
DŮLEŽITÉ INFORMACE 

ZMĚNA ZÁVODNÍHO ŘÁDU RT 

S platností od 1.1.2016 se mění mezinárodní řády viz. následující: 
 

1) počty účastníků ve finále disciplín 

a) V každé disciplíně je vítěz určen ve finálovém kole. Nejlepších 6 žen a nejlepších 8 mužů se kvalifikují 
do finálového kola. V ženách, veteránkách a juniorkách musí být ve startovní listině minimálně 9 
závodnic. V mužích a veteránech musí být ve startovní listině minimálně 12 závodníků. Určení vítěze 
závisí na bodech a čase.  

 

b) Všechna finále v disciplínách 1 – 4, 6 a 8 se uskuteční ve stejný čas a za stejných podmínek. Finále pro 
zátěžové disciplíny 5, 7 a 9 se uskuteční na jednom startovišti určeném mezinárodním hlavním 
rozhodčím. 

 

c) Pokud neexistuje 6 nebo 8 hazišť, finále se hází ve dvou kolech, polovina v každém kole, pokud se na 
poradě trenérů nedohodne jinak. 

 

2) návazec na mušku skish 

V mezinárodních řádech se mění u disciplíny 1 skish muška síla konečného návazce z 0,45 mm na 
maximální průměr 0,50 mm. Tato  změna přechází i do našich řádů.  

3) časy trvání jednotlivých disciplin 

-disciplína 8 původní čas byl 10 minut, byl změněn na 8 minut, 
-disciplína 2 původní čas byl 6 minut, byl změněn na 5 minut, 
-disciplína 6 původní čas byl 7 minut, byl změněn na 6 minut. 

4) šňůry na disciplínu  

    - ženy a juniorky – beze změn – minimální délka šňůry je 13,5 m, maximální váha šňůry  
      34 g 
    - ostatní kategorie – váha nesmí být vyšší než 38 g, minimální délka šňůry je 13,5 m.  
       Byla zrušena minimální délka 15 m. 
    - používat se mohou pouze šňůry schválené ICSF.  

 

ROZDĚLENÍ LIGOVÝCH  ZÁVODŮ NA ROK 2018 

II. liga – pro rok 2018 zůstává sloučena s I. ligou. Vyhlašovány však budou samostatně I. i II. liga a postupy 

i sestupy do I. ligy zůstávají nezměněny.  

Liga žen - proběhne na podzim v rámci Pražského poháru.  

Liga mládeže -  v letošním roce zůstávají sloučeny obě skupiny „A“ a „B“. Při podzimním kole bude vyhlášen 

„Vítěz ligy mládeže“ součtem výsledků z obou kol. 



DŮLEŽITÉ INFORMACE 
POPLATKY 

• Každé přihlášené družstvo do ligové soutěže, musí před zahájením závodní sezony do 20. 2. 2018 
uhradit startovní poplatek. Výše poplatku byla stanovena následovně:  

Liga 
poplatek 

1 závodník družstvo celkem  

I. liga – 2 kola 150,- 600,- 1 200,- 

II. liga - 2 kola 150,- 600,- 1 200,- 

Liga mládeže – 2 kola 100,- 400,- 800,- 

Liga žen 150,- 300,- 300,- 

Variabilní symbol, pod kterým budou družstva posílat platby, bude přidělen po zaslání 

přihlášky na oddělení sportu a mládeže. 

Vybrané poplatky jsou zaslány pořadatelů jednotlivých kol ligových soutěží k zajištění    soutěže. 

• Pořadatel ostatních závodů (mimo ligových soutěží) má i nadále možnost vybírat startovní poplatek, který 

zůstane pořadateli, a to na pokrytí nákladů soutěže (pořadatel je povinen vystavit doklad).   

 

Maximální možná výše poplatku pro jednotlivé závody: 

o 100 Kč – MiČR juniorů, Pohár mládeže, ČP kategorie junioři/juniorky, 

o 150 Kč – MiČR seniorů, ČP kategorie senioři a Veterán Cup bez rozdílu věku účastníků.  

• Český pohár (4 závody) je mimo startovního poplatku viz výše, vybírán poplatek 100,- Kč za závodníka. 

Vybraná částka je na posledním závodě ČP rozdělena dle klíče, mezi nejlepší závodníky Českého poháru 

všech kategorií.  

• Evidence závodníků – každý závodník je povinen se zaevidovat do závodní sezóny. Toto povinnost platí 

každý rok, kdy bude startovat minimálně na jednom ze závodů, které jsou uvedeny v termínovém 

kalendáři. Pokud závodník nebude zaevidován nejpozději v den svého startu na prvním závodě, kterého 

se v daném roce zúčastnil, nebude mu výsledek započítán.    

•  Změny v Řádu ORT a soutěžním řádu RT, a to v následujících kapitolách: 

Kapitola 8 ( VIII) Mezinárodní soutěže 

Kapitola 9 (IX) Řád pro výběr reprezentantů 

Kapitola 10 (X)Práva a povinnosti reprezentantům 

Řády jsou vyvěšeny na webových stránkách svazu (rybsvaz.cz) s platností od 3.3.2018. 

 


