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F.I.P.S. e.d. 
Pravidlá pre  medzinárodné súťaže družstiev v odvetví 

„Lov dravých rýb na umelú nástrahu z brehu.“  
Rím 23. -24.11.2007. 

 
Usporiadanie. 

1. Oficiálne medzinárodné preteky organizujú národné zväzy, ktoré sú členmi CIPS.       
Usporiadateľský zväz je oficiálne zodpovedný za pridelené preteky 

2. Zúčastňovať sa môžu iba pretekári príslušného národného zväzu člena CIPS, ktorý má 
vyrovnané členské poplatky; sú nominovaní z členov federácie. Pretekári  musia mať 
štátnu príslušnosť krajiny v ktorej žijú. 

Pretekár, ktorý má byť účastníkom majstrovstiev sveta, alebo medzinárodných 
pretekov družstiev, nemôže pretekať za iný štát.  

Pretekári musia vždy byť schopní preukázať svoju štátnu príslušnosť identifikačnou 
kartou, cestovným pasom alebo iným dokumentom  osvedčujúcim ich príslušnosť 
Identifikačný dokument bude preverovaný na  1. alebo 2. schôdzi  vedúcich 
družstiev. (Team managers). 

Jedine družstvá  tvorené osobami národných federácií, budú pripustené na preteky 
majstrovstiev sveta. 

Krajina, ktorá sa uchádza o usporiadanie majstrovstiev sveta, musela byť skôr aspoň 
raz účastníkom majstrovstiev sveta. 

Predbežný program musí byť zaslaný na sekrtetarát FIPS e.d. koncom novembra 
predchádzajúceho roku.  

S výnimkou svetových rybárskych hier, FIPS e.d.  je zodpovedná za  softver programu 
a všetky certifikácie a  hodnotenia  spojené s odovzdávaním cien pre všetky 
majstrovstva sveta. Usporiadajúca krajina oznámi všetky náklady na ubytovanie 
a stravu (izby, strava a záverečný banket) pre osobu zabezpečujúcu podujatie od 
predvečera  dňa tréningu po nasledujúci deň po záverečnom  bankete. Cestovné 
náklady bude hradiť FIPS e.d. 

Pre všetky majstrovstvá sveta, krajina poverená ich organizovaním oznámi všetky 
náklady na ubytovanie a  stravu (izby a záverečný banket) pre dve osoby 
riadiaceho výboru FIPS e.d. od predvečera dňa tréningu po nasledujúci deň po 
záverečnom bankete. 

Na majstrovstvo sveta nebudú  hradené krajinám náklady, ak usporiadajúce krajiny 
nezabezpečia vrátenie chytených rýb nazad  do vody po ich ohodnotení. ( Je zakázané 
ryby zabíjať). 

Krajiny, ktoré organizujú majstrovstvo sveta alebo Európy sú zodpovedné  za získanie  
trofejí, ktoré budú uhradené FIPS e.d. Poverené krajiny musia  zabezpečiť 3 trofeje pre 
súťaž členov družstiev a 3 trofeje pre súťaž jednotlivcov.  Tieto trofeje musia byť 
plakety  s vygravírovaným „FIPS e.d.“  miestom a dátumom  majstrovstiev sveta.  
Maximálna hodnota, ktorá bude refundovaná FIPS e.d. bude 300€ za 6 trofejí. FIPS 
e.d. bude naďalej poskytovať  medaile 

Programy a  pozvánky budú dané  všetkým krajinám účastníkom  majstrovstiev 
a členom FIPS e.d .( Žiadne pozvánky nebudú dávané klubom alebo individuálnym 
osobám).   
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3.   Každý členský štát CIPS môže   byt prezentovaný len jedným družstvom zloženým zo 
štyroch pretekárov a jedného náhradníka, ktorý musí byť nominovaný pred prvým 
žrebovaním. 

 Žiadny pretekár  nemôže súťažiť ako jednotlivec. V prípade zranenia počas pretekov, 
zranený pretekár môže byť vymenený za náhradníka uvedeného v oficiálnych 
dokladoch, ale použité náradie zraneného pretekára nesmie byť vymenené. Náhrada 
musí byť schválená členom poroty. 

4. Preteky musia byť organizované na vodných tokoch ako sú potoky, rieky alebo  
kanály alebo vhodné vodné nádrže či jazerá ap. Pretekárska trať po celej svojej dĺžke 
musí byť zarybnená a široká najmenej 10 metrov.  

5. Pokiaľ je možné, výber trate by mal taký, aby umožňoval rovnaké podmienky pre 
všetkých pretekárov; navyše trať musí dovoľovať vytvoriť rad pretekárov bez 
možných prerušení elektrickým vedením, mostov atď. Trať nesmie predstavovať 
nebezpečie pre pretekárov alebo  divákov. Trať musí zabezpečovať všetkým 
zúčastneným lov z   brehu v príslušnom úseku; Umožňovať vstup do vody po 
vyznačenej ceste za účelom prechodu na určenú časť trate,  za účelom reportáže. Je 
zakázaný  rybolov mimo vyznačený úsek pridelenej  časti trate. 

Jeden alebo viac členov technickej komisie alebo delegátov nominovaných FIPS e.d., 
vykonajú kontrolu trate a otázok organizácie majstrovstiev, rok pred ich konaním. 
Správa z  kontroly musí byť predložená výkonnému výboru FIPS e.d. k vyhodnoteniu 
a schváleniu; Toto schválenie bude zaslané na vedomie CIPS: Konečný súhlas alebo 
zamietnutie trate exekutívou FIPS e.d., bude odovzdané kandidujúcej krajine. 

Vo veci ubytovania zúčastnené krajiny budú mať dve možnosti: 

1. Rozhodnúť sa pre oficiálne ubytovanie  ponúknuté usporiadajúcou krajinou. 
(Dobrovoľné) 
V tomto prípade  podmienky budú vysvetlené. T.j. 

- cena polpenzie za noc a  osobu v závislosti na počte osôb v izbe  
v akejkoľvek dobe trvania  (pre príslušný šampionát rozhodnúť sa aj  
pre plnú penziu).  Zúčastnené krajiny určia dátum svojho príchodu.  
( Názov „oficiálný príchod“ používajú viaceré národy pre štvrtok. 
Nebolo v žiadnych pravidlách. Preto nemusí byť zvykom). 

- cena záverečného banketu.  
Ubytovacie podmienky  ponúknuté národom  musia byť schválené 
technickou komisiou.  

2. K nájdeniu si vlastného ubytovania.  
V tomto prípade zúčastňujúce sa krajiny majú povinnosť informovať 
organizátora o svojom príchode (na formulári pre tento účel.) 

V oboch prípadoch (účasť  pomocou alebo bez pomoci  oficiálnych 
organizátorov), účastnícky poplatok je 1000€, ktorý obsahuje  7 lístkov na 
oficiálny banket a 5 povolení na rybolov počas  oficiálneho  tréningu a vlastných 
pretekov., ďalej  poistenie  a ostatné náklady na  dary, poháre, trofeje  a pod.  
Záverečný banket musí obsahovať  večeru so stolovaním alebo  bufet s jedlom 
(švédsky stôl). Zúčastnené krajiny musia mať pridelený počet miest, ktorý 
odpovedá prihláseným počtom.   

      Ak nie sú usporiadateľom špecifikované detaily o ubytovaní, zúčastnené družstva 
sa  ubytujú na vlastné náklady,  ale poplatok 1000Є musia  uhradiť. 
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Družstvá,  ktoré vyplnia prihlášku a zaviažu sa zúčastniť majstrovstiev, ale 
nezúčastnia sa,  musia vo všetkých prípadoch  zaplatiť usporiadateľovi čiastku 1000€.  
Národy v prípade nedodržania tohto pravidla, dostanú v budúcnosti zákaz účasti 
a organizácie majstrovstiev sveta 

Usporiadajúca krajina  uvedie v programe o akcii zoznam hotelov, možného  
ubytovania a kempov situovaných v okruhu 20 km.  

Všetky zúčastnené národy majú povinnosť informovať poriadajúcu krajinu o dátume 
a čase svojho príchodu minimálne jeden týždeň  pred štartom pretekov. Každá 
chýbajúca krajina (nič neoznámila) na mítingu vedúcich družstiev bude sa zvažovať  
ako neprítomná a nemôže sa zúčastniť  na pretekoch. 

Majstrovstvo sveta v love dravých rýb na umelú nástrahu z brehu bude sa konať od 
15. mája do 15. júna.  

6. Počas pretekov pretekári musia mať priestor na lovenie široký  od 20 do 30 metrov. 
Tieto priestory budú odsúhlasené technickou komisiou. 

Počet boxov v každom sektore bude dvojnásobný ako počet prihlásených krajín. 
Začiatok trate v každom sektore bude dole po prúde rieky alebo pri pohľade na jazero 
z ľavej strany do pravej.  Príklad: 10 krajín = 20 boxov,  číslovanie od 1 do 20;  15 
krajín = 30 boxov, číslovanie od 1 do 30.  

      Každý sektor bude mať vhodne vyznačený svoj začiatok a koniec.  

Priestory pre pretekárov  ako aj pre divákov  musia byť jasne vyznačené. Za týmto 
účelom plot alebo lano musia byť vo  vhodnej vzdialenosti  umiestnené na brehu (je 
odporúčaná vzdialenosť minimálne 10 metrov). To bude tiež potrebné zriadenie 
koridoru  medzi pretekárskym priestorom a diváckym priestorom  pre funkcionárov 
pretekov.  

 Vedúci družstiev, (2 pre každú krajinu), môžu vstúpiť do sektorov;  Vedúci 
družstva musí mať viditeľné identifikačné číselné označenie definované štatútom 
pretekov. V sektore môže byť len jeden vedúci družstva.   

 Organizačná skupina, na tabuli v strede sektora zabezpečí informáciu s menami 
pretekárov v sektore,  ich štátnej príslušnosti  a  množstvom úlovkov, ktorý bude 
aktualizovaných každú hodinu. Vnútri každého sektora musí tiež byť miesto kde budú 
uložené náhradne prúty pre využitie pretekármi. 

 

Schôdza vedúcich družstiev. 

7. Táto schôdza slúži usporiadateľovi k stretnutiu sa s vedúcimi družstiev. 

1. schôdza – vo štvrtok popoludní alebo dva dni pred prvým kolom pretekov.  

      Počas tejto prvej schôdze bude ustanovená medzinárodná porota v súlade s čl. 25      
týchto oficiálnych pravidiel.  Ďalej bude vykonané: 

1. Prezentácia zúčastnených družstiev, 

2. družstvá budú žrebované v abecednom poradí k učeniu poradia pre žrebovanie 
prvého kola, 

3. rôzne informácie o priebehu majstrovstiev.  
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2.  schôdza – v piatok  popoludní alebo predvečer prvého kola pretekov 

Vytvorenie  štyroch skupín pretekárov. V každej skupine bude jeden pretekár 
zúčastnenej krajiny, ktorý bude označený od 1 do 4. Za týmto účelom vedúci 
družstiev napíšu mená svojich  pretekárov na päť kontrolných lístkov 
poskytnutých usporiadateľom  a  následne po jednom z nich vložia do 
pripravených štyroch urien. Vytvorenie  štyroch skupín bude vykonané pomocou 
štyroch  ping-pong loptičiek označených číslami 1 až 4. 

Výber štartujúcich v skupine 1.  Žrebovaní pretekári majú byť kompletní pre 
skupinu 1. Všetky ostatné skupiny budú vytvorené analogicky. Pre druhý deň 
pretekov  bude využitá žrebovacia mriežka podľa čísiel krajín. 

3. schôdza – ráno pred prvým kolom pretekov.   

               Vyžrebuje sa dvojica štartových čísiel štyroch skupín pretekárov             
rozdelených do sektorov A, B, C, D na druhej schôdzi vedúcich družstiev.  

 4 schôdza -  odpoludnia po skončení prvého kola pretekov. 

                       Oznámia sa dosiahnuté čiastočné výsledky zúčastnených krajín.  
                        Prerokujú sa podania z prvého kola pretekov.  

Formujú sa štyri skupiny vytvorené jedným pretekárom zúčastnených 
národných družstiev a označených číslami 1 až 4. Toto sa vykoná tak, že každý 
vedúci družstva (kapitán) napíše na päť dodaných lístkov po jenom mene 
prekára  svojho družstva a následne vloží po jednom lístku do neoznačených 
štyroch urien. Označenie takto vytvorených   štyroch skupín môže byť 
vykonané pomocou ping-pongových loptičiek označených  číslami 1 až 4.  

 5. schôdza -  dopoludnia pred druhým kolom pretekov. 

Vyžrebuje sa dvojica  štartovných čísiel štyroch skupín pretekárov rozdelených  
do sektorov A, B, C, D na  štvrtej  schôdzi vedúcich družstiev.  

Žrebovanie. 

 8.  Žrebovanie pre každé kolo musí byť vykonané najmenej 90 minút pred začiatkom 
pretekov pod dohľadom organizátorov a  prítomných vedúcich družstiev alebo ich 
delegátov  a reprezentantov FIPS e.d.  

9.  Na  riečkach, kanáloch a vodných tokoch,  stanovište 1  musí byť vždy situované dole 
po prúde;  na stojatých vodách (jazerách, rybníkoch ap.) stanovište1 bude vždy 
situované v ľavo pri pohľade na jazero a ďalšie číslovanie bude urobené zľava 
doprava. 

10. Vedúci družstiev dostanú chrbtové čísla pre každého pretekára svojho družstva. 
Chrbtové čísla pre vedúcich družstiev budú zelené (pre každú dvojicu vedúcich 
družstiev)  a  číslo pre jedného náhradníka každého družstva bude červené. Chrbtové 
čísla pre pretekárov budú pre každý sektor inej farby. (mimo zelenej a červenej) alebo 
budú neutrálnej farby s jednotnými farebnými nápismi pre príslušný sektor.  

Všeobecné pravidlá. 

11.  Pretekári na presun po trati môžu použiť svoje osobné dopravné prostriedky. 

Všetci pretekári musia byť v strede prideleného úseku najneskoršie 45 minút pred 
začiatkom pretekov. Keď pretekári budú prítomní sektorový rozhodca vykoná ich 
kontrolu.  
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12. Musí byť zabezpečený jeden rozhodca pre každého pretekára a pre  každý sektor 
sektorový rozhodca. Osobní a sektoroví rozhodcovia musia dokonale ovládať 
pretekárske  pravidlá. Pretekári zúčastnených družstiev nebudú kontrolovaní len 
osobnými rozhodcami, ale aj ďalšími zahraničnými rozhodcami vybratými  z delegácií 
národov pri žrebovaní. 

Osobný rozhodca : 

a. Je zodpovedný za kontrolu chytania rýb pretekárom.  

b. Zaznamenáva dĺžku všetkých ulovených rýb nad stanovenú dĺžku. O dĺžke rýb  
majú byť informovaní pretekári cestou svojich vedúcich družstiev (miery  môžu 
byť rôzne u jednej alebo druhej krajiny) Úlovky budú, zaznamenané na 
sektorovej tabuli (táto tabuľa bude využívaná všetkými vedúcimi družstiev). 

c. Zaznačí pretekárovi každý platný úlovok. 

d. Na konci všetkých  pretekov musí doprevádzať svojho pretekára do stredu 
sektora, kde bude zaznamenaný počet ulovených rýb do oficiálneho dokumentu 
(Označené budú všetky úlovky). Potom opustí sektor. Pretekár musí podpísať  
oficiálny dokument pre potvrdenie svojich úlovkov. Žiadna námietka voči 
úlovkom  podpísaných pretekárom,  nebude  prijatá. 

13.  Pretekári musia dodržiavať všetky stanovené dĺžky rýb, ak sú stanovené pre súťaže. 
(Národné pravidlá). Tieto dĺžky rýb budú oznámené na schôdzi vedúcich družstiev 
(vedúci družstiev sú povinní informovať svojich členov družstva). Lov rýb bude 
vykonávaný z brehu.   

14. Na koniec pretekov všetky vyznačenia  pretekárskej trate nesmú byť hádzané do vody 
alebo ponechané v pretekárskom pásme 

15. Všetky súťaže sa budú uskutočňovať v sektoroch v dvoch trojhodinových úsekoch;  
v prípade núteného prerušenia (napr. búrka), preteky budú uznané ak trvali minimálne 
jednu hodinu.  

16. Očakáva sa, že každý pretekár ovláda  tieto súťažné pravidlá. 

17. Len umelé návnady budú povolené. (Imitácie mušiek nie sú povolené). Za účelom 
zaťaženia  umelej (napr. silikonovej) návnady sú povolené háčky s olovenou hlavou. Je 
zakázané použitie olova kdekoľvek na vlasci (šnúre). Nehladiac na olovenú hlavu, 
háčky musia byť čisté a bez protihrotu. Umelé návnady môžu mať tri jedno, dvoj alebo  
troj-háčky.  

Jedine nasledujúce druhy rýb budú akceptované.: Sleď, boleň, čierny ostriež, šťuka, 
biela ryba, jeseter, lipeň,  ostriež obyčajný, sandra,  losos, sumec, pstruh – všetky druhy.  
Tento zoznam,  ak je to potrebné, musí byť aktualizovaný   porotou FIPS e.d.  

Úmyselné podsekávanie rýb je prísne zakázané. 

 Prechovávanie alebo používanie echo sond je zakázané aj počas tréningu 

18. Pretekári môžu mať pripravených viac prútov, ale použiť môžu len jeden.  Náhradné 
prúty budú uložené v strede sektora (priestor pripraví organizátor) Prúty môžu byť 
rozložené a pripravené. Pretekári budú mať dostatok času doniesť svoj(e) náhradný(é) 
prút.(y). 

19. Sieťka môže byť používaná pretekármi jedine k uchovaniu živej  ulovenej ryby. 
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20. Pretekárom nie je dovolené poskytovať cudziu pomoc; jedine označený kapitán 
družstva môže vstúpiť do priestoru pretekárov svojho družstva, a môže poskytnúť iba 
verbálnu pomoc. 

21.1.  -  Lovenie rýb.  

Ryby môžu byť vylovené z vody iba podberákom. (Ryba musí byť vylovená 
podberákom vo vode. Nesmie sa do podberáku dostať zo vzduchu.)Ak tvar brehu 
toto neumožňuje,  ryba môže byť vynesená z vody a uchopená rukami  pretekára.  
Úseky v ktorých sa nebudú ryby vylovovať podberákmi budú špecifikované na porade 
vedúcich družstiev. 

 NESPRÁVNE ULOVENÉ RYBY NEBUDÚ ZAPOČÍTASNÉ: 

a)  ryba bola ťahaná po zemi po vytiahnutí z vody 

b)  ryba bola podseknutá a vláčená po zemi 

c) ryba bola  vytiahnutá a položená na zem skôr než bola zaistená. 

d) ryba sa dotkne zeme skôr než ruky osobného rozhodcu 

2. -  Kontrola rýb. 

A) Ryba nie je zaseknutá za pysk 

Osobný rozhodca dáva príkaz  pustiť rybu;  Osobný rozhodca zoberie úlovok 
a hodí ho do vody. Úlovok nebude započítaný.  

B) Ryba je zaseknutá za pysk. (najmenej jedným háčkom): 

a) Háčik je viditeľný a  pysk ryby je zavretý. Osobný rozhodca dáva 
oprávnenie lovcovi rybu vypnúť a odovzdať ju.  

b) Háčik nie je viditeľný a  pysk ryby je zavretý. Osobný rozhodca ukazuje 
pretekárovi znak pohyb nožníc a  ukazovák. Pretekár musí úlovok 
odstrihnúť a odovzdať.  

KAŽDÝ POKUS O VYPNUTIE RYBY BEZ SÚHLASU OSOBNÉHO 
ROZHODCU BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK VRÁTENIE RYBY DO VODY 
BEZ JEJ ZAPOČÍTANIA, S VÝNIMKOU AK OSOBNÝ ROZHODCA ZISTÍ, 
ŽE RYBA SA VYPLA SAMA. 

3. Odovzdanie ryby osobnému rozhodcovi. 

Osobný rozhodca je vybavený podberákom k prevzatiu ulovenej ryby a overeniu 
dĺžky ryby meracím prípravkom, s ktorým bolo vykonané zoznámenie na porade 
vedúcich družstiev (kapitánov). Tento prípravok môže mať v jednotlivých 
krajinách rôzne prevedenie.  Len čo  ryba mu bude odovzdaná, pretekár nebude 
ďalej zodpovedný za jej chybnú manipuláciu, a môže pokračovať vo svojich 
pretekárskych aktivitách. 

V prípade pochybností či dĺžka ryby zmeraná použitým meracím prípravkom je 
správna, osobný rozhodca premerá ulovenú rybu  pomocou kovového metra. Ryba 
je zmeraná od špičky pysku  po koniec chvostu 

      Len ryba dosahujúca minimálnu dĺžku podľa rybárskeho práva krajiny bude 
započítaná. (Miery rýb budú špecifikované na schôdzi vedúcich družstiev.) 

 Osobný rozhodca potom  s najväčšou opatrnosťou vráti rybu do vody. 



Pravidlá FIPS e.d. – prívlač                                          8 
Rím 23.-24.11.2007 

22.  Vo vyhradenom priestore sa pretekári musia pohybovať samostatne a nehlučne.  

Pretekári nemôžu  nahadzovať a loviť ryby v susednom sektore;  žiadna ulovená ryba 
v susednom sektore nebude považovaná za oprávnenú.  

               Fotografovia a kameramani môžu vstúpiť do sektoru s podmienkou, že nebudú rušiť 
pretekárov a budú to mať povolené osobným rozhodcom. 

23.  Pretekári budú čakať na prvý signál znamenajúci začiatok pretekov. 25 minút je 
určených na   prípravu náradia, kontrolu  a získania vedomostí o lovnom  priestore.  

Akustické signály pre jednotlivé fázy pretekov budú krátke. Vo všetkých prípadoch sú 
rozhodujúce začiatky signálov. 

Pre oba kolá pretekov budú signály znamenať nasledujúce: 

9,00 hod. – 1. signál: pretekári sa pripravujú a zoznamujú sa so svojím sektorom 

9,25 hod. – 2. signál: pretekári musia ísť do stredu vyžrebovaného sektora, odkiaľ odídu 
na štartovacie čísla miest, ktoré im boli oznámené. Je na ich rozhodnutí ktoré 
použijú. (Pretekári budú obchádzať v 30 sec. intervaloch). Po tomto 
signále, žiadny materiál alebo umelé návnady nesmú byť dávané pretekárom.  

9,35 hod. –  (Pre prípad 10 prezentovaných štátov). 3 signál:  Začiatok  pretekov   
v trvaní 35 minút. 

10,10 hod. – 4 signál: Všetci pretekári musia prerušiť preteky a zhromaždiť sa v strede 
sektora, odkiaľ odídu na štartovacie čísla miest, ktoré im boli oznámené. 
(Pretekári budú odchádzať za prvým pretekárom v 30 sec. intervaloch 
v čase do 10,15 hod.). Je na ich rozhodnutí, ktoré z vyžrebovanej dvojice 
miest použijú.  

10,20 hod. – 5. signál: Štart pokračovania pretekov v trvaní 35 minút. 

10,55 hod. – 6. signál: Všetci pretekári musia prerušiť preteky a zhromaždiť sa v strede 
sektora, odkiaľ odídu na štartovacie čísla miest, ktoré im boli oznámené. 
(Pretekári budú odchádzať za prvým pretekárom v 30 sec. intervaloch 
v čase do  11.00 hod.). Je na ich rozhodnutí, ktoré z dvojice vyžrebovaných 
miest použijú.  

11,05 hod. – 7. signál: Štart Pokračovania pretekov v trvaní 35 minút. 

11,40 hod. – 8. signál: Všetci pretekári musia prerušiť preteky a zhromaždiť sa v strede 
sektora, odkiaľ odídu na štartovacie čísla  miest, ktoré im boli oznámené. 
.(Pretekári budú odchádzať za prvým pretekárom v 30 sec. intervaloch 
v čase do 11,45 hod.) Je na ich rozhodnutí, ktoré z vyžrebovanej dvojice 
miest použijú. 

11,50 hod. – 9. signál: Štart pokračovania pretekov v trvaní 35 minút. 

12,25 hod. – 10 signál: Všetci pretekári musia prerušiť preteky a zhromaždiť sa v strede 
sektora, odkiaľ odídu na štartovacie čísla  miest, ktoré im boli oznámené. 
(Pretekári budú odchádzať za prvým pretekárom v 30 sec. intervaloch 
v čase do  12,30 hod.) Je na ich rozhodnutí, ktoré  z vyžrebovanej dvojice 
miest použijú.  

12,35 hod. – 11. signál: Štart pokračovania pretekov v trvaní 40 minút. 
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13,15 hod. – 12 signál: Koniec pretekov.  

Počas všetkých prerušení pretekov (10,10, 10,55, 11,40, 12,25 a 13,15 hod. a 12,50) 
žiadna ryba vytiahnutá z vody nebude započítaná. 

Po obsadení jedného z určených miest a po signále,  pretekári sa môžu volne 
pohybovať a obsadzovať ktorýkoľvek volný box. 

24. Počas pretekov  každý osobný rozhodca zabezpečuje  jedného  pretekára  a stojí za ním  
vpravo alebo vľavo v takej vzdialenosti, aby nerušil pretekára a mohol neustále  
kontrolovať jeho činnosť počas pretekov.  

Porota. 

25. Medzinárodná porota bude ustanovená k preskúmaniu akýchkoľvek podaných sťažností 
a k udeleniu sankcií pre porušenie pravidiel;  porota bude ustanovená v priebehu 
oficiálnej prvej schôdze vedúcich družstiev v predvečer pretekov.  

Porota bude zložená z nasledujúcich členov: 

a. Prezident FIPS e.d alebo osoba ním menovaná 

b. Generálny tajomník FIPS e.d. 

c. Členovia exekutívy FIPS e.d. a  technická, pre mládež a environmentálna 
komisia, ktoré majú byť prezentované na pretekoch. 

d. Delegát reprezentujúci organizačný výbor usporiadateľskej krajiny pokiaľ  nie je 
rovnakej národnosti ako vyššie uvedení delegáti, nehľadiac na prezidenta FIPS 
e.d. (alebo jeho náhradníka), ktorý bude automaticky prezidentom poroty.  

Ak určité narušenie vznikne okolo pretekára alebo družstva rovnakej národnosti ako je 
člen poroty tento nemôže hlasovať ( s výnimkou, že je prezidentom poroty). 

Členovia poroty  musia nosiť odznak  POROTA – JURY a musia byť schopní na trati 
prijímať všetky sťažnosti. Miesto, kde jeden alebo viac členov poroty  sa bude 
zdržiavať,  musí byť definované. 

26. Každá sťažnosť, okrem sťažnosti voči umiestneniu, musí byť predložená porote do 
jednej hodiny po skončení pretekov alebo ich časti.  Sťažnosť môže byť podaná ústne, 
ale následne  musí byť potvrdená písomne. 

Sťažnosti týkajúce sa umiestnenia musia byť podané do 30 minút po oficiálnom 
zverejnení výsledkov. Čas vyvesenia výsledkov musí byť uvedený na oficiálnej listine.  

 Záloha 55€  musí sprevádzať každú písomnú námietku predloženú porote.  Ak porota 
nepotvrdí reklamáciu, zálohovaná čiastka prepadá na účet  FIPS e.d. 

Všetky priestupky a upozornenia musia byť oznámené porote, ktorá je schopná 
rozhodnúť vo veci alebo diskvalifikácii. Pretekár je objektom sankcie a musí byť o nej 
okamžite informovaný.  

         Členovia poroty a všetci sektoroví rozhodcovia musia bezpečne poznať pravidlá 
a tieto musia perfektne využívať vo všetkých prípadoch. 

27. Pravidlá publikované v dvoch oficiálnych jazykoch budú dostupné pri pretekoch porote 
a vedúcich družstiev. 
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Medzinárodná porota prijíma svoje rozhodnutia na základe väčšiny;  V prípade 
nerozhodného hlasovania prezident FIPS e.d  alebo ním poverený zástupca má hlas 
rozhodujúci . 

Všetci členovia exekutívy FIPS e.d. musia mať oficiálny svoj odznak, môžu sa 
pohybovať v koridore vyhradenom pre funkcionárov pretekov. Odznak má platnosť po  
dobu funkčného obdobia exekutívy výboru. (4 roky) 

Prehľad sankcií. 

28. Sankcie sú: 

a) napomenutie za porušenie článkov 11, 19, 20, 21, 22 a 23. 

b) Diskvalifikácia za porušenie článkov 17 a  32 a za druhé napomenutie za 
porušenie článkov 11, 19, 20, 21, 22 a 23. 

c) Ak pretekár je diskvalifikovaný obdrží počet bodov rovný počtu zúčastnených 
družstiev  +1. Ak pretekár je diskvalifikovaný, hodnotenie pretekárov za ním 
sa nemení. (Príklad:  pretekár hodnotený na 8. mieste je diskvalifikovaný. 
Ďalší pretekári zostanú na svojich hodnoteniach t.j. 9., 10, atď.) 

d) Ak dostane napomenutie družstvo, toto bude zaznamenané v jeho karte 
a archivované po dobu 3 rokov. V priebehu ďalšieho porušenia pravidiel 
v priebehu týchto 3 rokov, bude toto považované za opakované a porota 
rozhodne vo zmysle prehľadu sankcií. 

e) Ak pretekár dostane napomenutie, toto bude zaznamenané v jeho karte po 
dobu 3 rokov.. V prípade nového napomenutia, toto bude považované ako 
opakované a porota rozhodne o tomto novom porušení pravidiel podľa zásad 
prehľadu sankcií. 

f) Riadiaci výbor FIPS e.d. má právomoc ukladať počas pretekov sankcie  
pretekárom, kapitánom a náhradníkom ak títo porušujú pravidlá alebo neslušne 
sa správajú,  a taktiež za priestupky, ktoré nie sú špecifikované  v pravidlách.  

29. Členovia exekutívy FIPS e.d. majú prístup na trať a zaznamenávajú všetky porušenia 
pravidiel. 

Hodnotenie. 

30. 1.  Hodnotenie v sektore.  

           V každom sektore bude hodnotenie vykonávané s ohľadom na nasledujúce aspekty: 

a) najväčší počet úlovkov. 

b) v prípade, že niekoľko pretekárov v sektore dosiahne rovnaký výsledok ich 
hodnotenie bude odpovedať aritmetickému priemeru dosiahnutých miest. 
Príklad č.1:  Pretekári na 4 a  5 mieste dosiahli rovnaký výsledok. Ich 
hodnotenie bude: (4 + 5) : 2 = 4,5.    

 Príklad č.2: Pretekári na 6, 7 a 8 mieste dosiahli rovnaký výsledok. Ich 
hodnotenie bude  (6 + 7 +  8) : 3 = 7. alebo (6+8):2=7 

     2.   Hodnotenie družstiev. 

A) Prvá časť pretekov 
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a) Sčíta sa dosiahnuté hodnotenie pretekárov družstva v ich sektoroch. 

b) Na prvom mieste je družstvo s najmenším súčtom dosiahnutých 
umiestnení. 

c)  V prípade zhodnosti niekoľkých družstiev sú družstva hodnotené 
v závislosti na celkovom počte úlovkov  družstva. Ak zhodnosť 
pretrváva je hodnotenie vykonané v závislosti na dosiahnutých 
najlepších výsledkoch jednotlivca príslušného družstva. V prípade že 
zhodnosť ďalej pretrváva, bude ich hodnotenie vykonané na základe 
počtu úlovkov druhého,  jednotlivca, potom tretieho atď.  

B) Druhá časť pretekov. 

      Výsledky sa stanovia rovnakým spôsobom ako v prvej časti pretekov. 

3.    Celkové hodnotenie.  

a) Celkové hodnotenie družstiev sa stanoví súčtom umiestnení ich členmi 
počas oboch pretekov;  Víťazom sa stáva družstvo, ktoré získa 
najnižšie umiestnenie. Potom postupne postupujú ďalší. 

b)  V prípade zhodnosti viacerých družstiev, je lepšie to družstvo, ktoré 
ulovilo väčší počet rýb v oboch častiach pretekov. Ak zhodnosť 
pretrváva je lepšie to družstvo, ktorého člen chytil najväčší počet rýb. 
Ak zhodnosť naďalej pretrváva je lepšie to družstvo, ktoré dosiahlo 
lepšie výsledky v druhej časti pretekov. 

4.  Hodnotenie jednotlivcov.  

a) Súčet umiestnení jednotlivca v oboch častiach pretekov;  Pretekár, 
ktorý dosiahol najnižší súčet umiestnení bude vyhlásený za Majstra 
sveta. Za ním podľa súčtu umiestnení budú postupne nasledovať ďalší.  

b) V prípade zhodnosti umiestnenia dvoch alebo viacerých pretekárov 
hodnotenie sa vykonáva takto: 
Podľa väčšieho počtu úlovkov v oboch častiach pretekov, potom  podľa 
väčšieho počtu úlovkov v jednej zo dvoch častí pretekov a konečne  
podľa väčšieho počtu úlovkov  v druhej časti pretekov. 

31. Výsledky hodnotenia musia byť vyhotovené organizátorom za prítomnosti prezidenta 
FIPS e.d. alebo jeho zástupcu, a tiež  príslušníkov  poroty. 

Dĺžka rybárskych prútov. 

   32. Dĺžka rybárskych prútov je stanovená na  2,70 meter (9 stôp) 

Poistenie. 

33. Organizátor musí zabezpečiť poistenie všetkých účastníkov pretekov. Zmluva o poistení 
účastníkov pretekov musí byť predložená prezidentovi FIPS e.d. najneskoršie dva 
mesiace pred začiatkom pretekov. 

Tréning. 

34.  Oficiálny tréning nie je dovolený na pretekárskej trati. 

        Pretekárska trať bude zabezpečovať: 
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a) Uzatvorenie trate od nedele večera po začiatok pretekov. 

b)  jeden deň tréningu ( piatok, bez nasadených rýb -  zoznámenie sa s novo 
nasadenými rybami, bude vykonané na koniec tréningu a tieto budú rozdelené 
úmerne do všetkých sektorov). 

c) Dva dni  – vlastné preteky (sobota a nedeľa). 

Lovenie rýb bude vykonávané spôsobom NEZABÍJAŤ  (Chyť a pusť) jedine len na 
umelé nástrahy. 

Vysokonapäťové vedenia a elektrické zariadenia. 

35. Je prísne zakázané situovať miesto pretekára menej ako 25 metrov od okraja všetkých 
elektrických zariadení ( vysoko a nízkonapäťové vedenia, transformátory, stĺpy ap.) 

Pravidlá v prípade búrky. 

37.   1.  AK BÚRKA SA ROZPÚTALA  PRED ALEBO POČAS PRÍPRAVY. 

Žiadnemu pretekárovi nebude povolený vstup do vyžrebovaného priestoru alebo 
pripravovať svoje náradie. Signál znamená odklad vstupu pretekárov na trať alebo 
stop prípravnej fáze. Ak poveternostné podmienky a súčasne plánovaný časový limit 
dovolia, preteky sa môžu uskutočniť alebo časovo redukovať. (V každom prípade 
preteky musia trvať minimálne jednu hodinu.) 

Ak sa poveternostné podmienky nezlepšia alebo časový plán neumožňuje 
pokračovať, príslušný úsek pretekov bude anulovaný. 

2.  AK BÚRKA  VZNIKLA  POČAS  PRETEKOV. 

Preteky budú okamžite zastavené. (Špeciálny signál bude dávaný organizátormi.) 
a všetci pretekári sa musia ukryť. Ak poveternostné podmienky dovolia, bude sa 
v pretekoch pokračovať. Na dohovorený signál budú môcť pretekári zaujať znovu 
svoje miesta. Potom po signále, ktorý bude vyslaný o 5 minút, môžu pretekári 
pokračovať v pretekoch. 

Trvanie časti pretekov môže byť redukované, ak časový plán pretekov nedovoľuje  
dodržať 3 hodinovú plánovanú dobu pretekov. (O zmene rozhoduje porota.) 

Reklama a chrbtové čísla.   

38. Reklama nie je povinná. 

Veľkosť a  tvar písmen na chrbtových číslach nesmie presahovať výšku 6 cm . 
Reklama bude umiestnená v strede spodnej časti pod  číslom., ako v prednej časti 
tak i na chrbtovej časti.   

                              

         Príklad čísla: 

 

 

 

 

 

C.I.P.S.   – F.I.P.S.e.d. 

              A - 1 

R e k l a m a  
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 Poplatky  FIPS e.d  a CIPS. 

39. Poplatok 120€ musí byť uhradený každou zúčastnenou krajinou v prospech 
FIPSe.d. Poplatok 400€ je hradený usporiadateľskou krajinou v prospech CIPS. 
(platené pokladníkovi  CIPS). 

  

Otvárací ceremoniál a odovzdanie cien víťazom. 

40. Otvárací ceremoniál a prezentácia musia byť vykonané v predvečer vlastných pretekov.  

Prvé tri družstva a prví traja jednotlivci budú odmenení medailami (zlato, striebro, 
bronz) prispôsobené medzinárodným zvyklostiam. Dekorovanie víťazov bude 
sprevádzané ich národnými hymnami a vztyčovaním ich zástav. Medaile budú dodané 
FIPS e.d. a budú odovzdané jej oficiálnymi predstaviteľmi.  

Všetky ďalšie odmeny budú spravodlivo rozdelené medzi zúčastnené družstvá. Všetky 
družstvá, ktoré sa zúčastňujú oficiálnych súťaží musia organizátorovi dodať svoju štátnu 
zástavu a nahrávku svojej  národnej hymny.(CD, DVD, kazeta). 

Počas ceremoniálu vyhlasovania výsledkov, víťazné družstvá na pódiu môžu byť 
reprezentované pri odovzdávaní medailí a hraní hymien  8 osobami. 

Preklady. 

41. V prípade rôznych nejasností v interpretácii týchto pravidiel je rozhodujúca ich 
francúzska verzia.  

Povinnosti. 

 42.   Organizátor svetových pretekov je povinný: 

a) Zabezpečiť gravírfovanie medailí a trofejí dodaných FIPS e.d. 

b) Rozoslať oficiálny program a informácie o svetových pretekoch v dvoch 
oficiálnych jazykoch. V jazyku anglickom a francúzskom. 

  

              Prezident FIPS e.d.                                              Generálny tajomník FIPS e.d. 
Ugo Claudio MATTEOLI                                            Jackie DUPUIS v.r. 


