
 
Kapitola 8 ( 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 
(ČRS nebo ICSF) . Oddělení sportu na žádost poskytne všechny zaslané 
propozice, pokud je bude mít k dispozici. 
 
 2. každý závodník má možnost se těchto závodů účastnit na vlastní náklady 
nebo na náklady svojí místní organizace (ÚS), aniž by musel žádat nebo  
informovat ORT. Výjimkou je mistrovství světa juniorů a seniorů a taktéž 
světové hry, kde může startovat pouze řádně nominovaná  a schválená 
reprezentace  ČRS (ČR). 
 
3. všechny mezinárodní závody, kterých se účastní reprezentace ČR se vybírají a 
schvalují na zasedáních ORT a zařazují se do termínové kalendáře ORT. 
 
 
 
Kapitola 9 (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 sedmiboj na vybraných 
domácích nominačních závodech (ČP a MR) za tento výběr odpovídá 
státní trenér. 

 
2. Státní trenér (trenéři) jsou navrženi ORT na základě výběrového řízení, 

do své funkce jsou jmenováni Republikovou radou ČRS na období 4 let. 
Tím získal státní trenér důvěru ČRS a ORT. Státní trenéři jsou zváni na 
zasedání ORT, avšak nehlasují, pokud nejsou zároveň členy odboru RT 
při Radě ČRS. Jakýkoliv jejich návrh na složení reprezentace podléhá 
hlasování odboru RT. Ke své činnosti si mohou vybrat asistenta, který 
se neúčastní zasedání ORT. 

 
 

3. Nominační závody v jednotlivých kategorií musí proběhnout do doby 
konání MS. Možnost kvalifikovat se do reprezentačního kádru mají 
všichni závodníci účastnící se těchto závodů, občané ČR. Dle konečných 
výsledků se stanoví seznam reprezentantů, nikoliv však složení 
čtyřčlenných družstev u kategorie můžu a juniorů a dvoučlenných 



družstev u kategorie žen a juniorek. To je pak v kompetenci státních 
trenérů na daném MS. 

 
4. Státní trenér má právo každý rok sestavit sportovní nominační kritéria i 

kritéria na celkové hodnocení závodníka, která se souhlasem ORT 
budou pro danou závodní sezonu platná a budou uveřejněna v brožuře 
ORT a na webových stránkách ČRS. 

 
5. Státní trenér rovněž navrhuje start jednotlivců na MS v disciplínách 

Multi s přihlédnutím k dosaženým výkonům na domácích soutěžích, 
avšak pouze v tom případě, pokud bude ČRS (ORT) tuto účast 
požadovat.  

 
6. Reprezentace je stanovena vždy na jeden rok od konání Mistrovství 

republiky 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. 
Tento návrh státního trenéra musí být podán písemně nejpozději v den 
zasedání odboru RT, a to do rukou předsedajícího. Předsedající 
následně s návrhem seznámí ostatní členy odboru. Návrh musí 
obsahovat odůvodnění založené na hodnocení sportovních výsledků.  

 
 

7. Členové odboru hlasují o nominaci navržené státním trenérem. Hlasuje 
se pro každou kategorii zvlášť (ženy, muži, juniorky, junioři). K přijetí 
návrhu nominace postačuje nadpoloviční většina všech členů odboru. 
V případě nesouhlasu s předloženou nominací by měl člen ORT 
přednést relevantní odůvodnění.  

 
 

8. Za situace, kdy nebude předložená nominace odborem rybolovné 
techniky schválena, je státní trenér požádán o změnu. Po předložení 
nového návrhu  odbor znovu hlasuje  ještě na tomto zasedání. Pokud 
ani tento druhý návrh nebude na zasedání přijat, bude nominace  
sestavena odborem rybolovné techniky dle výsledků nominačních 
závodů a v souladu s vyhlášenými nominačními kritérii. 

 
9. Pokud je člen reprezentačního družstva juniorů zároveň členem 

družstva v kategorii dospělých, počet reprezentantů se nezvyšuje. 
 



10. Nominace na světové hry pořádané každé čtyři roky se řídí nominačním 
kritérií světové castingové federace ICSF, která určí, kolik závodníků se 
z dané národní federace, může účastnit. Účast závodníků ČRS na této 
soutěži může být ovlivněna výší cestovních nákladů spojených 
s výjezdem, které  by mohly převýšit ekonomické možnosti ORT. 

 
 
 
 Kapitola 10 (X) Práva a povinnosti reprezentantům  
 

1. Právo reprezentace ČRS (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 kritéria, která vedla k jeho nominaci navržené státním 
trenérem, schválené odborem a potvrzené Republikovou radou ČRS. 
 

2. Pokud se nominovaný reprezentant vzdá z jakýchkoliv důvodů práva 
reprezentovat ČRS na MS (vždy písemně - emailem nebo dopisem na 
Oddělení sportu a mládeže ČRS), vzdává se tím i práva reprezentace ČRS 
na jakýchkoliv jiných mezinárodních závodech (pokud budou v plánu 
ORT). Zpětvzetí vzdání se práva reprezentace není možné. Ve 
výjimečných případech může odbor nadpoloviční většinou všech 
rozhodnout o tom, že vzdání se práva reprezentovat se vztahuje pouze 
na jeden závod. 
 

3. Pokud bude reprezentant vystupovat nevhodným či urážejícím způsobem 
vůči ČRS, státnímu trenéru, členům ORT popřípadě vůči ostatním 
závodníkům, a to jak verbálně, písemně nebo na sociálních sítích, je toto 
závažným porušením „statutu reprezentanta“ a odbor může rozhodnout 
nadpoloviční většinou o jeho vyřazení z reprezentace, a to buď na návrh 
státního trenéra, nebo ze své povinnosti. 

 
 

4. Reprezentant musí mít morální vlastnosti jako například spolehlivost 
zodpovědnost a vystupování na společenské úrovni. Současně je nutné, 
aby dodržoval pokynů trenéra a vedoucího výprav na mezinárodních 
soutěžích 
 
 



5. Povinností reprezentanta je účast na všech závodech a akcích, na které 
byl nominován. Je povinen startovat v reprezentačním sportovní 
oblečení a spolu s ostatními svěřenými vybavením je udržovat v dobrém 
stavu. V případě neúčasti na soustředění nebo na mezinárodní soutěži je 
povinen se řádně a včas omluvit na oddělení sportu. 

 
6. Právem reprezentanta je hrazení nákladů spojených s jeho účasti na MS, 

mezinárodních závodech a soustředění, ale pouze v rámci rozpočtu a 
možností ORT. 
 

 
 

 


