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 Z Á P I S 

ze zasedání sportovního odboru LRU – plavaná, 

         konaného dne 4. 11. 2017 



Přítomni: Radek Zahrádka (předseda, StČ), Ing. Jiří Hrazdil (MRS, žebříček závodníků), Václav Louda 

(ZpČ), Martin Pokorný (SČ), Ing. David Kolařík (SMS), Jana Štiková (MěV Praha), Ing. Josef Kostka 

(JČ), Milan Grešo (VČ), Tomáš Kučera (zástupce hendikepovaných rybářů), Roman Pokorný st. 

(st. trenér sen. kategorie), Patrik Řehulka (st. trenér kategorie žen a U15), Roman Foret (st. trenér 

kategorie U20) 

Uchazeči o post st. trenéra veteránů: Ing. Jan Heidenreich  

Oddělení sportu, mládeže a mezinárodní činnosti: Ing. Jana Zemánková 

Omluveni: Zbyněk Bačina, Petr Klásek (st. trenér kategorie U23) 

 

 

Program  

1.  Zahájení, kontrola zápisu z minulého jednání  

2.  Vyhodnocení výběrového řízení na trenéra reprezentace veteránů 

3.  Vyhodnocení domácí sezóny 2017, postupy do I. a II. ligy 2018  

4.  Žebříček závodníků 2017, vyhlášení Skokana roku 2017  - Ing. J. Hrazdil 

5.  Příprava termínového kalendáře 2018 – návrhy nutno zaslat předsedovi odboru 

emailem 

6.  Vyhodnocení mezinárodní činnosti, včetně vyhodnocení práce trenérů na základě 

zaslaných zpráv  z výjezdů 

7.  Návrhy na úpravy Závodního a Soutěžního řádu (pozn. - návrhy na změny a doplňky 

řádu je nutno  zaslat s popisem důvodů nejpozději 14 dnů před zasedáním odboru 

předsedovi odboru  a J. Zemánkové) 

8.  Korespondence, různé (plán práce na rok 2018, návrh na přidělení čestných povolenek 

– připraví státní trenéři dle kategorií, schválení medailistů za SO LRU plavaná 

pozvaných na vyhlášení nejlepších sportovců ČRS za rok 2017 aj.). 

9.  Diskuze a závěr 
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1. Zahájení jednání 

Jednání zahájil předseda odboru Radek Zahrádka přivítáním všech přítomných. Byl přečten program 

zasedání.  

Některé body programu byly sloučeny či přehozeny s ohledem na průběh jednání. 

 

2. Vyhodnocení výběrového řízení na trenéra reprezentace veteránů 

Do výběrového řízení se přihlásil pouze jediný uchazeč Ing. Jan Heidenreich. 

Ing. Heidenreich – MS veteránů je prestižní šampionát, na který je ve světě kladen velký důraz. V ČR 

máme dostatek závodníků, kteří jsou schopni vzorně reprezentovat. Výsledky z posledního MS toto 

dokládají, tým veteránů se umístil na 4. místě. 

Dle jeho názoru do této kategorie bude každým rokem přibývat značné množství kvalitních závodníků. 

Jsou schopni účast zabezpečit aspoň se skromnou finanční pomocí ČRS. 

Ing. Kostka – apeluje na to, aby byla pro tuto kategorii nastavena nominační kritéria jako u ostatních 

kategorií. 

 

Hlasování o předložení návrhu Radě na jmenování Ing. Heidenreicha st. trenérem veteránů: 

pro 7, proti 0, zdrželi se 1……schváleno (J. Zemánková předloží návrh Radě ke schválení). 

 

3. Vyhodnocení domácí sezóny 2017, postupy do I. a II. ligy 2018  

 

Ing. Kolařík – podal krátkou zprávu ze zasedání mezinárodní federace FIPSed v rámci Kongresu CIPS, 

který letos v dubnu pořádal ČRS v Praze. Snaha CIPSu a FIPSu je přiblížit Statut CIPS co nejvíce 

mezinárodnímu olympijskému výboru z důvodu možnosti čerpat finance z více zdrajů. Zápis ze zasedání 

na kongresu CIPS v Praze bude přeložen a zaslán J. Zemánkové k rozeslání odboru. 

Termíny mezinárodních závodů budou známy až po zasedání prezidia FIPSed, které se koná koncem 

listopadu. 

 

 

Předseda SO informoval odbor o záporném vyjádření jednatele ČRS k používání platebních karet na 

mezinárodních výjezdech. 

Sensas – p. Foret se pokusí domluvit s firmou rozšíření daru i na veterány a handicapované. 

 

Zástupci ÚS stručně shrnuli průběh závodů na domácích vodách: 
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ZpČ – Rive cup – ve stejném termínu pořádal SČ ÚS odbor plavaná krajský přebor, kvůli němuž se 

posléze odhlašovali již přihlášení závodníci. Apeluje tedy na dodržování schváleného TK, aby k těmto 

komplikacím nedocházelo. 

 

SMS – letošní MČR jun. bylo pořádáno na nádrži Krásné, které bylo kvalitně zarybněno, bohužel 

kapacitně nestačí. 

 

Předseda SO – stále platí povinnost zasílat z ligových závodů a MČR se zprávou garanta a rozhodčího 

aspoň 2 fotografie. Nově zřízen pod ČRS facebook – na starost má Tomáš Kočica, je možno mu na email 

kocica@rybsvaz.cz posílat fotky a pár vět k závodu. 

 

 

Celkové výsledky ligových soutěží plavané za rok 2017 – postupy, sestupy 

     

Vítězem I. ligy a tedy MISTREM ČR pro rok 2017 se stává  

 

RSK Pardubice COLMIC 

I. liga 

Sestupují z I. ligy 

do skupiny A II. ligy        MO ČRS Plzeň1 - Rive 

do skupiny B II. ligy        MO ČRS Choceň - Colmic 

do skupiny C II. ligy        ČRS MILO Loštice 

Postupují do I. ligy 2018 

ze skupiny A                ČRS AWAS-Drennan Jindřichův Hradec 

ze skupiny B                MO ČRS Mělník - Colmic,  

ze skupiny C                MRS Třebíč - Sensas 

II. liga 

Skupina A (Západočeský ÚS, Jihočeský ÚS, ÚS města Prahy) 

- sestupuje z I. ligy - MO ČRS Plzeň - RIVE 

- postupuje do I. ligy 2018 – AWAS DRENNAN 

- postupuje z divize ZpČ - 0 
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- postupuje z divize JČ - 0 

- postupuje z divize ÚSmP - 0 

- sestupuje do divize - 0 

zůstává 12 týmů 

 

Skupina B (Severočeský ÚS, Středočeský ÚS, Východočeský ÚS) 

- sestupuje z I. ligy - MO ČRS Choceň - Colmic 

- postupuje do I. ligy - MO ČRS Mělník – Colmic  

- postupuje z divize SČ - 0 

- postupuje z divize StČ - MO ČRS Rakovník  

- postupuje z divize VČ - Hradec Králové  

- sestupuje do divize - MO ČRS Louny, ČRS DRS Liběchov  

zůstává 12 týmů 

 

Skupina C (Moravský rybářský svaz, ÚS pro Severní Moravu a Slezsko)  

- sestupuje z I. ligy - ČRS MILO Loštice 

- postupuje do I. ligy - MRS Třebíč - Sensas 

- postupuje z divize MRS - MRS Brno 

- postupuje z divize SMS - ÚS SMS 

- sestupuje do divize - nikdo 

nově bude 12 týmů 

 

 

Hlasování o postupech / sestupech v lig. soutěžích:  

Pro 8, zdrželi se 0, proti 0.  
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4. Žebříček závodníků 2017 

 Skokan roku 2017 

Ing. Hrazdil - zpracovatel žebříčku a výsledků – apeluje na uvádění jmen správně např. Josef (správně), 

Pepa (špatně), řádně vyplňovat registrační čísla závodníků. 

Předseda SO – souhlasí, za celý odbor Ing. Hrazdilovi za jeho dobrovolnou práci při zpracování žebříčku 

děkuje. 

 

Skokan roku 2017 

Skokanem roku je Jakub Toužimský, který poskočil mezi roky 2016 a 2017 o 69 míst v žebříčku, 

druhý je Ladislav Bradna - 65 míst, třetí je Miloslav Dvořák - 64 míst. 

 

 

Předseda SO – apelace na dodržování registrace závodníků. Registraci nemusí mít závodník pouze na 

krajském závodu (náborovém), všechny ostatní pohárové závody jsou přístupné pouze pro registrované 

závodníky. Pokud nebude toto dodrženo, závod nebude bodován do žebříčku. 

 

5. Příprava termínového kalendáře 2018 

Pracovní verze TK 2018 včetně pořadatelů a revírů bude zveřejněna na webu www.rybsvaz.cz až po 

zveřejnění mezinárodního TK mezinárodní federací FIPSed, domácí závody se musí podřídit termínům 

mezin. závodů. 

 

http://www.rybsvaz.cz/
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SMS – návrh koncepce TK. Koncepčně nutno posunout termín podzimního zasedání až po zasedání 

prezidia FIPSed, kde se schvalují termíny MS a ME, až na prosinec. Nyní se musíme rozhodnout, zda 

jsou důležitější pohárové závody nebo krajské přebory. Závodní sezóna má 24 víkendů. V současné době 

máme velké množství šampionátů, na ligy potřebujeme 8 víkendů a na všechny MČR 3 víkendy. To 

znamená, že část ligových soutěží bude na jaře a část na podzim a je nutno držet zásadu, že MČR dané 

kategorie bude před MS dané kategorie. 

 

JČ – dle jeho názoru je vymýšlení nové koncepce TK zbytečné. 

 

J. Zemánková informovala SO, že je opět nutné, aby pořadatelé závodů zajistili souhlas uživatele revíru 

a ten zaslali (stačí oskenovaný emailem) na její emailovou adresu zemankova@rybsvaz.cz. Apelace na 

zaslání do konce ledna 2018. Závody, které nebudou opatřeny tímto souhlasem, nebudou Radě ČRS ke 

schválení předloženy.  

Stejný termín do konce ledna 2018 platí také pro zaslání přihlášek do lig. soutěží. 

Určení rozhodčích na I. ligu v roce 2018 

1. kolo    2. kolo 

J. HRADEC    PARDUBICE 

N. STRAŠECÍ   KOLÍN 

TŘEBÍČ    LIPANI 

CRAZY HUSTOPEČE  MIVARDI 

 

3. kolo:    4. kolo 

CORTINA    MĚLNÍK 

AWAS    N. STRAŠECÍ 

PRESTON    MIVARDI 

CRAZY BOYS   LIPANI 

 

II. liga si určí rozhodčí na místě. 

 

6. Vyhodnocení mezinárodní činnosti, vyhodnocení práce trenérů  

Přítomní státní trenéři - informovali odbor o uskutečněných šampionátech, zprávy z MS jsou zveřejněny 

na webu www.rybsvaz.cz  

Předseda SO – poděkování všem trenérům za odvedenou práci a za dosažné úspěchy. 

 

 

http://www.rybsvaz.cz/
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7. Návrhy na úpravy Závodního a Soutěžního řádu 

SŘ 

R. Pokorný st.: 

Pohárové závody, bodované do žebříčku - doplnit: 

- u pohárových závodů musí být minimálně 8 závodníků v sektoru, jinak se pohárový 

závod boduje jako „Územní přebor dospělých“ tzn. 1. místo 25 bodů. 

- Protinávrh: 9 závodníků v sektoru: Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1, schváleno. 

 

 

- U všech typů závodů může být určen způsob lovu (dělička, odhoz, atd., popř. bez 

omezení) za předpokladu, že se způsobem lovu bude souhlasit pořadatel závodu. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1, schváleno. 

- Způsob lovu na jednotlivé závody bude určen na jarním zasedání odboru na návrh 

státních trenérů (mužů, žen, U15, U20 a U25) po předchozím souhlasu pořadatele 

závodu. Všichni souhlasí. 

 

 

13. Závodník může absolvovat maximálně 8 ligových nebo divizních závodů (4 ligová 

kola). Za dodržení zodpovídá vedoucí družstva. Tým porušivší toto pravidlo bude 

diskvalifikován. Pro divizi platí: 1. kolo divize = dva závody z 1. nebo 2. kola ligy a 2. 

kolo divize = dva závody z 3. nebo 4. kola ligy a nebo divize se mohou zúčastnit 

závodníci, kteří v daném roce neodchytají více jak čtyři ligové závody. Před soutěží 

(závodem) se kontroluje totožnost závodníků podle soupisky. K soutěži mohou být 

připuštěni pouze závodníci uvedení na oficiální soupisce vydané SO LRU. 

Všichni souhlasí. 

 

JČ doplnit do SŘ: Souhlas s postupem do ligových soutěží – u prvních třech postupujících družstev musí 

poslat zástupce družstva souhlasné stanovisko do konce října na email zemankova@rybsvaz.cz. Kdo 

písemný souhlas nezašle, bude automaticky bráno, že družstvo do vyšší ligové soutěže postoupit nechce. 

Hlasování: všichni souhlasí. 

 

ZŘ 

JČ doplnit do ZŘ, sankce. Při neúčasti závodníka(ů) na ligovém, krajském či divizním soutěžním kole se 

při hodnocení k počtu přihlášených týmů do soutěže připočítá +1, bez ohledu na počet zúčastněných 

týmů. Např. přihlášených týmů bude 12, sankce bude 12 + 1 = 13. Pokud se do ligy přihlásí pouze 10 

týmů, bude sankce 10 + 1 pro všechny týmy, které se nezúčastní. Hlasování: všichni souhlasí. 

 

Čl. 5 se ruší forhont. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 1, schváleno. 

 

SMS návrh – možnost přidávat velkou patentku 0,5 l do krmení. Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 1, 

neschváleno. 
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ÚSMP návrh - s oficiální krabičkou velké patentky si může závodník v průběhu závodu dělat, co chce 

(tzn. nemusí ji nevyhodit). Hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 1, neschváleno. 

 

8. Korespondence, různé, diskuze a závěr  

J. Zemánková – registrace závodníků - opět připomíná, že registrace/evidence bude probíhat každým 

rokem. Apelace na členy odboru a trenéry, aby mezi závodníky tuto informaci šířili. Každoroční 

evidence je požadována z důvodu zjištění aktuálního seznamu závodníků včetně získání souhlasu se 

zpracováním osobních údajů např. pro zpracování celostátního žebříčku včetně předání seznamu MŠMT 

a ČOV, jakožto podmínky k získání dotací. Závodníci budou potvrzovat stávající závodní registraci od 

počátku ledna 2017. 

Předseda SO – návrh, aby bylo upozornění na přeregistraci umístěno v lednu na FB. 

 

J. Zemánková – povolenky ČRS zdarma pro reprezentaci, jména odborem schválena. Odbor opět požádá  

také Ing. Habána o čestné povolenky MRS pro první desítku z žebříčku. 

 

J. Zemánková – slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců na For Fishingu v sobotu 17. 2. 2018 od 

10 hod., všichni jsou srdečně zváni. Za odbor plavaná bude na vyhlášení pozván a oceněn medailista 

z MSJ U15 Lukáš Dořičák a st. trenér. 

 

Předseda SO – dne 23.11.2017 bude schůzka předsedů sport. odborů s Dr. Doležalem. Pokud zde bude 

řešen Statut činnosti SO, požadavkem plavané bude změna priorit mezinárodních akcí takto: 

a) Mistrovství světa – muži 

b) Mistrovství světa – ženy 

c) Mistrovství světa -  handicapovaní 

d) Mistrovství světa juniorů U15 

e) Mistrovství světa juniorů U25 

f) Mistrovství světa juniorů U25 

g) Mistrovství Evropy 

h) Mistrovství světa veteránů 

i) Mistrovství světa klubů 

 

 

 

 



Zasedání SO LRU plavaná 4. 11. 2017 Stránka 9 

 

 

Plán práce 2018 – všichni souhlasí. 

 

Předseda odboru poděkoval přítomným za účast, termín jarního zasedání: 

 

 

neděle 18. 2. 2018 

 

Podzimní zasedání: sobota 8.12.2018 

 

Zapsala: Ing. Jana Zemánková v. r. 

Zkontroloval: Radek Zahrádka v. r. 


