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 Z Á P I S 

ze zasedání sportovního odboru LRU – plavaná, 

         konaného dne 6. 2. 2016 



Přítomni: Radek Zahrádka (předseda, StČ), Jana Štiková (MěV Praha), Václav Louda (ZpČ), 

Martin Pokorný (SČ), Ing. Josef Kostka (JČ), Zbyněk Bačina (VČ), Ing. Jiří Hrazdil (MRS, žebříček 

závodníků), Patrik Řehulka (státní trenér žen, státní trenér U15), Roman Pokorný st. (státní trenér mužů), 

Roman Foret  (státní trenér U20), Tomáš Kučera (zástupce handicapovaných rybářů) 

Hosté: Ing. Jan Heidenreich 

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

Omluveni: Ing. David Kolařík (SMS), Petr Klásek (st. trenér kategorie U23) 

 

Program  

 Zahájení, kontrola zápisu z minulého jednání 

 Ligové soutěže 2017, soupisky týmů - schválení 

 Závodní a soutěžní řád 2017 - schválení 

 Různé (širší a užší nominace reprezentace 2017, nominační kriteria na rok 

2017, 2018) 

 Vyhodnocení výběrového řízení na pozici státní trenér veteránů 

 Diskuze, korespondence, závěr 

 

 

Zahájení jednání 

Jednání zahájil předseda odboru Radek Zahrádka přivítáním všech přítomných a ve stručnosti nastínil 

program dnešního zasedání. Proběhla kontrola zápisu z podzimního zasedání – úkoly splněny.  

 

Ligové soutěže 2017, soupisky týmů  

J. Zemánková připravila přehled došlých soupisek včetně jmen závodníků, který prezentovala pomocí 

dataprojektoru přímo na zasedání. Současně informovala, že aktuální seznam registrovaných závodníků je 

zveřejněn na webu ČRS pod LRU plavaná. Každý závodník si tedy může zkontrolovat, zda jeho 

přeregistrace na rok 2017 proběhla v pořádku. Případné problémy je možno řešit s J. Zemánkovou 

nebo paní Hnízdilovou. 
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Ing. Hrazdil upozorňuje, že dle Stanov MRS je název MO Hustopeče uveden nesprávně. Správně má být 

uvedeno Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Hustopeče, viz. § 12 článek 7: 

Název pobočného spolku musí obsahovat název Svazu (hlavního spolku), za kterým následují bez 

interpunkčního znaménka slova pobočný spolek a za nimi místní označení korespondující názvu města, 

městyse nebo obce (příklad názvu pobočného spolku: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek 

Blansko).  

Změna koresponduje s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

SO – vzhledem k tomu, že nyní jsou již přihlášky do lig uzavřeny, bude SO tolerovat i názvy, které výše 

uvedenému neodpovídají. Pro rok 2018 je ale nutné ustanovení naplnit. Platí pro týmy z MRS. 

Hlasování o schválení soupisek včetně názvů družstev MRS s tím, že všechny RSK (rybářské sportovní 

kluby) doloží oddělení sportu ČRS svoje IČ: Hlasování: pro 7, proti 1, zdrželi se 0 - schváleno. 

Schválené soupisky jsou zveřejněny na webu www.rybsvaz.cz. 

 

Ing. Hrazdil upozorňuje, že družstva nemají právo používat zkratku ČRS nebo MRS. Žádný svaz nemůže 

přikázat jiné osobě, aby porušila zákon, popř. stanovy. Zkratku MRS může používat subjekt, kterého 

k tomu opravňují stanovy. My takový subjekt nejsme. Pokud v názvu MRS použijeme, dostáváme se do 

rozporu se zákonem, protože tato zkratka byla přidělena někomu zákonem a spolkovým rejstříkem. 

Je nutné ujednotit postup s právníky ČRS a MRS, stávající stav nebyl domyšlen. 

Sám je předsedou spolku MRS. Když požádal výbor, aby družstvo mohlo používat název spolku, žádost 

byla zamítnuta. 

Úkol pro J. Zemánkovou – předat právní komisi ČRS. 

 

Závodní a soutěžní řád 2017 – změny, schválení 

Závodní řád 

 

Návrhy MRS Ing. Hrazdil 

 Závodní řád , bod 10 - Kontrola návnad a nástrah 

doplnit článek m) tohoto znění: 

Před kontrolou návnad a nástrah hlavní rozhodčí za přítomnosti jury vylosuje v každém sektoru jedno 

číslo, u závodníka na vylosovaném čísle bude provedena hloubková kontrola. Kontrolu provede 

sektorový rozhodčí a člen jury. Závodník je povinen strpět kontrolu. Při kontrole závodník postupuje 

podle pokynů kontrolujícího rozhodčího (ukazuje obsah tašek, obalů na pruty a ostatních věcí v sektoru). 

Maximální délka kontroly nesmí přesáhnout 5 minut.  

Hlasování: pro 7, zdrželi se 0, proti 0. Návrh byl přijat. 

 

http://www.rybsvaz.cz/
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 Závodní řád , bod 10 - Kontrola návnad a nástrah 

Čl. h) se mění takto: 

Oficiální odměrka FIPSed (přesahující povolených 2,5 litru) smí být použita pouze na velkou patentku 

na nástrahu. Vždy se používá pouze 1 strana oficiální odměrky (která je oboustranná). Velká patentka 

nesmí být použita jako návnada. (viz foto) 

Hlasování: pro 7, zdrželi se 0, proti 0. Návrh byl přijat. 

 

 Čl. VI. Všeobecná ustanovení 

doplnit do článku 7 tento text: 

Družstvo je plně zodpovědné za chování všech členů družstva včetně doprovodu uvedeného v soupisce. V 

případě porušení ustanovení řádů členem doprovodu družstva se na věc pohlíží jako na porušení řádů 

členem družstva, a použijí se sankce podle článku 15, odstavec a) tohoto řádu, tzn. bude diskvalifikováno 

celé družstvo. 

Hlasování: pro 7, zdrželi se 0, proti 0. Návrh byl přijat. 

 

Návrhy JČ Ing. Kostka 

 upravit v řádech jun. kategorie dle mezinárodních pravidel – U15, U20, U25 (dříve U14, U18 a 

U23). 

 Losovací tabulky: 

ZŘ, odst. V. Losování, čl. 4 – doplnit – Pokud se pořadatel rozhodne po termínu 31. 3. pro použití 

losovací tabulky, je toto umožněno za předpokladu, že při srazu družstev na dotyčném ligovém kole se 

toto oficiálně oznámí a před započetím losování se použití předložené losovací tabulky odsouhlasí 

hlasováním zástupců zúčastněných družstev – je nutný souhlas prosté většiny zúčastněných družstev. 

Bylo jednomyslně odsouhlaseno již na podzimním zasedání, nutno pouze zapracovat do řádů. 

 ZŘ Čl. V Losování  

Doplnit bod 7 - Pro účely závodů v ČR není povoleno dělit sektory 

Hlasování: pro 7, zdrželi se 0, proti 0. Návrh byl přijat. 

 

 

Návrhy StČ R. Zahrádka 

 SŘ článek 12 pokračovat v odstavci: Název družstva musí obsahovat nejdříve ČRS/MRS a poté již 

může následovat název družstva a sponzora. Název nesmí být hanlivý a nesmí obsahovat 

vulgarismy a dvojsmysly. Bylo jednomyslně odsouhlaseno již na podzimním zasedání. 
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…nyní doplněno o „Název družstva musí obsahovat označení svazu, dle platné legislativy, poté 

název družstva a název sponzora“ 

 

 ZŘ, odst. IV.  Zahájení závodu - doplnit bod h) Čas závodu se řídí časem hl. rozhodčího, který bude 

pokaždé zveřejněn před losováním daného závodu. 

Hlasování: pro 7, zdrželi se 0, proti 0. Návrh byl přijat. 

 

Jednomyslně odsouhlaseno, že pokud budou v mezinárodních řádech změny, budou 

v odpovídajícím znění upraveny také domácí řády. 

 

 

Širší nominace reprezentace 2017, nominační kriteria na rok 2018,  vyhodnocení výběrového řízení 

na pozici státní trenér veteránů 

 

Vyhodnocení výběrového řízení na st. trenéra veteránů 

- nikdo se nepřihlásil, proto pro rok 2017 odbor SO pověřuje vedením veteránské reprezentace Ing. 

Heidenreicha. 

Současně SO vyhlašuje nové výběrové řízení s vyhodnocením na podzimním zasedání. (Přihlášky do 

konce října.) 

Jednomyslně schváleno. 

 

T. Kučera – 21.1.2017 byl uspořádán sjezd reprezentace, účast asi 18 osob, reprezentace je výběrem st. 

trenéra. U ostatních kategorií se postupuje dle žebříčku, u hendikepovaných toto bude problém, z důvodu 

účasti na mnoha závodech nižší úrovně, které se nyní ani v žebříčku neobjevují. Do budoucna však 

počítá, že by se tyto závody v žebříčku také objevily. Nyní určuje reprezentaci MS pouze jediný závod, a 

to MČR hendikepovaných rybářů, v širším výběru je nyní 10 – 12 osob. 

 

P. Řehulka - kat. U15 

Bude vycházet ze žebříčku, prvních 8 – 10 závodníků bude pozváno na víkendové soustředění na konci 

března. Bude sledovat jak závodníci chytají na Nežárce, tato voda je zřejmě nejbližší podmínkám v Irsku. 

 

P. Řehulka - ženy 

Bude postupovat dle vypsaných kritérií. Nominace bude zveřejněna po MČR. 

 

Ing. Heidenreich - veteráni 
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Nominace je postavena tak, aby osoby splňovaly výkonnost a také věk: 

Závodníci: Ing.Heidenreich, p. Melcher, p. Prášek, p. Maštera, Ing. Hrazdil, náhradník pravděpodobně 

Ing. Jiří Volák. 

 

p. Pokorný st. - senioři 

Nominační kritéria jsou stejná jako dával při přihlášce do výběrového řízení na st. trenéra. 

Tzn. nominace 2018: z 5-letého žebříčku, první 3 mají jistou účast, další 3 dle vlastní volby. 

Nominace na ME 2017: Radek Hron, Petr Klásek, Pavel Syrovátka, R. Pokorný ml., Roman Foret, 

náhradník není určen. 

Nominace na MS Belgie 2017: Josef Konopásek, Ladislav Konopásek, Radek Hron, Petr Klásek, 

Miroslav Melcher, náhradník není určen. 

Nominační kritéria jsou zveřejněna na webu ČRS. 

 

p. Pokorný st. - U25 

Reprezentace na 2017 je již zveřejněna: Ondřej Pokorný, Jakub Valchař, Zdeněk Polívka, Jan Kostka, 

Václav Vavřín. 

Na 2018 dle 2-letého žebříčku. První 3 mají jistou účast, další 2 dle vlastní volby. 

 

R. Foret - U20 

Nominace na 2017: 

Jakub Toužimský, Václav Maštera ml., Jiří Dvořák, Damon Richter, Šimon Svatek. 

 

6. Diskuze, korespondence, závěr 

 

P. Řehulka  

MS žen Maďarsko – doprava individuálně, dle rozhodnutí samotných závodnic. Již předjednáno 

ubytování, 13 euro/os./noc. 

 

R. Pokorný st. 

MS národů Belgie – již předjednáno ubytování. 

MSJ Irsko - zajištěno ubytování na VŠ kolejích pro 40 osob, 18 euro/os./noc, snídaně i večeře si budou 

obstarávat sami, cena nabízená ubytovatelem není výhodná. 

 příspěvek na celkové vyhodnocení lig o 1000 Kč z původních 10 000 Kč na každé lize na platných 

9 000 Kč. Jednomyslně schváleno. 
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J. Zemánková - souhlasy uživatelů revírů – apelace na zaslání, kdo ještě nesplnil. 

 

Kongres CIPS – vznést dotaz, zda budou Světové hry 2019 skutečně v JAR.  

Pokud ano, měl by se domlouvat hromadný převoz za všechna sportovní odvětví ČRS. 

 

Sponzor SENSAS – předběžná domluva p. Foreta se zástupcem sponzora je zajištění pro všechny 

kategorie (muži, ženy, junioři) dohromady: 1500 kg krmení Sensas 3000, 100 ks čepice, 45 ks kbelík 17 l, 

15 ks kbelík 40 l. 

Každá kategorie si z webu firmy (odkaz níže) vybere kšiltovky a předá informaci o vybraném typu J. 

Zemánkové:  

http://asp.zone-secure.net/v2/indexPop.jsp?id=383/452/67550&lng=fr 

Po rozdělení kšiltovek mezi kategorie vychází na každého reprezentanta, trenéra a popř. asistenta 2 - 3 ks. 

(kategorie ženy 9 osob obdrží 27 ks, kategorie muži 9 osob obdrží 27 ks, kategorie U15 7 osob obdrží 15 

ks, kategorie U20 7 osob obdrží 15 ks a kategorie U25 7 osob obdrží 15 ks 7 osob). 

- podmínkou sponzora je nošení čepic SENSAS během celého šampionátu a zejména na nástupech a 

vyhlášeních (nepoužívání kšiltovek jiných značek závodníky a trenéry) 

Kdo z reprezentace ví, že mu tento počet na celé MS stačit nebude, další kusy si doobjedná a zaplatí. 

 

Další podmínkou sponzora je nošení dresu (s logem sponzora) během celého šampionátu a zejména na 

nástupech a vyhlášeních - výrobu zajišťuje ČRS. Reprezentační trika (slavnostní) s logy ČRS a 

SENSAS doobjedná J. Zemánková u prvotního výrobce tak, aby byl zachován stejný motiv a aby kdo již 

dres má, mohl tento i nadále používat a pouze se nechají dodělat pro toho, kdo dres nemá. Všichni trenéři 

nahlásí požadovaný počet J. Zemánkové. 

Další „tréninková“ trička si trenéři zařídí po vlastní linii. Důležité je, aby bylo zachováno stávající 

umístění log.  

Umístění log na slavnostních dresech a tréninkových tričkách: 

Logo ČRS bude velké 7 cm a bude v levé horní přední části.  

Logo SENSAS bude velké 7 cm a bude v pravé horní přední části.  

Na zádech bude CZECH REPUBLIC. 

Na levém rameni bude vlajka ČR – pouze u slavnostních (obecně nutno kvůli možným dotacím ze 

státního rozpočtu). 

Na pravém rameni bude velký státní znak – pouze u slavnostních, přičemž, pokud bude již vlajka 

ČR, státní znak není nutný (obecně nutno kvůli možným dotacím ze státního rozpočtu) 

 

 

http://asp.zone-secure.net/v2/indexPop.jsp?id=383/452/67550&lng=fr
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Schválení asistentů na rok 2017 

Senioři - Michal MAREK + další osoba 

Ženy – Jakub Valchař + Radek Zahrádka 

U15 – Zbyněk Bačina 

U20 – Jiří Janků 

U25 – Roman Pokorný st. 

Jednomyslně schváleno. 

 

Předseda odboru poděkoval přítomným za účast, termín podzimního zasedání: 

 

sobota 4. 11. 2017 

 

Zapsala: Ing. Jana Zemánková v. r., zkontroloval: Radek Zahrádka v. r. 


