodčím se může stát rozhodčí I. třídy, kterého navrhne KR a tento 

návrh předloží ke schválení na mezinárodní federaci ICSF. Podmínkou je znalost jednoho 

světového jazyka. 

12. REPREZENTANTI A STÁTNÍ TRENÉŘI: 

Reprezentantům, státním trenérům a jejich asistentům je po dovršení 18 let umožněno 

získat III. kvalifikační třídu bez zkoušky, po podání žádosti KR, která žádost schválí. 

II. kvalifikační třídu mohou získat po absolvování školení ukončeného písemným 

zkušebním testem bez podmínek účasti na 6 závodech v průběhu 3 let. 

I. kvalifikační třídu mohou získat po absolvování školení ukončeného písemným 

zkušebním testem bez podmínek účasti na 6 závodech v průběhu 3 let. 

Pro získání mezinárodní kvalifikační třídy již platí stejné podmínky jako pro ostatní. 

13. ODMĚNY ROZHODČÍM ZA VÝKON 

 

Kvalifikační třída I. II. III. 

RT 
za celý den 400,- Kč 360,- Kč 330,- Kč 

za půl den 200,- Kč 180,- Kč 165,- Kč 

Hlavní rozhodčí RT  příplatek 100,- Kč za činnost během celé akce 
 

PŘED ZDANĚNÍM. 

14. Schváleno KR a ORT na zasedání dne 4. 3. 2017. 
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II. Klíč k rozdělení finanční odměn na Českém poháru, postup 

1. Součet účastníků každé kategorie na všech závodech ČP. 

2. Celkový počet účastníků v každé kategorii krát vybíraná částka = částka, která bude 

rozdělena pro danou kategorii. 

3. Určit počet umístění, která budou odměněna v každé kategorii (1. – 3. místo). 

4. Procentuální rozdělení pro: 

1. místo – cca 45% 

2. místo – cca 35% 

3. místo – cca 20% 

Částky se zaokrouhlují na 100,-Kč 

5. V případě schody umístění je rozdělení následující: 

1. místo – cca 40% 

1. místo – cca 40% 

3. místo – cca 20% 

1. místo – cca 50% 

2. místo – cca 25% 

2. místo – cca 25% 

 

III. Startovní poplatky schvalované ORT pro každý rok (formou dodatku – 

důležité informace, uveřejněného na webových stránkách ČRS a 

v brožuře RT) 

 

IV. Pojištění proti úrazům 

1. Na úrazy při domácích závodech se vztahuje pojistná smlouva mezi ČRS a HVP a.s. 

o pojištění členů ČRS č. 000-0004-083. Vztahuje se i na úrazy způsobené na cestách. 

2. V případě uplatňování pojistné události jsou formuláře pro vyplnění na webových 

stránkách HVP. Číslo pojistné smlouvy je uvedeno výše. Dále potřebujete potvrzení místní 

organizace a lékaře o úrazu. 

 

 

 

 

HHLLAAVVNNÍÍ  PPAARRTTNNEERR  RRYYBBÁÁŘŘSSKKÉÉHHOO  SSPPOORRTTUU 
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V. Směrnice Rady ČRS pro organizování sportovní činnosti v ČRS 

I. 

 Popularizace rybářského sportu a organizace rybářských soutěží je jedním z hlavních 

úkolů ČRS (§ 2 odst. 7 Stanov ČRS). Spolupracuje přitom s Moravským rybářským svazem 

na základě uzavřených dohod mezi oběma svazy. 

 Český rybářský svaz zastupuje rybářský sport v mezinárodní organizaci C.I.P.S., kde rozvíjí 

závodní činnost v rámci sportovních federací FIPS-e.d. a FIPS-Mou, a v mezinárodní federaci 

ICSF. Na základě přijatého pověření C.I.P.S. a ICSF organizuje mezinárodní soutěže v České 

republice.  

 Všechny organizační jednotky ČRS vytvářejí podmínky pro rozvoj a popularizaci 

rybářského sportu. Za tím účelem zejména 

- poskytují organizační a metodickou pomoc sportovním odborům, 

- poskytují v rámci schváleného rozpočtu finanční prostředky na činnost sportovních odborů, 

- umožňují v nezbytném rozsahu využití rybářských revírů, jichž jsou uživateli. 

 Rybářský sport v disciplinách LRU lze vykonávat na revírech ČRS při důsledném 

respektování obecně závazných právních předpisů na úseku rybářství. Zcela výjimečně lze tyto 

akce konat i mimo revíry ČRS. 

 Pro zajišťování jednotlivých sportovních akcí ČRS je možné, vedle organizačních jednotek 

ČRS, pověřit zajištěním soutěže také samostatně registrované sportovní kluby (RSK). 

II. 

Organizace a hospodaření sportovních odborů 

1) Rybářský sport v disciplínách mezinárodních organizací C.I.P.S. a ICSF je organizován 

ve sportovních odborech při MO ČRS, sportovních odborech ÚS ČRS a sportovních odborech 

Rady ČRS. 

2) Sportovní odbory nemají vlastní právní subjektivitu. 

3) Sportovní odbory mohou mít v názvu i věcné či fantazijní označení. Vždy však musí být jeho 

součástí označení organizační jednotky ČRS, která odbor zřídila. 

4) O zřízení či zrušení sportovního odboru při MO ČRS rozhoduje výbor MO ČRS. 

O zřízení či zrušení sportovního odboru při VÚS rozhoduje VÚS. 

O zřízení či zrušení sportovního odboru Rady ČRS rozhoduje Rada ČRS. 

5) Jednání, rozhodování a hlasování ve sportovních odborech se řídí ust. čl. 18 a čl. 21 

Jednacího řádu ČRS. 

6) Sportovní odbory si mohou vydat Statut pro organizaci své činnosti, který podléhá schválení 

zřizovatelem odboru (čl. 18 odst. 3 Jednacího řádu ČRS). 

7) Předsedu a další členy odboru jmenuje příslušný výbor MO, VÚS či Rada ČRS. 

Za činnost sportovního odboru odpovídá orgánu, který jej zřídil, jeho předseda. Zejména je 

povinen: 
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- předložit ke schválení roční plán činnosti a rámcový rozpočet na následující rok, 

- kalendářní plán sportovních akcí, případně nominace závodníků do reprezentačních 

družstev, 

- zprávu o činnosti, 

- zúčastnit se jednání orgánu, který odbor zřídil, a to na výzvu jeho předsedy. 

Předseda odboru je také odpovědný za: 

- nominace závodníků, trenérů, vedoucích na jednotlivé sportovní akce, 

- plnění rozpočtu včetně možných přesunů tak, aby celkový rozpočet nebyl překročen. 

Předseda odboru dále: 

- předkládá zřizovateli návrh na jmenování trenérů reprezentačních družstev. 

8) Sportovní odbor hospodaří na základě vlastního schváleného rozpočtu. Příjmovou část 

rozpočtu tvoří zejména: 

- zřizovatelem stanovený podíl z členských příspěvků, případně jednorázový příspěvek 

orgánu, kterým byl sportovní odbor zřízen, 

- dary, dotace a další příspěvky fyzických, právnických osob nebo státu, 

- úspory z předcházejícího období. 

Smlouvy, jejichž předmětem je příspěvek na činnost sportovního odboru, uzavírá 

příslušná organizační jednotka ČRS. Takto účelově poskytnutý příspěvek nesmí být použit 

k jinému účelu. Smlouvou se rovněž řídí způsob propagace sponzorů. 

III. 

Členství ve sportovních odborech 

 Každý závodník v rybářském sportu musí být členem ČRS a musí být registrován 

v příslušném odboru. To neplatí, jde-li o cizince nebo o náborové soutěže pro mládež. 

 Dokladem členství v ČRS je platný členský průkaz ČRS. Dokladem registrace 

ve sportovním odboru je platný registrační průkaz sportovce. 

IV. 

Výkon rybářského sportu 

9) Organizace soutěží se řídí Soutěžními a Závodními řády, které sportovní odbory dávají 

zřizovateli na vědomí. Zřizovatel je oprávněn účinnost těchto řádů či jejich částí pozastavit. 

10) Za sportovní reprezentaci ČR odpovídají sportovní odbory Rady ČRS. Státní trenéry 

reprezentačních družstev, případně státní trenéry mládeže, jmenuje Rada ČRS. 

11) Účast na soutěžích v rybářském sportu v tuzemsku i v zahraničí se řídí schváleným plánem 

sportovních akcí. Organizace nebo účast na soutěžích mimo tento plán, jejichž náklady 

nejsou součástí schváleného rozpočtu, musí být v každém jednotlivém případě projednána 

a schválena zřizovatelem odboru. 

V. 

Tato Směrnice byla schválena Radou ČRS dne 12. 1. 2012. 
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VI. Statut činnosti sportovních odborů LRU a RT při Radě ČRS 

 Statut činnosti sportovních odborů lovu ryb udicí a rybolovné techniky při Radě ČRS (dále 

jen „Statut“) podléhá schválení zřizovatelem odboru a je v souladu se Směrnicí Rady ČRS 

pro organizování sportovní činnosti v ČRS (dále jen „Směrnice“). 

I. 

Hlavní zásady a priority 

1) Sportovní odbory organizují a rozvíjejí rybářský sport v celé ČR, a to ve spolupráci 

s Moravským rybářským svazem a jeho místními organizacemi a v součinnosti s územními 

svazy a místními organizacemi ČRS.  Spolupracují rovněž s příslušnými odbory mládeže. 

Rozvíjí práci s talentovanou mládeží v souladu s předem stanovenými cíli. Přitom se řídí 

závaznými pravidly MŠMT.   

2) Pro zajištění vlastní sportovní činnosti lovu ryb udicí (dále jen „LRU“) a rybolovné techniky 

(dále jen „RT“) jmenuje Rada ČRS sportovní odbory: 

- LRU na plavanou, včetně samostatné sekce feeder, 

- LRU na umělou mušku,  

- RT, 

- LRU přívlačí. 

II. 

Organizační řád 

1) Hlavním úkolem sportovních odborů je organizačně zajišťovat pořádání domácích 

a mezinárodních akcí v jednotlivých disciplínách rybářského sportu a zabezpečovat účast 

reprezentačních družstev České republiky (ČRS) na MS, ME a případně i na dalších 

mezinárodních soutěžích.  

2) Svou činnost vykonávají v souladu se Stanovami ČRS a Jednacím řádem ČRS. Funkční období 

sportovních odborů je shodné s funkčním obdobím Rady ČRS. 

3) Sportovní odbory jsou složeny zpravidla ze zástupců jednotlivých územních svazů ČRS 

a zástupce MRS, vždy po jednom zástupci z každého regionu. Tito členové jsou 

do příslušných odborů navrhováni územními svazy ČRS a MRS. Nemohou-li se členové 

osobně zúčastnit jednání, mohou být zastoupeni zástupci, pověřenými příslušným výborem 

územního svazu, kteří pak mají stejná práva jako členové.  

4) Jednání odboru se mohou účastnit s hlasem poradním 

- zástupce Oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, 

- zástupci rozhodčích, 

- státní trenéři. Odbor může přiznat státnímu trenérovi hlas rozhodující v otázkách, 

které vymezí. 

5) Odbor volí kandidáta na předsedu odboru, případně místopředsedu odboru. Zvoleného 

kandidáta navrhuje Radě ČRS. 
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6) Odbor volí kandidáta na státního trenéra na základě výběrového řízení. Státního trenéra 

reprezentačního družstva jmenuje Rada ČRS nejvýše na dobu 4 let. Po uplynutí tohoto 

období provede příslušný sportovní odbor celkové vyhodnocení výsledků činnosti trenéra 

a rozhodne o tom, zda podá návrh na jeho potvrzení ve funkci. Po uplynutí dvou funkčních 

období trenéra se vyhlašuje na jeho místo nové výběrové řízení, do kterého se může 

stávající trenér znovu přihlásit. Nové výběrové řízení se vypisuje také v případě odvolání 

či abdikace státního trenéra. Podmínky výběrového řízení stanoví příslušný odbor. 

7) Státní trenéři navrhují sportovnímu odboru nominaci k jednotlivým mezinárodním soutěžím 

ze základního kádru reprezentantů a osobně se účastní všech výběrových a nominačních 

závodů. Předseda odboru je rozhodnutím odboru o nominaci vázán.  

8) Vedoucí družstva (kapitán, manažer) je osoba jmenovaná sportovním odborem, 

zodpovídající za přípravu a organizační zajištění výjezdu družstva k mezinárodním závodům. 

Sestavuje detailní návrh rozpočtu, návrh na výjezd do zahraničí, zodpovídá za výběr 

ubytování, stravování a způsob dopravy a zajišťuje také převzetí a vyúčtování finančních 

prostředků nutných pro zabezpečení akce. Jedná s místními organizátory soutěže a 

zúčastňuje se všech zasedání a oficiálních jednání před a během soutěže. O své činnosti 

informuje příslušný sportovní odbor a předkládá mu celkové hodnocení akce do dvou 

měsíců po skončení akce. 

9) Organizace sportovních soutěží se řídí Soutěžními a Závodními řády, které schvalují 

příslušné odbory po projednání s Oddělením sportu a mládeže Rady ČRS. Schválené řády 

předkládají Radě ČRS. 

10) S ohledem na dlouholeté tradice a  úspěšnost jednotlivých sportovních disciplín jsou 

v oblasti mezinárodní sportovní činnosti a v jednotlivých sportovních disciplínách stanoveny 

tyto priority: 

A) Lov ryb udicí na plavanou 

a) Mistrovství světa – muži 

b) Mistrovství světa – ženy 

c) Mistrovství světa -  handicapovaní 

d) Mistrovství světa -  junioři a kadeti 

e) Ostatní mezinárodní závody a soutěže  

B) Lov ryb udicí na plavanou - feeder 

a) Mistrovství světa – dospělí 

b) Ostatní mezinárodní závody 

C) Lov ryb udicí na umělou mušku 

a) Mistrovství světa – dospělí 

b) Mistrovství světa – junioři 

c) Mistrovství Evropy – dospělí 

d) Ostatní mezinárodní závody a soutěže 
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D)  Rybolovná technika  

a) Mistrovství světa - dospělí 

b) Mistrovství světa - junioři 

c) Světový pohár 

d) Ostatní mezinárodní závody a soutěže 

E) Lov ryb na přívlač 

a) Mistrovství světa – dospělí 

b) Ostatní mezinárodní závody 

III. 

Organizace účasti na zahraničních sportovních akcích 

1) Před výjezdem na mezinárodní soutěž do zahraničí předseda odboru předloží oddělení 

sportu a mládeže ČRS písemnou zprávu o organizačním zajištění akce, ve které bude uveden 

název akce, země, místo a termín výjezdu, dílčí rozpočet akce (sestavený podle posledních 

aktuálních informací), vedoucí družstva, trenéři, závodníci, ostatní funkcionáři 

nebo rozhodčí a případně i nezbytně nutný doprovod (řidiči, pomocníci apod.).  

2) Po skončení akce předseda odboru předkládá oddělení sportu a mládeže Rady ČRS zprávu o 

jejím průběhu a sportovních výsledcích. 

3) K finančnímu zajištění účasti na sportovní akci v zahraničí mohou sportovní odbory 

provádět během roku přesuny rozpočtovaných prostředků na jednotlivé akce, 

a to za podmínky, že nepřekročí celkový objem přidělených finančních prostředků z rozpočtu 

Rady ČRS. V opačném případě je nutno předložit rozpočet takové akce k novému projednání 

v Radě ČRS, která může rozhodnout o čerpání dodatečných prostředků. V případě 

nedostatku finančních prostředků může dojít ke snížení počtu účastníků, zkrácení doby 

pobytu, případně nevyslání družstva ČRS na takovou akci. 

IV. 

Závěrečné ustanovení 

 Tento Statut sportovní činnosti byl schválen Radou ČRS na zasedání konaném 

dne 12. 1. 2012 a tímto dnem nabývá platnosti. Tímto dnem se také ruší dosud platný Statut 

sportovní činnosti ČRS.  

 

 


