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Statut Závodního řádu LRU - přívlač
I. Závodní řád je souhrn ustanovení, kterými se upravují způsoby lovu a průběh závodů v lovu ryb
udicí přívlačí (dále jen LRU-přívlač) v rámci České republiky v součinnosti se Soutěžním řádem.
II. Závody v LRU - přívlač, které jsou zařazeny do termínového kalendáře jako bodované, se mohou
konat jen podle tohoto Závodního řádu. Pořadatel může dle místních podmínek zpřísnit pravidla
pro pořádanou soutěž.
III. Změny a doplňky Závodního řádu provádí Sportovní odbor LRU - přívlač (dále SO). SO přísluší
výklad tohoto Závodního řádu a dále potvrzování výsledků jednotlivých soutěží a diskvalifikací.
Návrhy na změny a doplňky Závodního řádu podávají krajští zástupci. Návrhy musí být předloženy
písemně nejpozději do 31. srpna daného roku. V následujících 30 dnech je vyhrazena doba
pro diskusi a protinávrhy. Třicet dnů před zasedáním odboru slouží pro zapracování všech návrhů
a jejich předložení zástupcům.

Závodní řád pro lov ryb udicí – přívlač
1) Povinné nářadí a vybavení
-

-

Každý závodník musí být na závod vybaven minimálně níže uvedeným nářadím s tímto
omezením:
rybářský prut s očky v délce maximálně 360 cm nebo 12 stop
smekací naviják nebo multiplikátor
vlasec nebo pletená šňůra libovolného průměru a délky
podběrák se síťovinou nepoškozující rybu
vezírek s kruhy zhotovený z bezuzlové síťoviny (max. velikosti nataženého oka 20 mm)
nepoškozující rybu nebo vhodná, dostatečně prostorná nádoba na přechodné uchovávání menších
úlovků
vyprošťovač háčků
měřidlo
státní rybářský lístek a povolenku pro příslušný revír. O možnostech získání povolenek na daný
revír je pořadatel povinen informovat v propozicích.

2) Povolené způsoby lovu
Při lovu se smí používat pouze jeden prut, který závodník drží v ruce. Počet připravených prutů
není omezen.
Pohyb nástrahy ve vodě se provádí navíjením vlasce do navijáku, pohybem prutu, využitím
pohybu vody nebo kombinací těchto způsobů.
Lov může být prováděn ze břehu nebo broděním, pokud je brodění povoleno.
Lov je povolen pouze ze břehu, na kterém je vytyčen závodní úsek. Pořadatel však může
s ohledem na místní podmínky povolit lov i z protějšího břehu, musí však provést stejné označení
závodního úseku i na protějším břehu.
Závodník smí lovit jen ve svém závodním úseku. Nesmí nahazovat a vodit nástrahu ve vedlejších
úsecích. V případě, že se takto proviní, bude okamžitě napomenut. Ryba viditelně uniklá
při zdolávání do vedlejšího závodního úseku se do bodování nepočítá.

3) Povolené nástrahy
Jsou povoleny pouze umělé vláčecí nástrahy. Při lovu je povolena pouze jedna nástraha opatřená
háčky. Povolené nástrahy musí být osazeny originálními jedno, dvoj či trojháčky bez „protihrotu“
anebo jedno, dvoj, či trojháčky s hroty zamáčknutými či jinak odstraněnými. Kontrola se provádí
vizuálně. Tělo nástrahy může být při kontrole skryto.
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Jednotlivé nástrahy mohou být opatřeny maximálně dvěma kusy jednoháčků, dvojháčků,
trojháčků nebo jejich kombinací. Toto neplatí u woblerů, u kterých počet háčků je dán výrobcem.
Pokud jsou nástrahy zkombinovány do tandemu, může být háčky opatřena pouze jedna z nástrah.
Pokud jsou před nástrahou použita různá dráždidla, nesmí být tato dráždidla opatřena háčky.
Na nástrahy nebo dráždidla se mohou aplikovat různé chuťové stimulátory.
Je povoleno používat návazec z lanka, mimo nástrahu upevněnou potápivou zátěž kromě sbirolina.
a zařízení, které zabraňuje kroucení vlasce.
Ustanovení o nástrahách platí i pro oficiální trénink.

4) Zakázané způsoby lovu
Je zakázáno vnadění, používání splávku či jiných podobných, na vodě plovoucích či ve vodním
sloupci vznášejících se prostředků upevněných mimo nástrahu, např. sbirolino.
Je zakázáno úmyslné podsekávání ryb.
Je zakázán lov ze silničních či vodních staveb, mol a jakýchkoliv plovoucích i neplovoucích
zařízení, kde je rybolov obecně zakázán, závodníkovi hrozí bezprostřední nebezpečí, případně
by ho zvýhodňovalo, pokud se nejedná o lodní závod. Pořadatel tato místa vyloučí ze závodní
trati.
Na stojatých vodách je zakázáno brodění v krajních třetinách závodního úseku.
Na tocích, jejichž šířka je menší než 10 m, je brodění při lovu zakázáno.
Závodník může ulovenou rybu vylovit tak, jak uzná za vhodné, ale šetrným způsobem – pro
vylovení ryby se doporučuje použít podběrák. Pokud při vylovování spadne ryba na zem,
do úlovku se nezapočítává.

5) Závodní trať
Je to část povodí, na kterém probíhá závod.
Závody se mohou pořádat:
- na tekoucích vodách (řeky, kanály)
- na stojatých vodách (rybníky, nádrže, jezera).
Pokud je šířka závodní tratě v průměru alespoň 20 m, je možné vytyčit závodní úseky v jiném
závodu kola i na protějším břehu, ne však v jednom dni.
Pokud je řeka širší než 60 metrů a je zakázáno brodění, může ten den proběhnout druhý závod
na protilehlém břehu.
Závodní trať nemusí tvořit jeden celek, může být přerušována (podle místních podmínek).
Pořadatel je povinen připravit na jím pořádané kolo nebo bodovaný pohárový závod alespoň dvě
závodní tratě a závod organizovat tak, aby se na tratích lovilo střídavě.
Na závodní trati je zakázán trénink všem účastníkům závodů 7-21 dní před zahájením závodů.
Aby se vyloučil rybolov rybářské veřejnosti na závodní trati v době konání závodu, musí být trať
na přístupových místech včas označena zákazovými tabulemi.
O způsobilosti závodní tratě rozhoduje hlavní rozhodčí ve spolupráci s pořadatelem.
V případě neshody tento problém řeší porota.

6) Závodní úsek
Závodní úsek je část vodní plochy a břehu na závodní trati, ve kterém se může pohybovat a lovit
pouze ten závodník, kterému je daný závodní úsek určen – vstup mají povolen i osoby jmenované
v SŘ. Závodní úsek musí být vždy viditelně označen, a to kromě kolíků i barvou na břehu.
a) Závodní úsek na vodním toku (řeka, říčka, kanál atd.).
Je to úsek označený na obou koncích viditelnými značkami a ohraničený pomyslnými kolmicemi
od těchto značek na druhý břeh. Označení závodního úseku na protějším břehu se neprovádí.
Šířka úseku na břehu se řídí přístupností terénu, úsek nesmí být širší než 15 m.
Závodní úseky v daném závodu se mají vytyčit pouze na jednom břehu. Pokud na menších tocích
pod 20 metrů šíře toku jsou oba břehy snadno dostupné (v závodní trati je lávka, most), je možné
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vytyčit závodní úseky na obou březích, ne však proti sobě. Tuto výjimku musí posoudit hlavní
rozhodčí. Čas na rotaci je nutno přizpůsobit daným podmínkám.
Pokud je šířka toku větší než 60 metrů a oba břehy jsou snadno dostupné (most, přívoz apod.), je
možné vytyčit závodní úseky a sektory i na obou březích. Čas na rotaci je nutno přizpůsobit
daným podmínkám.
Pro vytyčení délky závodního úseku je rozhodující šířka a hloubka vody v konkrétním úseku.
Závodní úsek musí být vytyčen tak, aby do něho nezasahoval či v něm nebyl most či lávka s pilíři
ve vodě, jiná větší vodní stavba, molo, zakotvená loď nebo přítok (potok, kanál).
Závodní úsek nesmí být vytyčen pod splavy, jezy a přehradami ve vzdálenosti do 100 m od tělesa
dle charakteru toku. Přesnou vzdálenost určí pořadatel.
Pokud nelze v závodním úseku brodit, musí být lov ze břehu možný alespoň z poloviny délky
břehu - pokud není, musí být závodní úsek přiměřeně prodloužen.
Závodní úsek musí tvořit jeden celek, nesmí být přerušován.
Na tekoucích vodách musí být závodní úsek dlouhý minimálně 50 m. Pokud je šířka toku v daném
závodním úseku menší než 10 m nebo pokud je daný závodní úsek oproti jiným úsekům příliš
mělký, musí být jeho délka alespoň 75 m.
Pořadatel závodu je povinen dbát na vyrovnanost závodních úseků s ohledem na šířku a hloubku
toku a tím i jeho předpokládané zarybnění.
b) Závodní úsek na stojatých vodách (nádrž, jezero, rybník apod.).
Na tomto typu vody platí stejná pravidla jako na vodním toku. Neplatí ovšem podmínky příznačné
pro vodní toky – šířka toku, protější břeh, splavy či jezy. Ostatní podmínky pro vytyčení
závodního úseku jsou však stejné.
Na tomto typu vod platí stejná pravidla jako na vodním toku mimo ustanovení pro jez.
Na stojatých vodách musí být závodní úsek dlouhý minimálně 50 m, pouze při pohárových
závodech může být závodní úsek dlouhý minimálně 10 m.
Na obou typech vod (pokud je trať dostatečně dlouhá) může pořadatel vytyčit mezi všemi
závodními úseky závodní trati neutrální úseky dlouhé až 5 metrů. Do tohoto neutrálního úseku
nemá nikdo přístup a nelze jej používat k lovu.

7) Doba závodu, signály
Doba závodu je definována jako časový úsek, ve kterém probíhá závod. Pořadatel určí dobu
přípravy na jednotlivý závod, která nesmí být kratší než 30 minut. Během doby přípravy může
zároveň probíhat změna závodních úseků, závodník může vstoupit do svého závodního úseku a
připravovat se na závod dle vlastní úvahy. Nesmí však lovit ani vstupovat do vody.
Začátek a konec závodu je oznamován signály:
1. signál – zahájení závodu.
2. signál – ukončení závodu.
Přestávka na rotaci – závodník podepíše bodovací list prvního závodu a přemístí se na druhý
závodní úsek, kde se připravuje na druhý závod.
1. signál – zahájení druhého závodu.
2. signál – ukončení druhého závodu.
Pokud jde o soutěž s více závody a rotacemi, postupuje se shodně.
Vzhledem ke značné délce některých závodních tratí je nutné, aby byly signály slyšitelné po celé
závodní trati. Pouhé předávání signálů mezi závodníky ústně je nepřípustné.

8) Přerušení nebo předčasné ukončení závodu
Stanoveným termínem závodu je termín řádný, předem oznámený propozicemi závodu. Závod
proběhne ve stanoveném termínu, pokud nenastane překážka v závodě. Přerušení nebo předčasné
ukončení závodu je pouze v kompetenci hlavního rozhodčího.
Hlavní rozhodčí musí přerušit nebo ukončit závod v případě vzniku nebezpečné situace, kdy může
být ohroženo zdraví či životy účastníků závodů – bouřka, vichřice, přívalová voda nebo i jiná
nepředvídatelná událost. Přerušením závodu se rozumí situace, kdy závod po odpadnutí překážky
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ještě téhož dne (ve stanoveném termínu) pokračuje a může být dokončen. Nelze-li takto
pokračovat, jedná se o předčasné ukončení závodu.
Náhradním termínem závodu je termín určený jako náhradní pro případ vzniku překážky
v závodě, kvůli které nelze závod ve stanoveném termínu uskutečnit, nebo proběhlý závod uznat
pro předčasné ukončení. Náhradní termín může být předem uvedený v termínovém kalendáři.
Pokud není uvedený v termínovém kalendáři, nebo vznikne překážka v závodě a jeho předčasné
ukončení, je náhradní termín určen porotou.
Aby mohl být závod uznán a bodován, musí proběhnout alespoň jeho jedna polovina.
Pro bodování celého kola musí být splněna tato podmínka jak v případě prvního, tak i druhého
dne, který z důvodu přerušení či ukončení závodu může být přeložen na náhradní termín.

9) Zacházení s rybou a přechovávání úlovků
S ulovenou rybou se musí zacházet co nejšetrněji, aby se předešlo jejímu poškození nebo úhynu.
Úmyslné usmrcení i poškození ryby je přísně zakázáno.
Pokud ryba uhyne či je její stav beznadějný, nesmí být již puštěna zpět do vody. Předá
se pořadateli, který s touto rybou naloží podle svých dispozic.
Neurčí-li pořadatel jinak, smí při brodění závodník uložit do povoleného přenosného vezírku
maximálně 5 ryb, po ulovení páté ryby závodník ryby okamžitě měří nebo uloží do jediného
pevného vezírku – za stav těchto ryb nese plnou odpovědnost. Není dovoleno uchovávat
ušlechtilé a lososovité ryby ve vezírku. Tyto ryby se po vylovení ihned změří a musí být ihned
puštěny zpět do vody. Při závodech organizovaných způsobem jiným než ligovým může
pořadatel povolit ukládat do vezírku či nádoby všechny druhy ryb po dobu nezbytně nutnou
(do příchodu rozhodčího).

10) Uznávané úlovky
Aby mohla být ryba uznaným úlovkem, musí být ulovena jen způsobem povoleným SŘ a ZŘ
a musí být zaseknuta minimálně jedním háčkem v hlavové části ohraničené skřelovým obloukem
a prsními ploutvemi. V případě ulovení dvou ryb na jednu nástrahu se počítá první ulovená ryba.
Pokud tato nelze změřit, vypočítá se její míra jako průměr ulovených ryb stejného druhu v daném
závodě.
Ryba vylovená po signálu ukončujícím závod se do úlovku nepočítá a musí být puštěna zpět do
vody.

11) Hodnocení úlovků podle druhů ryb
Všechny ulovené ryby (s výjimkou ryb pod stanovenou délku) jsou hodnoceny měřením jejich
délky a bodováním výsledku měření.
Všechny vyjmenované druhy ryb dle ZŘ od 100 mm a všechny ostatní ryby od 200 mm
se hodnotí za každý mm = 1 bod. Všechny lososovité ryby a lipan se neměří a hodnotí se 1 ks 250
body. Pořadatel může změnit (směrem nahoru) nejmenší délky hodnocených druhů ryb.
Měření úlovku
Ulovené ryby se měří v předepsaném měrném korýtku. Ryba se měří od špičky hlavy po nejdelší
konec složené ocasní ploutve. Pokud je ryba delší než měrné korýtko, doměří se její délka metrem.
Bodování podle druhů ryb
Bodované druhy ryb se dělí do dvou skupin – každá skupina je bodována rozdílně.
Rozlišují se: vyjmenované druhy ryb a ostatní druhy ryb
Vyjmenované druhy ryb:
Štika obecná, candát obecný, candát východní, bolen dravý, sumec velký, okoun říční, jelec
tloušť, jelec jesen, jelec proudník, pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, hlavatka
obecná, lipan podhorní, síhové, okounek pstruhový, ježdík obecný, ježdík žlutý, sumeček
americký, mník jednovousý, parma obecná, úhoř říční, ostrucha křivočará, jeseteři, hlaváč
černoústý, drsek menší, drsek větší a kříženci těchto druhů ryb.
Ostatní druhy ryb: Všechny nevyjmenované druhy ryb mimo ryb vyřazených z bodování.
Bodování výsledku měření:
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vyjmenované druhy ryb, které dosahují nejmenší délky 100 mm anebo nejmenší povolené délky
se hodnotí za každý milimetr dosažené délky – 1 mm = 1 bod
- ostatní druhy ryb, které dosahují nejmenší délky 200 mm anebo nejmenší povolené délky
se hodnotí za každý milimetr dosažené délky – 1 mm = 1 bod
- všechny ulovené bodovatelné ryby nedosahující povolené délky se hodnotí - 1 kus = 1 bod.
-

12) Měřicí zařízení
Měřící korýtko je zhotovené z umělé hmoty o minimální délce 500 mm. Je oblého průřezu
o minimálním průměru 125 mm a ukončeno jedním, kolmo upevněným čelem. Vlepený metr
s milimetrovým dělením musí procházet středem korýtka a jeho začátek musí být přesně u čela.

13) Bodování podle umístění v závodu

-

-

-

-

Pro potřebu sestavení výkonnostních žebříčků je bodováno umístění jednotlivců v závodech.
Bodování umístění v závodu v soutěžích různého typu je stanoveno v tabulce bodování.
Pořadí v jednotlivých typech soutěží se boduje tímto způsobem:
Extraliga, I., II. a III. liga
Boduje se umístění v každém závodě – v jednom kole každý závodník 4 závody
Centrální divize
Boduje se umístění v každém závodě kola – v jednom kole každý závodník 2 závody. Pokud
se Centrální divize zúčastní méně než 15 družstev, snižuje se bodové hodnocení vítěze závodu
a následných umístění o počet chybějících týmů.
Krajské přebory
Boduje se pořadí v každém závodě – 2 závody jednotlivců.
Pokud se krajské kvalifikace zúčastní méně než 12 závodníků, snižuje se bodové hodnocení
vítěze a následných umístění o pořadí chybějících závodníků.
Pohárové závody bodované
Boduje se absolutní pořadí v poháru za podmínky, že se poháru zúčastní minimálně 16
registrovaných závodníků.
MMIČR,MiČR junioři – nebodovaná soutěž
Juniorská liga – vlastní bodování a vlastní žebříček

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Body
20
17
15
13
11
9
7
5
4
3
2
1

Závodník bez ulovené ryby body do hodnocení nezískává.
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14) Výkonnostní žebříčky
Celostátní výkonnostní žebříček závodníků bez rozlišení kategorie se sestavuje jen z výsledků
bodovaných závodů a zpracovává jej osoba pověřená SO LRU- přívlač. Žebříček je sestavován průběžně
podle zasílaných výsledků jednotlivých soutěží a je k dispozici na internetových stránkách Rady ČRS.
Na podzimním zasedání SO je schválen jako konečný.
Závodníkovi se do žebříčku započítává max. 12 nejlepších výsledků z bodovaných závodů daného roku.
Jednotlivé ÚS sestavují krajské výkonnostní žebříčky závodníků organizovaných v jejich působnosti
podle stejných pravidel.
Závodníci se zařazují do výkonnostních tříd podle umístění v celostátním žebříčku takto:
Mistrovská třída ………………………...
1. – 12. místo
I.
výkon.třída………………………
13. – 26. místo
II.
výkon.třída………………………
27. – 40. místo
III.
výkon.třída………………………
41. – 60. místo
IV.
výkon.třída………………………
61. místo a více

Bodové hodnocení závodů LRU – přívlač

1

39

37

35

33

Centrál
ní
divize
16

2

37

35

33

31

15

22

18

3

35

23

31

29

14

20

16

4

33

31

29

27

13

18

14

5

31

29

27

25

12

16

12

6

29

27

25

23

11

14

10

7

27

25

23

21

10

12

8

8

25

23

21

19

9

10

6

9

23

21

19

17

8

8

4

10

21

19

17

15

7

6

2

11

19

17

15

13

6

4

12

17

15

13

11

5

2

13

15

13

11

9

4

14

13

11

9

7

3

15

11

9

7

5

2

16

9

7

5

3

1

umístění
Extraliga
závod
sektor

I.liga

II.liga

III. liga

Krajský
přebor

poháry

24

20

-

závodníkům se započítává 12 nejlepších výsledků v roce,

-

pokud se Centrální divize nebo Krajského přeboru zúčastní méně než 12 družstev, snižuje se
bodové hodnocení vítěze závodu a následných umístění o počet chybějících družstev,
6

Obsah:
Statut – str. 1
1) Povinné nářadí a vybavení - str. 1
2) Povolené způsoby lovu – str. 1
3) Povolené nástrahy – str. 1
4) Zakázané způsoby lovu – str. 2
5) Závodní trať - str. 2
6) Závodní úsek – str. 2
7) Doba závodu, signály – str. 3
8) Přerušení nebo předčasné ukončení závodu – str. 3
9) Zacházení s rybou a přechovávání úlovků – str. 4
10) Uznávané úlovky – str. 4
11) Hodnocení úlovků podle druhů ryb – str. 4
12) Měřící zařízení - str. 5
13) Bodování podle umístění v závodu – str. 5
14) Výkonnostní žebříčky – str. 5
Tabulka - Bodové hodnocení závodů do žebříčku – str. 6
Obsah a rejstřík – str. 7

Rejstřík
B
bodování do žebříčku - 5
bodování výsledku měření - 5
D
délka prutu – 1
doba závodu - 3
H
háčky – 1
háčky - počet na nástraze - 2
CH
chuťový stimulátor - 2
K
korýtko měřící - 5
L
lov v závod. úseku - 1
lov ze břehu – 1
N
nádoba na ryby - 1
nástrahy - 1
nástraha – kontrola - 1
nástrahy trénink - 2
nářadí a vybavení – 1
naviják - 1
O
ostatní druhy ryb - 4

P
počet prutů - 1
podběrák - 1
pohyb nástrahy - 1
povolené způsoby lovu - 1
protihrot - kontrola - 1
protihrot - sankce - 2
předčasné ukončení závodu - 3
přechovávání úlovků - 3
přerušení závodu - 3
R
ryba uhynulá - 4
ryba uniklá mimo úsek - 1
ryba, usmrcení - 3
ryba, vylovení - 2
ryba, zacházení s ní - 3
ryba. ostatní druhy - 4
ryby, vyjmenované druhy - 4
S
splávek - 2
T
tandem – háčky - 2
trénink na závodní trati - 2
U
úlovek, bodování dle druhů - 5

7

úlovek, hodnocení - 4
úlovek, měření - 4
úlovek, přechovávání - 3
úlovky uznávané - 4
V
vezírek - 1
vezírek, počet ryb - 4
vezírek, ušlechtilé ryby – 4
vezírek, MiČR – 4
vnadění - 2
vstup do závod. úseku - 2
vyhazování ryby prutem - 2
Z
zakázané způsoby lovu - 2
zákazové tabule - 2
zátěž - 2
závodní trať - 2
závodní úsek - 2
závod. úsek, řeka - 2
závodní úsek . stoják 3
způsobilost trati - 2

