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HISTÓRIA 
Prvé majstrovstvá sveta sa uskutočnili v roku 1981, pod záštitou CIPS a boli zaistené 
FIPS – e.d. Každoročné šampionáty boli zaisťované výborom FIPS – e.d. až do roku 
1988. V roku 1989 bola v San Marine založená International Federation of Sport Fly 
Fishing /FIPS – Mouche/, ako nezávislá federácia v rámci CIPS. 
 
Súťažné pravidlá boli zostavené Prezídiom a Technickou komisiou tak, aby súťaže mohli 
byť vedené ako  šampionáty FIPS – Mouche. Modifikácie sú povolené tak, aby boli v 
súlade so zákonom, obmedzeniami, skúsenosťami a osobitnými potrebami hostiteľskej 
krajiny. Akékoľvek takéto úpravy po schválení Prezídiom musia byť oznámené 
v dostatočnom predstihu pred danou súťažou všetkým členom. Ak je posudzovaná 
otázka, o ktorej sa v pravidlách priamo nehovorí, bude riešená a interpretovaná v duchu 
týchto pravidiel. 
 
ČLÁNOK 1: ÚVOD 
1.1 Športové rybárstvo je vykonávané amatérskymi rybármi s udicou a šnúrou, bez 
finančných odmien. 
1.2 Súťažné športové rybárstvo je rybárčenie medzi súťažiacimi, ktorí dodržujú štandard, 
schválený súťažnými pravidlami, bez finančnej odmeny. 
1.3 Súťažné športové muškárenie je lov rýb s klasickým muškárskym prútom, 
muškárskou šnúrou, muškárskym navijákom a umelými muškami, medzi súťažiacimi, 
ktorí zachovávajú štandard, schválený súťažnými pravidlami, bez finančných osmiem 
1.4 Súťažné športové muškárenie je bezdopingový šport, ktorý podporuje zdravie, 
spravodlivosť a rovnost pre všetkých pretekárov na svete. 
 
ČLÁNOK 2: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
2.1. Súťaže môžu byť organizované pre súťažiacich oboch pohlaví, súťažiacich spolu 
alebo oddelene. 
2.2. Súťaže môžu byť organizované na tečúcej alebo stojacej vode. 
2.3. Súťaže môžu byť organizované pre rozdielne vekové skupiny: 
Kategória A – nad 18 rokov počas roka kedy sa koná pretek  
Kategória B – od14 do 18 rokov počas roka kedy sa koná pretek - juniori 
Kategória C – bude presne stanovené - majstri 
2.4. Tieto súťažné pravidlá sa rovnako týkajú všetkých kategórií, regionálnych (napr. 
Európskych) ako aj svetových šampionátov, s výnimkou keď je to inak špecifikované 
v týchto pravidlách alebo zmenené v Modifikáciách pravidel (článok 7.1.) 
2.5. Každé majstrovstvá sveta musí sprevádzať ochranárske sympózium. 
2.6. Pre zjednodušenie, slová „on“ a „jeho“ sú v tomto dokumente použité aj vo význame 
„ona“ a „jej“. 
 
ČLÁNOK 3: ŽIADOSTI O ŠAMPIONÁTY A ICH AUTORIZÁCIA 
3.1. Členovia FIPS – Mouche, ktorí chcú organizovať akékoľvek FIPS – Mouche 
majstrovstvá, musia podať písomnú žiadosť Generálnemu sekretárovi, najneskôr do  
4 mesiacov pred Generálnym zhromaždením FIPS – Mouche. 
3.2. Žiadosť musí obsahovať minimálne údaje k nasledujúcim bodom: 
a.) rok, približný dátum, miesto podujatia, súťažné vody a hodnotiteľné druhy rýb, 
b.) odôvodnenie pre predbežný dátum, miesto podujatia, súťažné vody, vrátane 
komentára o kvalite rybolovu, 
c.) spôsoby lovu /napr.: rieka, suchá muška, malé jazero, lov z brehu atď./ 
d.) dĺžku trvania majstrovstiev, 
e.) odhad účastníckych poplatkov pre súťažiacich a hostí. 



3.3. Každý šampionát FIPS – Mouche musí byť schválený Generálnym zhromaždením 
FIPS – Mouche. 
3.4. Každý FIPS – Mouche šampionát musí mať v názve minimálne: poradové číslo 
majstrovstiev; FIPS – Mouche; kategória /ak nie je seniorska/; región konania 
šampionátu „Fly Fishing Championship“ Majstrovstvá LRU-M. (napr.: 2. MSJ LRU-M 
FIPS –Mouche). 
3.5. Člen Prezidentskej rady FIPS – Mouche je povinný navštíviť miesto podujatia, 
súťažné vody 1 rok vopred, aby overil, či spĺňajú všetky podmienky potrebné pre 
šampionát FIPS – Mouche. Náklady tejto inšpekcie v krajine pokryje hosťujúca krajina. 
 
ČLÁNOK 4: PROTOKOL MAJSTROVSTIEV. 
4.1. Všetky šampionáty autorizované FIPS – Mouche sa budú konať v duchu olympijs-
kých ideálov. 
4.2. Vlajky účastníckych krajín musia viať počas šampionátu. 
4.3. Všetky majstrovstvá sveta FIPS – Mouche (ale nie je nutné pri iných šampionátoch) 
musia mať otvárací ceremoniál s verejnou účasťou, kde budú predstavené všetky 
krajiny, prihlásenie sa k olympijským ideálom a prehlásenie o otvorení majstrovstiev. 
4.4. Všetky majstrovstvá sveta FIPS – Mouche (nie je nutné pri iných šampionátoch) 
musia mať tiež záverečný ceremoniál s občianskou účasťou, s udeľovaním zlatých, 
strieborných a bronzových medailí tímovým, ako aj individuálnym šampiónom, a 
následne vyhlásenie o ukončení podujatia . 
4.5. Štátne hymny medailových víťazov musia byť hrané počas ich každého udeľovania. 
4.6. Všetci členovia, ktorí budú vymenovaní za usporiadateľa svetového alebo aj 
regionálneho preteku, musia predložiť orgánu FIPS – Mouche deklaráciu, v ktorej 
prehlásia, že s bude súťažiť v rámci Súťažných pravidiel FIPS – Mouche a Stanov CIPS-
u. 
 
ČLÁNOK 5: ŠAMPIONÁTY ČLENSKÝCH KRAJÍN. 
5.1. Majstrovstvá členských krajín sú oslobodené od schválenia FIPS - Mouche 
 
ČLÁNOK 6: ORGANIZOVANIE ŠAMPIONÁTOV. 
6.1. Organizácia hosťujúcej krajiny je zodpovedná za nasledovné: 
a.) predložiť provizórny rozpočet podujatia počas návštevy člena Prezidentskej rady 
(vzťahuje sa na článok 3.5) 
b.) poskytnúť všetkým členom FIPS – Mouche, v čase predchádzajúcich MS (ale 
najneskôr 9 mesiacov pred podujatím) podrobnosti o pripravovanom podujatí, súťažných 
vodách, termínoch, metódach lovu a iné závažné informácie spolu s formálnym 
pozvaním účasti na šampionáte. 
c.) Navrhnúť vhodného a skúseného medzinárodného organizátora,k zabezpečeniu 
príprav a priebehu šampionátu. 
d.) Vybrať a vyškoliť sektorových rozhodcov a osobných rozhodcov, ktorí budú 
dodržiavať olympijské ideály rovného a čestného športu a predložit ich zoznam na 
schválenie v písomnej forme Prezídiu FIPS –Mouche a zoznam rozhodcov musí 
obsahovať výber, umiestnenie a zaškolenie rozhodcov. Tento dokument musí byť 
predložený tri mesiace pred začiatkom šampionátu. 
e.) Predloženie aktualizovaného rozpočtu Predsedníctvu FIPS – Mouche k dátumu 
prvého oznámenia účastníckych poplatkov pre šampionát. 
f.) Predloženie vyúčtovania podujatia Predsedníctvu FIPS – Mouche, najneskôr 3 
mesiace po ukončení šampionátu. 
g.)Vývoj a aplikácia antidopingových nariadení a testov pre majstrovstvá (viď. čl. 39) 
 
 



ČLÁNOK 7: SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ A MODIFIKÁCIE 
7.1. Na všetkých FIPS - Mouche šampionátoch platia tieto súťažné pravidlá, s výnimkou 
tých pravidiel alebo modifikácii, ktoré sú v rozpore so zákonmi, obmedzeniami, 
specifikami a potrebami hostiteľskej krajiny. 
7.2. Akékoľvek zmeny vyplývajúce z bodu 7.1 musia byť zahrnuté v modifikáciách 
súťažných pravidiel. 
7.3. Návrh modifikácií pravidiel musí byť pripravený počas návštevy člena Prezídia (viď 
článok 3.5) a uzatvorený do 1 mesiaca po návšteve, na predloženie na Prezídium. 
7.4. Prezídium musí posúdiť, v prípade potreby modifikovať a schváliť modifikácie 
pravidiel, najlepšie najneskôr do 7 mesiacov pred začatím podujatia. 
7.5. Generálny sekretár musí zaslať Modifikácie pravidiel všetkým členom do 1 mesiaca 
od ich schválenia Prezídiom. 
. 
ČLÁNOK 8: ZDRAVOTNÉ A POISTNÉ ZABEZPEČENIE. 
8.1. Hostiteľská organizácia musí zabezpečiť adekvátnu zdravotnícku asistenciu a 
poistenie zodpovednosti za škody počas Majstrovstiev. 
8.2. Členovia sú zodpovední za zaistenie adekvátneho zdravotného a cestovného 
poistenia pre svoje tímy. 
 
ČLÁNOK 9: PRETEKÁRSKE ÚSEKY 
9.1. Súťažné vody (trate) musia byť rozdelené do 5 sektorov označených menom, ak je 
možné aj rímskymi číslicami I, II, III, IV a V a farebne odlíšených. 
9.2. Na tečúcej vode musia byť úseky v rámci sektorov očíslované vzostupne po prúde. 
Na stojatej vode sú miesta označené v smere hodinových ručičiek. Počet úsekov v sek-
tore musí zodpovedať počtu zúčastnených tímov (úsek 1 je označný od čísla 1 po 2.) 
9.3. Hlavný cieľ usporiadateľskej krajiny je poskytnúť všetkým pretekárom rovnaké 
rybárske možnosti. Musia zabezpečiť, aby žiadny z pretekárov nebol zvýhodnený alebo 
znevýhodnený kvalitou umiestnenia lovného úseku. V každom prípade úseky na tečúcej 
vode by mali mať minimálne 200 m a 100 m dĺžky na stojatej vode. Ideálne je, ak má 
každý úsek z každej strany minimálne 20m neutrálnu zónu. Výber úseku musí 
poskytovať osobnému rozhodcovi podmienky pre nepretržité udržiavanie vizuálneho 
kontaktu s pretekarom. Osobní rozhodcovia musia byť vhodne vybavení pre tento účel 
(ďalekohľad, čižmy a bezpečnostné vybavenie ak je nutné) 
9.4. Súťažiaci sa môže pohybovať a nahadzovať mušky len vo svojom vyznačenom 
úseku a musí v ňom ostať počas celého preteku. Pretekár nesmie loviť ani používať 
akúkoľvek formu mosta počas súťažného kola. 
9.5. Ak zdolávaná ryba vpláva do neutrálnej zóny, súťažiaci ju môže zdolávať zo svojho 
úseku a vyloviť ju tiež len zo svojho úseku. Ak zdolávaná ryba vpláva do susedného 
úseku a príslušný pretekár nič nenamieta, súťažiaci ju môže zdolávať zo svojho úseku a 
vyloviť tiež len vo svojom úseku. Ak zdolávanie susednému pretekárovi prekáža, 
pretekár má max. 5 minút na „vyvedenie“ ryby zo susedného úseku do neutrálnej zóny 
alebo do vlastného úseku. 
 
ČLÁNOK 10: SÚŤAŽNÉ LODE. 
10.1. V každej lodi musí byť rovnaký počet súťažiacich. 
10.2. Každý súťažiaci má právo byť veliteľom lode počas rovnakého časového úseku. 
Rozhodnutie o tom, kto bude počiatočným veliteľom lode, sa určí hodením mince. 
10.3. Súťažiaci v pozícií veliteľa lode môže prijímať taktické rozhodnutia, vrátane: na 
ktoré miesto na lodi si kto sadne, kde bude loď umiestnená, použitie plávajúcej 
kotvy.(padáka) Osobný rozhodca môže podľa svojho zváženia zmeniť toto rozhodnutie 
pre dôvod bezpečnosti alebo nestrannosti súťažiacich na svojej alebo inej lodi. 



10.4. Lode musia byť spustené najmenej 10 min. pred začatím súťažného kola, aby 
súťažiaci mali čas dostaviť sa na zahajovaciu pozíciu pred štartom súťažného kola. 
10.5. Počas lovu sa lode nesmú k sebe priblížiť bližšie ako 50 m., okrem dôvodov 
bezpečnosti a nevyhnutnosti. 
10.6. V lodiach musia súťažiaci počas lovu sedieť na pevne upevnených sedadlách, 
môžu použiť vankúš s max. hrúbkou 10 cm. (ale pozri článok 10.8.) 
10.7. Rybu podoberá do podberáka súťažiaci alebo osobný rozhodca, ak ho o to 
súťažiaci požiada. 
10.8. Súťažiaci môže vstať len keď podoberá rybu do podberáka, ale ak o to požiada 
osobného rozhodcu, pretekár  musí zostať sedieť. 
10.9. Modifikácie pravidiel musia uviesť viac detailov o riadení lode, kotvenej, unášanej 
lode, či môže alebo nemôže byť použitá plávajúca kotva (padák), oblast v ktorej každý 
súťažiaci môže hádzať svoje mušky, počet súťažiacich v lodi, či sa môže loviť pokiaľ 
osobný rozhodca vesluje, či súťažný priestor môže byť použitý úplne alebo čiastočne na 
oficiálny tréning, či súťažné vody budú rozdelené do 5 sektorov alebo či môže loviť viac 
ako jedna skupina v rovnakom čase, či lode môžu byť navádzané veslami doľava alebo 
doprava. 
10.10. Jedine osobný rozhodca môže obsluhovať veslá a motor. 
 
ČLÁNOK 11: TRVANIE SÚŤAŽÍ, VYHODNOCOVANIE A TRÉNING. 
11.1. Každé seniorské majstrovstvá sveta musia obsahovať najmenej 5 rozdielnych 
bodovaných pretekov, všetky ostatné šampionáty FIPS – Mouche musia obsahovať 
aspoň 3 bodovacie preteky. Na všetkých šampionátoch súťažiaci majú právo zúčastniť 
sa rovnakého počtu bodovaných pretekov, vo všetkých typoch rybárčenia. 
11.2. Každý bodovaný pretek musí obsahovať najmenej 3 hodiny určené pre lovenie. Ak 
sa z nejakých dôvodov mimo kontroly súťažiaceho nedostane súťažiacemu stanovený 
čas, musí mu byť chýbajúci čas poskytnutý. 
11.3. Časový rozpis súťaže bude určený hostiteľskou organizáciou. 
11.4. Hostiteľská organizácia zabezpečí minimálne 3 hodiny tréningu na každý typ lovu 
v súťaži, na podobnej vode, pre každého súťažiaceho. 
 
ČLÁNOK 12: KTO SA MOŽE ZÚČASTNIŤ. 
12.1. Šampionátov FIPS – Mouche sa môže zúčastniť každý platný člen FIPS – Mouche 
a každá národná organizácia, ktorá požiadala o členstvo FIPS – Mouche a má zaplatené 
členské poplatky. 
12.2. Družstvá sú zostavené z členov národných organizácií a každý člen musí byť 
občanom krajiny svojho družstva. 
12.3. Účastníkom môžu byť: 
a.) družstvo zložené z minimálne 5. súťažiacich plus nepovinne jeden náhradník, tréner 
družstva a/alebo vedúci družstva. 
b.) jednotlivec 
 
ČLÁNOK 13: ZLOŽENIE DRUŽSTVA 
13.1. Mená členov každého družstva musia byť oznámené medzinárodnému 
organizátorovi, najmenej 30 dní pred podujatím, doložené certifikátom od domovskej 
členskej organizácie, v ktorom všetci členovia reprezentačného družstva prehlásia, že 
vyhovujú s podmienkam daných v článku 12.2. Každá neskoršia zmena v registrácii musí 
byť oznámená medzinárodnému organizátorovi a musí byť doplnená certifikátom od 
domovskej organizácie ku registrácii. 
13.2. Člen družstva vedený ako náhradník môže nahradiť súťažiaceho, ktorý môže byť 
prehlásený na nasledujúce kolo, v rovnakej skupine. Tréner družstva musí písomne 



upovedomiť Medzinárodného organizátora alebo jeho zástupcu o akejkoľvek zmene 
najneskôr 30 min. pred začiatkom kola. 
13.3. Náhradník môže nastúpiť v sektore, v ktorom už súťažil len s výslovným písomným 
splnomocnením zástupcu FIPS – Mouche prítomného na šampionáte, ktoré musí byť 
vyžiadané kapitánom družstva najneskôr 30 min. pred začatím súťaže. 
13.4. Ak družstvo nemá člena, ktorý môže prekladať a tlmočiť v jednom z oficiálnych 
jazykov, je potrebné, aby si zabezpečilo tlmočníka, ktorý bude počas súťažných kôl 
sprevádzať trénera družstva. 
 
ČLÁNOK 14: POVINNOSTI SÚŤAŽIACICH 
14.1. Účastníci súťaží schválených FIPS – Mouche musia rešpektovať súťažné pravidlá 
a modifikácie pravidiel. 
14.2. Zo zdvorilosti k hostiteľskej organizácii a sponzorom, musia sa všetky zúčastnené 
družstvá zúčastniť na všetkých akciách uvedených v oficiálnom programe. 
14.3. Je zodpovednosťou každého súťažiaceho realizovať všetky bezpečnostné 
opatrenia vrátane ochrany očí a života. 
14.4. Počas všetkých súťažných kôl musí každý súťažiaci nosiť viditeľnú identifikačnú 
kartu alebo odznak poskytnutý organizátorom. 
14.5. Každý súťažiaci je zodpovedný za správnosť výsledku uvedeného v bodovacej 
karte, čo svojím podpisom potvrdí na konci každého súťažného kola. 
14.6. Každý súťažiaci musí na a z oficiálnych údalostí počas sútaže cestovať oficialnou 
prepravou, pokial mu nebolo udelené povolenie od Senior predstaviteľa FIPS – Mouche 
alebobo medzinárodného organizátora. 
14.7. Každý súťažiaci, ktorý počas súťaže požiada o radu (okrem svojho kapitána) 
týkajúcu sa 
lovu alebo príjme akúkoľvek materiálnu pomoc vzťahujúcu sa na lov, bude potrestaný. 
Ak ktokoľvek, patriaci k družstvu, okrem kapitána, komunikuje so súťažiacim 
počas súťaže, bude sa to považovať za žiadosť súťažiaceho o radu, týkajúcu sa 
lovu. 
14.8 Každý pretekár musí dodržiavať princípy Svetoveho Anti-Dopingového Kódexu a 
všetky anti-dopingové nariadenia nastavené pre Majstrovstvá. 
14.9 Súťažiaci je zodpovedný za jeho vlastnú výbavu ako aj za pohyb v hraniciaj jeho 
súťažného úseku počas celého súťažného kola 
 
ČLÁNOK 15: TRÉNERI DRUŽSTIEV 
15.1. Tréner družstva je zodpovedný za správanie členov družstva počas Majstrovstiev. 
15.2. Tréner družstva môže vymenovať hrajúceho trénera oznámením Medzinárodnému 
organizátorovi alebo jeho zástupcovi minimálne 30 min. pred začatím súťažného kola. 
15.3. Počas preteku sa tréner môže voľne pohybovať na úsekoch svojho družstva, ale 
nesmie vojsť do vody. 
15.4. Tréner smie vstúpiť do úseku iného družstva len v prípade prístupu na úsek svojho 
družstva a za podmienky, že jeho prítomnosť nenaruší vodu alebo aktivity súťažiacich 
z iných družstiev. 
15.5. Počas lovu z lode tréner nemá prístup k členom družstva. 
15.6. Počas súťažného kola je tréner jedinou osobou (okrem funkcionárov súťaže), ktorá 
môže akýmkoľvek spôsobom komunikovať so súťažiacim. Je zodpovednosťou trénera 
družstva a funkcionárov súťaže, aby sa identifikovali osobným rozhodcom predtým, ako 
začnú počas preteku komunikovať s pretekármi. 
15.7. Počas preteku tréner družstva nesmie poskytnúť materiálnu pomoc žiadnemu 
súťažiacemu. 



ČLÁNOK 16: POROTA 
16.1. Porota bude zostavená na prvom stretnutí trénerov. 
16.2. Porota bude zložená z: 
a.) zástupca FIPS – Mouche 
b.) medzinárodného organizátora 
c.) troch zástupcov zvolených trénermi z kandidátov predstavených Prezídiom. Tréner 
hostiteľskej krajiny nesmie byť nominovaný 
d.) všetkých dostupných členov Prezídia FIPS – Mouche 
 
ČLÁNOK 17: ÚLOHY, ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVOMOC POROTY 
17.1. Úlohou a zodpovednosťou poroty bude: 
a.) posúdiť všetky hlásenia o porušení pravidiel a prijať k tomu všetky odpovedajúce 
opatrenia. 
b.) prijať všetky formálne písomné protesty, spolu so zálohou 300,- CHF alebo 
ekvivalentnou čiastkou a prijať k tomu adekvátne opatrenia 
c.) oznámiť akékoľvek kroky poroty Prezídiu FIPS – Mouche 
17.2. Disciplinárne opatrenia sú: 
a.) výstraha 
b.) napomenutie 
c.) neuznanie celého alebo časti úlovku pretekára 
d.) diskvalifikácia družstva alebo jednotlivca 
 
ČLÁNOK 18: SEKTOROVÍ ROZHODCOVIA 
18.1. Vo všetkých súťažiach musí byť sektorový rozhodca pre každý sektor alebo 
skupinu súťažiacich. 
18.2. Záruky, že sektoroví rozhodcovia sú znalí, kompetentní a oboznámení so 
súťažnými pravidlami a všetkými ich modifikaciami budú skontrolované a schválené 
Prezídiom FIPS-Mouche (článok 6.1.písm.d). Organizátori Majstrovstiev FIPS – Mouche 
musia zabezpečiť, že všetci sektoroví rozhodcovia sú chopní hovoriť po anglicky na 
úrovni, ktorá im umožní prediskutovať pravidlá alebo porušenie pravidiel s pretekármi. Ak 
sektorový rozhodca nedokáže hovoriť po anglicky na tejto úrovni, organizátori musia 
zabezpečit prekladateľa počas trvania Majstrovstiev a prekladateľ musí cestovať so 
sektorovým rozhodcom v oficialnej preprave na sektory, zostať s ním počas všetkých 
súťažných kôl a byť dostupný sektorovému rozhodcovi na požiadanie prekladať počas 
vypočutia 
 
ČLÁNOK 19: ÚLOHY A ZODPOVEDNOSŤ SEKTOROVÝCH ROZHODCOV 
19.1. Sektoroví rozhodcovia sú zodpovední za riadny priebeh súťaže v ich sektore alebo 
im pridelenej skupine súťažiacich 
19.2. Sú zodpovední za dohľad školenia osobných rozhodcov v ich sektore a prijatie len 
tých, ktorí sú dôkladne kvalifikovaní. 
19.3. Sú zodpovední za dozor osobných rozhodcov, aby sa zabezpečilo zaznamenanie 
presných výsledkov a uplatňovanie dodržiavania súťažných pravidiel a ich modifikácií. 
19.4. Sú zodpovední za pomoc kontrolórom pri výklade pravidiel, ak sa zdá, že došlo k 
porušeniu pravidiel alebo modifikácií. 
19.5. Sú zodpovední za kontrolu zaznamenávania podozrení z porušenia súťažných 
pravidiel alebo modifikácií a ich hlásenie medzinárodnému organizátorovi. 
19.6. V prípade podania oficiálneho protestu asistujú Porote so zbieraním informácií 
k vyriešeniu protestu. 
 



19.7. Sú zodpovední za to, že žiadna osoba okrem kapitána družstva nebude mať 
prístup k súťažiacim počas súťaží. Všetci diváci musia byť držaní v dostatočnej 
vzdialenosti, aby nerušili alebo nekomunikovali so súťažiacimi. 
19.8. Môžu im byť pridelené iné úlohy od Medzinárodného organizátora. 
 
ČLÁNOK 20: OSOBNÍ ROZHODCOVIA. 
20.1. Osobní rozhodcovia i budú zodpovední maximálne za dvoch súťažiacich súčasne. 
20.2. Budú zodpovední za presné zaznamenávanie údajov do bodovacej karty 
súťažiaceho, detailov každej bodovateľnej ryby, vrátane dĺžky do najbližšieho milimetra a 
čas úlovku. Na konci súťažného kola musia prečiarknuť všetky nevyplnené kolónky 
bodovacej časti karty. Musia sa používať bodovacie karty s pretlačou, originál bude 
odovzdaný sektorovému rozhodcovi, duplikát pretekárovi. 
20.3. Budú zodpovední za upozornenie súťažiacich pri akomkoľvek porušení súťažných 
pravidiel a ich modifikácií, ktoré sa preukázateľne vyskytne 
20.4. Musia evidovať akékoľvek porušenie súťažných pravidiel alebo ich modifikácií a 
hlásiť túto informáciu sektorovému rozhodcovi alebo medzinárodnému organizátorovi. 
20.5. Môžu im byť pridelené iné úlohy medzinárodným organizátorom alebo sektorovým 
rozhodcom. 
20.6. Hostiteľská organizácia je zodpovedná za výber osobných rozhodcov pre družstvo 
hosťujúcej krajiny z predstaviteľov iných krajín.  
20.7 Záruky, že osobní rozhodcovia sú znalí, kompetentní a oboznámení so súťažnými 
pravidlami a všetkými ich modifikaciami budú skontrolované a schválené Prezídiom 
FIPS-Mouche (článok 6.1.písm.d).  
20.8 Medzinárodný Supervízori musia byť zabezpečení organizátormi a schválení FIPS 
– Mouche. Sú súčasťou organizácie počas celého trvania Majstrovstiev. Oni dohliadajú 
na osobných rozhodcov pretekárov z hostiteľskej krajiny počas súťažných kôl konaných 
na riekach. Všetky priame náklady na Medzinárodných Supervízorov prizvaných na 
Majstrovstvá budú zahrnuté v rozpočte Majstrovstiev. 
 
ČLÁNOK 21: ŽREBOVANIE ÚSEKOV A LODÍ 
21.1. Všetky úseky musia byť jasne stanovené (definované) predtým ako sú pridelené 
súťažiacim a nesmú sa počas súťaže meniť. 
21.2. Úsek každého súťažiaceho musí byť určený žrebovaním. Žrebovanie musí 
zabezpečiť, že súťažiaci z toho istého družstva nebudú loviť na tom istom súťažnom 
úseku v sektore viac ako raz, ak je to matematicky možné, ani v susednom súťažnom 
úseku. 
21.3. Zástupca FIPS – Mouche musí dozerať a potvrdiť presnosť a spravodlivosť 
žrebovania. 
21.4 . a.) Počítačový program FIPS – Mouche na zabezpečenom počítači musí byť 
použitý na určenie čísiel lovných úsekov/lodí každému súťažiacemu. Po kontrole 
funkcionárom FIPS – Mouche je losovanie uzamknuté a zabezpečené. Na porade 
trénerov si kazdý tréner vyžrebuje číslo krajiny a písmená A, B, C, D, E pre každého 
pretekára. Zoznam rozlosovaných pretekárov v každej skupine musí byť poskytnutý 
každému trénerovi hneď po porade. 
b.)Tréner každého družstva vyžrebuje číslo, ktoré určuje číslo družstva pre krajinu. 
c.) Potom každý tréner vyžrebuje písmená od A po E pre označenie členov družstva, 
ktorí potom budú loviť spoločne v každom sektore a vytvoria podklad pre umiestnenie. 
d.) Číslo súťažného úseku/lode priradené každému pretekárovi bude oznámené 
Sektorovým rozhodcom alebo jeho povereným zástupcom až pri odchode autobusu 
k danému sektoru. 
e.) Iné metódy žrebovania sú povolené, ak ich schvál Senior zástupca FIPS – Mouche. 



21.5. Žrebovanie lode pre každého účastníka musí prebiehať tak, aby sa minimalizovala 
šanca umiestnenia súťažiacich z rovnakej krajiny v jednej lodi počas Majstrovstiev. 
21.6.Pridelenie lodníkov do lodí musí byť na základe počítačového žrebovania, aby sa 
minimalizovala šanca účasti lodníka s tým istým družstvom počas Majstrovstiev, alebo 
verejným žrebovaním tesne pred začatím súťažného kola. 
 
ČLÁNOK 22: STAROSTLIVOSŤ O ULOVENÚ RYBU 
22.1. Ak sa súťažiaci rozhodne ponechať rybu na zápis (bodovanie), musí ju podobrať 
do podberáka a v tomto doručiť osobnému rozhodcovi na zmeranie a zapísanie (odkaz 
na článok 20.2). 
22.2. Osobný rozhodca musí vytiahnuť háčik, oživiť a pustiť rybu, a dbať na to, aby ju 
nepoškodil. 
22.3. Ak súťažiaci posúdi, že ryba nie je bodovateľná alebo je pod mieru, nie je povinný 
umiestniť ju do podberáka, ale musí ju pustiť do vody bez poškodenia, najlepšie bez 
toho, aby sa jej dotýkal. 
22.4. Ak osobný rozhodca alebo iný funkcionár zistí, že vinou súťažiaceho došlo k zrane-
niu ryby, táto ryba sa nebude počítať do skóre a súťažiaci bude penalizovaný odrátaním 
bodov, ktoré sa rovnajú rybe o minimálnej platnej dĺžke. Incident musí byť nahlásený 
Porote na ďalšie posúdenie. 
 
ČLÁNOK 23: SÚŤAŽNÉ LODE 
23.1. Súťažné lode musia mať rovnakú veľkosť, úpravu, štruktúru a hnaciu silu. Lode 
použité počas majstrovstiev musia byť primeranej stability, ktorá dovoluje bezpečný lov a 
bezpečnosť, keď pretekári menia miesta alebo keď pretekár sediaci pri motore a osobný 
rozhodca potrebujú vymeniť miesto. Miestne (národná) bezpečnostné predpisy hostiteľs-
kej krajiny musia byť dodržané 
23.2. Počet osadenstva lode nesmie prekročiť jej kapacitu. 
23.3. Súťažné lode musia mať záchranné prostriedky pre každého člena posádky a 
musia obsahovať záchranné signalizačné prostriedky pre prípad núdze. 
23.4. Ak modifikácia pravidiel povoľuje použitie plávajúcej kotvy (padáku), hostiteľská 
organizácia musí zaistiť identické plávajúce kotvy (padáky) pre každú loď. Ak sa kotva 
(padák) stratí alebo sa stane nepouživateľnou, môže byť nahradená inou. 
 
ČLÁNOK 24: BODOVATEĽNÉ RYBY 
24.1. V modifikácií pravidiel musia byť špecifikované bodovateľné druhy rýb a ich miera. 
Napr.: Dĺžka sa bude merať od špičky nosa po ktorúkoľvek časť chvosta – toto musí byť 
v modifikáciách špecifikované. 
24.2. Uznaná bude len ryba chytená v hlavovej časti, to znamená až po zadný okraj 
žiabrového viečka. 
24.3. Ryba zaseknutá v časovom limite sa hodnotí vtedy, ak bude vytiahnutá do 10 min 
po ukončení súťažného kola. 
 
ČLÁNOK 25: SÚŤAŽNÝ MUŠKÁRSKY PRÚT 
25.1. V rovnakom čase môže byť použitý len jeden muškársky prút, s max. dĺžkou 12 
stôp (366 cm). 
25.2. Súťažiaci môžu mať so sebou rezervné prúty, ale počas lovu z lode, musia byť v 
demontovanom stave bez pripevneného navijáka. 
25.3. Súťažiaci sú zodpovední za nosenie a ochranu vlastného vybavenia. 
 
 
 
 



ČLÁNOK 26: SÚŤAŽNÉ MUŠKÁRSKE ŠNÚRY 
26.1. Akékoľvek továrensky vyrobené plávajúce, potápajúce alebo plávajúce 
s potápavým koncom sú povolené, okrem šnúr s oloveným jadrom. 
26.2. Súťažná muškárska šnúra musí mať minimálnu dĺžku 22 m. 
26.3. Vystrelovacie hlavy nie sú povolené. 
26.4. Nie sú povolené žiadne potápavé ani plávajúce materiály alebo zariadenia 
pripevnené ku šnúre. 
 
ČLÁNOK 27: SÚŤAŽNÉ NADVÄZCE 
27.1. Môže byť použitý jeden nadväzec monofilový vlasec akejkoľvek dĺžky. 
27.2. Nadväzce môžu byť zviazané alebo v celku, ako aj od šnúry zužované alebo v 
rovnakej hrúbke. Jedna jednoduchá slučka môže byť použitá na spojenie nadväzca na 
muškársku šnúru 
27.3. Nie sú povolené žiadne plávajúce, ani potápajúce sa materiály alebo zariadenia. 
 
ČLÁNOK 28: SÚŤAŽNÉ MUŠKY 
28.1. Súťažiaci môžu použiť plávajúce alebo potápavé umelé mušky. (Suché alebo 
mokré). 
28.2. Každá muška musí byť uviazaná na jednoduchom háčiku, bez obmedzenia 
veľkosti. 
28.3. Súťažiaci rozhoduje o veľkosti a dĺžke mušky. 
28.4.Zaťaženie mušky je povolené za predpokladu, že záťaž je ukrytá v telíčku mušky. 
Povolená je jedna viditeľná korálka (hlavička), ak maximálny rozmer nepresiahne 4 mm. 
Samotné farbenie nenahrádza navinutie telíčka mušky. 
28.5. Sú povolené max. 3 mušky, ktoré nesmú byť k sebe bližšie ako 50 cm, merané od 
očka k očku keď voľne visia. 
28.6. Všetky mušky musia byť pevne priviazané k nadväzcu tak, aby sa nemohli 
pohybovať alebo kĺzať po ňom. 
28.7. Všetky mušky musia byť uviazané na háčikoch bez protihrotov. 
 
ČLÁNOK 29: PODBERÁKY 
29.1 Materiál podberáku musí byť z mäkkej bavlny alebo iného neodierajúceho materiálu 
najvhodnejšie bez uzlov. 
29.2 Podberáky nesmú presahovať 48 stôp /122 cm/ v celkovej dĺžke, keď sú úplne 
rozložené. 
 
ČLÁNOK 30: ZÁKAZY 
30.1. Je zakázané: 
a.) lov na súťažných úsekoch súťažiacimi alebo ich agentmi v období 60 dní pred 
začatím podujatia. 
b.) Akékoľvek zapojenie Medzinárodného organizátora do riadenia družstva hosťujúcej 
krajiny v období 60 dní pred šampionátom až do skončenia. 
c.) Nešportové správanie voči súťažiacim, organizátorom alebo funkcionárom. 
d.) Akákoľvek akcia súťažiacich, organizátorov alebo funkcionárov, ktorá by mala za 
následok falošný alebo predpojatý výsledok. 
e.) Použitie fotoaparátov alebo videokamier na filmovanie úsekov a/alebo pretekárov 
družstiev iných krajín pre informovanie družstva, počas celých majstrovstiev. 
f.) Použitie rádia alebo iného elektoronického komunikačného prostriedku súťažiacimi 
počas súťažného kola. 
g.) Počas súťažného kola súťažiaci nesmie prijať radu týkajúcu sa lovu od nikoho (okrem 
svojho trénera) alebo nesmie prijať materiálnu pomoc taktiež týkajúcu sa lovu. 



h.) Používanie vyhľadávača rýb/hĺbky (sonaru) členom súťažného družstva počas 
majstrovstiev 
i.) Použitie akejkoľvek zakázanej látky/látok tvoriacej doping v súlade s zavedenými 
antidopingovými nariadeniami 
 
ČLÁNOK 31: STRATA RYBY 
31.1.V prípade straty ryby osobným rozhodcom pred meraním, bude súťažiacemu 
priznaný priemer bodov za všetky platné ryby chytené v sektore v jeho sektore v danom 
súťažnom kole 
31.2. Ryba stratená pri chytaní z lode, keď je podberaná rozhodcom do podberáka na 
žiadosť súťažiaceho, nebude hodnotená. 
 
ČLÁNOK 32: UDEĽOVANIE BODOV 
32.1. Za každú hodnotenú rybu dostane súťažiaci 100 bodov. 
32.2. Súťažiaci ďalej dostanú 20 bodov za centimeter každej hodnotenej ryby. 
Zaznamenaná dĺžka bude zaokrúhlená do ďalšieho celého centimetra pre potreby 
bodovania. 
32.3. Dĺžka ryby, ktorá je pod mieru sa nezaokrúhľuje a nebude sa zaznamenávať. 
 
ČLÁNOK 33: STANOVENIE PORADIA V PRETEKOCH. 
33.1. Všetci súťažiaci získajú umiestnenie v ich skupine na základe bodov získaných v 
každom sektore a v každom súťažnom kole majstrovstiev. 
33.2. Každý súťažiaci, ktorý neuloví hodnotenú rybu, bude mu pridelené umiestnenie 
rovnajúce sa počtu súťažiacich v sektore. Rovnaké umiestnenie dostane aj súťažiaci, 
ktorý sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní pretekov. 
33.3.Každý súťažiaci, ktorý je nútený z akéhokoľvek dôvodu prerušiť súťaž a odísť, bude 
mať zaznamenaný a hodnotený výsledok, ktorý dosiahol v stanovenom čase. 
33.4. Každému nekompletnému družstvu bude mu pridelené umiestnenie rovnajúce sa 
počtu súťažiacich v sektore za každé súťažné kolo, v ktorom člen družstva chýbal. 
33.5. Ak je rovnaký počet bodov medzi súťažiacimi v rovnakom sektore v súťažnom kole, 
kritériom pre stanovenie poradia bude počet platne ulovených rýb. Ak rovnosť pretrváva, 
súťažiacim bude pridelené rovnaké umiestnenie a ďalšie miesto/a budú voľné. 
 
ČLÁNOK 34: TÍMOVÉ A INDIVIDUÁLNE UMIESTNENIE 
34.1. Umiestnenie tímov a jednotlivcov bude určené nasledovne: 
a.) Družstvá: prvé miesto bude udelené družstvu s najnižším súčtom umiestnení 
všetkých jeho členov, a podobne budú udelené ďalšie miesta. 
b.) Jednotlivci: prvé miesto bude udelené jednotlivcovi s najnižším súčtom umiestnení, a 
podobne budú udelené ďalšie miesta. 
34.2. Výsledky náhradníka, ktorý chytal v niektorom zo sektorov viac ako jedenkrát, sa 
nebudú započítavať do súťaže jednotlivcov, ale len do súťaže družstiev. 
34.3. V prípade rovnosti umiestnenia družstiev alebo jednotlivcov, 1. kritériom na určenie 
poradia bude najvyšší počet udelených bodov, potom počet ulovených rýb a nakoniec 
najväčšia ryba. 
34.4. Ak rovnosť pretrváva aj naďalej, družstvám alebo jednotlivcom bude udelená 
rovnaká pozícia a nasledujúce umiestnenie/a budú voľné. 
 
ČLÁNOK 35: ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV 
35.1. Medzinárodný organizátor musí na prvom stretnutí kapitánov oznámiť umiestnenie 
výsledkovej tabule. 
35.2. Výsledky súťažných, vrátane individuálneho a tímového umiestnenia, musia byť 
zverejnené do 3 hodín po každom súťažnom kole. 



35.3. Denné a priebežné výsledky jednotlivcov a družstiev musia byť zverejnené denne 
do 3 hodín od ukončenia posledného súťažného kola každého dňa. 
35.4. Celkové výsledky, vrátane individuálneho a tímového umiestnenia, musia byť 
zverejnenédo 3 hodín od skončenia záverečného súťažného kola. 
 
ČLÁNOK 36: ZVEREJNENÉ VÝSLEDKY A NÁMIETKY 
36.1. Výsledky oboch súťažných kôl sútažného dňa sa stanú právoplatnými na 
nasledujúci deň o 9:00 hod. s výnimkou výsledkov posledného súťažného kola a 
konečných výsledkov Majstrovstiev, ktoré sa stanú právoplatnými 2 hodiny po 
zverejnení. 
36.2. Čas zverejnenia musí byť jasne vyznačený na výsledkových listinách. 
36.3. Je zodpovednosťou trénerov skontrolovať zverejnené výsledky. 
36.4. Ak nie sú žiadne námietky voči výsledkom, ktoré by boli následne preukázané 
počas doby zverejnenia predbežných výsledkov, budú tieto považované za právoplatné. 
36.5. Je zodpovednosťou kapitánov družstiev upovedomiť zástupcu FIPS – Mouche 
alebo medzinárodného organizátora o akejkoľvek nezrovnalosti v čo najkratšom čase. 
36.6. Len námietky podané v čase predbežných výsledkov bude Porota brať na vedomie 
pri oprave výsledkov. Po úprave, ak nastala, budú oficiálne výsledky podpísané 
zástupcom FIPS – Mouche a medzinárodným organizátorom a budú zverejnené. 
 
ČLÁNOK 37: OFICIÁLNE PROTESTY 
37.1. Oficiálny protest môže byť podaný funkcionárom, družstvom alebo zástupcom 
FIPS –Mouche, týkajúci sa porušovania súťažných pravidiel, ich modifikácií alebo štatútu 
FIPS – Mouche a neetického alebo nešportového správania alebo podvodu. 
37.2. Oficiálny protest musí byť písomný. 
37.3. Oficiálny protest musí byť odovzdaný Senior zástupcovi FIPS – Mouche alebo 
medzinárodnému organizátorovi do dvoch hodín po oficiálnom zverejnení výsledkov 
posledného súťažného kola daného dňa. 
37.4.Oficiálny protest za družstvo musí byť podaný trénerom družstva alebo vedúcim 
družstva. 
37.5. Musí byť podaný spolu so zálohou 200.- € alebo ekvivalentom tejto sumy. Ak je 
protest oprávnený, bude suma vrátená, inak prepadne v prospech fondov FIPS – 
Mouche. 
 
ČLÁNOK 38: TITULY A TROFEJE 
38.1.Družstvo, ktoré obsadí prvé miesto, bude dekorované ako tímový majster sveta. Ak 
nejde o majstrovstvá sveta je vyhlásený tímový majster súťaže. 
38.2. Víťazné družstvo majstrovstiev sveta alebo majstrovský tím súťaže obdrží 
predpísanú trofej. 
38.3. Päť pretekárov, náhradník, vedúci a tréner družstva umiestnených na 1., 2., 3. 
miestom obdržia zlaté, strieborné a bronzové medaile, podľa poradia. 
38.4. Individuálny pretekár, ktory získal prvé miesto, bude menovaný titulom majstra 
sveta alebo víťazom v súťaži jednotlivcov, pokiaľ sa nejedná o majstrovstvá sveta. 
38.5. Individuálny majster sveta alebo víťaz v súťaži dostane predpísanú trofej. 
38.6. Individuálni súťažiaci z 1., 2. a 3. miesta dostanú zlatú, striebornú a bronzovú 
medailu. 
38.7. Nebudú udeľované žiadne peňažné ani materiálne ceny v žiadnej súťaži 
organizovanej FIPS – Mouche. 
 
 
 
 



ČLÁNOK 39: ANTI-DOPINGOVÉ NARIADENIA 
39.1 Anti-dopingové nariadenia a testovanie budú pripravené a vedené hostiteľskou 
krajinou Majstrovstiev v súlade so Svetvým Anti-Dopingovým Kódexom zavedeným 
WADA v súlade so zákonmi, nariadeniami, princípmi a praktikami zavedenými 
Národnými športovými zväzmi a Národným olympijským výborom. 
39.2 Všetky Anti-dopingové nariadenia, ak sú použiteľné budú zahrnuté v Modifikácii 
pravidiel pre príslušné Majstrovstvá (vid čl. 7) 
39.3 Všetky anti-dopingové testy, ak sú použité, musia byť hradené zo zdrojov mimo 
rozpočtu Majstrovstiev. 
 
ČLÁNOK 40: JAZYK ORIGINÁLNEHO TEXTU 
40.1. Jazykom originálneho textu týchto pravidiel je angličtina. 
40.2. Súťažné pravidlá musia byť dostupné vo všetkých oficiálnych jazykoch. 
40.3. Akékoľvek nejasnosti alebo nedorozumenia sa riešia vzťahom k originálnemu 
textu. 
 
ČLÁNOK 41: PREHLÁSENIE O PLATNOSTI PRAVIDIEL 
41.1 Pôvodné súťažné pravidlá FIPS – Mouche boli odsúhlasené v čase založenia FIPS 
–Mouche v rámci CIPS v San Maríne v roku 1989 a boli potom modifikované 
a schvaľované Generálnym zhromaždením FIPS – Mouche, následne: 
a.) Bordeaux, Francúzsko, apríl 1991 
b.) Dublin, Írsko, apríl 1993 
c.) Dresden, Nemecko, máj 1995 
d.) Luxembourg, máj 1997 
e.) Poreč, Chorvátsko, máj 1999 
f.) Valladolid, Španielsko, máj 2001 
g.) Locarno, Švajčiarsko, apríl 2003 
h) Palermo, Taliansko, máj 2005  
i) Praha, Česká republika,máj 2007  
j) Dresden, Nemecko, april 2009  
k.) Rím, Taliansko, apríl 2011 
 


