
Povinnosti rozhod čího za závodníkem (individuálního asistenta, čárkaře) 

Čárkař musí: 

a- kontrolovat vezírek (před závodem = přesvědčit se, že závodník dává do 
vody prázdný vezírek .. ); 

b- kontrolovat chování závodníka, za kterého je zodpovědný; 

c- ověřit a zaznamenat každou ulovenou rybu (zaznamenat čárkou) a 
v hodinových intervalech aktualizovat tabulku závodníka umístěnou za jeho 
závodním boxem; 

d- na konci soutěže dohlédne na ulovené ryby závodníka a zakáže přístup 
neoprávněným osobám do místa závodníka až do příjezdu vážícího týmu. 
Spolu se „svým“ závodníkem podepíše vážící protokol, kde je zaznamenána 
váha ryb. 

Na co je nutné dohlížet (zjištěné nedostatky hlásí sektorovému 

rozhodčímu a na něm je jejich vyřešení – není potřeba diskutovat se 
závodníkem, je potřeba na ně upozornit) 

- Je přítomen za každým závodníkem a jeho pozice by měla být na spodní 
hranici boxu závodníka (po proudu dolů). Tak aby nepřekážel závodníkovi a 
měl současně dobrý výhled na „svého“ závodníka. 

- Před prvním signálem (to je před 8:00 hod.) dává závodník své vybavení do 
svého boxu (ne do koridoru pro činovníky), aniž by do něho vstupoval. 

- Po prvním signálu do signálu ke krmení (v době od 8:00 do 9:50 hod.) se 
může dostat materiál jen cestou čárkaře (čárkař podá závodníkovi materiál, 
který mu případně někdo přinesl). Krmení a živé nástrahy se mohou do 
kontroly připravovat mimo box (nemusí je chystat sám závodník), po kontrole 
již nesmí být závodníkovi žádné krmení a živé nástrahy dodány (žádným 
způsobem). 

- Po zahájení závodu (10:00 hod.) může být závodníkovi cestou čárkaře 
 dodán náhradní díl, čárkař může pomoci i při uvolnění částí prutu v sobě 
zasazených. 

- Do boxu závodníka má kromě závodníka přístup pouze jeden ze dvou 
označených kapitánů týmu závodníka – nikdy ne oba kapitáni současně, a to 
jen za účelem poskytnutí ústní rady. Nikdo jiný, mimo čárkaře v uvedených 
případech, nemá do boxu závodníka přístup a závodníci nesmějí získávat 
pomoc zvenčí. 



- Signál v 10:00 hod. označuje začátek soutěže, během které rybáři smějí 
používat pouze dokrmování (dokrmováním se myslí manipulace s krmením za 
použití pouze jedné ruky, aniž bychom se proti něčemu opírali (stehno, kbelík, 
atd.). Jen tehdy, provádí-li se krmení s použitím lepivých červů může být koule 
připravena oběma rukama (slepení červi se mohou nabrat jednou rukou a pak 
se toto nabrané množství do kuličky může umačkat oběma rukama). Koule pro 
dokrmování nesmí být tvořeny před začátkem soutěže (signál v 10:00 hod.) 

- Rybářský vlasec musí být povinně vybaven splávkem a povoleny jsou pouze 
jednoháčky. Přetěžování splávku je zakázáno (zátěž na vlasci nesmí překročit 
kapacitu použitého splávku). Je přísně zakázáno lovit na dně vodního toku 
(zátěž položená na dně, 10% celkové váhy zátěže se ale může ploužit po dně) 
s nebo bez splávku a není dovoleno zvýšit připojenou zátěž, ani lovit se 
lžičkami (spoons), umělými muškami, nástrahami používající živé nebo mrtvé 
ryby nebo rybí jikry. 

V případě lovu v silném proudu (nezáleží na rychlosti) nesmí zátěž narušit 
přirozený pohyb vlasce (splávek nesmí zůstávat stát nakloněný po proudu, 
musí se pohybovat plynule). 

- Je zakázáno lovit a házet nástrahu nebo krmení v neutrálních a vyhrazených 
místech (neutrály mezi boxy i sektory), jak proti proudu, tak i po proudu. 

- Chycená ryba, která opustila box závodníka a je viděna mimo box, může být 
uznána jako platná. V případě, že je udice s rybou zaháknuta sousedovou 
udicí v jeho boxu, musí být neprodleně puštěna do vody. (Možná bude pro 
puštění ryby stačit překřížení prutů, vlasců – bude upřesněno včetně 
signalizace této skutečnosti.) V případě, že toto závodník odmítne a dá tuto 
rybu do vezírku (sítě) bez předchozího souhlasu, při vážení odpovědná osoba 
za vážení musí zvážit největší rybu odděleně a zaznamenat její váhu do 
závodníkova listu o dosaženém výsledku. Jury na svém zasedání rozhodne, 
zda anulovat váhu této ryby či nikoli (ve vztahu k dosažené celkové váze). 
(Proto sedí čárkař dole na hranici boxu, sleduje přeplavání splávku vlastního 
závodníka a závodníka pod sebou.) – toto ustanovení bude upřesněno až před 
vlastním závodem podle upřesnění členů F.I.P.S. 

- Když je krmení házeno za použití kalíšku, nad vodním povrchem je povolen 
jediný prut (použití druhého prutu pro tento druh krmení je zakázáno (může být 
použitý jiný prut na krmení kalíškem, ale v jednom okamžiku smí být nad 
vodou pouze jeden = buď prut s kalíškem anebo prut určený pro lov). 

- Signál ve 13:55 hod. označuje pouze 5. minut do konce závodu 



- Signál ve 14:00 hod. oznamuje konec závodu, pokud je ulovená ryba 
v okamžiku tohoto signálu v podběráku, je považována za ulovenou a může 
být dána do vezírku, jinak musí být puštěna zpět. Po zaznění tohoto signálu 
musí závodník ukončit lov a nesmí mít nastraženu žádnou udici. 

Následuje vážení a výsledek vážení potvrzuje společně se závodníkem i 
čárkař. 

Závod je ukončen až po vydání povelu k vrácení ryb zpět do revíru osobou 
odpovědnou za vážení. Do tohoto okamžiku musí být čárkař přítomen u 
„svého“ závodníka – pokud by došlo k poruše váhy, případně její výměně, 
musí se zvážit celý sektor znovu. 

V případě zjištěných nedostatků je lepší koordinovat postup se sektorovým 
rozhodčím, případně informovat vedoucího daného sektoru a ten vše potřebné 
zajistí – účast sektorového rozhodčího. 

Diváci musí být pouze za vyznačením koridorem a v tomto koridoru se smí 
pohybovat pouze kapitáni, případně akreditovaní fotografové.  

Všeobecné informace: 

Parkujte prosím co nejdále od závodního úseku, předejdete tím případným 
problémům. 

Vedoucí sektoru bude barevně odlišen pro jeho snadné nalezení na svěřeném 
závodním sektoru a jeho prostřednictvím je nutné řešit všechny požadavky.  

V sobotu i v neděli se čárkař ohlásí svému vedoucímu sektoru nejpozději 
v 7:00 hod. a zde si v sobotu vyzvedne tričko, čepici, slunečník, křeslo a pití a 
v neděli pouze „svůj“ slunečník, křeslo a pití (tričko a čepici již obdržel 
v sobotu). Po převzetí těchto věcí se přemístí na své místo v daném sektoru a 
bude dohlížet na dodržování výše uvedených pokynů. V případě, že bude 
potřebovat opustit svůj prostor, musí se o jeho opuštění dohodnout 
s vedoucím sektoru (i rozhodčí sektoru by o tom měl vědět). Nejpozději 
v okamžiku zahájení závodu (v 8:00 hod.) roztáhne slunečník (i když jej 
nebude potřebovat). Po ukončení závodu (vrácení ulovených ryb do revíru) 
v sobotu předá svému vedoucímu sektoru sbalený slunečník i křeslo 
(označené jeho umístěním – např. A10, aby si v neděli vyzvedl stejné), 
v neděli již nevrací nic (je to dar od sponzora za aktivní účast při 59. 
Mistrovství světa národů v lovu ryb udicí na plavanou). V případě potřeby 
pomůže vedoucímu sektoru s úklidem závodního sektoru (např. se zrušením 
vyznačení boxů). V případě změny místa předání a převzetí, vedoucí sektoru 
tuto skutečnost včas čárkařům oznámí. 



Program: 

Pondělí 10.9 – středa 12.9 

- trénink 10:00 – 18:00 hod. 

Čtvrtek 13.9 

- 16:00 hod. oficiální zahájení na Masarykově náměstí  

Čtvrtek 13.9 a pátek 14.9.2012  

- trénink 10:00 – 14:00 hod. 

Sobota 15.9.2012 a neděle 16.9.2012 

- 8:00 první signál (vstup do boxů) 

- 8:45 druhý signál (5 min. do kontroly) 

- 8:50 třetí signál (kontrola) 

- 9:50 čtvrtý signál 10 minut do zahájení 

- 10:00 zahájení závodu 

- 13:55 5 min. do konce závodu 

- 14:00 konec závodu 

- 16:30 výsledky  

V neděli 16.9.2012 od 18:00 proběhne slavnostní vyhlášení výsledků na 
Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. 

 

 


