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2. ÚVOD
2.1. Úvodní ustanovení
1) Systém soutěží a závodů v lovu ryb udicí na mušku je v ČRS organizován Radou ČRS
prostřednictvím Odboru LRU Muška Rady ČRS (OMR) a dále prostřednictvím odborů LRU
muška v rámci jednotlivých územních svazů ČRS a v rámci MRS (OMK). Odboru LRU Muška
Rady ČRS zasedá minimálně dvakrát za rok na svém jarním a podzimním zasedání.
2) Sportovní soutěže a závody v lovu ryb na udici (LRU) se konají podle platných dokumentů ČRS
pro sportovní činnost: Směrnice Rady ČRS pro organizování sportovní činnosti v ČRS, Statutu
činnosti sportovních odborů LRU a RT při Radě ČRS, Soutěžním a Závodním řádem LRU muška
(SZŘ), Organizačními pokyny pro pořádání závodů v lovu ryb udicí na umělou mušku
(zveřejněny na stránkách rybsvaz.cz, LRU muška) a propozicemi pro dané závody.
3) Soutěže a závody organizované OMR musí být zařazeny do termínového kalendáře pro
příslušný rok (TK). Schválený TK je zveřejněn na stránkách Rady ČRS www.rybsvaz.cz
4) Soutěžní a závodní řád pro lov ryb udicí - muška (SZŘ) je souhrn ustanovení, kterými se
upravuje pořádání soutěží v lovu ryb udicí na umělou mušku v rámci České republiky.
5) SZŘ vychází těchto z ustanovení:
-

Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. ,

-

Vyhlášky č. 197/2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství),

-

Bližších podmínek rybolovu na rybářských revírech ČRS

-

pravidel pro pořádání mezinárodních soutěžích pod hlavičkou FIPS Mouche (FIPS MOUCHE
competition rules)

-

z místních podmínek a zvyklostí při organizování soutěží v rámci ČRS.

6) Výklad nejasných otázek přísluší Odboru LRU Muška Rady ČRS.
7) Při závodech probíhajících na rybářských revírech ČRS a MRS je závodník povinen mít u sebe
státní rybářský lístek a platnou povolenku pro příslušný revír. Možnost prodeje povolenek
pro závodníky zajišťuje pořadatel, který o této skutečnosti informuje v propozicích.
8) Tento SZŘ je pravidelně každoročně aktualizován a jeho znění pro každou sezónu je
schvalováno na jarním zasedání Odboru LRU Muška Rady ČRS. Návrhy změn a doplňků nutno
předložit členům odboru nejpozději 14 dnů před tímto zasedáním. Schválný SZŘ je vyvěšen
na stránkách Rady ČRS www.rybsvaz.cz
9) Na základě výsledků závodů je průběžně sestavován žebříček pro každou sezónu jako podklad
pro kvalifikaci na Mistrovství České republiky (MČR) a pro nominaci do reprezentačních týmů.
Žebříček zpracovává osoba pověřena OMR, pořadatelé závodů jsou povinni odeslat výsledky
na email zemankova@rybsvaz.cz a zároveň na vysledky@lrumuska.cz , průběžný i konečný
žebříček je zveřejněn na speciálních stránkách http://lrumuska.cz
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10) Pro každý závod je volena rozhodčí komise (RK), která rozhoduje o případné platnosti
protestu. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí rozhodčí komise je OMR.
11) Pro každý závod jmenuje OMR garanta, který zodpovídá za patronaci nad závodem, tedy
správnosti vydaných propozic, správný průběh závodu dle SZŘ a správnost a včasné předání
výsledků ke zpracování.
12) Na všech soutěžích a závodech je zákaz požívání alkoholických nápojů a jakýchkoliv
dopingových prostředků, které jsou uvedeny v seznamu zakázaných látek (seznam je uložen
na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS).
13) Soutěže a závody konané pod patronací OMR probíhají bez zabíjení ryb a všechny ulovené
ryby musejí být s maximální šetrností a co nejrychleji puštěny zpět do vody. Výjimku lze na
žádost pořadatele udělit pouze pro závody konané na soukromých stojatých revírech.
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2.2. Seznam členů Odboru LRU Muška Rady ČRS
Jméno

Funkce

Kontaktní údaje

Jiří Pejchar

Předseda odboru,

ikomplet@seznam.cz

manažer junior. reprezentace

Kamenná 1581, 583 01 Chotěboř
Telefon: 775 141 402

Jaroslav Adam st.

Místopředseda odboru,

jarda.ryba@seznam.cz

Moravsko-slezský ÚS

Sídliště 6. května 1048, 756 54 Zubří
Telefon: 731 419 388

RNDr.
PhD.,

Milan

Hladík,

Jihočeský ÚS

milanhlad@yahoo.co.uk
Jizerská 1, 370 11 České Budějovice
Telefon: 602 528 006

Zdenek Glaesner

MěV Praha

atytom@seznam.cz

Telefon: 731652680
Pavel Rákosník

Středočeský ÚS

pavel.rakosnik@vavex.cz
Vysoká Pec 46, 262 41 Bohutín
Telefon: 777 004 013

Václav Pešek

Severočeský ÚS

ursini@seznam.cz
Čechova 1730, 430 01 Chomutov
Telefon: 608 257 452

Ing. Petr Staněk

Východočeský ÚS

petr.stanek@axis-hk.cz
Markovická 671, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 602 762 647, 495 800 334

Josef Kanta

Západočeský ÚS

kantajosef@seznam.cz
Učňovská 122, 338 42 Hrádek u Rokycan
Telefon: 724 502 825

Antonín Pešek

Moravský rybářský svaz,

antonin.pesek@seznam.cz

státní trenér mužů 2018 – 2021

Hlohová 19, 612 00 Brno
Telefon: 602 790 520

Ing. Martin Musil ml.

státní trenér juniorů

macamusil2@seznam.cz

2019 – 2022

Telefon: 725 241 037

RNDr. Karel Křivanec

čestný člen odboru

karel-k@post.cz

Ing. Jana Zemánková

Vedoucí sportovního oddělení
při Radě ČRS

zemankova@rybsvaz.cz
Telefon: 274 811 751 (linka 134), 607 532 744
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3. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VŠECHNY SOUTĚŽE ORGANIZOVANÉ
POD HLAVIČKOU ODBORU LRU MUŠKA RADY ČRS
3.1. Základní rozdělení soutěží
Pod hlavičkou OMR jsou organizovány soutěže a závody na různých úrovních. Pro účely tohoto SZŘ
byla odsouhlasena tato terminologie:
Soutěž je dlouhodobá a skládá se z pravidla ze dvou částí – jarní a podzimní. Jedná se o 1.ligu, 2.ligu,
a krajské divize (u divize může být pouze jedna část). Jarní a podzimní část se skládá z jednotlivých
závodů.
Závod je jednorázový (MČR, krajský přebor, pohárový, výběrový, nevýběrový, veřejný, nominační)
nebo součástí jednotlivých částí dlouhodobých soutěží. Za výsledky v jednotlivých závodech se udělují
body do výkonnostního žebříčku. Závod může být dělen na jednotlivá kola a v rámci těchto kol může
probíhat rotace.

3.1.1. Výběrové soutěže a závody
Výběrové jsou soutěže a závody, u kterých je účast regulována a přesně stanovena SZŘ a jsou určeny
pouze pro registrované závodníky, probíhají podle ustanovení SZŘ a jejich výsledky jsou započítány
do výkonnostního žebříčku. Podle svého účelu a funkce se výběrové závody dělí na:
a) mistrovské domácí, které se dělí se na dlouhodobé soutěže (1. liga, 2. liga, divize) a
jednorázové závody - Mistrovství ČR (MČR) a krajské přebory (KP),
b) kvalifikační, kontrolní a nominační - týkají se pouze výběru reprezentantů,
c) mistrovské mezinárodní závody Mistrovství Evropy a Mistrovství světa dle kategorií FIPS
MOUCHE.

3.1.2. Nevýběrové pohárové závody
V nevýběrových pohárových závodech nejsou stanoveny kritéria pro výběr a kvalifikaci závodníků
v SZŘ, počet účastníků není výkonnostně ani početně omezen a mohou zde startovat i neregistrovaní
závodníci. Závody ale probíhají podle ustanovení SZŘ (je možné v případě nutnosti získat výjimky
z určitých ustanovení SZŘ) a jejich výsledky jsou započítány do výkonnostního žebříčku.

3.1.3. Veřejné závody
Jedná se o tradiční závody v rybolovu podle místních pravidel, výsledky nejsou započítány do
výkonnostního žebříčku.

3.1.4. Závody jednotlivců, dvojic a trojic
1) Závody LRU muška se vypisují převážně jako závody jednotlivců, kdy na stanovišti chytá
pouze jeden závodník a v době závodu nesmí přijmout žádnou pomoc od jiné osoby kromě
ústní rady od trenéra při výběrových soutěžích. Pokud se jedná o soutěž družstev, je výsledek
družstva hodnocen vždy jako součet výsledků jednotlivců.
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2) Je možné vypisovat i závody dvojic, kdy dva závodníci chytají spolu na stejném stanovišti a je
jim umožněno si pomáhat. V takovém případě je jejich výsledek počítán společně a není
možné vyhodnocovat soutěž jednotlivců.
3) Speciálním závodem dvojic je závod složený ze tří kol, družstvo je tvořeno třemi závodníky,
v každém ze tří kol však chytají vždy jen dva závodníci a třetí dělá řadového rozhodčího
sousednímu družstvu. Závodníci se musejí pravidelně střídat, aby každý odchytal dvě kola a
jednou dělal rozhodčího. V takovém závodě není možné hodnotit jednotlivce a všichni tři jsou
hodnoceni jako družstvo (příkladem takového závodu je Memoriál Theodora Kouby Hanák
Open na Vltavě 28, Big River Race na Váhu na Slovensku, Grayling Festival ve Walesu nebo
Broadlands Grayling Classic na řece Test v Anglii).

3.2. Termínový kalendář
1) Soutěže a závody organizované OMR musí být zařazeny do termínového kalendáře pro
příslušný rok (TK). Návrh TK zpracuje OMR do 31. 12. na základě návrhů pořadatelů
jednotlivých závodů na svém podzimním zasedání a dokončí a schválí jej na svém jarním
zasedání, dále ho zveřejní do konce března běžného roku na stránkách Rady ČRS. Krajské
odbory následně doplní termínový kalendář o své krajské akce.
2) Na webových stránkách ČRS jsou taktéž k dispozici propozice a výsledky k jednotlivým
závodům (vyvěsí pracovníci sekretariátu Rady ČRS na základě zaslaných podkladů)

3.3. Povinnosti pořadatelů soutěží a závodů
1) OMR jmenuje pro jednotlivé závody garanty, kteří odpovídají za výběr závodních tratí, jejich
schválení a za přípravu soutěže. Garant podává povinně „Zprávu garanta“ o průběhu
výběrových soutěží, kterou zasílá nejpozději do 30 dnů OMR. U pohárových závodů podává
garant zprávu pouze na vyžádání.
2) Pořadatel zašle souhlas uživatele revíru s konáním závodu do 31. ledna na e-mail
zemankova@rybsvaz.cz
3) Všechny závody musí být ohlášeny nejpozději 30 dnů předem OMR tím, že jsou zaslány
propozice na e-mail zemankova@rybsvaz.cz a vysledky@lrumuska.cz, obsah propozic je
definován v následující kapitole.
4) U výběrových závodů jsou propozice zároveň rozeslány i účastníkům soutěže.
5) Pořadatel je povinen po závodě vyvěsit výsledky, čas uveřejnění výsledků musí být vyznačen
na výsledkové tabuli.
6) Pořadatel je povinen zajistit ceny pro nejlepší závodníky, u výběrových závodů je minimální
rozsah cen stanoven níže, u ostatních závodů je rozsah cen v kompetenci pořadatele.
7) Pořadatel je povinen do 14 dnů odeslat výsledkovou listinu na email zemankova@rybsvaz.cz
a zároveň na vysledky@lrumuska.cz.
8) Pořadatel je povinen archivovat vyplněné bodovací listy minimálně do 14 dnů od vyvěšení
výsledků na web ČRS (viz bod 3.5.3) pro případ řešení námitky proti správnosti výsledků.
9) OMR může potrestat pořadatele za zjištěné nedostatky v organizaci závodu nebo porušení
povinností daných SZŘ:
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a. u pohárových závodů nezařazením závodu do termínového kalendáře v příštím roce,
b. u dlouhodobých soutěží vyloučením družstva nebo přeřazením družstva do nižší
soutěže.

3.4. Pozvánky a propozice
1) Pořadatel je povinen nejpozději 30 dnů předem zaslat propozice na OMR na e-mail
zemankova@rybsvaz.cz a vysledky@lrumuska.cz. Správný obsah a včasné odeslání propozic
kontroluje garant.
2) Propozice musí obsahovat tyto náležitosti: termín, popis povodí (u výběrových závodů i
včetně náhradního revíru pro pořádání závodu v případě nemožnosti uspořádat daný závod
na zvolené lokalitě z důvodu vyšší moci), vymezení závodních a tréninkových úseků, způsob
hodnocení úlovků, případné výjimky z ustanovení SZŘ, časový program, jmenovitě první dva
členy rozhodčí komise (hlavní rozhodčí, garant či pořadatel) a další organizační pokyny.
3) U výběrových závodů zašle propozice zároveň zástupcům družstev zúčastňujících se soutěže,
u MČR na příslušné OMU.

3.5. Rozhodčí komise, řešení přestupků, podávání protestů
3.5.1. Rozhodčí komise
1)

Pořadatel je povinen navrhnout složení rozhodčí komise (RK). U výběrových soutěží se RK
schvaluje na poradě vedoucích před závodem. U pohárových závodů určuje složení RK
pořadatel.

2)

Složení RK je minimálně pětičlenné, kde jsou dva zástupci pořadatele (například vedoucí
závodu, garant nebo hlavní rozhodčí) a tři zástupci účastníků (závodníci, trenéři, vedoucí
družstva).

3)

Mezi povinnosti RK patří přijímání a projednání protestů a námitek, přijímání
stanovených záloh (dle propozic) a přijímání přiměřených disciplinárních opatření.

4)

Před svým rozhodnutím musí RK vyslechnout osobu podávající protest, osoby, jichž se
protest týká, příslušného řadového rozhodčího a sektorového rozhodčího. Z celého
jednání RK včetně rozhodnutí se pořizuje stručný zápis, který podepisují všichni členové
RK.

5)

Rozhodčí komise vynáší následující disciplinární opatření:

6)

a.

napomenutí závodníkům,

b.

důtku vůči trenérům nebo vedoucím družstev,

c.

neuznání části nebo všech úlovků závodníka,

d.

diskvalifikace jednotlivce nebo družstva.

Odvolacím orgánem je příslušný OMR nebo OMK, ke kterému je možné se odvolat
nejpozději do 7 dnů po vyhlášení výsledků. Rozhodnutí je konečné.
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3.5.2. Řešení přestupků
1) Přestupky při vlastním závodě, které jsou zaznamenány řadovým nebo sektorovým
rozhodčím, jsou řešeny přímo na místě. Prvním trestem je vždy napomenutí, případně
neuznání ulovené ryby/ryb a v nejhorším případě a při opakovaném porušování pravidel
závodu pak diskvalifikace.
2) Pokud dojde k ulovení ryby nedovoleným způsobem (například při porušení ustanovení
týkajících se povoleného vybavení a způsobu lovu), ulovená ryba se zapíše pro případ
protestu a rozhodování RK. Pokud závodník nesouhlasí s výrokem rozhodčího, je nutné
zajistit důkazy – mušku s protihrotem, návazec atd. a tuto skutečnost uvést do bodovacího
listu.
3) V případě návrhu na diskvalifikaci o ní vždy rozhoduje RK, závodník je tedy povinen dochytat
celé závodní kolo.
4) Protesty proti rozhodnutím rozhodčích a proti chování ostatních účastníků závodu řeší RK.
5) Stručný přehled přestupků a jejich řešení je uveden v kapitole 6.

3.5.3. Protesty a námitky
1) Při zaznamenání porušení soutěžního nebo závodního řádu lze podat protest. Všechny
protesty musí být podány nejpozději 30 minut po oficiálním vyhlášení výsledků, a to
hlavnímu rozhodčímu. Mohou být předneseny ústně, musí být však ihned potvrzeny
písemně. Protesty se podávají s přiložením finanční zálohy, uvedené pro tento případ v
propozicích. Pokud není výše zálohy stanovena, není nutné ji přiložit.
2) Protest může podat i závodník proti rozhodnutí rozhodčího - například neuznání ryby při
použití nesprávného vybavení (viz níže) – např. protihrot, délka návazce, vzdálenost mušek
atd. Protest uvede po závodě do bodovacího listu.
3) V případě zamítnutí protestu propadá složená záloha ve prospěch pořadatele, jinak je
vrácena tomu, kdo ji složil.
4) Proti chybám ve výsledkové listině lze podat námitku na místě po vyvěšení výsledků nebo do
7 dnů po vyvěšení výsledků na webu ČRS. Výsledkové listiny jednotlivých závodů podléhají
schválení OMR. U námitky proti chybě ve výsledcích se finanční záloha nepožaduje.

3.6. Startovní poplatky
Pořadatelé soutěží mohou na pokrytí nákladů, spojených s uspořádáním závodů, vybírat od družstev
či jednotlivců startovní poplatek. Stanovená výše poplatků je uvedena níže v tabulce.
Tab. 1: Startovní poplatky pro jednotlivé soutěže
Soutěž

Výše poplatku + komentář

1. liga

až 700,- Kč za start jednoho družstva v jednom čtyřkolovém (dvoukolovém) závodě

2. liga

až 700,- Kč za start jednoho družstva v jednom čtyřkolovém (dvoukolovém) závodě

Nominační závod

až 700,- Kč za jednoho závodníka

MČR řeka

až 500,- Kč za jednoho závodníka
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MČR jezero

dle podmínek na dané nádrži – musí být odsouhlaseno na jarním zasedání OMR

Krajské soutěže

až 200,- Kč za jednoho závodníka

Ostatní soutěže

poplatek stanovuje pořadatel soutěže.

3.7. Výsledky závodů a výkonnostní žebříček
3.7.1. Výsledková listina závodu
1) Pořadatel závodu je povinen zpracovat výsledkovou listinu.
2) Výsledková listina musí být dobře čitelná a úplná, musí v ní být uvedeno datum a místo
konání soutěže a jména funkcionářů závodu.
3) Závodníci z kategorie juniorů v ní musí být označení ročníkem narození či poznámkou jun.
4) Pořadatel je povinen do 14 dnů odeslat výsledkovou listinu na email zemankova@rybsvaz.cz
a zároveň na vysledky@lrumuska.cz
5) Výsledková listina tvoří základní podklad pro vyúčtování případného příspěvku na uspořádání
výběrové soutěže.

3.7.2. Výkonnostní žebříček
1) OMR sestavuje na základě výsledků závodů během závodní sezóny průběžně výkonnostní
žebříček (žebříček), po skončení závodní sezóny je schválen konečný žebříček. Žebříček je
přístupný na adrese www.lrumuska.cz.
2) Žebříček se zpracovává pro čtyři kategorie: „open“, ženy, junioři, veteráni (nad 50 let).
3) Do žebříčku se mohou započítat všechny domácí závody, které jsou uvedeny v TK pro daný
rok, s bonitou dle tabulky níže, a všechny závody v cizině s bonitou dle počtu účastníků dle
tabulky níže.
4) Do konečného žebříčku mužů se počítá 10 nejlepších výsledků dosažených v jednom roce ve
výběrových a pohárových soutěžích, přičemž mohou být započítány maximálně 2 výsledky ze
závodů v cizině. Závody ME a MS jsou z tohoto limitu vyjmuty.
5) Do konečného žebříčku žen se započítává 5 nejlepších výsledků v kategoriích dospělých.
6) Do konečného žebříčku juniorů se započítává 6 nejlepších výsledků v domácích soutěžích
juniorů. Každý junior může nahradit výsledek 2 juniorských závodů výsledkem seniorských
závodů za podmínky, kdy je jezerní závod nahrazen jezerním závodem a říční závod nahrazen
říčním závodem (například, pokud je ten rok vypsáno 7 juniorských závodů, z toho tři jezera a
čtyři řeky, tak v žebříčku mohou být započítány také maximálně tři jezera nebo čtyři řeky).
7) Do konečného žebříčku veteránů se počítá 10 nejlepších výsledků v kategorii mužů a z Poháru
veteránů.
8) Pokud v konečném žebříčku získá více závodníků stejný počet bodů, o lepším umístění
rozhoduje nižší počet absolvovaných závodů, dále pak nejlepší dosažený bodový výsledek
v jednom závodě.
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Tab. 2: Bodování jednotlivých závodů do žebříčku
Kategorie závodu

Co se hodnotí a jaké je bodové ohodnocení

Mistrovství světa

Celkové pořadí jednotlivců: za 1. místo 60 b., každé další pořadí -1 b.
Při umístění týmu do 5. místa je minimální zisk každého člena družstva 30 b.

Mistrovství Evropy

Celkové pořadí jednotlivců: za 1. místo 50 b., každé další pořadí -1 b.

Mistrovství ČR

Celkové pořadí jednotlivců: za 1. místo 40 b., každé další pořadí – 1 b.d,
Ženy – za 1. místo 20 bodů, za každé další místo – 2 b.

1.liga

Celkové pořadí v sektoru: za 1. místo 30 b., každé další pořadí -2 b.
boduje se každé kolo zvlášť.

2.liga

Celkové pořadí v sektoru: za 1. místo 24 b., každé další pořadí -2 b.
boduje se každé kolo zvlášť.

Krajský přebor

Celkové pořadí: Při účasti 30 a více závodníků se uděluje za první místo 30 b., při
účasti méně než 30 závodníků se uděluje za první místo 25 b., každé další pořadí -1 b.
Při účasti závodníků z jiného kraje platí bonita jako u pohárových závodů.

Krajská divize

Při účasti 10 a více tříčlenných družstev nebo 8 a více čtyřčlenných družstev:
Celkové pořadí v sektoru: za 1. místo 20 b., každé další pořadí -2 b, boduje se každé
kolo zvlášť.
Nejméně 4 družstva, méně než 8 čtyřčlenných nebo 10 tříčlenných družstev:
Za 1. místo v celkovém absolutním pořadí jednotlivců z každé části soutěže se přidělí
20 b., každé další pořadí -1 b.

Grand Slam
Pohárové závody
závody jednotlivců

Celkové pořadí: za 1. místo 30 b., každé další pořadí -1 b.
–

Při účasti 40 závodníků a více nebo při účasti 30 závodníků a více zároveň
s podmínkou účasti 15 závodníků z TOP 40 z přecházejícího ročníku:
Celkové pořadí: za 1. místo 30 b., každé další pořadí -1 b.
Při účasti 30 – 39 závodníků:
Celkové pořadí: za 1. místo 25 b., každé další pořadí -1 b.
Při účasti méně než 30 závodníků:
Celkové pořadí: za 1. místo 20 b., každé další pořadí -1 b.

Pohárové závody –
závody dvojic/trojic

Pořadí jednotlivců se nevyhodnocuje, členové dvojice nebo trojice získávají stejný
počet bodů, a to pouze za celkové pořadí.
Při účasti 35 dvojic/trojic a více:
Celkové pořadí: za 1. místo 30 b., každé další pořadí -1 b.
Při účasti 25-34 dvojic/trojic a více:
Celkové pořadí: za 1. místo 25 b., každé další pořadí -1 b.
Při účasti méně než 25 dvojic/trojic a více:
Celkové pořadí: za 1. místo 20 b., každé další pořadí -1 b.

Pohár veteránů

Pouze pro kategorii veteránů, za 1. místo 25 b, každé další pořadí -1 b.
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4. DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
4.1. Předpoklady pro účast družstev a závodníků
1) Každý závodník, který se chce zúčastnit jakéhokoliv výběrové soutěže nebo závodu, se musí
prokázat zaplacením platné registrační známky sportovce. Je povinností pořadatele zajistit
kontrolu vylepených registračních známek ještě před zahájením soutěže. Dále musí být
závodník registrován v on-line registru sportovců Rady ČRS.
2) Ligových a divizních soutěží se mohou zúčastňovat družstva místních organizací, klubů, či
družstva sponzorovaná jinými právnickými či fyzickými osobami, která mohou startovat i pod
názvem sponzora či firmy. V téže soutěži může startovat více družstev stejné organizace či
klubu.
3) Pro zařazení družstva do soutěže pod novým názvem je rozhodující, že se k téže soutěži
nepřihlásí původní družstvo, jehož závodníci startují pod novým názvem. Zcela nově
vytvořená družstva musí nastoupit do nejnižších soutěží. O zařazení družstva do soutěže
rozhoduje s konečnou platností příslušný odbor LRU muška (u ligových soutěží OMR, u divizí
příslušný OMU).
4) Náklady na vyslání družstev k příslušné soutěži hradí vysílající organizace, na náklady na
organizaci a ceny pak přispívají příslušný ÚS nebo Rada ČRS.
5) Závodník může startovat jen za to družstvo, u kterého je registrován, nebo pro které má
povoleno hostování. Na hostování závodníka se dohodnou oba zainteresované kluby.
6) Registrační průkazy závodníků vystavuje OMR. Do registračního průkazu se vylepuje
registrační známka pro příslušný rok.
7) Sestavy družstev pro I. a II. ligu je nutné zaslat na e-mail zemankova@rybsvaz.cz do konce
ledna. Povoluje se vedle 4 členů základní sestavy družstva (první čtyři závodníci uvedeni na
soupisce) uvádět ještě 4 náhradníky. Pokud zůstane nějaké místo pro náhradníka na soupisce
volné, může být do sestavy doplněno i během roku závodníkem, který ještě v daném roce
nenastoupil v žádné dlouhodobé soutěži. Tento doplněný závodník však již nemůže startovat
v daném roce za jiný tým, a pokud je zapsán na nějakou soupisku, musí z ní být vyškrtnut.
Toto doplnění soupisky se hlásí e-mailem. U krajských divizí je termín uzávěrky přihlášek
v kompetenci příslušného územního svazu ČRS (MRS).
8) Závodníci, uvedení v základní sestavě družstva, nemohou být uváděni v soupisce družstva
téhož klubu pro nižší soutěže. Závodník, který je uvedený v základní sestavě nebo jako
náhradník družstva nižší soutěže a zároveň jako náhradník družstva vyšší soutěže nemůže v
jednom roce startovat v témže soutěžním kole (jaro, podzim) v obou dlouhodobých
soutěžích.
9) Dvě, či více družstev jedné organizace ve stejné soutěži musí mít zcela oddělené soupisky,
přesun závodníků mezi těmito družstvy není možný.
10) Před soutěží se kontroluje totožnost závodníků podle soupisky. K závodu mohou být
připuštěni pouze závodníci uvedení na oficiální soupisce vydané OMR, nebo v případě krajské
divize příslušným OMK.
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11) Člen družstva, označený při prezentaci jako náhradník, může být do soutěže zařazen
nejpozději 30 minut před zahájením závodu na základě písemného oznámení této změny
hlavnímu nebo sektorovému rozhodčímu
12) Potvrzení účasti na závody musí být zaslána do stanoveného termínu na adresu uvedenou
pořadatelem v propozicích závodu. Pořadatel potvrdí přijetí potvrzení účasti. Nesprávně
vyplněné či opožděně podané potvrzení účasti mohou být příčinou nepřipuštění závodníka či
družstva k soutěži, o čemž rozhodne RK. Řádně podané a úplné potvrzení účasti nemůže
pořadatel odmítnout bez udání důvodu.
13) Pokud se družstvo nezúčastní soutěže bez řádného důvodu a včasné omluvy, považuje se to
jako poškození všech ostatních účastníků soutěže a takové družstvo může být potrestáno
dvouletou diskvalifikací (s konečnou platností o případu rozhodne OMR). Pokud se stane
případ, že se bez řádné a včasné omluvy nedostaví k závodu některý z přihlášených závodníků
(např. družstvo přijede v neúplném složení, čímž vzniknou organizační problémy např.
s vytýčením trati atd.), vyznačí toto garant závodu ve Zprávě garanta.
14) V případě, že se soutěžící nemůže prokázat zaplacením registračního poplatku, složí do rukou
pořadatele závodu zálohu ve výši poplatku a její zakoupení se ověří dodatečně, nebo mu
bude známka prodána přímo na místě.

4.2. Změna termínu nebo místa konání závodu
1) V případě, kdy se z vážných důvodů nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném termínu
a na hlavním revíru, je pořadatel povinen tuto změnu neprodleně oznámit přihlášeným
družstvům i jednotlivcům vhodným způsobem. Pokud se jedná o překážku organizačního
charakteru, pak musí dojít k oznámení nejméně 7 dní předem. Rovněž tak je třeba tuto
změnu oznámit i garantovi závodu a pozvaným rozhodčím.
2) V případě živelné pohromy nebo jiných nepředpokládaných okolností o způsobilosti či
nezpůsobilosti tratě rozhoduje garant nebo jeho zástupce.
3) Náhradní závody se přednostně konají ve stanoveném termínu na náhradním revíru,
v případě nemožnosti pak v náhradním termínu, nebo mohou být zrušeny bez náhrady.
4) Výlohy vzniklé nesplněním povinnosti ohlásit včas změnu termínu nebo místo konání závodu
budou přičteny na vrub pořadateli, který je povinen je uhradit.

4.3. Pořádání dlouhodobých soutěží
4.3.1. Obecná ustanovení pro pořádání ligových soutěží
1) Ligové soutěže probíhají v jarním a podzimním kole. Každé kolo se skládá ze čtyř závodů.
2) Pořadatelé jednotlivých kol 1. a 2. ligy jsou pověřeni OMR pořádáním těchto soutěží v pořadí
dle přiložených tabulek pořadatelství, které se vždy schvalují a aktualizují dle postoupivších a
sestoupivších družstev na jarním zasedání OMR. Pořadatelé jednotlivých kol jsou na základě
cyklické obměny určováni především z řad zúčastněných družstev. Postupující a sestupující
týmy přebírají navzájem uvolněna místa. V případě nejasností rozhoduje o konečné podobě
výměny pozic OMR.
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3) Náklady na zajištění organizace jsou hrazeny z příspěvku Rady ČRS dle rozhodnutí OMR,
startovného a případně dalších zdrojů.
4) Pořadatel zašle do konce ledna spolu s přihláškou do soutěže ke schválení 2 lokality - revíry
(hlavní, náhradní), na kterých dané ligové kolo navrhuje uspořádat. Doporučuje se náhradní
lokalitu situovat na jiném toku nebo stojaté vodě. Náhradní (druhý)revír lze využít pouze v
mimořádných případech, kdy z objektivních příčin nelze závod uskutečnit na hlavní (první)
lokalitě. V případě nenadálých okolností je možno použít i jiný revír. Tyto změny schvaluje
garant.
5) Jestliže pořadatel nepředloží včas ke schválení odpovídající lokality pro uspořádání daného
ligového soutěžního kola nebo nebude-li tato lokalita schválena a nebude nalezeno jiné
kompromisní řešení, nebude daný tým (pořadatel) připuštěn do příslušné soutěže.
6) Schválené lokality je možné v průběhu roku nahradit jinými pouze v opodstatněných
případech a tuto změnu musí schválit OMR.
7) Vítěz 1. ligy získává titul MISTR LIGY ČR v LRU na umělou mušku a pohár, darovaný Radou
ČRS. Družstva umístěná na 2. a 3. místě rovněž obdrží poháry. Členům prvních tří družstev se
udělují medaile (5 ks pro jedno družstvo).

4.3.2. Klíč k postupu a sestupu mezi jednotlivými soutěžemi
1) Pro účast ve výběrových dlouhodobých soutěžích je nutné se kvalifikovat. Jsou to pouze
soutěže družstev a nové družstvo se musí nejprve přihlásit do své krajské divize, odkud může
postupně postoupit do příslušné skupiny 2. ligy a pak do 1. ligy.
2) Vítězové divizních soutěží postupují do "A" a "B" skupin 2. ligy podle tohoto klíče:
A skupina je doplňována postupujícími z ÚS jižní Čechy, západní Čechy, severní Čechy a
střední Čechy,
B skupina je doplňována takto: MěV Praha, ÚS východní Čechy, ÚS severní Morava a Slezsko,
Moravský rybářský svaz.
3) Z každé skupiny 2. ligy postupuje vítězný tým do 1. ligy. Vzdá-li se toto družstvo práva
postupu, pak postupuje další v pořadí.
4) Z 1. ligy sestupují poslední dvě družstva.
5) Družstva sestupující do 2. ligy jsou zařazována do skupiny „A“ či „B“ podle výše uvedeného
územního členění. Počet družstev sestupujících z každé skupiny 2. ligy záleží na počtu
sestoupivších z 1. ligy a postoupivších z příslušných divizí tak, aby konečný počet týmů po
v příštím roce byl opět 12.

4.3.3. Časový rozvrh závodů 1. a 2. ligy
Závody se zpravidla pořádají v sobotu a v neděli. V pátek odpoledne musí být umožněn trénink
účastníkům závodů v blízkosti závodiště na vodě stejného charakteru. Pokud se závody konají jen
v jednom dni, musí být umožněn trénink ve dni předchozím.
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Časový harmonogram soutěží je zvolen pořadatelem tak, aby odpovídal všem ustanovením SaZŘ.
Pořadatel ale může zvolit a upravit časový harmonogram s ohledem na roční období, včasný a
bezpečný návrat závodníků.
Příklady časového harmonogramu ligových soutěží
A)
1. a 3. závod:
09:00 – 10:30 – 1.část dopoledního závodu
10:30 – 11:00 – přechod při rotaci
11:00 – 12:30 – 2.část dopoledního závodu
2. a 4. závod:
14:30 – 16:00 – 1.část odpoledního závodu
16:00 – 16:30 – přechod při rotaci
16:30 – 18:00 – 2.část odpoledního závodu
B)
1. a 3. závod:
09:00 – 10:30 – 1.část dopoledního závodu
10:30 – 11:00 – přechod při rotaci
11:00 – 12:30 – 2.část dopoledního závodu
2. a 4. závod:
13:00 – 14:30 – 1.část odpoledního závodu
14:30 – 15:00 – přechod při rotaci
15:00 – 16:30 – 2.část odpoledního závodu

4.3.4. Tabulky pořadatelství ligových soutěží
Tab. 3: Pořadí pořádání závodů 1.ligy
Pořadí

Pořadatel - účastník I. ligy

Bude pořádat

1

MO ČRS Zábřeh-Hends

2020

2

MRS Hanák Competition Brno

2020

3

MO ČRS Chomutov

2021

4

ČRS Strakonice A

2021

5

MRS ČRS MK Jaroměř – Česká Skalice „A“

2022

6

MSK Bojkovice „A“

2022

7

MO ČRS Sokolov

2023

8

Knápek Hooks Team – MO ČRS Příbor

2023

9

MO ČRS Odry

2024

10

Hanák RSK České Budějovice „A“ ČRS

2024
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Tab. 4: Pořadí pořádání závodů 2.ligy skupiny A
Pořadí

Pořadatel - účastník II. ligy A

Bude pořádat

1

Bombarďáci MO ČRS Štěnovice

2020

2

Hanák RSK Č.B. „B“ ČRS

2020

3

MO ČRS Sokolov

2021

4

RSK Č.B. „C“ ČRS

2021

5

ČRS Strakonice A

2022

6

MO ČRS Třemošná

2022

7

RSK Vltava České Budějovice

2023

8

MK Monfish junior MO ČRS Brandýs n.L. – St.Boleslav

2023

9

Volyňka Team4teen – MO ČRS Vimperk B

2024

10

Muškařský kroužek MO ČRS Mělník

2024

11

MO ČRS Čáslav

2025

12

RSK Č.B. ČRS

2025

Tab. 5: Pořadí pořádání závodů 2.ligy skupiny B
Pořadí

Pořadatel - účastník II. ligy B

Bude pořádat

1

MO ČRS Hradec Králové

2020

2

ČRS Zubří - Hends

2020

3

MO ČRS Příbor

2021

4

ČRS MK Metuje

2021

5

MO ČRS Vinohrady C

2022

6

MRS MK Akvarest B

2022

7

ČRS MK Bílovec

2023

8

MRS Young Fly

2023

9

ČRS MK Jaroměř-Česká Skalice B

2024

10

MO ČRS Havířov

2024

11

MO ČRS Vinohrady G

2025

12

MO ČRS Chotěboř

2025
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4.3.5. Losování a rotace ligových soutěží
Losování závodníků do sektorů může být provedeno již večer před vlastními závody, zásadně však
musí proběhnout za účasti nejméně jedné poloviny zástupců družstev nebo jednotlivců. Při všech
výběrových závodech se provádí rotace stanovišť závodníků dle níže uvedených matic.
Při závodech 1. a 2.ligy se provede vylosování závodníků do čtyř skupin A, B, C a D. Jednotlivé týmy si
zároveň vylosují číslo, které bude použito pro rotace závodníků podle jednoho z následujících
schémat:
Tab. 6: Matice pro rotaci družstev a závodníků při počtu družstev 12.

1.závod

závodí skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

7/1

8/2

9/3

10/4

11/5

12/6

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

4/8

5/9

6/10

7/11

8/12

9/1

10/2

11/3

12/4

1/5

2/6

3/7

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

11/2

12/3

1/4

2/5

3/6

4/7

5/8

6/9

7/10

8/11

9/12

10/1

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

6/3

7/4

8/5

9/6

10/7

11/8

12/9

1/10

2/11

3/12

4/1

5/2

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

A v sek.I, B-II
rozhoduje skupina
C v sek.I, D-II
2.závod

závodí skupina
C v sek.I, D-II
rozhoduje skupina
A v sek.I, B-II

3.závod

závodí skupina
C sek.II (IV) D-I (III)
Rozhoduje skupina
A sek.II (IV), B-I (III)

4.závod

závodí skupina
A sek.II (IV), B-I (III)
Rozhoduje skupina
C sek.II (IV), D-I (III)
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Tab. 7: Matice pro rotaci družstev a závodníků při počtu družstev 11.
Družstvo s losem číslo

1.

závodí skupina

závod

A v sek.I, B-II
rozhoduje skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/1

7/2

8/3

9/4

10/5

11/6

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

4/8

5/9

6/10

7/11

8/1

9/2

10/3

11/4

1/5

2/6

3/7

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

11/3

1/4

2/5

3/6

4/7

5/8

6/9

7/10

8/11

9/1

10/2

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

10/6

11/7

1/8

2/9

3/10

4/11

5/1

6/2

7/3

8/4

9/5

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

C v sek.I, D-II
2.

závodí skupina

závod

C v sek.I, D-II
rozhoduje skupina
A v sek.I, B-II

3.

závodí skupina

závod

C sek.II (IV) D-I (III)
Rozhoduje skupina
A sek.II (IV), B-I (III)

4.

závodí skupina

závod

A sek.II (IV), B-I (III)
Rozhoduje skupina
C sek.II (IV), D-I (III)

Tab. 8: Matice pro rotaci družstev a závodníků při počtu družstev 10.
Družstvo s losem číslo

1. závod

závodí skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1/6

2/7

3/8

4/9

5/10

6/1

7/2

8/3

9/4

10/5

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

4/8

5/9

6/10

7/1

8/2

9/3

10/4

1/5

2/6

3/7

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

2/9

3/10

4/1

5/2

6/3

7/4

8/5

9/6

10/7

1/8

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

7/3

8/4

9/5

10/6

1/7

2/8

3/9

4/10

5/1

6/2

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

A v sek.I, B-II
rozhoduje skupina
C v sek.I, D-II
2.závod

závodí skupina
C v sek.I, D-II
rozhoduje skupina
A v sek.I, B-II

3. závod

závodí skupina
C sek.II (IV) D-I (III)
Rozhoduje skupina
A sek.II (IV), B-I (III)

4. závod

závodí skupina
A sek.II (IV), B-I (III)
Rozhoduje skupina
C sek.II (IV), D-I (III)
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Tab. 9: Matice pro rotaci družstev a závodníků při počtu družstev 9.
Družstvo s losem číslo

1. závod

závodí skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1/6

2/7

3/8

4/9

5/1

6/2

7/3

8/4

9/5

5

6

7

8

9

1

2

3

4

4/8

5/9

6/1

7/2

8/3

9/4

1/5

2/6

3/7

5

6

7

8

9

1

2

3

4

2/9

3/1

4/2

5/3

6/4

7/5

8/6

9/7

1/8

5

6

7

8

9

1

2

3

4

7/3

8/4

9/5

1/6

2/7

3/8

4/9

5/1

6/2

5

6

7

8

9

1

2

3

4

A v sek.I, B-II
rozhoduje skupina
C v sek.I, D-II
2.závod

závodí skupina
C v sek.I, D-II
rozhoduje skupina
A v sek.I, B-II

3.závod

závodí skupina
C sek.II (IV) D-I (III)
Rozhoduje skupina
A sek.II (IV), B-I (III)

4.závod

závodí skupina
A sek.II (IV), B-I (III)
Rozhoduje skupina
C sek.II (IV), D-I (III)

4.3.6. Ustanovení pro pořádání divizních soutěží
1) Divizních soutěží se může zúčastnit každá MO nebo klubový tým, který se buď přihlásil, nebo
sestoupil z 2. ligy.
2) Podmínky účasti v divizi stanoví příslušný ÚS, maximální počet družstev v nerozdělené soutěži
je 12. V územních svazech a MRS s velkým počtem přihlášených družstev mohou být
vytvořeny podle potřeby skupiny (oblasti). Pak se může organizovat finále, jehož vítěz
postupuje do II. ligy. V případě, že v divizi startovala méně než čtyři úplná družstva, ztrácí
vítěz této divize nárok na postup do II. ligy.
3) Jestliže se vítězné družstvo vzdá práva postupu, má nárok na postup další družstvo v pořadí.
V takto redukovaném žebříčku musí vždy zůstat nejméně 4 úplná družstva. Pokud nebudou
splněny tyto podmínky, nepostupuje z příslušné divize nikdo. V územních svazech a MRS,
které organizují finále divizní soutěže, se jako počet účastníků v soutěži hodnotí počet
družstev v základních kolech.
4) Vítězové divizních soutěží postupují do "A" a "B" skupin 2. ligy podle klíče uvedeného v bodě
4.3.2.
5) Krajská divize se organizuje jako soutěž 3 – 4 členných družstev s jednou nebo dvěma částmi
o více závodech, takže každý člen družstva musí odchytat minimálně dva závody. Délka
závodu je v kompetenci OMK, minimálně však 50 min. (1 část – 2 závody – celkem 100
minut).
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6) V této soutěži nemohou startovat závodníci, kteří jsou na soupiskách 1. nebo 2. ligy uvedeni v
základní sestavě družstva. Porušení tohoto zákazu znamená diskvalifikaci celého týmu.
7) V jednom kalendářním roce může závodník startovat v krajské divizi pouze v jednom kraji.
8) Krajská divize je zcela samostatná soutěž a nelze ji slučovat (pořádat ve stejném termínu a
lokalitě) s jinými závody, např. Krajským přeborem či pohárovým závodem.

4.3.7. Způsob vzájemné kontroly závodníků při soutěžích 1. ligy, 2. ligy a divizí
1) Nechytající závodníci se účastní jednotlivých závodů jako řadoví rozhodčí. Ve všech čtyřech
závodech jarního nebo podzimního kola kontroluje družstvo vždy stanoviště se stejným
číslem dle matice výše. Jako rozhodčí nastoupí do daného závodu jen závodník (případně
náhradník) ze soupisky konkrétního družstva.
2) Pro případ, že závodník nebude moci nastoupit jako řadový rozhodčí díky náhlému
onemocnění či zranění, nebo z jiných závažných důvodů, musí mít pořadatel připraven
dostatečný počet vlastních řadových rozhodčí. Oprávněnost k uznání důvodu nenastoupení
závodníka do funkce řadového rozhodčího posuzuje hlavní rozhodčí a v případě protestu
rozhodčí komise.
3) V případě nenastoupení řadového rozhodčího (závodníka nebo náhradníka) bez závažného
důvodu bude jeho tým potrestán diskvalifikací v tomto konkrétním závodě - oba chytající
členové družstva obdrží v tomto závodě umístění jako poslední v sektoru.
4) Členové družstva (závodníci a náhradníci), kteří se neúčastní konkrétního závodu jako
soutěžící či řadoví rozhodčí, se v žádném případě nesmí pohybovat na závodním úseku. Toto
ustanovení se nevztahuje na trenéra, který může případně v některém dalším závodě
nastoupit jako závodník (je-li na soupisce uveden i jako závodník). Rozhodnutí o sankci za
porušení tohoto zákazu je v pravomoci rozhodčí komise po skončení kola (po protestu či na
podnět hlavního/sektorového rozhodčího).

4.3.8. Vyhodnocení ligových a divizních soutěží
1) Závodníci musí včas a bezprostředně po skončení závodu odevzdat bodovací průkaz osobám
určeným pořadatelem nejpozději však do 30 min. Pokud závodník nemůže z objektivních
důvodů bodovací průkaz odevzdat, informuje neprodleně pořadatele (telefonicky, apod.).
Pokud to závodník neudělá, bude v daném kole závodě hodnocen bez úlovku.
2) Pořadatel je povinen neprodleně zpracovat výsledkové listiny z jednotlivých kol závodů pro
možnou kontrolu a zjištění nedostatků, stejně tak i celkovou výsledkovou listinu, nejpozději
do 90 min. po ukončení závodu a poté celého kola.
3) Pořadatel je povinen pro každé kolo vyhodnotit pořadí družstev a odměnit první tři družstva
věcnou cenou. Celkové hodnocení družstev 1. ligy a 2. ligy provádí OMR, hodnocení u divizní
soutěže příslušný odbor OMU, přičemž rozhodujícím je celkový součet umístění v sektorech
všech členů družstva ze všech závodů jednotlivých částí.
4) Závodníci a družstva jsou povinni zúčastnit se vyhlášení výsledků.
5) Pořadatel je povinen rozeslat výsledkovou listinu všem účastníkům a OMR do 14 dní.
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4.4. Pořádání krátkodobých soutěží
4.4.1. Mistrovství ČR v LRU na umělou mušku na řece
1) Mistrovství ČR v LRU na umělou mušku na řece se může zúčastnit z každého územního svazu
a z MRS jedno čtyřčlenné družstvo a ženy bez omezení. V krajském družstvu může startovat
žena, v takovém případě bude vyhodnocena pouze v soutěži mužů. Muži soutěží zároveň
i v kategorii jednotlivců. Ženy soutěží zvlášť pouze jako jednotlivci.
2) Nominaci závodníků určují jednotlivé ÚS dle svých kritérií na podkladě výkonnostního
žebříčku z předchozího roku.
3) Na MČR na řece se vyhodnocuje pořadí družstev a pořadí jednotlivců v kategorii „open“ a
žen.
4) Rotační schéma pro MČR na řece může být pro 8 účastníků následující:
vylosované číslo + 4 – 2 + 5.
To splňuje tyto podmínky:
1) žádné družstvo nebude opakovaně závodit na stejném závodním místě
2) v žádném kole nedojde k rotaci po stejném družstvu, s nímž už se setkalo v předchozím
kole.
Tab. 10: Matice pro rotaci družstev a závodníků při MČR na řece počtu družstev 8.
Družstvo s losem číslo
1

2

3

4

5

6

7

8

1. závod

Sektory A, B, C, D

1/5

2/6

3/7

4/8

5/1

6/2

7/3

8/4

2. závod

Sektory A, B, C, D

3/8

4/1

5/2

6/3

7/4

8/5

1/6

2/7

5) Je možné využít jiné matice s hodnocením každé rotace, systém musí být uveden
v propozicích
6) Pořadatelství MČR na řece se střídá dle následující tabulky
Tab. 11: Rotace pořadatelství MČR na řece.
Územní svaz

Rok pořádání MČR řeka

Územní svaz

Rok pořádání MČR řeka

Jihočeský ÚS

2020

MV Praha

2024

Západočeský ÚS

2021

MRS

2025

Moravskoslezský ÚS

2022

Středočeský ÚS

2026

Východočeský ÚS

2023

Severočeský ÚS

2027

4.4.2. Jezerní mistrovství ČR v muškaření
1) Jezerní mistrovství ČR v muškaření se vypisuje jako soutěž jednotlivců pro závodníky, kteří se
v předchozím roce umístili do 40. místa výkonnostního žebříčku a ženy bez omezení.
V případě, že se některý závodník nemůže zúčastnit, oznámí to příslušnému OMU, který má
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právo nahradit ho dalším závodníkem v pořadí výkonnostního žebříčku z předchozího roku a
tuto změnu písemně ohlásí pořadateli mistrovství.
2) Závod se může uskutečnit podle jednoho z následujících systémů:
a. malé jezero – dvě skupiny závodníků
Sobota: dvě tříhodinové části, Neděle: dvě dvouhodinové části.
b. velké jezero – jedna skupina závodníků
Tři tříhodinové závody nebo dva tříhodinové závody a dva dvouhodinové závody.
3) Na MČR na jezeře se vyhodnocuje pořadí jednotlivců v kategorii „open“ a žen.
4) Pořadí se určuje podle součtu umístění ze všech kol soutěže. Rotace závodních míst (3-5) a
povolení tréninku určuje pořadatel v pravidlech pro daný závod.
5) Pořadatelství MČR na jezeře se střídá dle nabídky jednotlivých pořadatelů disponujících
kvalitní lokalitou.

4.4.3. Mistrovství juniorů ČR
Mistrovství juniorů ČR na řece a na jezeře se vypisují jako soutěž jednotlivců bez omezení počtu
startujících za jednotlivé územní svazy ČRS a MRS. Doporučuje se prvních 30 závodníků z
redukovaného žebříčku z předchozího roku.

4.4.4. Krajské přebory
V krajských přeborech (územní mistrovství) a závodech místních organizací je nominace závodníků a
složení družstev určováno podle místních podmínek. Může to být soutěž družstev s 3 - 5 závodníky,
nebo pouze soutěž jednotlivců.

4.4.5. Vyhodnocení krátkodobých soutěží a ceny pro vítěze
Minimální rozsah cen pro MČR a Krajský přebor je stanoven takto:
Závodníci v soutěži družstev získají tyto ceny:
1. místo – pohár a diplom pro družstvo, zlaté medaile a věcné ceny pro závodníky,
2. místo – pohár a diplom pro družstvo, stříbrné medaile pro závodníky,
3. místo – pohár a diplom pro družstvo, bronzové medaile pro závodníky.
Závodníci v soutěži jednotlivců ve všech kategoriích získají tyto ceny:
1. místo – pohár, věcná cena a zlatá medaile,
2. místo – stříbrná medaile,
3. místo – bronzová medaile.
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5. NOMINAČNÍ ZÁVODY, NOMINACE PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA,
MISTROVSTVÍ EVROPY
Konání nominačních závodů, složení širšího výběru, užší nominaci na MS a ME a nominaci na MS
juniorů schvaluje na návrh státního trenéra OMR a následně Rada ČRS.

5.1. Nominační závody
Nominační závody se konají podle rozhodnutí státních trenérů a slouží k upřesnění nominace pro
příslušné ME nebo MS. Struktura a místo konání závodu se může měnit dle zaměření závodu,
v jednotlivých sezónách se nemusí konat. Při nominačních závodech není povolen přístup jiných osob
k závodníkovi. Zákaz tréninku před závodem se týká i osob evidentně doprovázejících závodníka.

5.2. Širší výběr reprezentace
Složení širšího výběru reprezentace (ŠV), který má 12 členů, jmenuje státní trenér ze žebříčku na
základě výsledků v předchozím ročníku a také na základě dlouhodobé výkonnosti závodníků. Členem
ŠV se automaticky stává závodník s umístěním do 8.místa v žebříčku předchozího soutěžního ročníku
s tím, že má zaručenou nominaci (závodník nebo náhradník) na některý šampionát (MS, ME).
Další 4 závodníky nominuje státní trenér dle své úvahy.

5.3. Užší nominace
Užší nominaci na MS navrhuje státní trenér ze ŠV. Na základě nominačních „zvyklostí“ se doporučuje
nominovat prvních 5 závodníků ze žebříčku na MS. Nominace reprezentanta na MS je podmíněna
jeho předchozí účastí na ME. Nominaci na ME navrhuje státní trenér ze zbývajících členů širšího
výběru.
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6. JUNIORSKÉ SOUTĚŽE
6.1. Základní ustanovení
1)

Juniorské soutěže se konají dle platného SZŘ. Systém závodu je v kompetenci pořadatele, který
jej musí vždy uvést do propozic (počty sektorů, hodnocení, matice rotací, atd.). Účastnit se
juniorských soutěží může junior v roce, kdy dosáhne věku 19 let.

2)

Pořadatel je povinen zaslat propozice k daným závodům na internetové stránky ČRS
(www.rybsvaz.cz) nejpozději 30 dnů před závodem. Propozice musí obsahovat údaje potřebné
pro přihlášení závodníků – mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní osoba. Účastníci závodu
zašlou přihlášku elektronicky pořadateli nejdéle 14 dní před závodem.

3)

Losování závodů se částečně řídí umístěním závodníků v žebříčku. Závodníci jsou nasazování po
jednom do každé skupiny dle pořadí v aktuálním žebříčku. Pro první závod sezóny se používá
konečný žebříček z předchozího roku. Pořadí losování závodníků losuje před závodem pořadatel
s hlavním rozhodčím a jedním členem rozhodčí komise.

4)

Pokud pořadateli vznikne ve startovní listině (dle matice) volné místo, je povinen toto místo
zaplnit prochytávačem. Pokud se mu nepodaří zajistit žádného juniorského závodníka, musí
zajistit prochytávače, který není uveden v základní sestavě žádného družstva 1. či 2. ligy.
Prochytávač si bude v závodě počínat jako ostatní závodníci, nebude však uveden ve výsledcích
dané skupiny ani v celkových výsledcích závodu.

6.2. Bodování jednotlivých závodů
Tab. 12: Bodování juniorských závodů do žebříčku.
Kategorie závodu

Co se hodnotí a jaké je bodové ohodnocení

Nominační závod

Celkové pořadí jednotlivců: za 1. místo 30 b., každé další pořadí -2 b.

Mistrovství ČR

Celkové pořadí jednotlivců: za 1. místo 25 b., každé další pořadí - 1 b.

Ostatní závody

Celkové pořadí jednotlivců: za 1. místo 20 b., každé další pořadí - 1 b.

6.3. Juniorský výkonnostní žebříček
Do konečného výkonnostního žebříčku juniorů se započítává 6 nejlepších výsledků v domácích
soutěžích juniorů. Každý junior může nahradit výsledek 2 juniorských závodů výsledkem ze
seniorských závodů za podmínky, kdy je jezerní závod nahrazen jezerním závodem a říční závod
nahrazen říčním závodem (například, pokud je ten rok vypsáno 7 juniorských závodů, z toho tři jezera
a čtyři řeky, tak v žebříčku mohou být započítány také maximálně tři jezera nebo čtyři řeky). Další
podmínkou pro započítání závodu seniorské kategorie je absolvování alespoň pěti juniorských závodů
v dané sezóně. Pokud se závodů zúčastní zahraniční závodník, bude pro potřeby žebříčku smazán a
závodníci pod ním se posunou o danou příčku nahoru.

6.4. Nominace na MSJ
První 2 závodníci juniorského žebříčku mají nominaci v družstvu pro MSJ v dalším roce jistou.
O dalších členech družstva rozhodne státní trenér juniorů. Širší nominaci závodníků schvaluje OMR
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po skončení sezóny na svém podzimním zasedání. O konečné nominaci na MSJ (5-6 závodníků)
rozhodne státní trenér dle aktuální jarní formy. Při rovnosti součtu bodů z 6 nejlepších závodů je
dalším rozhodujícím kritériem pro umístění v žebříčku juniorů celkový součet bodů získaný ze všech
juniorských závodů v daném roce.

6.5. Nominační závod juniorů
1) Do Nominačního závodu juniorů postoupí prvních deset z juniorského žebříčku v předchozím
roce. V případě neúčasti některého z nich se tento počet doplní dalším závodníkem či závodníky
v pořadí z tohoto žebříčku.
2) Při Nominačním závodě juniorů může státní trenér juniorů upravit způsoby lovu, omezit velikost
háčku, počet mušek a délku stanoviště závodníka podle podmínek vrcholových soutěží, na které
se provádí výběr závodníků. Nominační závod juniorů může být jak říční, tak jezerní závod.
Garantem tohoto závodu je státní trenér juniorů.
3) Nominační závod juniorů se zpravidla koná v jednom termínu (jednodenní nebo dvoudenní
závod) a skládá se nejméně ze 2 závodních kol. V průběhu závodu nesmí na závodníky mluvit ani
jiným způsobem radit nikdo jiný než státní trenér juniorů. V případě tohoto prohřešku následuje
trest v podobě diskvalifikace v tomto kole. Účast na Nominačním závodě není podmínkou k
nominaci do jun. reprezentace.

6.6. Pomoc závodníkům
Jakákoliv pomoc od doprovodu je začínajícím závodníkům povolena pouze do 12 let věku včetně.
Pokud je však závodníkovi tato pomoc poskytnuta, nesmí závodník v ten daný moment chytat. Pokud
závodník chytá, nesmí mu být žádná pomoc poskytnuta. Ostatním závodníkům smí být během závodu
poskytnuta pomoc pouze radou.

6.7. Pořádání MČR
Pořadatelství MČR juniorů se střídá dle níže uvedené tabulky, popřípadě dle nabídky jednotlivých
pořadatelů disponujících kvalitní lokalitou. Mistrovství republiky může nahradit pohárový závod.
Tab. 13: Rotace pořadatelství MČRJ.
Územní svaz

Rok

Územní svaz

Rok

Moravský rybářský svaz

2020

Východočeský uzemní svaz

2024

Středočeský územní svaz

2021

Územní svaz města Prahy

2025

Západočeský územní svaz

2022

VÚS Severní Morava a Slezsko

2026

Jihočeský územní svaz

2023

6.8. Kategorie juniorských závodníků
Vedle kategorie „Junior“ vyhodnocujeme v jednotlivých juniorských závodech také kategorii do 12 let
věku včetně, nazvanou „Benjamin“. Počet cen pro tuto kategorii stanoví pořadatel dle počtu
přihlášených. Pořadatel může také vyhlásit kategorii dívek dle počtu přihlášených.
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7. ZÁVODNÍ ŘÁD LOVU RYB UDICÍ NA UMĚLOU MUŠKU
7.1. Popis nářadí
7.1.1. Muškařský prut, naviják, šňůra
1) Muškařský prut smí mít maximální délku 366 cm.
2) Muškařský naviják musí pojmout celou muškařskou šňůru, automatické navijáky jsou
povolené.
3) Minimální délka muškařské šňůry je 22 m, minimální průměr muškařské šňůry je 0,55 mm.
Střelné hlavy jsou zakázány. Ke šňůře nesmí být připevněny potápivé nebo plovoucí prvky. Na
šňůře může být použita smyčka nebo rychlospojka pouze na obou koncích k připevnění
nástavce a backingu. Prodlužovací vlákno (backing) je povolené v neomezené délce.

7.1.2. Nástavec, návazec
1) Šňůra je zakončena nástavcem libovolného průměru. Použitý nástavec musí být v maximální
délce roven dvojnásobku délky použitého prutu, a to od koncové mušky až ke spojení
muškařské šňůry s nástavcem. Kontrola délky nástavce se provádí v napnutém stavu.
Nástavec může být neujímaný (stejného průměru) nebo ujímaný (postupně ztenčovaný, uzly
se do tohoto principu nepočítají), může být svazovaný z více částí, přičemž uzly na nástavci
musí být od sebe vzdáleny minimálně 30 cm volně visící (platí i pro signalizátor). Na žádné
části nástavce nesmí být žádné další prvky (potápivé nebo nadlehčující), ani nesmí být žádná
jeho část upravována (splétaná, kuličky na signalizátoru, apod.). Použití mikrokroužků je
povoleno. Na nástavci může být pouze jedna smyčka pro uchycení nástavce ke šňůře
v maximální délce 10 cm.
2) Pokud se použijí druhá a třetí muška kromě mušky na konci nástavce, musí být připevněny na
postranním návazci.
3) Umístění zátěží přímo na nástavci, šňůře nebo postranních návazcích je zakázané. Nepovolují
se ani žádné nadnášecí prvky (lehčí než voda) na nástavci.

7.1.3. Podběrák, chování k rybám
1) Podběrák nesmí být při plném rozložení delší než 122 cm, při břehových jezerních závodech
může být použit podběrák v max. délce 300 cm. Síťka podběráku musí být z měkké tkaniny,
upřednostňují se bezuzlové síťky.
2) Všechny hodnocené ryby musí být podebrány do podběráku a šetrně vypuštěny, za případné
oživení unavené ryby zodpovídá závodník.

7.1.4. Mušky
1) Je možné používat umělé mušky v počtu 1 - 3, které napodobují dospělý hmyz, jeho nymfy a
ostatní larvy, jakož i tzv. fantastické umělé mušky, vyrobené z libovolných materiálů.
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2) Minimální povolená vzdálenost mezi muškami se stanovuje na 50 cm. Tato vzdálenost se
měří od očka mušky k očku další mušky volně visící ve vertikální poloze nástavce.
3) Zakazuje se používat kombinace umělé mušky s pohyblivým kovovým prvkem napodobujícím
třpytku a mušky s olověnýma očima. Není povoleno používat mušek, které kloužou po
nástavci.
4) Lisované tvarované imitace červů, jiker, rybiček, larev, twisterů nejsou povoleny. Prvky z
gumových nebo vytlačovaných materiálů přesahující oblouček, raménko či očko háčku jsou
zakázány s výjimkou použití maximálního průměru 0,53 mm pro imitaci nožiček.
5) Je povoleno používat mušky opatřené pouze jednoháčky bez protihrotu v libovolných
velikostech. Protihrot může být odstraněn zamáčknutím nebo zapilováním, nebo mohou být
použity háčky bez protihrotu. Kontrola háčku se provádí propíchnutím textilního materiálu,
kdy při zpětném vyjmutí háčku nesmí dojít k jeho zachycení.
6) Povoluje se používání mušek se zátěží, umístěnou pouze v tělíčku. Na mušce je povolena
jedna viditelná kulička (kov, sklo) do průměru 4 mm. Plastikové kuličky nejsou omezeny
velikostí. Je povolena zátěž uvnitř mušky (kapkovitého tvaru, „heavy body“, atd.). Toto
zatížení musí být ukryto uvnitř těla mušky a smí být viditelná maximálně 4 mm část.

7.2. Způsob lovu
7.2.1. Povolené způsoby lovu
1) Je povolen lov na suchou nebo mokrou mušku, nymfováním, brázděnou či potahovanou
umělou muškou, na třepanou, na "vátou šňůru", strímrováním nebo kombinací uvedených
způsobů. Technika lovu vyplývá z použitého nářadí a není dále omezena.
2) Je povolen lov jen jedním prutem. Další pruty může mít závodník připravené k lovu v
libovolném množství a stavu. Na lodních závodech smí mít závodník z důvodu bezpečnosti
připravený pouze jeden prut a další rezervní pruty musí být složené v tubusu a nesmí být
osazeny navijákem.
3) Lov je povolen jak ze břehu, tak i z vodního toku. Brodění je při říčním závodě povoleno,
pokud není stanoveno jinak, nesmí však být rušeni ostatní závodníci. Závodník smí lovit jen
na svém stanovišti. Při jezerním závodě je brodění naopak zakázáno, není-li stanoveno jinak.
4) Vnadění není povolené v žádné podobě.
5) Řadoví rozhodčí mohou nosit závodníkovi rezervní pruty i jiné rybářské náčiní, které si
připravil před závodem, pokud se na tom před závodem dohodnou.
6) Závodník se během závodu pohybuje pouze ve svém sektoru a stanovišti tak, jak je určeno
rozlosováním (včetně rotace).
7) Minimální vzdálenost mezi závodníky se nestanovuje, pokud není vytyčen neutrální úsek, do
něhož závodníci nesmějí vstupovat.
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7.2.2. Zakázané způsoby lovu
1) Při závodním muškaření není povolen lov pomocí splávku, kulového plovátka, tzv. "dřívka"
apod., umístěného mezi muškou a prutem nebo na konci nástavce, jakož i jakékoliv přídavné
zátěže na šňůře, návazci či mušce.
2) Je zakázán lov bez muškařské šňůry, s pomocí smekacího navijáku, lov na mrtvý či živý hmyz
vč. larev a ostatní živočišné a rostlinné nástrahy, včetně jejich umisťování na háčku umělé
mušky, jakož i použití krmení k přilákání ryb.
3) Zakazuje se jakékoliv chování závodníků, trenérů, organizátorů a rozhodčích, které by mělo za
následek podvodné nebo neobjektivní výsledky.
4) Zakazuje se, aby soutěžící během závodu požadoval od kohokoliv (kromě svého trenéra)
radu, vztahující se k rybolovu, anebo přijímal od kohokoli materiální pomoc.
5) Lov z vodních a silničních staveb není povolený.
6) Je zakázané měnit přírodní ráz krajiny, lovit mimo vylosované závodní místo, lovit před
závodem či po jeho skončení.
7) Zakazuje se používání radiových prostředků včetně mobilních telefonů během závodu (platí
pro závodníky i řadové rozhodčí).
8) Zakazuje se podebírat hodnotitelné ryby jinak než podběrákem. Ryby, které byly vyloveny bez
podběráku, se nehodnotí.

7.3. Hodnotitelné úlovky
1) Bodují se všechny řádně ulovené ryby zaseknuté v hlavové části (po skřelové oblouky), které
dosahují stanovené míry pro závod. Ryba se měří od špičky hlavy po konec složené ocasní
ploutve.
2) Při podezření, že některá z ulovených ryb nedosahuje určenou délku, provede se oficiální
přeměření s přesností na 1 mm, za přítomnosti závodníka nebo vedoucího družstva (trenéra),
případně další nezávislé osoby.
3) Všechny ulovené ryby musí být po ulovení s náležitou šetrností vráceny zpět do vody,
zvýšenou pozornost je nutné věnovat chráněným druhům ryb a rybám v době hájení.
Pořadatel může uplatnit další výjimky, které uvede v propozicích soutěže.
4) Pořadatel může uložit závodníkům jako povinnost použít vezírek nebo jinou síťku pro
uchování živých ryb. Vezírek musí být upevněn u břehu (ve dně), závodník ho nesmí přenášet
při lovu na opasku apod. Během přestávek v lovu může být tento vezírek přemísťován s
ohledem na ulovené ryby. Další vezírek není povolen.
5) Není-li rozhodčímu jasné, zda ryba je zaseknutá v hlavové části, přivolá si závodníka ke
kontrole na břeh. Závodník nesmí jakkoli manipulovat s muškami či rybu vyháčkovat, dokud
rozhodčí nevydá pokyn k jejímu puštění.
6) Ryba ztracená vinou rozhodčího při měření se ohodnotí jako průměr ze všech úlovků v daném
sektoru a kole.
7) Pokud jsou vyznačeny neutrální úseky a ryba unikne až do úseku sousedního závodníka, není
tento úlovek hodnocen.
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7.4. Seznam přestupků a navrhovaných trestů
Tab. 14: Přehled přestupků a jejich řešení.
Přestupek

Návrh řešení

Start v krajské divizi závodníka ze základní Diskvalifikace týmu divize.
sestavy 1.nebo 2. Ligy
Start v dlouhodobé soutěži (liga, divize) Diskvalifikace týmu .
závodníka, který už v daném kole (jaro, podzim)
odchytal závod dlouhodobé soutěže za jiný tým
Pozdní podání přihlášky do ligových soutěží
Nedodržení
povinnosti
vydání
pořadatelem 30 dní před závodem

Napomenutí, při opakování diskvalifikace týmu.

propozic Napomenutí při max. zpoždění 1 týden. Zpoždění
více něž 1 týden pokuta 1000,- Kč, za každý
zpožděný týden, která bude odebrána z dotace
ČRS. Peníze zůstanou odboru LRU muška.

Nedodržení lhůty pořadatelem 14 dní po Pohárové závody: Napomenutí, při opakování
skončení závodu pro odeslání výsledkových listin vyjmutí závodu z TK. Závody pořádané za
zpracovateli žebříčku
podpory ČRS (ligy, MČR): Zadržení dotace ČRS
(nebo její 50% části) dokud výsledky nebudou
doručeny.
Nedodržení povinností funkcionářů pořadatele Důtka, projednání na OMR.
závodu (hlavní rozhodčí, ředitel závodu)
Při nedodržení povinností (zaslání vyúčtování, Zadržení dotace ČRS (nebo její 50% části) dokud
výsledkové listiny atd.)
nebudou povinnosti splněny doručeny.
Neomluvená neúčast jednotlivce nebo družstva v U ligových soutěží vyřazení družstva ze soutěže.
závodu nebo soutěži
Pohárové soutěže - možnost požadovat od
konkrétního závodníka či družstva dvojnásobné
startovné v příštím ročníku závodu.
Bezdůvodné nenastoupení závodníka na pozici
rozhodčí

Diskvalifikace jednotlivce(družstva).

Porušení zákazu pohybu závodníků a náhradníků, Napomenutí týmu pro příští závodní kolo, při
kteří v závodě nenastoupí, po závodní trati
druhém napomenutí diskvalifikace týmu.
Neodevzdání bodovací listiny závodníkem Nehodnocení daného neodevzdaného kola.
pořadateli v limitu 30 min po skončení závodu
Nenastoupení družstva nebo jednotlivce k Napomenutí,
zahájení závodu a vyhlášení výsledků závodu bez diskvalifikace.
závažných objektivních důvodů
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Porušení pravidel týkajících se povoleného nářadí Napomenutí, neuznání ulovené ryby, při druhém
a způsobů lovu (např. protihrot, délka návazce a napomenutí diskvalifikace
jeho sestavení, muškařská šňůra, prut, naviják)
Závodník, který byl přistižen, že lovil s
protihrotem, bude napomenut a nebudou se mu
hodnotit všechny ulovené ryby od poslední
kontroly mušky, až po zjištění tohoto přestupku.
Nevhodné
chování
závodníků,
trenérů, Přímá diskvalifikace (jedná se o nejhrubší
organizátorů a rozhodčích nebo nedodržování přestupky, podvody)
ustanovení SZŘ, které by mělo za následek
podvodné nebo neobjektivní výsledky
Přijetí cizí pomoci soutěžícího během závodu Napomenutí,
(mimo verbální kontakt s trenérem)
diskvalifikace.
Lov z vodních a silničních staveb

při

druhém

napomenutí

Přímá diskvalifikace.

Lov mimo vylosované závodní místo, lov před Napomenutí
a
závodem či po jeho skončení.
ulovených ryb,
diskvalifikace

nezapočítání
při druhém

případných
napomenutí

Používání radiových prostředků závodníkem, Napomenutí závodníka, při druhém napomenutí
včetně mobilních telefonů během závodu
diskvalifikace.
Vylovení
hodnotitelné
podběrákem

ryby

jinak

než Ryby, které byly vyloveny bez podběráku, se
nehodnotí.

Porušení ustanovení SZŘ o pohybu trenéra v Napomenutí,
při
závodním úseku
diskvalifikace týmu.
Porušení zákazu tréninku v závodním úseku

druhém

napomenutí

Prokazatelné
porušení
zákazu
tréninku
v závodním úseku (závodníkem nebo členem
týmu) - diskvalifikace daného závodníka, v
případě porušení zákazu členem týmu
diskvalifikace nejlepšího závodníka (dle výsledku)
z týmu (pro daný závod či ligovou část).

7.5. Povinnosti závodníků
1) Závodník musí dodržovat závodní řád a všechny jeho modifikace, uvedené v propozicích
soutěže a nesmí přijímat žádnou pomoc, vyjma rad svého trenéra.
2) Je povinností každého soutěžícího dodržovat přiměřeně bezpečnost při lovu, včetně nošení
ochrany očí a záchranných vest (lodní závody), jakož i zdržet se požívání alkoholu a jiných
omamných látek (i před a během závodu).
3) Závodník je odpovědný za kontrolu zápisů do své bodovací karty, což potvrzuje svým
podpisem pod každou ulovenou rybou a po skončení každého závodu. V případě, že to
pravidla závodu dovolují, nemusí každou rybu podepisovat, ale tím pádem se zbavuje
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možnosti kontroly správnosti údajů. Podpis závodníka a rozhodčího pod úlovkem zároveň
stvrzují, že poslední ryba a všechny ryby ulovené před ní byly uloveny v souladu se SZŘ.
4) Závodník je povinen v maximální míře dbát o šetrné zacházení s rybami. Pokud ryba
nedosahuje minimální míry, není nutné ji podebírat a ani se jí dotýkat. Pokud se ryby neměří
a ryba dosahuje minimální míry, závodník rybu podebere, ukáže ji rozhodčímu a v případě
souhlasu ji neprodleně pustí, aniž by s ní brodil. V případě měření ryby závodník rybu nese
k rozhodčímu namočenou ve vodě a po změření ji šetrně pustí do vody a případně je povinen
ji oživovat tak dlouho, než odpluje. Za úmyslné poškození ryby závodníkem nebo
nedostatečnou péči o vypuštěnou rybu může rozhodčí komise uložit bodovou penalizaci, v
závažném případě i diskvalifikaci.

7.6. Rozhodčí a jejich povinnosti
1) OMR jmenuje hlavního rozhodčího, jeho zástupce a sektorové rozhodčí pro MČR a 1. a 2. ligu,
pro nižší soutěže je jmenuje OMU.
2) Hlavní rozhodčí zahajuje a ukončuje závod a dohlíží na činnost sektorových a řadových
rozhodčích, provádí namátkovou kontrolu závodníků a zná podrobně platný SZŘ.
3) Sektorový rozhodčí dohlíží na organizaci závodu v rámci svého sektoru, správnou práci
řadových rozhodčích a má právo namátkově kontrolovat dodržování SZŘ
4) Každý závodník musí mít svého řadového rozhodčího, a to buď externího, nebo z řad
závodníků nechytajících v daném kole. Systém rotací závodníků a rozhodčích určuje
pořadatel, u výběrových závodů je to přímo ustanoveno v SZŘ. Na jezerních závodech si
většinou dělají řadové rozhodčí navzájem závodníci chytající na sousedních místech. Pokud
jsou na jezerních závodech externí rozhodčí, může jeden rozhodčí kontrolovat více
závodníků.
5) Rozhodčí mohou v případě nutnosti vstupovat do vody

7.6.1. Povinnosti sektorového rozhodčího
1) Sektorový rozhodčí zná podrobně platný SZŘ,
2) zná detailně svůj sektor a rozdělení závodních míst v něm,
3) kontroluje před závodem obsazení všech míst závodníky a rozhodčími,
4) kontroluje rozhodčí, zda píší čitelně a správně do bodovacích karet,
5) provádí namátkovou kontrolu závodníků a kontroluje přístup trenéra,
6) při zjištění přestupku zajišťuje důkazy pro jednání rozhodčí komise,
7) řeší samostatně všechny problémy ve svém sektoru,
8) sbírá bodovací karty po závodě od řadových rozhodčích.

7.6.2. Povinnosti řadových rozhodčích
1) Mezi povinnosti řadových rozhodčích patří nepřipustit přístup diváků k závodníkovi, diváci
mohou sledovat závodníka z dostatečné vzdálenosti a musí se chovat tak, aby nebyl rušen,
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2) dohlížet na přiděleného závodníka před a při rybolovu a kontrolovat, zda neloví mimo své
stanoviště,
3) zkontrolovat správnost a úplnost údajů uvedených v hlavičce bodovacího listu,
4) zaznamenat a podpisem potvrdit každou hodnotitelnou rybu do bodovacího listu, zapisovat
čas ulovení ryby (pro případ přerušení závodu), a po skončení závodu přeškrtnout
nevyplněné kolonky a potvrdit podpisem,
5) měřit šetrně úlovky v podběráku (brát ryby mokrou rukou),
6) kontrolovat dodržování závodního řádu a zapisovat zjištěné přestupky,
7) informovat sektorového rozhodčího o zjištěných přestupcích,
8) průběžně kontrolovat mušky a v případě zjištění protihrotu tuto mušku závodníkovi odebrat a
předat ji sektorovému rozhodčímu,
9) odevzdat po skončení závodu bodovací list podepsat, zajistit podpis závodníka a předat jej
sektorovému rozhodčímu nebo závodníkovi,
10) v případě použití vezírku dohlížet na úlovky závodníka až do doby, než budou předány k
vážení, přičemž rozhodčí potvrzuje počet ulovených ryb.

7.7. Trenér a vedoucí družstva
1) Trenér je mimo rozhodčí jediná osoba, která má přístup k vlastnímu závodníkovi, ale smí mu
pomáhat pouze radou. Trenér se může v úseku svého závodníka zdržovat libovolně dlouho
pouze na břehu (navigace z mostu je zakázána).
2) Do ostatních závodních míst smí trenér vstoupit a procházet jimi bez zastávky jen z toho
důvodu, je-li to nezbytně nutné k tomu, aby se dostal k místu svého závodníka. Je povinností
trenéra, aby se představil před zahájením závodu sektorovému rozhodčímu a řadovému
rozhodčímu.
3) Během soutěže z lodí nemá trenér přístup ke svému závodníkovi. V průběhu lodního závodu
nesmí trenér se závodníkem jakkoliv komunikovat.
4) Vedoucí družstva zodpovídá za chování členů svého družstva po celou dobu soutěže, jakož i
za zajištění regulérních podmínek pro své závodníky v čase mimo závody. Účastní se losování,
všech porad a doprovází svého závodníka při jednání v rozhodčí komisi.

7.8. Závodní stanoviště a sektory
1) Závodník loví ryby během jednoho kola závodu v rámci jednoho sektoru na vylosovaném
místě – stanovišti. Sektory a stanoviště musí být vyznačeny ještě před losováním a nesmí být
měněny. Pokud je to možné, vyznačí se neutrální pásmo 10 - 20 metrů pro každé stanoviště.
V tomto neutrálním pásmu nesmí závodník lovit, ani do něj vstupovat, ale může v něm
zdolávat rybu.
2) Sektory a stanoviště se vyznačují směrem po toku. Stanoviště začíná místem označeným
tabulkou s číslem a končí u označení neutrální zóny nebo následujícího stanoviště.
3) Změna míst během závodu není povolena, pokud není pořadatelem předem stanoven způsob
rotace závodníků.
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4) Počet sektorů zpravidla odpovídá počtu členů v družstvu. V soutěžích 1. a 2. ligy jsou
vytýčeny sektory 1 a 2 (v případě odlišné závodní tratě pro 3. a 4. závod jsou vytýčeny sektory
3 a 4).
5) Závodníci vstupují do svého stanoviště kdekoli, pokud není neutrální pásmo vyznačeno, smí
závodník zdolávat rybu i rybu uniklou do stanoviště soupeře, nejvýše však po dobu 5 minut,
nesmí přitom vstoupit do jeho stanoviště.
6) Sektor může být z důvodu regulérnosti přerušován. Délka sektoru je dána počtem závodníků
tak, aby na jedno stanoviště připadlo nejméně 50 m toku, doporučená délka je 100 m. Pokud
jsou v soutěžích 1. a 2. ligy vytyčeny pro všechny 4 závody stejné úseky, pak musí na jedno
stanoviště připadnout nejméně 100 m toku.
7) Při jezerních závodech je minimální délka úseku břehu pro jednoho závodníka 5 m a během
kola dochází k jedná až dvěma rotacím.
8) Při lodních závodech je vzdálenost mezi driftujícími loděmi stanovena na minimálně 50 m,
podobně vzdálenost mezi zakotvenými loděmi je také stanovena na minimálně 50 m.
V případě, že se na jezeře zároveň chytá ze břehu, měla by vzdálenost mezi břehovým
sektorem a driftujícími nebo zakotvenými loděmi také činit minimálně 50 m.
9) Zůstanou-li některá místa při říčním závodě v sektoru neobsazena, je povinností pořadatele
zajistit zde start zkušeného rybáře (mimo soutěž).

7.9. Průběh závodu
1) Na stanovišti má závodník nárok na minimálně 30 minut na přípravu. Lov začíná při 1. signálu.
2) Změna míst během závodu je povolena jen případě předem stanoveného systému rotací
Pokud to systém a časový harmonogram závodu dovolí, provádí se během závodů rotace pro
zvýšení spravedlnosti závodu. Způsob rotace musí pořadatel popsat v propozicích nebo před
začátkem závodu a označit do bodovacího průkazu. Délku setrvání závodníků na jednom
stanovišti stanovuje pořadatel v propozicích k závodu. Úlovky na všech stanovištích se sčítají
v rámci jednoho celého kola závodu.
3) Při říčních závodech se zpravidla provádí jedna rotace v rámci vylosovaného sektoru
závodníka po uplynutí poloviny závodního času.
4) Při jezerních závodech se provádí zpravidla 1 - 3 rotace stanovišť o předem stanovený počet
míst.
5) Není-li povoleno při říčním závodě brodění, musí to pořadatel uvést v propozicích. Brodit se
smí až po zahájení závodu, není-li stanoveno jinak před zahájením závodu (např. přechod na
druhý břeh, apod.). Místa pro přechod na jiný břeh musí být určena a stanovena pořadatelem
(zpravidla pro ně musí být vytyčen neutrální úsek mezi vytyčenými stanovišti).
6) Druhý signál oznámí ukončení závodu nebo jeho části a ryba zaseknutá po signálu se
nehodnotí. Po závěrečném signálu se ještě hodnotí dříve zaseknutý úlovek, pokud jej
závodník zdolá do 5 minut po signálu. V případě, že při jezerním závodě není určena pauza na
rotaci a rotace probíhá v rámci kola, závodník je povinen po signálu neprodleně ukončit
rybolov a přesunout se na další místo. Pokud však při smotávání šňůry zasekne rybu a zdolá ji
do 5 minut po signálu, ryba se hodnotí.
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7) Závod může být z bezpečnostních důvodů přerušen nebo předčasně ukončen. Ryby ulovené
během přerušení závodu nebo po předčasném ukončení se nehodnotí.
8) Délka závodu u výběrových závodů se stanovuje na 3 hodiny, pokud nedojde k jeho přerušení
nebo zkrácení. V případě, že bylo objektivními okolnostmi závodníkovi zabráněno vyčerpat
celý vyhrazený čas k závodu, musí mu být tato časová ztráta nahrazena, za což odpovídají
rozhodčí. U ostatních závodů je délka závodu stanovena pořadatelem. V případě zkrácení
závodu se jako platné uznají jen ty závody, při kterých byla využita nejméně jedna třetina
soutěžního času.

7.10. Bodovací list závodníka
1) Bodovací list závodníka musí obsahovat hlavičku, kde se uvedou druh soutěže, datum, celé
jméno závodníka, příslušnost k družstvu, kolo, sektor a stanoviště, případně rotace. Dále
obsahuje políčka pro zaznamenání údajů o ulovených rybách: číslo úlovku (zpravidla
předtištěné), druh ryby, čas ulovení, délku ryby a podpisy rozhodčího a závodníka
2) Každý úlovek musí být v bodovacím listu neodkladně po ulovení ryby rozhodčím zapsán
v rozsahu uvedeném v bodě 1 a podepsán.
3) Rozhodčí v bodovacím listu také činí záznamy o zjištěných přestupcích závodníka.
4) Do bodovacího listu se zapisují také protesty závodníka, které však nenahrazují oficiální
protest, který musí být podán písemně zvlášť.
5) Po skončení závodu se nevyplněné kolonky proškrtnou
6) Ve výběrových soutěžích se používají samopropisovací bodovací listy, jejichž kopie zůstávají
majetkem příslušného závodníka (je možné je objednat na Radě ČRS). U ostatních soutěží se
používání těchto oficiálních formulářů doporučuje.

7.11. Bodování a hodnocení závodů
V rámci závodního řádu jsou popsány tři druhy bodování ryb a hodnocení závodu, pořadatel závodu
může zvolit formu bodování a vyhodnocení závodu dle vlastního uvážení a tuto informaci musí uvést
do propozic závodu. V případě dlouhodobých soutěží (1.ligy, 2.ligy, krajské divize), kdy v témže roce
pořádají jednotlivé části 2 různí pořadatelé, musí se vzájemně dohodnout na stejném systému
bodování a hodnocení obou kol soutěže. Pokud se pořadatelé nedohodnou, musí být dlouhodobá
soutěž bodována a vyhodnocena s nutností měření každé ulovené ryby.
Minimální míra, od které se hodnotí úlovek, musí být stanovena shodně pro všechny hodnotitelné
druhy ryb v rozpětí 150 – 200 mm. Výjimky z tohoto ustanovení musí být schváleny OMR.

7.11.1.

Bodování závodu měřením (a bodováním) velikostí ulovených ryb

1) Všechny hodnotitelné ryby se měří.
2) Bodování se provádí tak, že za 1 mm ulovené ryby se počítá 1 bod. Za každou hodnotitelnou
rybu se přiděluje bonifikace 100 bodů. Lososovitým rybám může pořadatel přidělit další
bonifikaci 100 bodů, což musí uvést v propozicích, stejně jako názvy všech hodnotitelných
druhů ryb (pokud se nebodují všechny druhy).
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3) Bodování se může ve výjimečných případech provádět i tak, že se ulovené ryby váží a
hmotnost ulovených ryb uvedená v gramech se rovná počtu získaných bodů. Za každou
ulovenou rybu se ještě přidává bonifikace 100 bodů. Pokud se ryby váží, je třeba používat
EKO vezírky a přenosné elektronické váhy.

7.11.2.
Bodování závodu počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé
ulovené ryby
1) Systém bez měření ulovených ryb může být použit pouze ve formátu závodů, kdy si řadové
rozhodčí dělají závodníci vzájemně nebo při jezerních závodech.
2) Pořadatel je povinen vždy velmi zodpovědně zvážit a poté stanovit jaká bude minimální míra
hodnotitelných ryb. Cílem je, aby co nejméně lovených ryb bylo nutné přeměřovat pro
potřeby vyhodnocení závodu.
3) Závodník, který podebere ulovenou rybu sám posoudí, zdali má stanovenou míru, nesmí
přitom sahat do podběráku, ale může si vně síťky podběráku rybu porovnat vůči případné
pomocné měrce. Nahlásí rozhodčímu druh ulovené ryby. Rozhodčí potvrdí zdvižením ruky, že
ryba je hodnotitelná a poté vydá pokyn, že závodník může rybu pustit.
4) Pokud si závodník není jist, zdali má ryba stanovenou míru, může s ní vybrodit, nechat ji
přeměřit.
5) Pokud si rozhodčí není jist, zda ulovená ryba, kterou závodník nahlásil, má stanovenou
minimální míru, může si kdykoli nechat tuto rybu přinést a přeměřit ji. V případě, že ulovená
ryba nahlášená závodníkem nemá stanovenou míru, rozhodčí provede napomenutí
závodníka (provede záznam do bodovací karty) a rybu nezapočítá. Při dalším opakování
takové situace je závodník diskvalifikován v daném závodě.
6) Závodník musí v každém závodě změřit alespoň jednu (první) rybu pro potřeby vyhodnocení
výsledků v případě shodného počtu ulovených ryb ostatními závodníky. Pokud závodník v
daném závodě neuloví žádný hodnotitelný úlovek, při vyhodnocení se postupuje dle
standardních ustanovení tohoto SZŘ.
7) Závodník může v každém kole změřit libovolný počet ryb, přičemž se mu pro potřeby
vyhodnocení výsledků započítává vždy pouze ryba největší (v případě shody největší ulovené
ryby rozhodne o pořadí součet 2 popřípadě více největších ulovených ryb).
8) Po každé ulovené rybě, i když se ryba neměří a je ihned puštěna, musí závodník vybrodit a
dotknout se nástupního břehu, případně zapsanou rybu podepsat. Pokud ryby nepodepisuje,
musí správnost údajů potvrdit podpisem po skončení závodu.
9) Při břehovém jezerním závodě si dělají rozhodčí navzájem závodníci na sousedních
stanovištích, a také provádí měření a zapisování ryb.

7.11.3.
ryb

Bodování závodu počítáním ulovených ryb zcela bez měření ulovených

V krajských soutěžích nebo pohárových závodech může pořadatel použít i hodnocení výsledků zcela
bez měření ryb. Pořadatel výběrových závodů může požádat OMR o udělení výjimky pro použití
tohoto způsobu hodnocení. Pořadatel v propozicích určí systém hodnocení.
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7.11.4.

Hodnocení jednotlivců

1) V případě bodování závodu s měřením ryb o pořadí v jednotlivých kolech závodu rozhoduje
součet získaných bodů, kdy závodník s nejvyšším součtem bodů je na prvním místě atd.
V případě rovnosti bodů je druhým kritériem počet ulovených ryb, dále pak největší ulovená
ryba, případně druhá největší ryba.
2) V případě bodování závodu bez povinnosti měřením ryb o pořadí v jednotlivých kolech
závodu rozhoduje počet ulovených ryb, kdy závodník s nejvyšším počtem je na prvním místě
atd. V případě rovnosti počtu ulovených ryb je dalším kritériem největší ulovená ryba a dále
pak druhá největší ulovená ryba.
3) V případě shodnosti výše uvedených kritérií se závodníkům přidělí stejné umístění a další
umístění se vynechá.
4) Závodník bez úlovku obdrží pořadí podle počtu závodníků v sektoru.
5) Vyhodnocení závodníků ve vícekolovém závodě se provádí součtem umístění v jednotlivých
kolech. V případě stejného součtu umístění rozhoduje celkový počet bodů za ulovené ryby a
při další rovnosti celkový počet ulovených ryb a pak největší ulovená ryba a druhá největší
ryba. V případě shodnosti těchto kritérií získají závodníci shodné celkové umístění a další
umístění se vynechá.

7.11.5.

Vyhodnocení družstev

1) Pořadí v soutěži družstev se stanoví součtem umístění všech závodníků ve všech sektorech a
ve všech závodech. Vítězí družstvo s nejnižším součtem umístění. Při stejném součtu umístění
u více družstev je lepší to družstvo, které dosáhlo vyšší celkový součet bodů, dále pak vyšší
počet ulovených ryb a pak ulovilo největší rybu, případně druhou největší rybu.
2) Nezúčastněný závodník nebo diskvalifikovaný závodník obdrží pořadí jako závodník bez
úlovku. Ve výsledkové listině se po rozhodnutí rozhodčí komise o diskvalifikaci uvede u
výsledku poznámka "diskvalifikace".

7.12. Trénink
1) Účastníci závodu mají právo na trénink před závodem.
2) Umístění tréninkového úseku určuje pořadatel v propozicích k závodu. Je povinností
pořadatele vymezit v propozicích k soutěži dostatečně velké tréninkové úseky.
3) Při říčních výběrových soutěžích a závodech nesmějí soutěžící a jejich doprovod provádět
jakýkoliv rybolov na závodních úsecích v období 14 dnů před datem prvního závodu.
4) V případě konání výběrového závodu na jezeru včetně MČR na jezeru nesmějí soutěžící a
jejich doprovod provádět jakýkoliv rybolov na závodních jezerech v období 5 dnů před datem
prvního závodu.
5) U pohárových závodů určuje dobu zákazu tréninku v závodním úseku pořadatel a na říčním
závodě by to mělo být minimálně 5 dní a na jezerním závodě po vysazení hlavní násady ryb
pro závod.
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8. PŘÍLOHY
8.1. Manuál pro pořadatele
1)
Lokalitu závodního úseku je nutné předložit ke schválení do konce ledna, u ligových soutěží
společně s přihláškou do ligové soutěže. Pokud se tento úsek nachází pod nějakou nádrží, v předstihu
toto projednat a nahlásit správci povodí (dispečinky Povodí Moravy, Vltavy, Odry a Labe) se žádostí o
udržení přiměřeného průtoku pro zajištění regulérnosti závodu. Také je nutné doložit souhlas
uživatele revíru.
2)
Ustanovení organizačního výboru - hlavního pořadatele, ředitele závodu, garanta soutěže,
hlavního rozhodčího (s příslušným oprávněním) – tvoří nedílnou část rozhodčí komise. Tyto osoby je
nutné vybavit ZSŘ pro příslušný ročník. Dále je nutné zajisti pomocný personál pro vytyčení tratí,
losování a sběr a zpracování výsledků.
3)

Jednání se sponzory a územními svazy o podpoře akce - schválení.

4)
Propozice je nutné zaslat do 30 dní před konáním akce na OMR, musí mít náležitosti dle SZŘ
(viz kapitola 3).
6)

Technické zabezpečení závodu:
- zpracovat a připravit časový harmonogram a systém včetně rotací,
- čísla a další orientační body (spreje, fáborky) pro vytyčení míst, mapka závodního úseku
včetně parkovacích míst,
- bodovací průkazy (možno objednat na sportovním oddělení Rady ČRS), připravit a
předvyplnit losování a rotace
- tvrdé desky pro bodovací průkazy,
- měřící potřeby (korýtka),
- výpočetní technika, tiskárna, papír,
-medaile, poháry, diplomy, věcné ceny (dle možností).

7)
Vytyčení závodní trati před losováním závodu v souladu s popisem v propozicích, doporučená
délka na řece minimálně 100 m.
8)
Losování před závodem dle SZŘ pro danou soutěž s předvyplněnými bodovacími průkazy (viz.
tabulky rotací v ZŘ). Představení hlavního rozhodčího a sektorových rozhodčích.
9)
Výsledky – je nutné zpracovat průběžné výsledky po každém kole dle sektorů a konečné
výsledky a zveřejnit je minimálně 30 minut před oficiálním vyhlášením výsledků pro možnou kontrolu
a vznesení případných protestů a námitek.
10)
Po skončení závodu zorganizovat vyhodnocení závodu, vyhlášení výsledků, předání medailí,
pohárů, diplomů a věcných cen.
11)

Ukončení závodu slovem ředitele.

12)

Uklidit závodní trať.

13)
Do 14 dnů po ukončení závodu je nutné odeslat výsledkovou listinu na OMR
(zemankova@rybsvaz.cz a vysledky@lrumuska.cz )
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8.2. Statut rozhodčího
1) Funkci rozhodčího smí vykonávat osoba starší 18 let po splnění níže uvedených podmínek.
Přítomnost rozhodčího je nezbytná při všech závodech dle termínového kalendáře SO LRU muška.
2) Přijetím Statutu rozhodčího SO LRU muška se ruší třídy u rozhodčích. Finanční odměny za funkci
rozhodčího v jednotlivých závodech jsou plně v kompetenci vzájemné dohody pořadatel –
rozhodčí.
3) Podmínky a postup pro získání statutu rozhodčího:
- Žadatel o první průkaz zašle e-mailem správci agendy, místopředsedovi SO LRU muška,
písemnou žádost (jarda.ryba@seznam.cz).
- Obratem obdrží Test znalostí pro rozhodčí LRU muška s 30 otázkami ze Soutěžního a
Závodního řádu pro daný rok (dále jen „Test“), tento vyplní a pošle zpět. Pro získání
statutu rozhodčího je potřeba mít minimálně 25 správných odpovědí. Správce agendy
test vyhodnotí a v případě, že žadatel nesplní předepsaný limit správných odpovědí, má
možnost jedné opravy. V případě úspěšného složení testu, správce agendy toto
neprodleně sdělí žadateli a Sportovnímu oddělení ČRS a zapíše žadatele do své agendy
rozhodčích LRU muška.
- Úspěšný žadatel je povinen zaslat Sportovnímu oddělení Rady ČRS Dotazník pro rozhodčí,
volně ke stažení na webu www.rybsvaz.cz, na jehož podkladě mu Sportovní oddělení
vydá Průkaz rozhodčího a uveřejní jeho kontaktní údaje v Adresáři rozhodčích
zveřejněném na webu www.rybsvaz.cz.
4) Mezinárodní rozhodčí
Výběr mezinárodních rozhodčích plně řídí Komise mezinárodních rozhodčích při FIPS Mouche.
Sportovní odbor LRU muška může tomuto orgánu pouze doporučit případné zájemce.
Podmínkou je aktivní znalost angličtiny, zkušenosti z mezinárodních soutěží (státní
sportovní reprezentace) a průkaz rozhodčího.
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9. SEZNAM ZKRATEK
ČRS

Český rybářský svaz, z.s.

KP

krajský přebor/krajské přebory

LRU

Lov ryb na udici

MČR

Mistrovsví České republiky

ME

Mistrovství Evropy

MO

MO ČRS

MRS

Moravský rybářský svaz, z.s.

MS

Mistrovství světa

MSJ

Mistrovství světa juniorů

OMR

Sportovní odbor lovu ryb na udici Rady ČRS

OMU

Sportovní odbor lovu ryb na udici územních svazů ČRS a MRS

RK

Rozhodčí komise

SZŘ

Soutěžní a závodní řád

ŠV

Širší výběr reprezentace

TOP 40

Prvních 40 závodníků z výkonnostního žebříčku v předcházejícím roce

UN

Užší nominace reprezentace

ÚS

Územní svaz
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