pravidla pro Českou Republiku
(9. 9. 2009)

SPEARFISHING - LOV RYB NA NÁDECH HARPUNOU
Tato specifická pravidla pro lov ryb na nádech doplňují všeobecná pravidla platná pro všechny
šampionáty pod záštitou CMAS

Článek 1. Všeobecná pravidla
1.1 Soutěžní lov ryb na nádech je definován jako lov a chytání ryb pod vodou bez pomoci dýchacích
přístrojů, výhradně s použitím vybavení, kterého funkce spočívá výhradně na fyzické síle závodníka.
1.2 Soutěže lovu ryb na nádech budou organizovány s výhradním dohledem SPČR.
1.2.1 Mistrovství ČR
1.2.1.1 Je dovoleno se zúčastnit 15 (patnáct) družstev.
1.2.1.2 Účast bude umožněna 15 (patnácti) družstvům dle následujících kritérií: 14 (čtrnáct) družstev,
které postoupily z kvalifikačních závodů; 1 (jedno) družstvo pořadatele.
1.3 Mistrovství ČR bude organizováno jako seriál jednotlivých závodů rozdělených do 3 (tří) dnů,
rozdělených následně:
1.3.1 První den je tradičně rezervován na prezentaci, porada vedoucích, stanoveni JURY.
1.3.2 Dva dny jsou soutěžní. První soutěžní den - závody dva - dopoledne první část (v pořadí A, B a
C), odpoledne druhá část (v pořadí B, C a A)
Druhý soutěžní den - dopoledne třetí část závodu (v pořadí C, A a B)a ukončení.
Pořádajíci klub se zavazuje zabezpečit potřebná povolení od případných majitelů lomů, nebo
pozemků kolem, která jsou potřebná k uspořádání soutěže.
Klub musí také zabezpečit prostředky pro hladký průběh závodu po celou dobu jeho trvání. Musí
také zamezit aktivitám v místě konání soutěže, které by mohly narušit její průběh.
1.4 Specifická pravidla:
1.4.1 Vymezení hranice soutěžního pole a ploch patřících k potřebě závodníků v průběhu závodu.
1.4.1.1 Definice jednoznačně určující úlovek (kapr, případně jiný druh ryby, který se může v průběhu
závodu lovit). Pořadatel je povinen stanovit maximální a minimální hmotnosti úlovku, která když
v některých specifických případech nebude v souladu s pravidly soutěže, bude pro tyto případy
stanoven jiný bodovací systém. Pravidly budou zavedeny sankce pro tyto případy.
1.4.1.2 Způsob jakým závodníci mají své úlovky v průběhu závodu (jehla, kruh) připevněné u sebe a
způsob předání úlovku po závodě.
1.4.1.3 Závodníci se pohybují v průběhu soutěže jen pomocí ploutví.
1.5 Když specifická pravidla stanoví, že v průběhu závodu se budou závodníci přemísťovat pomocí
ploutví, jejich parametry a způsob používání jsou stanoveny v dodatku 1 k těmto pravidlům.

Článek 2. Vstup a účast
2.1 Každé družstvo je oprávněno přihlásit:
- 3 (tři﴿ soutěžící (mohou to být i tři individuální členové registrovaní v SP ČR)
- 1 (jeden﴿ kapitán.
2.2 Kapitán muže být náhradníkem nebo aktivním závodníkem.
2.3 Dolní věková hranice pro závodníka je stanovena nad 18 let. V případě účasti mladších závodníků se
věková hranice stanoví od 16 let s písemným souhlasem rodičů.
2.4 Kapitán nahlásí pořadateli rozdělení závodníků do skupin (A, B, C) v družstvu na celý závod. Toto
pořadí je v průběhu celého závodu neměnné. Ve stejném složení musí družstvo startovat celý
kalendářní rok. V případě nenastoupení jednoho nebo dvou závodníků může startovat zbylý závodník
v závodu sám za celé družstvo, případně se družstvo může doplnit náhradníkem, který nestartoval v
dalších závodech za žádné jiné družstvo (tj. startoval jen jako jednotlivec a v tomto případě do
výsledku družstva nebude počítáno bodové hodnocení z jiných závodů tohoto jednotlivce). V případě
nesrovnalostí nebudou závodníci k soutěži připuštěni.
2.5 V průběhu soutěže se může používat následující výstroj:
- harpuna nabíjena výhradně fyzickou silou závodníka, bez pomoci jakýchkoliv jiných pomůcek;
- ploutve, potápěčská maska, potápěčské rukavice, potápěčské brýle, dýchací trubice, opasek se
závažím, nůž, ochranná výstroj, hodinky, hloubkoměr, podvodní světlo (baterka);
- každý je povinen používat oficiální bóji / plovák o objemu minimálně deseti litrů. Závodník se smí
odpoutat jen v ohrožení života a okamžitě vzniklou situaci hlásit hlavnímu rozhodčímu.

Článek 3. Povinnosti pořadatele
3.1 Nejpozději dvanáct hodin před zahájením soutěže se musejí sejít následující představitelé:
- ředitel závodu;
- hlavní rozhodčí;
- kapitáni družstev;
- lékař organizace;
- delegát SPČR.
3.2 Zasedání má následující úkoly:
3.2.1 Jmenovat JURY, která se bude skládat:
3.2.1.1 Předseda: jmenovitě rozhodčí, který je jmenován na návrh komise
3.2.1.2 Členové musí:
a) být z různých družstev;
b) být přítomní po celou dobu trvání závodu.
3.2.2 Zabezpečit informace týkající se:
- technického zabezpečení;
- způsob dopravy;
- rozvrh soutěží.

Článek 4. Funkce a úkoly poroty JURY
4.1 Musí přezkoumat všechny stížnosti a přijmout rozhodnutí do jedné hodiny od podání.
4.2 Když člen poroty je stejného klubu jako některá ze zúčastněných stran, bude nahrazen jiným členem.
4.3 Rozhodnutí bude přijato většinou hlasů.
4.4 V zájmu právoplatného rozhodnutí musí být přítomní alespoň čtyři členové.
4.5 V případě nerozhodného výsledku hlasování, předsedův hlas bude rozhodující.
4.6 Rozhodnutí poroty jsou definitivní, pokud se neobjeví nové skutečnosti.
4.7 Rozhodnutí musí byt písemně oznámeno žalobci ihned po ukončení prošetření stížnosti.

Článek 5. Diskvalifikace a tresty
5.1 Následné skutky jsou bez výjimek zakázány a povedou k diskvalifikaci:
5.1.1 Všechno nesportovní chování;
5.1.2 Všechna jednání, která jsou v rozporu s pravidly soutěže;
5.1.3 Vzdálení se na více než 25 metrů bez bóje;
5.1.4 Výměna a obchodování s úlovky mezi závodníky;
5.1.5 Nabíjení a uchovávání harpuny na břehu;
5.1.6 Zavěšení nabité harpuny na bóji;
5.1.7 Po dobu soutěže závodníci a kapitáni nesmí používat:
- žádné zařízení na zjišťování polohy ryb, nebo dorozumívací zařízení.
5.2 Porota zhodnotí porušení pravidel.
5.3 Tresty
5.3.1 Porušení, které je specifikováno v pravidlech soutěže, bude potrestáno diskvalifikací.
5.3.2 Při porušení, které není specifikováno, porota zvolí jednu ze dvou variant: diskvalifikace nebo
udělení napomenutí, přičemž další napomenutí by automaticky znamenalo diskvalifikaci.
5.4 Udělování trestů
5.4.1 Trest může být udělen každému členovi družstva sestávajícího nejvíce ze 3 lidí.
5.4.2 Když se porušení pravidel dopustí jeden závodník nebo závodnice, budou buď napomenuti
anebo diskvalifikování.

Článek 6. Stížnosti
6.1 Stížnosti mohou být podány jenom kapitány družstev.
6.2 Stížnosti musí být podány písemně předsedovi poroty:
- před vážící procedurou, když stížnost je spojena s průběhem soutěže;
- v průběhu vážící procedury, když je spojena s vážením;
- jeden a půl hodiny po zveřejnění výsledků, když se týkají chyb v hodnocení.
6.3 Při předložení stížnosti je povinna záloha 100,- (jedno sto korun) Kč, není-li určeno jinak v
propozicích.
6.4 Když stížnosti nebudou plně v souladu s výše uvedenými podmínkami, v tom případě budou
zamítnuty.
6.5 Při kladném vyřízení stížnosti bude bezprostředně vrácena vložená záloha 100,- (jedno sto korun) Kč.

Článek 7. Soutěž
7.1 Lov ryb na nádech se bude konat 3 x 40 minut každé kolo, jak je uvedeno ve specifických pravidlech.
7.2 Oficiální čas bude stanoven porotou, o kterém by měli být závodníci informování na setkání před
započetím závodu.
7.3 Začátek a konec soutěže bude oznámen hlasitým zvukovým znamením.
7.4 Po zaznění signálu oznamujícího konec ryba střelená po ukončení soutěže nebude vážena ani
bodově ohodnocena (započítána).
7.5 Soutěž bude považována za právoplatnou i v případě, že bude jeden soutěžní den zrušen.
7.6 Zrušit nebo přerušit soutěžní den může jen hlavní rozhodčí společně s ředitelem soutěže.
7.7 Délka šípu s úvazkem od ústí hlavně na konec hrotu stanoví pořadatel před zahájením závodu podle
viditelnosti
7.8 Střílí se pouze hrotem.
7.9 Závodník smí vystřelit jedině tehdy, když si je jistý, že nemůže zasáhnout jiného účastníka soutěže.
7.10 Závodník se během závodu nesmí celý vynořit z vody.
7.11 Nabíjet harpuna se smí pouze pod vodou.
7.12 Střílet ze sucha do vody je zakázáno.
7.13 Závodník, který vyleze z vody s nabitou harpunou bude diskvalifikován na 1 kolo.

Článek 8. Místo soutěže
8.1 Pro dva soutěžní dny musí organizátoři určit místo soutěže spolu s přináležejícími krytými plochami,
které budou platné pro celý průběh závodu; určení místa soutěže bude v pravomoci ředitele závodu.
8.2 Hranice jednou označené se už nemohou měnit.
8.3 Jenom hlavní rozhodčí a ředitel soutěže můžou společně rozhodnout o použití přístřešků v případě
nevhodných povětrnostních podmínek.

Článek 9. Vážení
9.1 Úlovky od závodníků budou váženy neprodleně po skončení jednotlivých částí kola.
9.2 Rozhodčí musí být přítomen při vážení.

Článek 10. Způsob hodnocení
10.1 Body budou přiděleny následně:
a) 1 bod za gram pro každý uznaný úlovek. Maximální hmotnost bude stanovena v specifických
pravidlech
b) pro každý úlovek je bonus roven minimální hmotnosti uznaného úlovku v souladu se
specifickými pravidly, přičemž minimální přípustná hmotnost je 300 gramů;
c) penalizovat se budou úlovky, jejichž hmotnost je menší o 1/3 než specifickými pravidly
povolena minimální hmotnost úlovku. Tato penalizace bude v souladu s počtem bodů, kterým se
ohodnotí úlovek s minimální hmotností.

Článek 11. Hodnocení
11.1 Individuální hodnocení závodníku se odvíjí od počtu získaných bodů každým závodníkem.
11.2 V případě rovnosti bodů vítězí závodník, který ulovil větší počet povolených úlovků. Při další rovnosti
bodů vítězí ten závodník, který ulovil povolený úlovek s nejvyšší hmotností.
11.3 Hodnocení družstev
a) hodnocení družstev bude kalkulováno sčítáním bodů jednotlivých závodníků stejného
družstva, které získali v individuálním hodnocení.
b) hodnocení družstev zahrnuje i družstva, které jsou složeny z méně než 3 závodníků.
c) v případě rovnosti bodů bude použita stejná procedura, jak byla popsána u individuálního
hodnocení v bodě 11.2.
11.4 Hodnocení mistrovství ČR
a) body se sčítají z pořádaných závodů v daném kalendářním roce.
b) body u jednotlivých závodníků se sčítají v jednotlivém závodu takto:
každý závodník má za jeden závod tolik bodů, kolik za sebou zanechal závodníků + 1 bod za
účast.
c) body družstev v závodě - kolik družstev za sebou zanechali + 1 bod za účast.

Článek 12. Bezpečnostní opatření
12.1 Prohlášení, které bylo podepsáno jednotlivými závodníky před konáním závodu bude sloužit jako
garance, že všichni závodníci jsou způsobilí se potápět a jsou si plně vědomí požadavků a povinností
s tím souvisejících.
12.2 Pořadatel je povinen zabezpečit nevyhnutnou spolupráci s kompetentními orgány pro případ
mimořádných událostí tím, že jim poskytne potřebné informace, které by ulehčili jejich činnost s cílem
zabezpečení hladkého průběhu závodu.
12.3 Vybavení nutné pro kyslíkovou léčbu se musí nacházet v místě soutěže.
12.4 Zdravotník s odbornými znalostmi v oblasti potápění, a musí být přítomen v místě soutěže.
12.5 Jistící potápěč musí být připraven v místě závodu s plnou potápěčskou výstrojí a výzbrojí.

Článek 13. Odpovědnost
13.1 Pořadatel, ředitel závodu a rozhodčí nemůžou mít zodpovědnost za škody, které byly způsobené na
osobním majetku a výstroji závodníků, v případě různých nehod nebo událostí, které se přihodili
závodníkům a také dalším účastníkům závodu jako výsledek účasti na závodu, a obzvlášť při
potápěčských aktivitách.

Dodatek 1
Povinnost závodníka.
Každý závodník musí mít platnou registraci na SF.
Každý závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku ne starší 1 rok.
Každý závodník je povinen mít zaplacené příspěvky Svazu potápěčů ČR.

Materiální vybavení závodníků.
Každý závodník musí mít svoji bóji (max. 12 m úvazek) neurčí-li pořadatel závodu jinak.
Každý závodník je povinen mít po dobu závodu nůž nebo potápěčskou dýku.
Každý závodník musí mít kompletní výstroj na nádechové potápění.

Zóny pro lovení.
Všichni závodníci musí respektovat “zóny pro lovení” jiných závodníků.

Soutěž.
Ředitel soutěže musí obeznámit závodníky o přidělení zóny pro lovení a přesném čase zahájení
soutěže.
Trvání soutěže bude počítáno výhradně od oficiálního zahájení soutěže.
Každý závodník musí vejít do vody z místa k tomu pro něj určenému.
Signál, kterým bude oznámeno zahájení soutěže v přesně určený čas, bude zvolen pořadateli.
Žádný ze závodníků nesmí vstoupit po dobu soutěže na souš.
Na konci soutěže se všichni závodníci musí vrátit, harpuny nesmí být nataženy.
Závodníci si sami musí zesynchronizovat své hodinky, a plně za to nesou odpovědnost.
I po zesynchronizování času s ředitelem závodu je možné, aby jim byl kapitánem družstva, nebo
rozhodčím oznámen nový časový údaj v průběhu soutěže.

Bezpečnost, kontrola.
Kapitáni jsou odpovědni za bezpečnost závodníka.
Kapitán, nebo pomocník družstva musí být po celou dobu konání soutěže na místě, odkud by mohl
monitorovat dodržování pravidel soutěže, a musí si všímat přesunů závodníka. Jeho nejdůležitějším
úkolem je poskytnout pomoc závodníku při vzniklých potížích.
Každý z nich musí být schopen podat slovní zprávu řediteli závodu, nebo hlavnímu rozhodčímu
o událostech a průběhu po celou dobu trvání soutěže.
Ředitel závodu může rozhodnout o přidělení dalšího bezpečnostního personálu, který je jmenován
pořadatelem. Závisí to od průběhu soutěže a předvídatelných okolností. Další bezpečnostní personál
může vstoupit do vody jenom z důvodu záchrany.

Dodatek 2
Lov ryb na nádech, životní prostředí a jeho ochrana.
Specifická pravidla pro každý závod musí vždy:
- zveřejnit seznam všech živočišných druhů, které mohou být loveny po dobu soutěže.
- určit maximální počet ryb jednotlivého živočišného druhu, který může být uloven jednotlivými
závodníky pro každý den soutěže.

