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F.I.P.S. e.d.
Pravidlá pre medzinárodné súťaže družstiev v odvetví LRU P, „Národy“, Kluby, Ženy,
Mládež ( U 14, U 18, U 22) a Veteráni.
Rím 23. – 24.11.2007.
Organizácia.
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.
Za tímy, ktoré sú súčasťou klubov, môže chytať výlučne jeden pretekár cudzej
národnosti a to iba za podmienky, že je príslušníkom klubu a žije v krajine, v ktorej
klub pôsobí.
Pretekár, ktorý má byť účastníkom majstrovstiev sveta, alebo medzinárodných
pretekov družstiev, nemôže pretekať za iný štát.
Žiadny pretekár, ktorý reprezentoval v minulosti na majstrovstvách sveta alebo iných
medzinárodných pretekoch danú krajinu, nemôže pretekať za inú krajinu.
Pretekári musia vždy byť schopní preukázať svoju štátnu príslušnosť identifikačnou
kartou, cestovným pasom alebo iným dokumentom osvedčujúcim ich príslušnosť.
Identifikačný dokument bude kontrolovaný na prvom alebo druhom zasadnutí
vedúcich družstiev.
Jedine družstvá tvorené osobami národných federácií, budú pripustené na preteky
majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy.
Každá krajina má právo požiadať o usporiadanie majstrovstiev sveta až po tom, čo sa
aspoň raz za posledné tri roky zúčastnila majstrovstiev, o ktorých usporiadanie žiada.
Do konca novembra predchádzajúceho roka musí byť zaslaný predbežný program
majstrovstiev na sekretariát FIPS e.d.
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)
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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 poskytnuté všetkým krajinám účastníkom majstrovstiev
a členom FIPS e.d .( Žiadne pozvánky nebudú dávané klubom alebo individuálnym
osobám).
Vekový limit pre kategóriu mládež (U 14, U 18, U 22) a veteráni je nasledujúci:
-

U 14: menej ako 14 a viac ako 10 rokov k 31.decembru roku ktorý predchádza
majstrovstvam;

-

U 18: menej ako 18 rokov k
majstrovstvam;

31.decembru roku, ktorý predchádza

-

U 22: menej ako 22 rokov k
majtrovstvám.

31.decembru roku, ktorý predchádza

Je možný len posun o jednu vekovú kategóriu vyššie. (Jeden alebo viac
pretekárov z kategórie U 14 môže pretekť v kategórii U 18. Jeden alebo viac
pretekárov z kategórie U 18 môže pretekať v kategórii U 22).
- Veteráni: starší ako 60 rokov k 31. decembru roku, ktorý predchádza
majstrovstvám.
3. Každá krajina, ktorá je združená v CIPS-e môže postaviť iba jedno družstvo
zložené z 5 pretekárov a 1 náhradníka, ktorý musí byť nominovaný ešte pred
prvým žrebovaním.
Majstrovstva sveta pre veteránov a mládež (U 14, U 18 a U 22) budú mať zložené
družstvá zo 4 pretekárov a 1 náhradníka. Náhradníci musia byť nominovaní pred
prvým žrebovaním.
Žiaden pretekár nemôže na pretekoch pôsobiť 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.
Krajiny, ktorých družstva sa v príslušnom roku zúčastnili majstrovstiev svete
seniorov („Národy“) a majstrovstiev Európy seniorov nesmú mať v družstve viac
ako štyroch pretekárov, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev Európy na majstrovstvách
sveta seniorov.(„Národy“) ( Ak majstrovstva sveta sú skôr ako majstrovstva Európy,
platia rovnaké pravidlá. Maximálne štyria pretekári, ktorí sa zúčastnili majstrovstva
sveta, môžu sa zúčastniť majstrovstiev Európy.) T.j. Družstvo pre majstrovstva
Európy = 6 pretekárov. –Potom družstvo na majstrovstva sveta = maximum 4
pretekári ktorí sa zúčastnili na majstrovstvách Európy.
4. Preteky musia byť organizované na vodných tokoch, napr. riekach alebo kanáloch,
poprípade na iných vhodných vodných plochách, napr. jazerách alebo umelých
vodných plochách. Na vybranom mieste sa musí dať chytať po celej jeho šírke. Hĺbka
musí byť podľa možnosti po celej dĺžke pretekárskej dráhy min. 1,5 m. Minimálna
šírka vodnej plochy alebo toku musí byť 25 metrov.
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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.
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), výška účastníckeho poplatku bude podľa druhu
medzinárodného podujatia a je nasledujúca:
- 1100€ (obsahuje 8 vstupeniek na záverečný banket a 6 povolení na
rybolov)pre podujatie majstrovstiev „Národy“ a „Ženy“.
- 1000€ (obsahuje 7 vstupeniek na záverečný banket a 5 povolení na
rybolov) pre podujatie majstrovstiev „Veteráni“.
- 1000€ (obsahuje 7 vstupeniek na záverečný banket a 5 povolení na
rybolov) pre jedno družstvo podujatia „Mládež“, z ktorého 350€ bude
odrátaných FIPS e.d. Teda poplatok je 650€.
- 1500€ (obsahuje 14 vstupeniek na záverečný banket a 10 povolení na
rybolov) pre dve družstvá podujatia „Mládež“, z ktorého 700€ bude
odrátaných FIPS e.d.. Teda poplatok je 800€.
- 2000€ (obsahuje 21 vstupeniek na záverečný banket a 15 povolení na
rybolov) pre tri družstvá podujatia „Mládež“, z ktorého 1050€ bude
odrátaných FIPS e.d. Teda poplatok je 950€.
K údajom o záverečnom bankete nesmie chýbať večera 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 stanovený poplatok musia
usporiadateľskej krajine hradiť.
Družstvá, ktoré vyplnia prihlášku a zaviažu sa zúčastniť majstrovstiev, ale
nezúčastnia sa, musia vo všetkých prípadoch zaplatiť usporiadateľovi stanovený
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poplatok. Národy, v prípade nedodržania tohto pravidla, dostanú v budúcnosti zákaz
účasti a organizácie majstrovstiev sveta
Všetky zúčastnené národné tímy musia povinne informovať usporiadateľskú krajinu o
ich dátume príchodu aspoň 1 týždeň pred prvým tréningovým dňom. Národný tím,
ktorý sa nedostaví na povinný piatkový tréning, bude diskvalifikovaný a nesmie sa
zúčastniť majstrovstiev (pozri zoznam sankcií; čl. 31 § c).
Usporiadajúca krajina uvedie v programe o akcii zoznam hotelov, možného
ubytovania a kempov situovaných v okruhu 20 km.
Jednotlivé majstrovstvá
kalendárom:

musia

byť

zorganizované

v súlade

s nasledujúcim

Majstrovstvá sveta KLUBOV
Majstrovstva EURÓPY

- medzi 1. a 15. júnom
- posledný koniec týždňa v júni alebo prvý
koniec týždňa v júli.
Majstrovstva sveta VETERÁNI - druhý koniec týždňa v júli.
Majstrovstva sveta MLÁDEŽ (U14, U18, U22) – posledný koniec týždňa
v júli alebo prvý koniec týždňa v auguste.
Majstrovstva sveta ŽENY
- medzi 15. až 30. augustom.
Majstrovstva sveta NÁRODY
- medzi 1. a 15. septembrom.
6. Pretekári musia mať počas pretekov k dispozícii miesto, ktoré je min. 10 a max. 20
metrov široké. Šírka jednotlivých pretekárskych miest sa určí v spolupráci
s technickou komisiou. Jednotlivé pretekárske miesta oddeľuje po oboch stranách
neutrálna zóna s max. šírkou 1 meter (neutrálna zóna môže byť užšia alebo môže byť
zrušená).
Každé pretekárske miesto musí byť zreteľne oddelené od priestoru pre divákov.
Z tohto dôvodu usporiadateľ môže postaviť provizórne ohradenie alebo vymedziť
priestor pomocou lana či viditeľnej pásky, a to v adekvátnej vzdialenosti od brehu
(odporúča sa vzdialenosť aspoň 10m). Navyše, usporiadateľ musí medzi diváckym a
pretekárskym priestorom vytvoriť priechod (koridor) určený pre členov tímov
dohliadajúcich nad regulárnosťou pretekov. Tento koridor nesmie byť využívaný
pretekármi k odkladaniu svojho náradia.
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.
Usporiadateľ musí označiť každé pretekárske miesto tabuľkou s menom a
národnosťou pretekára, ako aj počtom ulovených rýb Tento údaj musí byť
obnovovaný každú hodinu.
Schôdza vedúcich družstiev. (team manager)
7. Bude vhodná pre stretnutie hlavného usporiadateľa s vedúcimi družstiev. V prípade,
že vedúci družstva alebo jeho zástupca nebude prítomný, prezident FIPS e.d. alebo
jeho zástupca bude ho nahradia pri žrebovaní..
1. schôdza – vo štvrtok popoludní alebo dva dni pred prvým kolom pretekov.
Počas prvého stretnutia sa predstaví medzinárodná porota, a to v súlade s čl. 28
týchto pravidiel. Následne prebehnú tieto body stretnutia:
1 - Prezencia národných tímov
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2 - Určenie poradia žrebovania podľa abecedného zoznamu pre žrebovanie
prvých pretekov.
3 - Informácie o priebehu majstrovstiev.
K lepšiemu poznaniu hlavného rozhodcu bude tento predstavený na schôdzi
kapitánov družstiev.
2. schôdza – v piatok popoludní alebo predvečer prvého kola pretekov.
Žrebovanie sektorov (A,B,C, atď.) pre každého pretekára jednotlivých národných
družstiev pre prvé kolo pretekov.
3. schôdza – ráno pred prvým kolom pretekov.
Žrebuje sa rozdelenie pretekárov
sektorov.

pomocou programu do pretekárskych

4. schôdza – večer po prvom kole pretekov.
Vyhlásia sa dosiahnuté výsledky zúčastnených družstiev po prvom dni pretekov.
Žrebovanie sektorov (A,B,C, atď.) pre každého pretekára jednotlivých národných
družstiev pre druhé kolo pretekov.
5. schôdza - ráno pred druhým kolom pretekov.
Žrebuje sa rozdelenie pretekárov
sektorov.

pomocou programu do pretekárskych

. Žrebovanie.
8. Žrebovanie pre každé kolo sa musí konať aspoň 180 minút pred začiatkom pretekov, a
to pod dohľadom organizátorov a za prítomnosti kapitánov družstiev alebo ich
zástupcov a zástupcov FIPS e.d.
Pre obidva preteky platí, že priradenie pozícií 5 pretekárom (4 pre „Veteránov“ a
„Mládež“) do ich sektorov sa koná pripraveným žrebovaním. Toto zabezpečuje, že
všetci pretekári jedného družstva budú zadelení do piatych sektorov (do štyroch pre
„Veteránov“ a „Mládež“). Žrebovanie pre prvé preteky vykonané na zhromaždení
kapitánov bude dovoľovať pretekárov družstiev rozdeliť do piatych ( pre „pánov“
štyroch) sektorov pre druhé preteky. Žrebovací systém sa pripravuje pre ľubovolný
počet zúčastnených družstiev.
9. Na tečúcich vodách – riekach a kanáloch – sa pretekárske miesto 1 musí nachádzať
vždy proti prúdu. (Číslovanie sa robí vždy postupne proti prúdu – pozn.) Na jazerách
a umelých vodných plochách sa pretekárske miesto 1 musí nachádzať vždy na ľavej
strane a sektory postupujú zľava doprava. (proti pohybu hodinových ručičiek - pozn.
10. Kapitáni dostanú pretekárske chrbtové číslo pre každého člena svojho družstva.
Chrbtové čísla pre kapitánov budú zelené (budú poskytnutéí 2 kusy pre každé
družstvo) a jedno číslo pre náhradníka bude červené. Chrbtové čísla pre pretekárov
budú pre každý sektor inej farby. (mimo zelenej a červenej)
Všeobecné pravidlá.
11.

a)Každý pretekár má 120 minút na prípravu. Hneď ako sa pretekári dostavia do svojho
sektoru, musia mať na sebe pretekárske číslo a musia položiť všetko svoje náčinie
do vyznačeného pretekárskeho miesta bez toho, aby sami do neho vošli (zákaz sa
týka aj tých, čo pomáhajú pretekárom prenášať ich náradie). Nie je dovolené
pripravovať sa na preteky pred zaznením oficiálneho signálu. Až potom môžu
pretekári vojsť na svoje pretekárske miesto. Počas prípravy nesmie byť pretekárom
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poskytovaná žiadna pomoc zvonka. Pretekárom je možné priniesť ďalší potrebný
materiál iba do zaznenia signálu na kŕmenie. Podať im ho však môže iba ich osobný
rozhodca. Po signále je zakázané poskytnúť pretekárom akýkoľvek ďalší materiál
(nástrahy, vnadiace zmesi alebo náradie). Výnimku tvoria náhradné diely v prípade
zlomenia prútu, ktoré však smie pretekárovi podať iba osobný rozhodca. Okrem
toho môže rozhodca pomôcť pretekárovi rozdeliť zlepené diely deličky alebo iného
prútu..
Nástrahy a návnady sa môžu pretekárovi priniesť aj počas prípravy. Po uskutočnení
kontroly nástrah a návnad je zakázané podávať pretekárom ďalšie nástrahy alebo
návnady. Až do signálu, ktorý povoľuje vstup do boxu, môzu pretekári a ich
pomocníci pripravovať krmivo a návnady mimo boxu. Po signále, ktorý dovoľuje
vstup do boxu a kontrole pretekára, príprava môže pokračovať za pomoci
pomocníkov mimo box alebo pretekárom v boxe.
b) Pretekári nesmú z vnadiacej zmesi zhotovovať gule pred uskutočnením kontroly
nástrah a návnad. Táto kontrola nevytvára povolenie, že pretekári sú oprávnení
k lovu.
Pretekári môžu prísť na vyžrebované pretekárske miesto vlastným dopravným
prostriedkom.
12.

Na každé pretekárske miesto je pridelený jeden osobný rozhodca a každý sektor má
svojho sektorového rozhodcu. Každý osobný aj sektorový rozhodca musí poznať
všetky pravidlá pretekov.
Hlavný rozhodca má právo kontrolovať nasledovné (aj s pomocou člena Výkonného
výboru FIPS-u):
a)

množstvo vnadiacej zmesi (keď je pripravená na použitie – navlhčená a
preosiata - vrátane zeminy, štrku, kukurice, konopných semien, atď. a iných
prísad, ktoré neuškodia živočíchom a rastlinstvu žijúcim vo vode) je limitované
na sedemnásť litrov pre všetky majstrovstvá. Výkonný výbor FIPS-u môže toto
množstvo zmeniť na základe návrhu technickej komisie.

b)

množstvo nástrah (všetky pripravené nástrahy budú odmerané v nestlačenom
stave). Pri všetkých majstrovstvách je limitované na dva a pol litra, z čoho
patentky môžu tvoriť max. jeden liter. Výkonný výbor FIPS-u môže toto
množstvo zmeniť na základe návrhu technickej komisie.

c)

pretekári prítomní pri kontrole majú iba povolené množstvá nástrah a návnad,
ktoré sú povolené v pravidlách. V prípade nesúladu pretekár bude pokarhaný
(čl. 37 písm.a). Zoznam pretekárov, ktorí boli pokarhaní, bude zverejnený na
porade kapitánov družstiev. Ak priestupok je opakovaný ppočas druhého kola
alebo na ďalších majstrovstvách, pretekár bude diskvalifikovaný ako opakujúci
sa priestupca.(čl.32 písm.b).
Vnadiace zmesi musia byť pred vykonaním kontroly pripravené v odmerných
nádobách a živé nástrahy v škatuliach „ oficiálnych rozmerov“. Pretekári
musia byť povinne vybavení vlastnými nádobami a škatuľami správnych
veľkostí. Pretekári, ktorí nebudú mať predpísané nádoby, budú penalizovaní
vo výsledkovej tabulke sektora. (Príklad: pretekár, ktorý nemal predpísané
nádoby, bol na konci daných pretekov hodnotený na 5. mieste. Dostane 6.
bodov namiesto 5. Pretekár na 6 mieste rozhodne bude mať 6 bodov).
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Ak budú prezentovane vodné larvy (larvy pakomárov, „joker“), musia byť
v samostatnej nádobe (napr. 1 liter larvy pakomárov, len tento môže byť
použitý). Nádoby musia byť uzatvorené mimo používané prostriedky v daných
podmienkach.(napr. lepidlo nemôže sa používať, musí mať uzatvorené viečko).
d)

po vykonaní kontroly sa odoberie prípadný nadbytok živých nástrah alebo
vnadiacich zmesí.

Osobný rozhodca musí:
a)
b)
c)
d)

kontrolovať úlovkovú sieť
kontrolovať správanie pretekára, za ktorého je zodpovedný
zisťovať a zapisovať každú ulovenú rybu.
Po skončení pretekov strážiť úlovok pretekára a zakázať všetkým nepovolaným
osobám vojsť na pretekárske miesto pred príchodom vážiacej skupiny. Spolu so
svojím pretekárom podpíše vážiaci protokol, v ktorom je uvedená celková
hmotnosť úlovku.
13. Pretekári musia rešpektovať všetky zákonom schválené miery pre jednotlivé druhy rýb,
ak sa nimi treba riadiť pri daných pretekoch ( pravidlá jednotlivých krajín). Tieto miery
musia byť zverejnené na stretnutí kapitánov ( kapitáni musia o nich oboznámiť
pretekárov svojho tímu). Všetky ryby musí pretekár hodiť živé do pretekárskej
úlovkovej siete. Úlovková sieť musí mať minimálny priemer 50 centimetrov a
minimálnu dĺžku tri metre. Pretekár musí počas preteku ponoriť do vody podľa
možností čo najdlhšiu časť sieťky. Na hromadenie úlovku nie je dovolený žiaden iný
systém. Všetci pretekári musia mať vlastné úlovkové siete, ak im ich nezabezpečí
organizačný výbor usporiadateľskej krajiny. Každý rybár, ktorý dá odvážiť poškodenú
alebo zranenú rybu, bude sankcionovaný.
14. Zloženie vnadiacich zmesí a nástrah musí byť prírodného pôvodu. Je zakázané používať
výrobky z kovu. Umelé návnady ako sú imitácie červov, húseníc priadky morušovej,
nočných motýlov (mora), laríev pakomárov a.pod. sú zakázené
Všetky nadbytočné vnadiace zmesi a nástrahy je zakázané počas tréningov aj samotných
pretekov hádzať do vody.
15. Súťaž sa odohráva v sektoroch, v dvoch pretekoch, z ktorých každý trvá tri hodiny.
V prípade núteného prerušenia pretekov (napr. búrka) sa pretek považuje za platný ak
trval minimálne jednu hodinu
16. Každý pretekár je povinný plne sa riadiť pravidlami pretekov.
17. Rybársky vlasec musí byť povinne vybavený plavákom a jednoháčikom. Je zakázané
preťažovať plavák (hmotnosť záťaže na vlasci nesmie byť vyššia ako kapacita použitého
plaváku). Je prísne zakázané chytať na dne vodného toku, či už s plavákom alebo bez
neho a nie je povolená montáž nadväzcu alebo záťaže na spôsob derivácie. Okrem toho
sa nesmie chytať na blyskáče, umelé muchy či živé alebo mŕtve rybky.
Hlavná časť záťaže nesmie v žiadnom prípade ležať na dne. 10% celkovej hmotnosti
záťaže môže ležať na dne. V prípade lovu v silnom prúde musí pretekár umiestniť na
vlasec takú záťaž, ktorá nenaruší prirodzený pohyb vlasca v prúde. V prípade lovu
„pridržovaním“ musí rybársky vlasec pi svojom pustení progresívne plávať dolu
prúdom.
V prípade, že člen poroty zbadá alebo mu je oznámené, že niektorý pretekár počas
preteku evidentne porušil niektorý z prvých dvoch paragrafov čl. 17 a čl. 35, má
právomoc žiadať prekontrolovanie pretekárovho vlasca alebo preverenie dĺžky prútu
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podozrivého pretekára, pričom nemusí počkať na koniec preteku. V podobnom prípade
pretekár nesmie medzitým zmeniť rozloženie systému (polohu plaváka, hmotnosť
závažia atď.). Ak daný pretekár odmietne akceptovať kontrolu alebo zmení systém na
vlasci, bude predvolaný pred porotu.
Nástraha na háčiku nesmie byť nalepená musí byť na hrot napichnutá.
Úlovok platí aj vtedy, ak sa nechtiac napichne na háčik aj mimo papule.
Je zakázané používanie znečistených háčikov
Vedomé podsekávanie rýb je zakázané, vrátane tréningu.
18. Pretekári môžu mať pripravený na lov ľubovoľný počet prútov, ale môžu loviť len
jeden z nich.
19. Používať sieťku môžu iba pretekári.
20. Pretekári nesmú dostávať cudziu pomoc. Do pretekárskeho priestoru má povolený
prístup výhradne kapitán vlastného družstva, ktorý ako jediný môže dávať pretekárovi
ústne rady. Kapitán nemá prístup do pretekárskeho priestoru pretekára, ktorý nepatrí do
jeho družstva.
21. Je povolené používať pretekárske plošiny s maximálnymi rozmermi 1 x 1 m tak, aby na
nich pretekár mohol stáť. Tieto musia byť postavené v priamej čiare mimo vodu.
(Rozhodnutie technickej komisie o usporiadaní pretekov môže povoliť plošiny čiastočne
vo vode.) Prídavné plošiny môžu byť postavené v línii s hlavnou plošinou a slúžia
jedine na odloženie materiálu pretekára.
V prípade, že je potrebné vyznačiť vyrovnanie (lanom, značkami a pod.) pretekárov,
musí byť toto vykonané pred plánovaným tréningom.
22. Pretekári smú využívať ľubovoľne celý svoj pretekársky úsek. Nemôžu vstupovať do
neutrálneho priestoru a nemôžu v neutrálnom priestore kŕmiť ani loviť. Vo svojom
pretekárskom priestore sa pretekári môžu pohybovať a správať sa čo najtichšie.
V oboch neutrálnych zónach nad a pod pretekárskym priestorom je zakázané loviť a
vnadiť. To isté platí aj pre pretekárske miesta, ktoré sú nad a pod daným pretekárskym
miestom, a to v prípade, že neutrálne zóny boli zrušené. Ryby ulovené pretekárom v
jednej z neutrálnych zón alebo na pretekárskom mieste jedného zo susedov sa budú
považovať za neplatné a pretekár ich musí hodiť okamžite späť do vody. Ak pretekár
odmietne uposlúchnuť a hodí ulovenú rybu do sieťky bez predchádzajúceho súhlasu
rozhodcu, musí osoba poverená vážením odvážiť po skončení preteku najväčšiu rybu
takéhoto pretekára osobitne, a zapísať jej hmotnosť do pretekárovej karty. Po rozhodnutí
poroty sa táto ryba anuluje alebo pripíše k hmotnosti ostatných ulovených rýb.
Fotografisti a kameramani môžu vstúpiť do neutrálnych zón (ak tieto existujú), avšak
iba po predchádzajúcom súhlase pretekárov a ich osobných rozhodcov. V pretekárskom
priestore nemôžu prekročiť hranicu 2m od rady pretekárov. Hranicu zakázaného pásma
pre fotografistov a kameramanov musia označiť organizátori. V prípade, že neurálne
priestory nie sú vytýčené, fotografovia a kameramani s povolením pretekárov a
osobných rozhodcov môžu pobudnúť na hranici príslušného boxu. Jednako ale
fofografovia a kameramani nemôžu
prekročiť hranicu 2 metrov vytvorenú
oraganizátormi za pretekármi.
23.Pretekári musia počkať na prvý signál, až potom môžu vojsť na svoje pretekárske
miesta. Po zaznení signálu si pretekári môžu začať pripravovať náčinie, merať hĺbku
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vody, skúšať rôzne systémy, pripravovať vnadiace zmesi a hodiť do vody sieťku. Majú
k dispozícii celkovo 120 minút na prípravu.
Po zaznení druhého signálu môžu pretekári začať s hlavným kŕmením (táto fáza trvá 5
minút). Vnadiace gule na hlavné kŕmenie si môže pretekár pripraviť počas prípravného
času po vykonanej komisionálnej kontrole krmiva a návnad.
Počas fázy kŕmenia je povolené kŕmiť ručne dopredu pripravenými guľami, obojručne
kŕmiť prakom alebo kŕmiť pomocou „pohárika” pripevneného na deličke. Vnadiacu
zmes môže pretekár pripraviť a hádzať do vody výlučne bez pomoci akýchkoľvek
predmetov alebo nádobiek (rozpustné rukávce, vrecká, krmítka, atď.). Pri meraní hĺbky
vody a používaní deličkového „pohárika” je dôležité, aby pretekár poznal maximálnu
povolenú dĺžku prútu. Keď na kŕmenie sa používa prút s pohárikom, môže byť nad
vodou použitý len jeden prút. (Súčasné použitie druhého prútu na kŕmenie je zakázané.)
Tretí signál označuje začiatok pretekov, počas ktorého smie pretekár iba ľahko
prikrmovať (ľahké prikrmovanie znamená hádzať vnadiacu zmes, pričom sa môže
používať iba jedna ruku a stláčať krmivo iba v nej, na stehno, o vedro a pod.). Krmivové
guľky nesmú byť v žiadnom prípade pripravené skôr, ešte pred začatím vlastných
pretekov (tretí signál).Na ľahké kŕmenie môžu byť použite zlepené larvy, vyberané len
jednou rukou, ale na ich prípravu do tvaru guliek môžu byť použité obe ruky. Guličky
na ľahké kŕmenie nesmú byť vytvárané pred začiatkom pretekov (tretí signál).
Štvrtý signál oznamuje pretekárom, že majú už iba 5 minút do konca pretekov..
Piaty signál oznamuje koniec pretekov.. Po tomto signále sa pretekárom nerátajú žiadne
ďalšie ryby, iba tie ktoré sa pretekárom podarilo vytiahnuť z vody do vzduchu skôr, ako
zaznel signál.
Zvukové signály pre jednotlivé fáze pretekov majstrovstiev sú krátke. Vo všetkých
prípadoch je rozhodujúäci začiatok signálu.
24. Osobný rozhodca môže počas pretekov stáť za pretekárom, napravo alebo naľavo od
neho, ale tak, aby ho nevyrušoval. Môže však kedykoľvek skontrolovať úlovkovú sieťku
pretekára. Úlovková sieťka musí byť umiestnená tak, aby na ňu osobný rozhodca videl.
Všetky ulovené ryby musia zostať v úlovkovej sieťke živé až do príchodu vážiacej
skupiny.
Váženie.
25. Váženie musí uskutočniť 5 vážiacich skupín, z ktorých každá musí mať 5 členov.
Jedna osoba je zodpovedná za váženie.
Druhá osoba zapisuje hmotnosť ulovených rýb do oficiálnych dokladov.
Ostatné tri osoby robia všetky ostatné pomocné úkony.
V každom sektore musí byť k dispozícii váha. Nádoby určené na váženie úlovkov musia
mať na dne diery, aby z nich vytiekla voda.
Hmotnosť sa musí byť udávaná v gramoch.
Ak budú chytené veľmi malém rybky, ktoré nie je možné zaznamenať na stupnici váhy
(stupnica neukazuje zmenu), pretekár bude klasifikovaný podľa toho aké množstvo ich
bolo chytené a umiestnenie bude medzi pretekármi ktorí boli kvalifikovaní podľa váhy
rýb.
26. Až do príchodu vážiacej skupiny musí pretekár nechať sieťku s rybami vo vode.
Členovia vážiacej komisie musia s ulovenými rybami narábať opatrne. Ryby musia
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odvážiť, a nie rátať. Po vážení musia ryby opäť vložiť do sieťky pretekára a tú okamžite
ponoriť späť do vody. Tento systém umožňuje kompetentným funkcionárom opätovne
úlovok prevážiť, v prípade sťažností. Ryby musia byť vložené do vody opatrne (s
výnimkou pravidiel danej krajiny).
27. Pri vážení musí byť prítomný aj pretekár, ktorý spolu s vážiacou skupinou kontroluje
hmotnosť a podpisuje protokol, na ktorom je zaznamenaná hmotnosť úlovku. Po
ukončení váženia v celom sektore, vrátení rýb do vody a podpísaní protokolu porota
neakceptuje žiadne dodatočné sťažnosti týkajúce sa váženia a jeho výsledkov.
Porota.
28. Medzinárodná porota má za úlohu riešiť všetky podané sťažnosti a aplikovať prípadné
sankcie v súlade s pravidlami. Porota nadobúda svoje právomoci hneď po prvom
stretnutí kapitánov.
Porota sa skladá z nasledujúcich členov:
- prezidenta FIPS-u alebo ním povereného zástupcu
- generálneho sekretára FIPS-u
- členov výkonného výboru FIPS-u a členov technickej komisie a environmentálnej
komisie, ktoré sú prítomné na majstrovstvách
- delegáta zastupujúceho usporiadateľskú krajinu, ak nepochádza z tej istej krajiny
ako hore uvedení členovia s výnimkou prezidenta (alebo jeho zástupcu), ktorý sa
automaticky stáva predsedom poroty.
Ak pravidlá majstrovstiev poruší pretekár alebo drudružstvo pochádzajúci z tej istej
krajiny ako niektorý z členov poroty, daný člen sa nesmie zúčastniť na hlasovaní (s
výnimkou predsedu poroty).
Členovia poroty musia mať počas pretekov pásku „POROTA” a musia sa pohybovať
pozdĺž pretekárskej dráhy, aby boli nablízku, ak chce niekto podať sťažnosť. Miesto, na
ktorom sa bude jeden alebo viacerí členovia poroty zdržovať počas preteku, musí byť
dopredu oznámené všetkým pretekajúcim družstvám.
29. Všetky sťažnosti, okrem tých, ktoré sa týkajú umiestnenia jednotlivých družstiev alebo
pretekárov, musia byť podané do 1 hodiny po skončení pretekov.. Sťažnosti môžu byť
podávané ústne, ale následne musia byť predložené v písomnej forme.
Sťažnosti týkajúce sa umiestnenia je potrebné podať najneskôr do 30 minút po vyhlásení
oficiálnych výsledkov. Čas zverejnenia je označený na oficiálnej výsledkovej listine. Ku
každej písomnej sťažnosti predloženej porote musí sťažovateľ priložiť kauciu 55 €. Ak
porota uzná sťažnosť za neoprávnenú, kaucia prepadne v prospech FIPS e.d..
Všetky porušenia pravidiel a upozornenia musia byť adresované porote, ktorá je
jediným oprávneným orgánom s rozhodovacou právomocou a pri vážnom porušení
pravidiel môže previnilca diskvalifikovať. Pretekár, proti ktorému je vedené
disciplinárne konanie, musí byť o tom okamžite informovaný.
Porota ako aj všetci hlavní rozhodcovia musia dohliadať nad dodržovaním všetkých
pravidiel, a musia preto dokonale poznať ich obsah.
30. Porota a kapitáni jednotlivých družstiev musia dostať od organizátorov majstrovstiev
pravidlá publikované v 2 oficiálnych jazykoch FIPS e.d.
Medzinárodná porota rozhoduje na základe jednoduchého väčšinového systému.
V prípade rovnosti hlasov má prezident FIPS e.d. alebo jeho zástupca rozhodovaciu
právomoc.
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Všetci členovia výkonného výboru FIPS e.d. musia byť označený identifikačnou kartou
a môžu sa pohybovať v oficiálnom koridore určenom pre kapitánov a organizátorov.
Identifikačná karta musí mať platnosť zhodujúcu sa s platnosťou štvorročného mandátu
člena výkonného výboru.
Sankčný poriadok.
31. Uplatňujú sa nasledovné sankcie:
a) Upozornenie v prípade porušenia článkov 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22, 23 a 26.
b) Diskvalifikácia v prípade porušenia článkov 11b, 17 a 35 a po druhom
upozornení po porušení článkov 11a, 12c, 13, 14, 19, 20, 22 a 23.
c) Diskvalifikácia krajiny v prípade porušenia článkov 37b-1 a 37b-3.
d) V prípade diskvalifikácie niektorého z pretekárov sa mu pripisuje počet bodov
rovnajúci sa počtu zúčastnených krajín + 1. Ak je niektorý z pretekárov
diskvalifikovaný, pretekárom, ktorí sa umiestnili v poradí za ním, zostáva
pôvodné umiestnenie (napr: pretekár skončil na 8. mieste a bol
diskvalifikovaný, nasledujúci pretekári si zachovávajú pôvodné umiestnenie 9,
10, 11, atď. )
e) Ak dostane upozornenie niektoré národné družstvo, zapíše sa to do
dokumentácie danej krajiny a zostáva to archivované počas 3 rokov. V prípade
ďalšieho porušenia pravidiel počas 3-ročného obdobia sa porušenie bude
považovať opätovné.
f) Ak dostane upozornenie pretekár, toto upozornenie sa zapíše do jeho osobnej
karty na obdobie 3 rokov. V prípade nového porušenia pravidiel sa porušenie
bude klasifikovať ako opätovné, a porota vyvodí dôsledky na základe
opätovného porušenia pravidiel FIPS e.d.
g) 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.
32. Členovia Výkonného výboru FIPS e.d. majú právo voľného vstupu na pretekársku trať
a môžu si zaznamenávať každé porušenie pravidiel.
Hodnotenie.
33. 1. Hodnotenie družstiev.
A – Prvé preteky.
a) Body dosiahnuté členmi družstva v sektoroch sa sčítajú. Ak viacerí
pretekári v sektore dosiahnu rovnaký počet bodov, dostanú poradie
rovnajúce sa aritmetickému priemeru.
Príklad 1:
Pretekári na 5 a 6 mieste dosiahli rovnaký výsledok. Ich poradie bude:
(5+6) : 2 = 5,5.
Príklad 2:
Pretekári na 8, 9 a 10 mieste dosiahli rovnaký výsledok. Ich poradie bude:
(8 + 9 + 10) : 3 = 9 alebo (8 + 10) : 2 = 9
(4 + 5 +6 + 7) : 4 = 5,5 alebo (4 + 7) : 2 = 5,5
b) Družstvo ktoré dosiahlo najnižší súčet bodov bude hodnotené na 1.mieste.
Oficiálne pravidlá FIPS e.d.
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c) Pretekárom bez úlovku bude pridelený počet bodov rovnajúci sa priemeru
nepridelených miest v sektore.
Príklad 1:
V sektore lovilo 24 pretekárov. 12 pretekárov získalo poradie 1 až 12.
Ostatní boli bez úlovku. Títo dostanú umiestnenie:
(13+24):2 = 18,5
Príklad 2:
V sektore lovilo 29 pretekárov. 5 pretekárov získalo poradie 1 až 5. Ostatní
boli bez úlovku. Títo dostali umiestnenie:
(6+29):2 = 17,5
Príklad 3:
V sektore lovilo 29 pretekárov. 26 získalo poradie 1 až 26. Pretekár bez
úlovku dostane poradie:
(27 + 29) : 2 = 28.
V sektoire lov í 29 pretekárov. 28 získalo poradie 1 až 28. Pretekár bez
úlovku dostane poradie:
(29+29):2=29.
B – Druhé preteky.
O umiestnení sa rozhoduje rovnakým spôsobom ako u prvých pretekoch.
C – Celkové hodnotenie.
a) Sčíta sa dosiahnuté poradie členov družstva v oboch pretekoch. .
Družstvo , ktoré získa najnižší súčet poradí bude na prvom mieste.
b) V prípade zhodnosti poradia viacerých družstiev , je lepšie to, ktoré
v oboch pretekoch získalo väčší počet bodov. (Väčšiu hmotnosť rýb).
c) V prípade zhodnosti aj predchádzajúceho kritéria, bude lepšie to,
ktorého jednotlivec ulovil najväčšiu hmotnosť.
2. Hodnotenie jednotlivcov
a) Sčítajú sa umiestnenia pretekára v jednotlivých pretekoch. . Najnižší súčet
znamená prvé miesto t.j. majster sveta jednotlivcov.
b) V prípade zhodnosti viacerých pretekárov, rozhoduje súčet hmotností
ulovených rýb v oboch pretekoch príslušnými pretekármi.
c) V prípade opakovanej zhodnosti, víťazí ten pretekár, ktorý dosiahol najväčšiu
hmotnosť ulovených rýb v prvých alebo druhých pretekoch.
d) Ak zhodnosť pretrváva sčítajú sa vyžrebované čísla prvých a druhých
pretekov. Rozhoduje vyšší súčet.
e) Pretekári, ktorí pretekali iba v jednom z pretekov, zaradia sa na koniec
výsledkovej listiny jednotlivcov v poradí, v akom sa medzi sebou umiestnili.
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34. Umiestnenie družstiev a jednotlivcov zostavuje usporiadateľský organizačný výbor za
prítomnosti prezidenta FIPS e.d. alebo jeho zástupcu, prípadne za prítomnosti
všetkých členov poroty.
Dĺžka rybárskych prútov.
35. Dĺžka rybárskych prútov je limitovaná:
- 10 m pre kategóriu U-14
- 11.5 m pre kategóriu U-18
- 11.5 m pre kategóriu žien.
- 11,5 m pre kategóriu veteráni
- 13 m pre kategórie U-22, národy a kluby.
Napriek týmto limitom je povolený lov na prút s navijákom
Poistenie.
36. Usporiadateľ je povinný uzatvoriť poistenie o povinnom ručení pre organizovanie
celých pretekov. Potvrdenie o uzatvorení poistky musí usporiadateľ odovzdať
prezidentovi FIPS e.d. najneskôr 2 mesiace pred majstrovstvami.
Tréning.
37. a) Oficiálny tréning sa musí konať na mieste konania pretekov.
b) Pre oficiálnu pretekársku dráhu platia nasledujúce obmedzenia:
-

1) 15 dní pred majstrovstvami zákaz lovenia rýb. Počas týchto 15 dní, je
zakázaný tréning na trati predĺženej o 500 metrov proti prúdu a po prúde
včítane protiľahlých brehov kanálov, riečok a riek všetkým zúčastneným
družstvám.
Okrem zatvorenej časti, trať bude prístupná pre návštevy a chytanie rýb
(Miestna uzatváracia doba a špeciálne podmienky pre chytanie rýb –
písomné povolenia pre chytania rýb – budú rešpektované). Ak trať je stále
uzatvorená pre lov rýb, bude sprístupnená najmenej dva víkendy (Dátumy
budú uvedené v programe).

- 2) Pre majstrovstva sveta kategórií „národy“, „kluby“ a „ženy“ 5 dní
oficiálneho tréningu (pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok dopoludnia).;
Pre kategóriu „mládež“ štyri dni oficiálneho tréningu (utorok. streda
štvrtok a v piatok dopoludnia);
Pre kategóriu „veteráni“ tri dni oficiálneho tréningu (streda štvrtok
a piatok dopoludnia).
Počas oficiálnych tréningových dní celá pretekárska trať (4 sektory)
budú rozdelené na tri časti (t.j. pre prípad 10 národov sektory budú 100
m x 4 = 400 m /3 = 133,33 m)
- 3) Tréning v piatok dopoludnia je povinný pre všetky zúčastnené krajiny a všetky
druhy majstrovstiev (kompletné tímy vrátane všetkých ich pretekárov).
Počas neho musia všetci rešpektovať hrubé aj jemné kŕmenie tak, ako počas
obyčajného tréningu.
- 4) 2 dni preteky (sobota a nedeľa).
c) Aby mali všetky zúčastnené krajiny možnosť trénovať na oficiálnej pretekárskej
dráhe počas 5 (národy, kluby, ženy), 4 (mládež) a 3 (veteráni) dní pred
majstrovstvami sú organizátori povinní prideliť každému tímu každý deň inú časť
Oficiálne pravidlá FIPS e.d.
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pretekárskej dráhy nazvanej RING a to na základe predchádzajúceho žrebovania
medzi 8 až 10 hodinou dopoludnia prvého dňa tréningu. (je potrebné, aby
v programe bol zahrnutý čas a miesto žrebovania).Každý RING bude pozostávať
zo 6 miest na rybolov pre kategórie majstrovstiev národy, kluby a ženy a 5
miest na rybolov pre kategóriu majstrovstiev mládež a veteráni. Žrebovanie
RING-ov bude vykonávané (systém pre žrebovanie je zostavený FIPS e.d.
a bude poskytnutý usporiadajúcej krajine) tak, aby národné družstvá
vystriedali počas tréningových dní všetky pretekárske sektory.
Počas prvých 4 tréningových dní (národy, kluby, ženy) 3 (mládež) a 2 (veteráni)
organizátori určia začiatok tréningu a ukončenia tréningu pomocou akustických
signálov, napr:
-

10.30 - hrubé kŕmenie a lovenie až do 13,30 hod.
15.00 hod. výhradne ľahké kŕmenie (hrubé kŕmenie je zakázané) a lovenie do
18,00 hod.
13.30 ÷ 15.00 hod. nie je dovolený rybolov
Pred 10,30 hod. a po 18,00 hod. nie je dovolený rybolov.
Všetky tímy sú povinné dodržovať časový poriadok tréningov (nesmú začať kŕmiť
pred oficiálnym signálom). Žiadne ťažké kŕmenie po oficiálnych 5 minútach
nesmie byť vykonávané.. Piaty tréningový deň ( národy, kluby, ženy), štvrtý
(mládež) a tretí (veteráni), t.j. v piatok, zaznie signál na ťažké kŕmenie o 10.30
hod. a tréningový lov sa musí skončiť presne a bez výnimky o 13.30 hod.. Po
13.30 hod. nie je dovolený žiadny tréning. Družstvá sú povinné opustiť
pretekársku trať najneskôr do 14.30 hod.

d) Len jedno hrubé kŕmenie je dovolené (od 10,30 hod.) na začiatku prvej
každodennej tréningovej časti. Využíva sa najmä krmivo určené pre obe časti
majstrovstiev. V druhej časti tréningu, ktorá začína o 15,00 hod., množstvo krmiva
( primerane na použite – navlhčené a osiate -, obsahujúce zeminu, štrk, zrno
kukurice, pšenicu, konopné semeno a pod. a ďalšie netoxické prísady pre
živočíšstvo a vodné prostredie) je limitované na 5 litrov. Môže byť použité jedine
na ľahké kŕmenie.(Hrubé kŕmenie je zakázané.) Použitie krmiva určeného pre
prvú časť tréningu je zakázané. Preto budú vykonávané kontroly.
Elektrické vedenia a zariadenia.
38.

Je prísne zakázané rozostaviť pretekárov na vzdialenosť menšiu ako 25 metrov od
elektrárenského zariadenia (vedenie elektrického napätia, transformátory, a pod.

Pravidlá pre jav búrky.
39. – 1. AK VZNIKNE BÚRKA PRED ALEBO POČAS PRÍPRAVNÉHO ČASU
pretekári nesmú vojsť na pretekárske miesto ani si pripravovať materiál na
preteky. Signál oznámi odloženie vstupu do pretekárskeho priestoru alebo
ukončenie prípravnej fázy preteku.
Ak to poveternostné podmienky dovoľujú a program pretekov nebol veľmi
narušený, preteky prebehnú v plnom rozsahu, alebo budú skrátené. (v každom
prípade musia trvať najmenej 1 hodinu).
Ak sa poveternostné podmienky nezlepšia, alebo to už časový plán dňa
neumožňuje dané preteky budú anulované.
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2. AK SA BÚRKA VYSKYTLA POČAS PRETEKOV
preteky budú okamžite prerušené (organizátori oznámia prerušenie špeciálnym
signálom) a všetci pretekári sa musia skryť. Ak to poveternostné podmienky
dovolia preteky budú pokračovať po signále oznamujúcom povolenie
pretekárom vrátiť sa na pretekárske miesta. Ďalší signál (po 5 minútach) oznámi
pokračovanie pretekov.
Dĺžka pretekov môže byť redukovaná ak časový plán nedovoľuje dodržať
plánovaný čas trvania pretekov 3 hod. (Základné rozhodnutie vykoná porota).
Reklama na číslach pretekárov.
40. 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
Reklama

Poplatky FIPS e.d a CIPS.
41. 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 odovzdávanie cien víťazom.
42. Otvárací ceremoniál a slávnostný nástup zúčastnených národných tímov sa koná deň
pred prvými pretekami..
Prvé 3 tímy a prví 3 jednotlivci oficiálne dostávajú zlatú, striebornú a bronzovú
medailu. V súlade s medzinárodnými štandardmi je odovzdávanie cien spojené
s odznením národnej hymny a vztýčením národnej vlajky. Medaily zabezpečuje FIPS
e.d. a odovzdávajú ich oficiálni predstavitelia tejto organizácie.
Čo sa týka majstrovstiev sveta klubov, klasifikuje sa iba umiestnenie jednotlivých
družstiev, a nie jednotlivcov.
Všetky ostatné dary musia byť spravodlivo rozdelené všetkým zúčastneným národným
tímom. Všetky tímy si musia priniesť svoju národnú vlajku a audiokazetu s národnou
hymnou.
Počas ceremoniálu vyhlasovania výsledkov, víťazné družstvá na pódiu môžu byť
reprezentované pri odovzdávaní medailí a hraní hymien 9 osobami.
Preklady.
43. V prípade nezhôd pri interpretácii jednotlivých pravidiel tohto poriadku sa za
originálny text považuje francúzska verzia
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Povinnosti.
44. Usporiadateľská krajina majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta je povinná:
- vygravírovať medaile a poháre dodané FIPS e.d.
- rozposlať oficiálny program majstrovstiev a informácie o podujatí v 2 oficiálnych
jazykoch (anglický a francúzsky)

Ugo Claudio MATTEOLI v.r.

Jackie DUPUIS v.r.

Prezident FIPS e.d.
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