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Závodní �ád F.I.P.S. e.d. 
upravený na podmínky po�ádání sout�ží a závod� v �R 

 (Lov ryb udicí – plavaná) 
Platný pro sout�že a závody zajiš�ované Úst�edním odborem LRU p�i Rad� �RS a p�íslušnými územními 

odbory 
platný od 1. 3. 2009 

Po�ádání závod� 
-1- 
Závody a sout�že jsou po�ádány a organizovány podle schváleného sout�žního �ádu a termínového kalendá�e. 
Oba tyto dokumenty schvaluje sportovní odbor LRU – plavané. 
-2- 
Zú�astnit se mohou pouze registrovaní závodníci – �lenové rybá�ských svaz�. Závodníci musí být nominováni 
jejich MO, p�íp. rybá�ským sportovním klubem (na základ� nominace jsou vydávány SO LRU oficiální 
soupisky). Zú�astnit se mohou rovn�ž hendikepovaní rybá�i za dodržení ustanovení sout�žního �ádu a dalších 
bod� tohoto závodního �ádu (v závodech a sout�žích vyhrazených kategorii hendikepovaných se �ídí pro tuto 
kategorii upraveným závodním �ádem). P�ípadné starty cizích státních p�íslušník� a hostování upravuje 
sout�žní �ád. 
-3- 
Ú�ast individuálních závodník�, po�et �len� družstev, po�ty družstev atd. upravuje sout�žní �ád.  
-4- 
Závody se konají na potocích, �ekách, kanálech nebo vhodných stojatých vodách – jezerech a rybnících. Musí 
být možno chytat po celé délce úseku vhodného pro rybolov. Po každé stran� úseku musí být hloubka pokud 
možno stejná, a to min. 1,5 metru. Minimální ší�e závodního sektoru (myšleno ší�ka toku, kolmo na linii b�ehu) 
je 25 metr�. 
-5- 
Vybraný závodní úsek má pokud možno probíhat v rovné p�ímce a všichni závodníci mají mít stejné podmínky 
pro lov. 
Závodní úsek musí umož�ovat umíst�ní každého závodníka tak, aby závody nebyly narušovány elektrickým 
vedením, mosty atd. 
Životy sout�žících ani divák� nesmí být ohroženy. 
-6-  
Vzdálenost mezi jednotlivými sout�žícími (ší�ka vymezeného stanovišt� závodníka) b�hem závodu musí být 
minimáln� 10 metr� a maximáln� 20 metr�. Každý úsek závodníka musí být ohrani�en nalevo a napravo. Mezi 
úseky je vytý�ena neutrální zóna o ší�ce maximáln� 1 metr.  
Musí být vymezen závodní úsek a sout�žící musí být odd�leni od divák� oplocením nebo provazem nataženým 
v odpovídající vzdálenosti od b�ehu (doporu�ená vzdálenost je 10 metr�). Mezi závodním úsekem a diváky 
musí být vytvo�en pr�chod pro funkcioná�e (dle možností). 
Do ohrani�eného úseku závodníka smí, krom� rozhod�ích p�i kontrole, vstoupit pouze dva trené�i družstva, 
kte�í však musí mít viditelné ozna�ení stanovující tuto funkci. 
P�i závodu je zakázano používat pojítka pro komunikaci mezi závodníky a mezi závodníky a trenéry. 

Setkání vedoucích tým� (trenér�) 
-7-  
Cílem je vým�na informací. Poté prob�hnou následující operace: 
1) svolání (prezentace) celk� 
2) p�edstavení garanta závodu a rozhod�ích 
3) losování celk� – po�adí losování 
4) losování stanovující sektory (A, B, C, atd.) jednotlivých závodník� družstva. V p�ípad� neú�asti   
             vedoucího týmu �i trenéra nebo zástupce celku losuje za n� rozhod�í, p�íp. zástupce organizátora 
5) bude zvolena porota – jury (viz �l. 29) 
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Losování 
-8- 
Losy musí být v každém kole taženy pod dohledem organizátora nejmén� 140 minut p�ed za�átkem závodu. 
Losování musí být p�ítomni týmoví manaže�i a rozhod�í. Losování ligových sout�ží se provádí samostatn� pro 
každý sektor, po�adí losování se pro každý sektor obrací, družstvo si nesmí vylosovat krajní (poslední v linii) 
místo v sektoru a pak hned první (v linii) místo v následujícím sektoru (viz. p�íloha zp�sob losování). U 
ostatních sout�ží a závod� je možno losovat tak, že losem je každému družstvu p�id�leno �íslo úseku, které je 
totožné pro všechny sektory, pokud se tyto nacházejí v jedné p�ímce bez p�erušení. Pokud však mezi sektory 
existuje p�erušení, tahá se los pro každý odd�lený sektor zvláš�. Pravidlem u sout�ží (ligy, divize) je to, že 
každý z celk� m�že vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v sezón�. Až v p�ípad�, že všechna družstva této 
výhody využila (v p�ípad� sout�že o více závodech a menším po�tu družstev) vzniká možnost vylosovat op�t 
krajní místo. Organizátor (garant) závodu je povinen dodržování tohoto pravidla zajistit a uzp�sobit tomuto 
losování. 
-9-  
Druhého dne se losují �ísla v sektorech v obráceném po�adí, než tomu bylo v prvním kole (po�adí losování pro 
první závod se losuje). Losuje se za ú�elem umíst�ní závodník� do sektoru. 
Podle toho, zda sektory probíhají v p�ímé linii, �i jsou odd�leny, budou celky, které si v prvním kole vylosovaly 
první a poslední �íslo každého sektoru, losovat jako první a druzí na �ad�, pokud budou odejmuta všechna první 
a poslední �ísla krajních sektor� (jde-li o sektory v rovné p�ímce) nebo všech sektor� (pokud jde o sektory 
odd�lené). 
-10-  
Na potocích, �ekách a kanálech je umíst�ní po proudu (dole po proudu je stanovišt� A1). Ve stojatých vodách 
(jezera a rybníky) je �íslo úseku A1 situováno vždy nalevo z pohledu na vodní plochu a vyty�ení sektor� se 
provádí zleva doprava. 
-11- 
Trené�i jsou povinni zaregistrovat vylosovaná �ísla svých závodník� a sektory, aby svou informaci m�li v 
souladu s oficiálním zápisem losování, po�izovaným organizátorem za dohledu rozhod�ího. V p�ípad�, že dojde 
k zám�n� a následné diskvalifikaci, �i z d�vodu zám�ny míst, nesou za toto trené�i plnou odpov�dnost. 
Rozhod�í je ale zárove� povinen zkontrolovat b�hem p�ípravy, zdali závodníci jsou na místech v souladu s 
vylosováním. Organizátor závodu není za p�ípadné zám�ny odpov�dný. 

Všeobecná doporu�ení 
-12- 
a) Každý závodník má 120 minut na p�ípravu. Po p�íchodu na místo konání sout�že musí všechno své ná�iní 

umístit do svého vylosovaného úseku, nesmí však p�ed prvním signálem zaujímat svá místa v závodních 
úsecích. Závodníci nesmí p�ed tímto signálem do úseku vstupovat ani si chystat ná�iní, a to se vztahuje i na 
všechny pomocníky, které by mohli závodníci mít. Není povolena jakákoliv pomoc od kohokoliv. Výjimku 
tvo�í hendikepovaní závodníci, kte�í zp�sob pomoci p�edloží v protokolu (viz p�íloha) hlavnímu 
rozhod�ímu.  
Po prvním signálu je možné p�edávat závodník�m materiál, prost�ednictvím sektorového rozhod�ího, až do 
signálu pro vnad�ní. Po zazn�ní signálu je dodávávání jakéhokoliv materiálu závodníkovi zakázáno. 

b) Návnadu a nástrahy si smí závodník nechat donést v dob� p�ípravy, ale musí je dát k dispozici komisa��m 
pro kontrolu hodinu p�ed za�átkem závodu. Po kontrole návnad a nástrah je zakázáno závodník�m p�ijímat 
další nové návnady a nástrahy. 

c) Závodník smí vyráb�t vnadící koule nejd�íve 25 minut p�ed druhým signálem.  
d) Závodníci se mohou dopravit na místo konání sout�že vlastním dopravním prost�edkem, pokud k tomu 

dostanou od organizátor� povolení. 
-13-  
Bude stanoven minimáln� jeden rozhod�í pro každý sektor a jeden hlavní rozhod�í. Rozhod�í musí dokonale 
ovládat pravidla sout�že, dohlíží na dodržování závodního �ádu a p�i jeho nedodržení provádí opat�ení v 
souladu s tímto �ádem. Sektoroví rozhod�í mohou být nahrazeni �leny poroty – jury. 
Po�adatel ur�í kontrolní rozhod�í, kte�í mají za úkol pomocí nádob s ozna�eným objemem (viz dále) provést 
kontrolu (kontrole musí být p�ítomni zástupci poroty – jury): 
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a) množství krmení se m��í p�esypáním, sklepáním, nikoliv uma�káním nebo sešlapáním. Pokud má závodník 
více druh� krmiv, m��í se tímto zp�sobem každý druh zvláš� – všechno krmení se m��í ve stavu 
p�ipraveném k použití (vlhké a p�ecezené) v�etn� št�rku, kuku�i�ných zrn a pšenice, konopného semene a 
dalších aditiv1, která nesm�jí škodit faun� a podvodnímu prost�edí. Množství je omezeno na 17 litr� pro 
všechny typy sout�ží. Ke kontrole množství krmiva je možné p�edložit i suché „ouklejové“ krmivo. V tom 
p�ípad� je toto krmivo zapo�teno do celkového množství krmiva pomocí klí�e – 1 litr v suchém stavu = 
dvojnásobné množství (tj. 2 litry) ve stavu navlh�eném. Po kontrole krmení je zakázáno použití 
mechanických míchacích prost�edk� a sít. 

b) množství živých nástrah a návnad – množství živých nástrah a návnad je pro všechny sout�že omezeno na 
2,5 litru, z toho malé patentky maximáln� 1 litr. 

c) že závodník p�edvede své návnady a krmení ke kontrole v množství stanoveném v programu 
d) že závodník p�edvede živé návnady a nástrahy v p�edepsaných, k tomu ú�elu schválených nádobách o 

celkovém objemu 2,5 litru – p�i porušení ud�luje se provinivšímu závodníkovi napomenutí a zárove� 
penalizace p�i�tením k celkovému umíst�ní závodníka v sektoru �íslem jedna. 

e) Nejmenší odm�rka v sad� na m��ení nástrah 0,125 l (p�esahující povolené 2,5 litru) smí být použita pouze 
na velkou patentku na nástrahu. Velká patentka nesmí být použita do krmení. 

P�i kontrole se odebírá bez náhrady eventuální nadbyte�né množství, a pokud tento nadbytek p�esahuje 10% 
povolené výše, ud�luje se provinivšímu závodníkovi napomenutí a zárove� penalizace p�i�tením k celkovému 
umíst�ní závodníka v sektoru �íslem p�t. 
Po�adatel nesmí použití patentky zakázat na MeM�R, v I. lize a na závodech GP. Na ostatních závodech m�že 
po�adatel malou i velkou patentku omezit nebo zakázat. 
V p�ípad�, že Mi�R žen junior� i kadet� je zárove� jako závod nomina�ní, má p�íslušný státní trenér právo 
ur�it množství krmení, návnad a nástrah. Toto musí být uvedeno v propozicích závodu. 
-14-  
Závodníci musí dodržovat nejnižší zákonné míry, pokud jsou tyto pro závod stanoveny. Tyto míry musí být 
oznámeny v propozicích. Úlovky se uchovávají ve vezírku s malými o�ky. Vezírek musí mít minimální pr�m�r 
40 cm a minimální délku 2 m, musí ležet b�hem závodu pokud možno celou svou délkou ve vod�. Není 
dovolen žádný jiný prost�edek pro uchovávání ryb. Závodníci musí mít své vlastní vezírky. 
Závodník, který p�inese na váhu zmrza�enou rybu, bude potrestán jejím nezapo�ítáním p�íp. dle závažnosti i 
diskvalifikací (rozhoduje komise rozhod�ích). 
-15- 
Krmivo a nástraha musí být p�irozeného p�vodu, složeno z p�írodních substancí, nejsou povolena um�lá 
vlákna. Výrobky z kovu jsou p�ísn� zakázány. Žádné nepoužité návnady, nástrahy a krmivo se nesmí házet po 
tréninku �i závod� do vody, není-li po�adatelem stanoveno jinak. 
-16-  
Závody se po�ádají v sektorech a to ve dvou kolech po t�ech hodinách (není-li závodu ud�lena výjimka 
(Tubertini Cup – Mušov), povolující delší kola), v p�ípad� p�erušení díky vyšší moci (bou�ka) bude kolo 
uznáno za platné, pokud bude trvat nejmén� 1 hodinu. 
-17-  
Každý ú�astník je povinen dodržovat co nejp�ísn�ji pravidla závodního �ádu. 
-18-  
Udice musí být opat�ena splávkem (plovákem), jsou povoleny jen s jedním há�kem, nadm�rné zatížení 
ol�vkem (zát�ží) je co nejp�ísn�ji zakázáno (zatížení udice tedy nesmí p�ekro�it nosnost doty�ného plováku). 
Ryba zaseknutá náhodou na jiném míst� než v tlam� se po�ítá jako platný úlovek. 
Je zakázáno používat jako nástrahu um�lé mušky, živé nebo mrtvé ryby a jikry. Rovn�ž je zakázáno používat k 
lovu pouze základní udici (vlasec) bez prutu. Je zakázáno úmyslné "podsekávání" ryb. 
Hlavní zát�ž nesmí ležet nucen� na dn�, a�koliv 10% zát�že se smí ploužit po dn�. V p�ípad� silného proudu, 
který se pohybuje jakoukoliv rychlostí, splávek (zát�ž) musí mít možnost p�irozeného pohybu. V p�ípad� velmi 
t�žkých splávk� a zát�ží musí být patrné, že i když se p�estane splávek ovládat, nep�estane se p�irozen� 
pohybovat spolu s proudem. P�ísn� zakázány jsou položené udice, klidové udice ležící hlavní zát�ží na dn�, se 
splávkem nebo bez n�ho, stranov� upevn�ný návazec nebo stranové zatížení ol�vkem. 
Nástrahy na há�ku musí být napíchnuty, ne jinak p�ipevn�ny. 
                                                      
1 Tekuté i sypké posilova�e lze ponechat v originálním balení, jejich objem je však zapo�ten do celkov� povoleného množství krmení. 
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V p�ípad�, že rozhod�í zpozoruje nebo je upozorn�n na porušování tohoto �lánku b�hem sout�žního kola, má 
možnost žádat kontrolu rybá�ova prutu, aniž by �ekal na konec kola. V takovém p�ípad� je rybá�i zakázáno 
upravovat složení udice (úpravu pozice splávku, odstra�ování zát�ží, zni�ení udice apod.) Pokud doty�ný 
závodník odmítne kontrolu nebo upraví udici, �eší tento p�ípad jury. 
-19-  
Každý závodník m�že rozestavit libovolné množství prut�, ale m�že chytat vždy jen na jeden (smí je st�ídat).  
Pokud je ke krmení použit krmný kalíšek, m�že být v jednom okamžiku nad vodou pouze jeden prut. 
-20-  
Podb�rák m�že použít jen samotný závodník. Ryby vytahuje závodník bez cizí pomoci. 
-21-  
Závodníci nesmí p�ijmout od nikoho žádnou pomoc, jen trenér je oprávn�n vstoupit do úseku závodník� svého 
družstva a m�že pouze radit, není mu však dovoleno vstoupit do úseku závodníka, který není �lenem jeho 
družstva. Výjimka viz �l. 12. 
-22-  
Jako stanovišt� pro závodníky jsou povoleny plošiny o rozm�ru nejvýše 1 m2, musí být z�ízeny v p�ímé linii 
mimo vodu nebo ve vod� pokud je to nutné (rozhodnutí organizátor� se souhlasem technické komise). 
Dodatkové plošiny (odkladový prostor pro materiál) mohou být sestaveny za nebo max. v linii s hlavními a smí 
nést pouze materiál. Pokud je nutné vyzna�it linii (provázkem, vytý�ením…) k zarovnání všech závodník�, 
musí se tak stát již p�ed tréninkem. 
-23-  
a) P�id�lený úsek mohou závodníci využít jakýmkoliv zp�sobem. Do neutrální zóny vstupovat nesm�jí. 

Závodník je povinen pohybovat se ve svém úseku maximáln� taktn�, tiše a ohledupln�. Závodník smí 
opustit sv�j úsek pouze s v�domím rozhod�ího 

b) Je zakázáno lovit a vytahovat ryby v neutrálních zónách po proudu nebo proti proudu nebo uvnit� míst 
(ring�) po proudu �i proti proudu (pokud nejsou neutrální zóny). Ryby, které jsou uloveny v neutrálních 
zónách sousedících ring�, se nebudou zapo�ítávat a musí se povinn� vrátit do vody. Ryba chycená jinak, 
než na rybá��v há�ek, se nebude zapo�ítávat a musí se povinn� vrátit do vody. V p�ípad� porušení a 
umíst�ní takové ryby do vezírku se p�i vážení zváží nejv�tší ryba z vezírku a její váha se zaznamená do 
závodníkovi karty. Po zvážení Jury rozhodne, zda se váha ode�te nebo neode�te od celkové váhy úlovku. 

Neutrální zóna smí být využívána fotografy a kameramany, a to se svolením obou sousedních závodník� se 
souhlasem rozhod�ího závodu. 
-24-  
a) Vstoupit do svého prostoru sm�jí závodníci až po prvním signálu. Po tomto signálu mohou za�ít sestavovat 

rybá�ské ná�iní, m��it hloubku vody, vyzkoušet vlasce a splávky, p�ipravit návnadu (o možných omezeních 
viz �lánek 12) a do vody vložit sak na ryby. Umís�ování krmných bójek je zakázáno. Všechny tyto 
p�ípravy d�lá závodník sám v �asovém limitu 120 minut (nesmí využít ni�í fyzické pomoci). Je zakázáno 
p�ed prvním signálem rozkládat pruty nebo jakkoli p�ipravovat ostatní ná�iní a to i mimo vylosovaný sektor 
P�i druhém signálu závodníci mohou vnadit podle svého uvážení nap�. obouru�, a to po dobu 5 minut – do 
zazn�ní t�etího signálu. P�i hrubém vnad�ní je povoleno vnadit pouze rukama, katapultem ovládaným 
ob�ma rukama �i krmným kalíškem upevn�ným na konci prutu. 
T�etí signál o 5 minut pozd�ji stanoví za�átek závodu. B�hem závodu smí závodník použít už jen lehké, 
šetrné návnady a po�ínat si ohledupln�. (Lehkou návnadou se rozumí taková, která se používá jen pomocí 
jedné ruky bez pomoci nohy, st�ny nádoby �i nab�ráku). Takové kuli�ky se mohou vyráb�t až po za�átku 
závodu tj. po t�etím signálu. B�hem závodu jsou dovoleny pouze tyto zp�soby vnad�ní: vnad�ní jednou 
rukou nebo pomocí katapultu ovládaného ob�ma rukama (používání jiných pom�cek je zakázáno). Pokud 
se provádí dokrmování lepenými �ervi, smí se �ervi nabrat pouze jednou rukou a kouli doválet ob�ma 
rukama. 
Dále je povolen krmící kalíšek na konci prutu. 

b) Krmivo nesmí být zhotoveno ani vhazováno do vody s p�ídavnými prost�edky jako nap�. krmítka, kapsle, 
krmící sá�ky �i sí�ky – a� již ve vod� rozpustné �i nikoliv.  
�tvrtý signál je výstražným znamením a závodník�m oznamuje, že do konce sout�že zbývá už jen 5 minut. 
Kone�n� pátý signál ohlašuje konec sout�že. Po tomto signálu se nepo�ítají žádné další úlovky mimo ty, 
které byly vytaženy sou�asn� se zazn�ním signálu, ovšem pokud byla ryba zcela zjevn� vytažena z vody. 

-25-  
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Saky na ryby musí být umíst�ny tak, aby je rozhod�í vid�li. Ryby musí být ponechány živé, dokud nejsou 
zváženy. 

Vážení úlovku 
-26-  
Vážení úlovk� provádí skupina (1 vážný, rozhod�í, �len bodovací komise – organizátor) 

- jedna osoba váží 
- druhá osoba zapisuje váhu do oficiálního formulá�e 
- ostatní provádí pomocné úkony 
- každý sektor má k dispozici jednu váhu, je možná i jedna váha pro celý závodní úsek, ale v tomto 

p�ípad�  
- je t�eba mít ješt� váhu náhradní pro p�ípad poruchy 
- minimální p�esnost váhy je na 20 gram�, nejlépe 1 až 2 gramy, výjime�n� je možnou použít i váhy s 

p�esností na 50 gram�. 
-27-  
Sak na ryby musí z�stat ve vod� až do p�íchodu skupiny vážných na závodník�v úsek. Po vyzvání závodníka 
vážným jsou ryby p�ineseny jen v samotném saku k váze. Ryby se váží, nepo�ítají se. Výsledek je oficiáln� 
zapsán, úlovek se po zvážení a podepsání závodníkem vrací ihned do vody.  
-28-  
Závodník musí být p�i vážení p�ítomen, aby si mohl kontrolovat hmotnost svých úlovk�. Je odpov�dný za to, že 
je jeho úlovek správn� zaznamenán do p�ehledu. Nebo p�ípadný bodovací lístek se zaznamenanými 
hmotnostmi závodník podepisuje. Po podepsání všech t�chto listin v sektoru závodníky se žádné stížnosti 
ohledn� hmotnosti ryb nep�ijímají. 

Porota 
-29-  
Bude ustanovena porota - jury , která vyšet�í p�ípadné stížnosti a ud�lí pokuty uvedené v závodním �ádu. Porota 
bude ustanovena na setkání týmových manažer� den p�ed sout�ží. Skládá se z 5 �len�: 

- garant závodu 
- hlavní rozhod�í 
- zástupci (manaže�i) t�í celk� ur�ení losem nebo jiným zp�sobem p�i porad� manažer� 

�lenové poroty (jury) budou p�ítomni na míst� závod� a budou vy�izovat p�ípadné stížnosti. Je t�eba ozna�it 
místo, kde je možné alespo� jednoho �lena poroty kdykoliv zastihnout. �lenové poroty jsou viditeln� ozna�eni. 
-30-  
Stížnosti (krom� t�ch, které se týkají umíst�ní závodník�) je t�eba p�edat komisi nejpozd�ji do hodiny po 
skon�ení závodu. Stížnost m�že být podána ústn�, ale následn� je t�eba ji písemn� potvrdit. 
Stížnosti týkající se umíst�ní závodník� musí být podány nejpozd�ji do 30 minut po vyhlášení oficiálních 
výsledk�. Listina výsledk� musí obsahovat �as jejich vyhlášení. Písemné stížnosti adresované porot� musí být 
podány sou�asn� se zálohou 500,- K�. Pokud porota shledá stížnost za neoprávn�nou, záloha p�ejde na ú�et 
organizátora závodu. 
Porušení pravidel a napomenutí musí být ohlášena porot�. 
Diskvalifikovat závodníka m�že pouze porota a musí ho o tom neprodlen� informovat. 
�lenové poroty spole�n� s �adovými rozhod�ími musí zajistit respektování pravidel. Musí je dokonale znát. 
-31-  
Porota a vedoucí organizáto�i závod� musí mít k dispozici závodní �ád. 
Rozhodnutí provádí porota v�tšinovým hlasováním. 

Sankce 
-32-   
Sout�ží se myslí I. Liga, II. Liga, divize, krajský p�ebor, mistrovství republiky nebo pohárový závod.  
Za porušení Z� se ud�luje napomenutí, za opakované napomenutí se ud�luje žlutá karta. 
a) Žlutá karta se ud�luje za porušení �lánk� 12a, 13b, 14, 15, 21 a za nesportovní chování. 
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b) Závodník bude diskvalifikován za porušení �lánk� 12b, 13e, 18, 19, 24b, 36, za hrubé nesportovní chování 
a, pokud se jedná o druhou žlutou kartu v rámci sout�že., také za porušení �lánk� 12a, 14, 15, 20, 21, 23 a 
24a. Závodník bude diskvalifikován p�i porušení �l. 12 bez p�edchozího napomenutí v p�ípad�, že je mu 
zjišt�no po kontrole krmiva, návnad a nástrah nadbyte�né množství (nap�. donesené). 

c) Diskvalifikovaný závodník obdrží po�adí rovnající se po�tu zú�astn�ných celk� plus jedna. Je-li závodník 
diskvalifikován, závodník�m, kte�í se umístili po n�m, z�stávají jejich p�vodní místa (nap�. X umíst�ný 
jako osmý byl diskvalifikován – následující závodníci si ponechají svá místa a získají tedy 9, 10 atd. bod�. 

d) Závodník je povinen zú�astnit se vyhlášení výsledk�. Závodníkovi, který se bez omluvy po�adateli 
nezú�astní slavnostního vyhlášení výsledk� konaného dle propozic k závodu, bude (na požádání 
po�adatele) úst�edním odborem LRU-plavaná ud�leno napomenutí. 

e) Diskvalifikace závodníka znamená pro závodníka stop v dalším závod� dané sout�že (jeden den). 
f) Ud�lené sankce jsou povinni po�adatelé zapsat do výsledkové listiny závodu. 
-33- 
Rozhod�í, p�ípadn� �lenové jury – pokud je nahrazují, sm�jí vstoupit na závodní úsek a posuzovat p�estupky.  

Hodnocení a umíst�ní 
-34-  

NEÚ�AST ZÁVODNÍKA V LIGOVÉ SOUT�ŽI 
Každá neú�ast závodníka v ligovém závod� je hodnocena plným po�tem bod�, rovnajícímu se po�tu 
p�ihlášených družstev do sout�že 

PO�ADÍ TÝMU 
A) První kolo 
a) sou�et umíst�ní získaných v sektorech závodníky jednoho družstva 
Pokud bude v sektoru zjišt�na stejná hmotnost, p�íslušní závodníci získají po�et bod� rovnající se pr�m�ru z 
míst, která obsadili. 

- P�íklad 1: dva závodníci se shodn� umístí na 5. míst�, zapíší si tedy (5+6)/2 = 5,5 bodu. 
- P�íklad 2: t�i závodníci se shodn� umístí na 8. míst�, zapíší si tedy (8+9+10)/3 = 9 bod�. 

b) družstvo s nejmenším po�tem bod� se umístí jako první 
c) závodníci bez úlovku obdrží po�et bod� rovnající se pr�m�ru p�íslušných neobsazených umíst�ní v rámci 

sektoru 
- P�íklad 1: Z 24 závodník� 12 získá umíst�ní na prvních 12 místech s body od 1 do 12. Dalších 12 bude 

bez úlovku, tj. získá (13+24)/2 = 18,5 bodu. 
- P�íklad 2: Z 29 závodník� se 5 umístí na 1. až 5. míst� a dalších 24 závodník� bez úlovku obdrží 

(6+29)/2 = 17,5 bodu. 
- P�íklad 3: Z 29 závodník� se 26 umístí a 3 závodníci bez úlovku získají (27+29)/2 = 28 bod�. 

Jestliže se v sektoru vyskytne jen jeden závodník bez úlovku, získává po�et bod� rovnající se poslednímu místu 
(p�íklad: z 29 závodník� se 28 umístí a závodník bez úlovku získá 29 bod�). 
 
B) Druhé kolo 
Zp�sob hodnocení je stejný jako v prvním kole. 
C) Celkové hodnocení 
a) sou�et umíst�ní získaných v prvních dvou kolech 
Družstvo s nejmenším po�tem bod� se umístí jako první atd. 
b) P�i rovnosti bod� je rozhodující nejvyšší celková hmotnost získaná závodníky družstva ve dvou kolech. 
c) P�i rovnosti hmotnosti po dvou kolech je rozhodující nejvyšší individuáln� dosažená hmotnost atd. 
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PO�ADÍ JEDNOTLIVCE 
a) sou�et umíst�ní získaných v obou kolech: 
Závodník s nejnižším po�tem bod� se stává vít�zem. 
b) P�i shod� po�tu bod� u dvou nebo více závodník� se se�tou hmotnosti získané v obou kolech každým 

závodníkem. Vít�zem se stává závodník s nejvyšší hmotností úlovku. 
c) Pokud dojde ke shod� hmotnosti, vít�zem se stává závodník, který dosáhl nejvyšší hmotnosti v jednom 

kole. 
d) Pokud shody p�etrvávají, s�ítají se �ísla los� obou kol. Vít�zí vyšší po�et. 
e) Závodníci ú�astnící se jen jednoho kola se umístí na konci podle získaného po�adí. 
-35-   
Hodnocení se provede za p�ítomnosti garanta nebo jeho zástupce a �len� poroty. 

Délka prut� 
-36-  
Existují následující omezení: 

- maximáln� 10 m pro nejmladší kategorii kadet� U14 (závodníci, kterým k 31. prosinci roku 
p�edcházejícího mistrovství musí být mén� než 14 let) 

- max. 11,50 m pro kategorii hendikepovaných 
- max. 11,5 m pro kategorii junior� U18 (závodníci, kterým k 31. prosinci roku p�edcházejícího 

mistrovství musí být mén� než 18 let)) 
- max. 11,5 m pro ženy 
- max. 13 m pro kategorii starších junior� U22 (závodníci, kterým k 31. prosinci roku p�edcházejícího 

mistrovství musí být mén� než 22 let)) 
- max. 13,0 m pro seniory 
- u kategorizovaných závod� mají závodníci možnost startovat maximáln� o jednu v�kovou kategorii 

výše (závodník spadající do kategorie U14 m�že startovat maximáln� v kategorii U18) 
U nekategorizovaných závod� platí omezení jako pro seniory nap�. závodník juniorského v�ku �i žena, pokud 
závodí nap�. v I. lize smí používat prut délky 13,0 m, to samoz�ejm� na vlastní nebezpe�í. 
Pruty lze opat�it navijákem. 

Trénink 
-38- 
Oficiální trénink probíhá dle propozic po�adatele. 

Elektrické vedení 
-39-  
Umíst�ní závodníka ve vzdálenosti menší než 25 metr� po obou stranách od elektrického vedení 
( dráty, transformátory, stožáry atd.) je jednozna�n� zakázáno. 
Doporu�ení pro p�ípad bou�ky 
-40-  
a) Bou�ka, jež za�ala p�ed nebo b�hem p�ípravné doby 
Závodníci sm�jí vstoupit do svého úseku a složit si ná�iní. 
Odklad �i zastavení p�ípravy oznámí dvojitý signál. Pokud to pov�trnostní podmínky a �asový harmonogram 
dovolí, závody mohou poté normáln� pokra�ovat, nebo mohou být zkráceny (avšak musí trvat alespo� hodinu, 
jinak by závody byly neplatné). Pokud se po�así nezlepší nebo jestliže neumožní konání závodu �asový plán, 
sout�žní kolo se odvolá. 
b) Bou�ka, jež za�ne b�hem závodu 
Za�ne-li bou�ka b�hem závodu, dvojitý signál oznámí okamžité ukon�ení sout�že a závodníci se musí jít ukrýt. 
Pokud se pov�trnostní podmínky zlepší, první signál povoluje závodník�m zaujmout op�t jejich pozice a druhý 
signál o p�t minut pozd�ji ohlásí, že mohou znovu lovit. 
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Délka sout�žního kola smí být zkrácena, pokud by �asový rozvrh nedovolil pokra�ovat až do konce plánované 
t�íhodinové sout�že. Sout�žní kolo je platné tehdy, jestliže trvá nejmén� jednu hodinu (�l. 16). 

Inzerce na startovních �íslech 
-41-  
Není zakázána. 

Vyhlašování vít�z� 
-42-  
Družstva ev. jednotlivci, kte�í se umístí na prvních t�ech místech obdrží po skon�ení sezóny za umíst�ní v 
sout�ži (viz. sout�žní �ád), mistrovství republiky �i územním p�eboru zlatou, st�íbrnou a bronzovou medaili. 
Medaile p�edá p�íslušný odbor LRU (úst�ední, územní) prost�ednictvím pov��ené osoby, p�ípadn� organizátora. 
Dekorování vít�z� p�i pohárových závodech je v�cí organizátora. 
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P�íloha : 1 
 

ZZPP��SSOOBB  LLOOSSOOVVÁÁNNÍÍ    
 
 
 
Po�et družstev:  14 
Po�et �len� družstva:     4 
 
Ú�astníci budou nalosováni do sektor� A, B, C, D po 14-ti závodnících. 
 
 

Losování 1. den – I. kolo ligy 
 
 
Sektor A: Do osudí se vloží 14 mí�k� s �ísly 1 – 14 a družstva si dle vylosovaného po�adí 
losování vylosují sektor A. 
 
 
Sektor B: Do osudí se vloží 13 mí�k� (bez jedni�ky) a první si losuje družstvo, které si v sektoru 
A vylosovalo �íslo 14. Poté se do osudí vloží mí�ek s �íslem 1 a družstva losují celý sektor B 
v obráceném po�adí losování sektoru A. 
 
 
Sektor C: Do osudí se vloží 13 mí�k� (bez jedni�ky) a první losuje družstvo, které v sektoru B 
vylosovalo �. 14. Poté se do osudí vloží mí�ek s �íslem 1 a družstva losují celý sektor C v obráceném 
po�adí losování sektoru B. 
 
 
Sektor D: 
 
a) Pokud družstvo, které si nalosovalo v sektoru C �íslo 14  má zárove	 nalosováno 
v sektoru A �íslo 1 (t.j. forhont) – vloží se 12 mí�k� bez jedni�ky a �trnáctky (toto družstvo nesmí 
nalosovat ani D1, ani D14). Toto družstvo nalosuje jako první, poté se vloží jedni�ka i �trnáctka a 
družstva losují v obráceném po�adí než v sektoru C (tato možnost je mén� pravd�podobná, ale reálná). 
 
b)  Pokud družstvo, které si nalosovalo v sektoru C �íslo 14 nemá zárove	 nalosováno 
v sektoru A �íslo 1 (t. j. forhont) – vloží se 13 mí�k� bez jedni�ky a toto družstvo nalosuje (musí mít 
možnost nalosovat �íslo �trnáct – tedy forhont!). Poté je vyjmuta �trnáctka (nebyla-li práv� 
vylosována) a vložena jedni�ka a losuje družstvo, které má již nalosováno A1 (forhont). Poté, co toto 
družstvo nalosuje, vloží se zp�t �trnáctka (nebyla-li vylosována – v p�ípad�, že byla vylosována 
družstvem, které již má C12 není zp�t vkládána) a družstva dolosují v obráceném po�adí než v sektoru 
C. 
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Losování 2. den – I. kolo ligy  

(pop�. 1. den a 2. den II. a III. kolo ligy)  
 
 

Sektor A: Do osudí se vloží 13 mí�k� (bez jedni�ky) a nejprve vylosují družstva dle po�adí 
losování, která si první den (pop�ípad� v p�edchozích kolech bez ohledu na den) vylosovala A1 a 
D12). Poté se do osudí vloží mí�ek �íslo 1 a družstva si dle vylosovaného po�adí losování vylosují 
sektor A. 
 
 
Sektor B: Stejn� jako 1. den – I. kola ligy. 
 
 
Sektor C: Stejn� jako 1. den – I. kola ligy. 
 
 
Sektor D: 
 
a) Pokud družstvo, které má v tomto závod� nalosováno C14, již má v tomto závod� 
nalosováno A1 nebo v n�kterém z p�edchozích závod� A1 nebo D14 (tzn. m�lo již forhont) – je 
vyjmuta jedni�ka a �trnáctka. Toto družstvo nelosuje, poté se vloží jedni�ka a losují všechna družstva, 
která již v p�edchozích závodech m�la forhont, a to v obráceném po�adí, než v sektoru C. Poté se vloží 
�trnáctka a dolosují družstva, která ješt� dosud nem�la A1 �i D14, tj. forhont. 
 
b) Pokud družstvo, které si nalosovalo v sektoru C �íslo 14 nemá v tomto závod� nalosováno 
A1, ani nem�lo A1 �i D14 v závodech p�edchozích – vloží se do osudí 13 mí�k� (bez jedni�ky) a 
toto družstvo nalosuje (zde m�že nastat p�ípad p�i losování 2. dne – III. kola ligy, že družstvo, které si 
v sektoru C vylosovalo �íslo 14, nem�lo v p�edchozích kolech jako jediné vylosováno �íslo A1 nebo 
D14. Potom toto družstvo nalosuje a je mu automaticky p�id�leno D14, které se už do osudí 
nevkládá). 
Poté je vložena jedni�ka a vyjmuta �trnáctka (pokud ji tedy již nemá zmi�ované družstvo) a losují 
družstva, která již m�la A1 �i D14, tj. forhont v obráceném po�adí než v sektoru C. Poté je vložena 
�trnáctka a podobn� dolosují ostatní družstva. 
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P�íloha: 2 
 

PPRROOTTOOKKOOLL  OO  PPOOMMOOCCII  PP��II  ZZÁÁVVOODDEECCHH  LLRRUU  ––  PPLLAAVVAANNÁÁ  
 
 

Jméno závodníka:……………………………………………………………………... 

Zem�:…………………………………………………………………………………... 

Postižení:………………………………………………………………………………. 

Jméno pr�vodce:………………………………………………………………………. 

Pomoc v: ANO NE 

- p�íprav� materiálu k lovu   

- podebírání ryby   

- vyhákování ryby   

- uvoln�ní zamotané udice   

- p�íprav� krmení   

   

   

   

 
Závodník a jeho pr�vodce p�ijímají pomoc podle této sestavy 
Podpisy: 
 
…………………………………….. 
 
…………………………………….. 
 
…………………………………….. 
 
Datum:             ……………………. 
 
 
 
 
Pro zap�j�ení podest, vah a stojan�, možno kontaktovat p. Millera (724 176 525). 


