Český rybářský svaz, z.s.,
Jihočeský územní svaz

SMĚRNICE
PRO ORGANIZOVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
na revírech Českého rybářského svazu, z.s.,
Jihočeského územního svazu ČRS,
sdružených do Společného rybolovu a hospodaření
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 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.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Závody místních organizací JčÚS ČRS
Pohárové závody ČRS
Územní přebory a divize ČRS
Ligové soutěže ČRS – II.liga
Ligové soutěže ČRS – I.liga
Mistrovství České republiky a Mezinárodní mistrovství České republiky
Mistrovství Evropy
Mistrovství světa nebo Světové rybářské hry
Komerční závody

4. Místní organizace JčÚS ČRS mohou pořádat závody pro členy ČRS a nečleny s platnou
povolenkou na revírech, na nichž jsou pověřeny hospodařením. K těmto závodům není potřeba
souhlasu uživatele revíru (JčÚS ČRS), pokud se nejedná o komerční závod nebo závody
sportovních odborů schálené JčÚV ČRS.
5. 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 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.
6. 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:
Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz
Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou

Český rybářský svaz, z.s.,
Jihočeský územní svaz

6.1. Přednost před dalším pořádajícím má subjekt, který je členem JčÚS ČRS
• JčÚS ČRS (zastoupen JčÚV, respektive sportovními odbory JčÚS)
• ČRS z.s. místní organizace (člen JčÚS ČRS)
• Rybářský sportovní klub při ČRS z.s. místní organizace (člen JčÚS ČRS)
• Ostatní pořadatelské subjekty
6.2. 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
• Mezinárodní pohárový závod či Pohárový závod
• Komerční závody
• Místní závody
7. Komerční závody pořádané soukromými subjekty se řídí následujícími pravidly:
7.1. Pořádající subjekt předloží písemnou žádost na pořádání závodu zpravidla do 15. ledna na
JčÚS ČRS.
7.2. V žádosti pořádajícího subjektu bude uveden revír, na kterém chce závod pořádat, místní
vymezení oblasti, kde se bude závod pořádat, datum závodu, datum tréninku,
maximální počet závodníků, resp. týmů. K žádosti budou zároveň přiloženy platné
propozice závodu, včetně časového denního harmonogramu a případně další požadavky na
výjimky apod.
7.3. O povolení závodu rozhodne JčÚV ČRS.
7.4. Povolení JčÚV ČRS nenahrazuje povinnost účastníků vlastnit a na požádání RS předložit
veškeré doklady nutné pro výkon rybářského práva na revíru, kde se rybářské závody
konají.
7.5. Povolení JčÚV ČRS nenahrazuje případné další nutné doklady pro pořádání rybářských
závodů, jako jsou např. souhlasy vlastníků pobřežních pozemků, souhlas PVL s.p., souhlas
Lesů ČR s.p., povolení vjezdu na pobřežní pozemky a příjezdové komunikace, výjimky ze
zákona o rybářství č.99/2004 Sb., případné výjimky z dalších zákonů, výjimky z místních
vyhlášek omezujících činnost v dané lokalitě atd.
8. Termíny závodů budou zveřejňovány na webu JčÚS ČRS.
9. Zásady schválil JčÚV ČRS na svém zasedání 19.12.2017 s účinností od 1.1.2018.
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