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1. Tato směrnice představuje závazná pravidla organizování rybářských závodů pořádaných na 

revírech Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu (dále jen JčÚS ČRS). 

Pravidla jsou závazná pro všechny místní organizace ČRS (dálen MO ČRS) a subjekty zde 

pořádající závody a platí až do odvolání. Tato pravidla schvaluje Jihočeský územní výbor JčÚS 

ČRS (dále jen JčÚV ČRS). 

 

2. Na revírech JčÚS ČRS mohou pořádat závody všechny subjekty, kterým je JčÚV ČRS udělen 

písemný souhlas a za podmínek v tomto souhlasu výslovně uvedených. Výjimky z tohoto 

pravidla jsou uvedeny dále. 

 

3. Na revírech JčÚS ČRS je možné pořádat: 

 

3.1. Závody místních organizací JčÚS ČRS 

3.2. Pohárové závody ČRS 

3.3. Územní přebory a divize ČRS  

3.4. Ligové soutěže ČRS – II.liga  

3.5. Ligové soutěže ČRS – I.liga  

3.6. Mistrovství České republiky a Mezinárodní mistrovství České republiky 

3.7. Mistrovství Evropy 

3.8. Mistrovství světa nebo Světové rybářské hry 

3.9. Závody pořádané sportovními odbory ČRS ve spolupráci se soukromými subjekty 

3.10. Závody pořádané soukromými subjekty mimo organizační složky ČRS (např. RSK, 

kluby, sdružení,  atd.) 

 

4. Všichni organizátoři závodů jsou povinni předložit Jihočeskému územnímu výboru JčÚS žádost 

o souhlas se závody nejpozději do 15. února příslušného roku. Ve zvlášť odůvodněných 

případech lze akceptovat i žádost předloženou později. 

 

5. Žádost musí obsahovat následující náležitosti: 

 název (jméno) pořadatele, 

 sídlo pořadatele, 

 kontakt na pořadatele (telefon, e-mail), 

 datum závodů, 

 datum tréninku, 

 číslo a název revíru, 

 vymezení úseku revíru, kde se budou závody pořádat, 

 počet závodníků nebo závodních týmů (nebo odhad počtu), 

 název a druh závodů, 

 požadavek na výjimky (výjimka z denní doby lovu, lov hájených a podměrečných ryb, 

ukládání ryb do vezírku, použití plavidel apod.), 

 kompletní propozice závodu. 

 

6. O povolení závodu rozhoduje Územní výbor JčÚS ČRS, proti tomuto rozhodnutí se nelze 

odvolat. 
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7. Sportovní odbory ČRS pořádají soutěže a závody na revírech JčÚS ČRS podle předem 

stanoveného termínového kalendáře schváleného příslušným sportovním odborem. Tento 

kalendář bere na vědomí Republiková rada ČRS na svém jednání v měsíci únoru a termínový 

kalendář je předkládán ke schválení na jednání JčÚV ČRS v měsíci lednu, který k jednotlivým 

termínům, revírům a závodům vyslovuje souhlas. 

 

8. Soukromé subjekty mimo organizační složky ČRS mohou pořádat závody na revírech JčÚS pro 

členy ČRS a MRS a nečleny ČRS vlastnící platnou povolenku na dotyčný revír a dále pouze ve 

spolupráci (např. forma spolupořadatelství) s MO ČRS, která je pověřena hospodařením na 

dotyčném revíru nebo s JčÚS ČRS, případně s některým sportovním odborem JčÚS ČRS.  

 

9. Termínová kolize pořádání rybářských závodů - pokud při žádosti o pořádání rybářských 

závodů dojde ke kolizi více pořadatelských subjektů na stejném místě i termínu konání, bude 

postupováno dle následujícího chronologického upřednostnění: 

 

9.1. Přednost před dalším pořádajícím má subjekt, který je členem JčÚS ČRS        

 JčÚS ČRS (zastoupen JčÚV, respektive sportovními odbory JčÚV) 

 Místní organizace JčÚS ČRS 

 Rybářský sportovní klub při JčÚS ČRS  

 Ostatní pořadatelské subjekty 

 

9.2. Dále je přednost dána stupněm významnosti rybářského závodu v pořadí: 

 Mistrovství světa či Světové rybářské hry 

 Mistrovství Evropy 

 Mistrovství světa klubů 

 Mezinárodní mistrovství České republiky či Mistrovství České republiky 

 I.liga 

 II.liga 

 Územní přebor či divize 

 Závody pořádané v rámci soutěže Zlatá udice 

 Závody pořádané MO JčÚS včetně dětských závodů 

 Mezinárodní pohárový závod či Pohárový závod  

 Závody pořádané ČRS ve spolupráci se soukromými subjekty 

 Závody pořádané soukromými subjekty mimo organizační složky ČRS 

 

10. Všichni závodníci musí mít platný rybářský lístek a platnou povolenku k lovu na dotyčný revír a 

na požádání předložit tyto doklady členům rybářské stráže. 

 

11. Organizátor závodu je povinen mít u sebe v místě závodů případné potvrzené výjimky a tyto 

předložit na vyžádání členům rybářské stráže. 

 

12. Povolení JčÚV ČRS nenahrazuje případné další nutné doklady pro pořádání rybářských závodů, 

jako jsou např. souhlasy vlastníků pobřežních pozemků, souhlas Povodí Vltavy, státní podnik., 

souhlas Lesy ČR s.p., povolení vjezdu na pobřežní pozemky a příjezdové komunikace, výjimky 
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ze zákona o rybářství č.99/2004 Sb., případné výjimky z dalších zákonů, výjimky z místních 

vyhlášek omezujících činnost v dané lokalitě atd. 

 

13. Všichni organizátoři vícedenních závodů jsou povinni zajistit na své náklady potřebné 

hygienické zařízení pro účastníky závodu. 

 

14. Termíny závodů budou zveřejňovány na webu JčÚS ČRS. 

 

15. Organizátoři jsou povinni zaslat na JčÚS ČRS výsledky závodu v rozsahu definovaném JčÚS 

ČRS 

 

16. Organizátoři jsou povinni přispět do Fondu dětí a mládeže JčÚS ČRS, výše příspěvku je 

uvedena v Příloze 1 

 

 

17. Tato směrnice nahrazuje Směrnici pro organizování rybářských závodů na revírech JčÚS ČRS 

schválenou dne 19.12.2017 a aktualizovanou 25.12.2018. 

 

Tabulka aktualizací 

Datum schválení Platnost od Rozsah úprav 

19.12.2017 1.1.2018 První verze směrnice 

25.12.2018 1.1.2019 Úprava názvu, formální změna formulací některých 

odstavců 

27.2.2020 1.3.2020 Drobné formální úpravy, vložení paragrafů 15-16 – 

povinnost zasílat výsledky a povinnost přispívat do Fondu 

dětí a mládeže JčÚS ČRS + vložení Přílohy 1  

 

 

Ing. Karel Koranda        Ing. Jan Štěpán 

předseda JčÚS ČRS        jednatel JčÚS ČRS 

 

 

 

 

 


