
ZÁVODNÍ a SOUTĚŽNÍ ŘÁD FEEDER

Platný od 1.1.2007 pro závody LRU Feeder pořádané ÚS Moravskoslezský

I. Základní ustanovení

1, Závody se konají na potocích, řekách, vhodných kanálech nebo stojatých vodách -
jezerech a rybnících. Musí být možné chytat po celé délce úseku vhodného pro rybolov. Po
každé straně úseku musí být hloubka pokud možno stejná.

2, Vybraný závodní úsek má pokud možno probíhat v rovné přímce, aby všichni
závodníci měli stejné podmínky pro lov. Závodní úsek musí umožňovat umístění každého
závodníka tak, aby závody nebyly narušovány elektrickým vedením, mosty atd. Všichni
účastníci závodu, se zúčastňují na vlastní nebezpečí.

3, Závodní úsek je rozdělen na sektory A,B,C(podle počtu přihlášených - na šest sektorů
D,E,F) a losem se určuje, kdo kde chytá.

4, Závody se konají ve dvou kolech, po třech hodinách.

5, Vzdálenost mezi jednotlivými soutěžícími (šířka vymezeného stanoviště závodníka)
během závodu musí být minimálně 10 metrů . Každý úsek závodníka musí být ohraničen 
nalevo a napravo. Dále musí být vymezen závodní úsek a soutěžící musí být odděleni od
diváků v odpovídající vzdálenosti od břehu.

6, Do ohraničeného úseku závodníka  smí, kromě hlavního rozhodčího vstoupit i jeho
zástupce a pomocní rozhodčí,  kteří musí mít viditelné označení stanovující tuto funkci. Dále
do sektoru může vstoupit označený a předem zaregistrovaný trenér,může pouze radit,nesmí
cokoliv přinášet nebo odnášet ze sektoru závodníka,není mu dovoleno vstoupit do úseku
jiného závodníka.

7, Při závodu je povoleno používat pojítka (mobilní telefony, vysílačky,….)

8, Je povoleno si změřit hloubku a zmapovat dno echolotem, sonarem (pouze
připevněným na prutu) nebo prutem se splávkem, apod.., avšak toto se smí provádět pouze v
přípravě před závodem a to pouze ve svém sektoru. V žádném případě to nesmí rušit ostatní
závodníky. Během vlastního závodu je již měření hloubky zakázáno!

9, Závodníci se mohou dopravit na svůj sektor, vlastním dopravním prostředkem, pokud
k tomu dostanou od organizátorů povolení a podmínky to umožňují. Po dobu závodu nesmí
závodník vstupovat do vody, pouze v přípravném čase pokud to vyžaduje úprava stanoviště,
umístnění vezírku nebo nabrání vody. Do vody vstupuje na vlastní nebezpečí

10, Každý závodník má 90 minut na přípravu. Po příchodu na své místo nesmí před
prvním signálem vstupovat do sektoru.

11, Závodník nesmí po kontrole krmení opustit ani vstoupit zpět do svého závodního
úseku bez vědomí rozhodčího.

12, Při přípravě není povolena jakákoliv cizí pomoc od kohokoliv. Výjimku tvoří
hendikepovaní závodníci, kde je způsob pomoci předem domluvený s pořadatelem.

13, Po prvním signálu -  závodníci vstoupí do svých sektorů, kde mají 90 minut na
přípravu. Od této chvíle smí opustit sektor jen v nejnutnějším případě a to pouze s vědomím 
rozhodčího.



14, Přidělený úsek mohou závodníci využít jakýmkoliv způsobem. Závodník je povinen
pohybovat se ve svém úseku maximálně taktně, tiše a ohleduplně k ostatním.

15, Pořadatel je povinen zajistit dostačený počet rozhodčích, je doporučeno: jeden hlavní
rozhodčí  a pro každý sektor - sektorový rozhodčí.

16, Za připravenost tratě, tj. její řádné vyznačení zodpovídá pořadatel. 

II. Losování 

1, Losy musí být v každém kole taženy pod dohledem organizátora a hlavního
rozhodčího. Za nepřítomného závodníka nebo jeho zástupce, losují rozhodčí. Poprvé se losuje
pořadí losování a to tak, jak se závodníci  přihlašovali do závodu.

2, Pravidlem je , že každý závodník může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v
závodě. Až v případě, že všichni této výhody využijí, vzniká možnost vylosovat opět krajní
místo. Organizátor  závodu je povinen dodržování tohoto pravidla zajistit a uzpůsobit tomuto
losování a to tím způsobem, že ti závodníci, kteří již krajní místo měli losují jako první ze
všech čísel bez A1 a x poslední.

3, Druhé kolo se losuje v obráceném pořadí než tomu bylo v prvním kole.

 4,  Na potocích, řekách a kanálech je sektor A1 umístněn dole po proudu.Na stojatých
vodách (jezera a rybníky) je číslo úseku A1 situováno vždy nalevo z pohledu na vodní plochu
a vytyčení sektorů se provádí zleva doprava.

5, Losování musí být ukončeno 30 min. před zahájením přípravy.

6, Každý závodník je povinen  zaregistrovat vylosované číslo svého sektorů. V případě,
že dojde k záměně a následné diskvalifikaci závodníka z důvodu záměny míst, nese si za toto
plnou odpovědnost sám  závodník. Rozhodčí je ale zároveň povinen zkontrolovat během
přípravy, zdali závodníci jsou na místech v souladu s losováním. Organizátor závodu není za
případné záměny odpovědný.

7, Rozhodčí po losování vylosují tajně z každého sektoru jednoho závodníka , který je
během přípravy zkontrolován včetně celého přiděleného úseku, nádob,tašek,...Pokud je u něj
nalezeno větší množství návnad či nástrah (i umělých) než je povolené množství , je na to
kolo penalizovánván .Penalizovaný závodník obdrží pořadí rovnající se počtu zúčastněných
závodníků v sektoru + 5 trestných bodů i přesto je povinen kolo odchytat.

8, V případě přerušení závodu díky vyšší moci (bouřka, apod..) bude závod uznán za
platný, pokud bude kolo trvat nejméně 1,5 hodiny. O přerušení závodu rozhoduje hlavní
rozhodčí.

III. Návnady a nástrahy

1, Celkové množství vnadících směsí není omezen

2, Z živých nástrah a návnad jsou povoleny červi, kukly, larvy, žížaly v celkovém
množství 1,5l všech živých organismů na jedno kolo.

3, Patentka je zakázaná



4, Během přípravy (nejdříve po 30 minutách od prvního signálu,nejpozději 30 minut před
druhým signálem) rozhodčí zkontrolují množství živých návnad a nástrah. Množství živé se
měří cejchovanou nádobou  a to přesypáním.

5, Po kontrole návnad a nástrah je zakázáno závodníkům přijímat další nové návnady a
nástrahy.

6, Je zakázáno používat umělé nástrahy, vč.umělé patentky a ostatních napodobenin, dále
kovové nástrahy, polystyrénové kuličky, plovoucí pěny a podobné syntetické materiály, 
mušky, živé nebo mrtvé ryby, jejich části a jikry.

7, Do kontroly krmení musí být živá složka krmení včetně všech vnadících směsí (suché
i navlhčené) a ostatních nástrah mimo závodní sektor,tak aby rozhodčí mohli vše
překontrolovat.Příprava vnadících směsí musí být do kontroly krmení prováděna mimo
závodní sektor.

IV. Povolené nářadí .

1, Při závodě je povolen lov na jeden prut feederový nebo winklepickerový (pickerový),
opatřený očky a osazený navijákem s vlascem či pletenou šňůrou. Prut musí být při lovu
umístněn minimálně v jednom držáku (vidličce, stojánku). Udice je povolena pouze s jedním
návazcem s jednoháčkem a potápivou zátěží, o minimální váze 5g v jednom kuse. Olůvko
(zátěž, krmítko) smí být od háčku při napnutém stavu maximálně 2 m. Koncová udice nesmí
obsahovat splávky, plovátka a podobné plovoucí části. Maximální velikost krmítka je 1 dcl, s
neomezenou hmotností.
2,  Jsou zakázány jakékoliv signalizátory záběru, splávky, čihadla, elektronické hlásiče
záběru upevněné na vlasci nebo mimo něj, k signalizaci záběru slouží výhradně špička prutu.
Terčíky jsou povoleny.
3, Každý závodník si může ve svém sektoru rozestavit libovolné množství prutů, ale
může chytat vždy jen na jeden (smí je střídat).

V. Ostatní ustanovení.

1, Úlovky se uchovávají ve vezírku s malými očky. Vezírek musí mít minimální průměr
40 cm a minimální délku 3 m, musí ležet během závodu pokud možno celou svou délkou ve
vodě. Není dovolen žádný jiný prostředek pro uchovávání ryb. Každý závodník musí mít svůj
vlastní vezírek.

2,  S ulovenou rybou je každý povinen zacházet šetrně a ohleduplně.

3,  Povinná výbava každého závodníka: podběrák,vezírek a vyprošťovač háčků.
 
4, Ryba zaseknutá náhodou na jiném místě než v tlamě se počítá jako platný úlovek.

5, Je zakázáno lovit a zdolávat ryby v sousedově sektoru. Ryby, které jsou uloveny a
zdolávány v sousedním sektoru se nebudou započítávat a musí se vrátit do vody.O vrácení
ryby  do vody rozhoduje rozhodčí .

6, Rozhodčí–smějí vstoupit na závodní úsek a posuzovat přestupek,  kontrolovat
zacházení s rybou, množství krmení a živých nástrah, musejí se však chovat tiše a ohleduplně.

7, Fotograf smí vstoupit do sektoru závodníka pouze s jeho souhlasem a souhlasem
rozhodčího.

8,  Všichni rozhodčí, členové jury a trenéři (managery) teamu musí mít označení se
stanovenou funkcí. Toto označení si musí vyzvednout u pořadatele při prezentaci.



VI. Signály .

1,  Musí být předem domluvené a oznámené při nástupu , např. troubení ,výstřel apod…)

2,  První signál - po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého prostoru a začít
sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vložit sak na ryby, apod. Všechny tyto
přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut (nesmí využít ničí fyzické pomoci.
Před prvním signálem nesmí závodník vstoupit do svého sektoru.

3,  Druhý  signál , závodníci mohou vnadit podle svého uvážení, a to po dobu 10 minut -
do zaznění třetího signálu a to pouze feederovým krmítkem.Krmit lze pouze ve svém sektoru.
Vnadění při samotném závodě je povoleno pouze feederovým krmítkem.

4,  Třetí signál stanoví start závodu.

5,  Čtvrtý  signál je výstražným znamením a závodníkům oznamuje, že do konce kola
zbývá jen 5 min.

6,  Pátý signál ohlašuje konec soutěže. Po tomto signálu se nezapočítají žádné další
úlovky mimo ty, které byly vytaženy současně se zazněním signálu, ovšem pokud byla ryba
zcela zjevně vytažena z vody ( ryba musí být na břehu nebo v podběráku )

VII. Vážení úlovku .

1,  Vážení úlovků provádí skupina (1 vážný, 1 rozhodčí, člen bodovací komise -
organizátor) (jedna osoba váží - druhá osoba zapisuje váhu do oficiálního formuláře - ostatní
provádí pomocné úkony – každý sektor se váží jednou stejnou váhou, je doporučeno mít váhu
náhradní pro případ poruchy.

2,  Vezírek musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny vážných na závodníkův úsek.
Po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny  v samotném saku k váze. Každý závodník
je povinen  na místo vážení připravit vědro s vodou (o min.objemu 10 litrů), pro případ , že se
ulovené ryby musí vážit na vícekrát.

3,  Ryby se váží, nepočítají se na kusy. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se
neváží. Po zvážení jsou  ryby na pokyn rozhodčího závodníkem opatrně puštěny zpět do vody
(pokud není stanoveno jinak).

4,  Ryby se hodnotí 1g = 1bod. Závodník musí být při vážení přítomen, aby si mohl
kontrolovat hmotnost svých úlovků. Je odpovědný za to, že je jeho úlovek správně
zaznamenán. Bodovací lístek se zaznamenanými hmotnostmi závodník podepisuje. Po
podepsání této listiny závodníkem se žádné stížnosti ohledně hmotnosti ryb nepřijímají.

VIII. Porota .

1,  Před závodem bude ustanovena porota - jury , která šetří a řeší případné stížnosti a
uděluje případné sankce a diskvalifikace, dle závodního řádu.
2,  Porota se skládá  z 5 členů: - garant závodu (ředitel závodu) - hlavní rozhodčí – a  tři
zástupci z řad závodníků nebo trenérů , určeních losem nebo jiným způsobem při zahájení.

3,  Členové poroty (jury) budou přítomni na místě závodů a budou vyřizovat případné
stížnosti. Je třeba označit místo, kde je možné alespoň jednoho člena poroty kdykoliv
zastihnout. Členové poroty jsou viditelně označeni.

4,  Stížnosti (kromě těch, které se týkají umístění závodníků) je třeba předat komisi
nejpozději do 15 minut po ukončení vážení. Stížnost může být podána ústně, ale následně je



třeba ji písemně potvrdit. Stížnosti týkající se umístění závodníků musí být podány nejpozději
do 15 minut po vyhlášení oficiálních výsledků. Listina výsledků musí obsahovat čas jejich
vyhlášení. Písemné stížnosti adresované porotě musí být podány současně se zálohou 1.000,-
Kč. Pokud porota shledá stížnost za neoprávněnou, záloha přejde na účet organizátora závodu.
Porušení pravidel a napomenutí musí být ohlášena porotě.

5,  Diskvalifikovat závodníka může pouze porota a musí ho o tom neprodleně
informovat. Členové poroty společně s řadovými rozhodčími musí zajistit respektování
pravidel. Musí je dokonale znát.

6,  Porota a vedoucí organizátoři závodů musí mít k dispozici závodní řád. Rozhodnutí
provádí porota většinovým hlasováním.

7,  Pro porušení soutěžního nebo závodního řádu lze podat protest či námitku. Protesty se
podávají písemně a podává je vedoucí či trenér družstva. Protesty proti porušení závodního a
soutěžního řádu se podávají podle ustanovení tohoto řádu. Proti chybám ve výsledkové listině
lze podat písemný protest do 2 dnů po obdržení výsledků.

IX.Hodnocení a bodování .

1,  POŘADÍ JEDNOTLIVCE . Součet umístění získaných ve všech kolech.
Závodník s nejnižším počtem bodů se stává vítězem.  Při shodě počtu bodů u dvou nebo více
závodníků se sečtou hmotnosti získané ve všech kolech a vítězem se stává závodník s nejvyšší
hmotností úlovku.  Pokud dojde ke shodě hmotnosti, vítězem se stává závodník, který dosáhl
nejvyšší hmotnosti v jednom kole.  Hodnocení se provede za přítomnosti garanta nebo jeho
zástupce a členů poroty. Soutěžní kolo je platné tehdy, jestliže trvá nejméně 1,5 hodiny.

X. Závěrečná ustanovení .

1,  Každý účastník je povinen dodržovat co nejpřísněji pravidla závodního a soutěžního
řádu. 

2,  Pořadatel může podle potřeby prodloužit nebo zkrátit přípravu max.o 30 minut,
prodloužit nebo zkrátit jednotlivá kola o 30 minut. Musí o tom ovšem informovat všechny
zúčastněné nejpozději před začátkem losování.

3,  Pokud je povolen pořadatelem den před závodem  trénink na závodním úseku,
informuje o tom v propozicích. Veškeré ulovené ryby při tréninku se musí  nepoškozené vrátit
vodě.V den závodu smí závodník lovit ryby na vytyčené trati jen v průběhu samotného
závodu.

4,  Každý závodník loví na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené.
Rovněž musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně
uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu.

5, Pokus o podvod a podvod se trestá diskvalifikací závodníka.Hrubé porušení závodního
řádu se trestá 10 trestnými body.


