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Kapitola 1
SOUT ŽE
o.1
o.2

Oficiální sout že FIE jsou organizovány podle následujících pravidel.
1

Oficiální sout že FIE jsou otev ené sout že pro všechny šermí e (jednotlivce i družstva) ze zemí
p idružených k FIE.

2

Každý šermí nebo ú astník, a je d vod jakýkoliv, musí být povinn držitelem mezinárodní licence
platné pro probíhající sezónu ( l.Statut FIE, Kapitola IX).
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Kapitola 2
ÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY
Organiza ní výbor
o.3

Organiza ní výbor tvo í všechny osoby, které jsou pov eny organizováním sout že.
Sekretariát FIE

o.4

B hem OH a MS senior , kadet a junior , vykonává Sekretariát FIE kontrolu nad Technickým
editelstvím jak je popsáno v l.o.63.
Technické editelství

o.5

Technická organizace sout ží se sv uje Technickému editelství, jehož funkce a kompetence jsou
ty, které jsou uvedeny v Pravidlech ( l.t.97, o.56 - o.62).
Specializovaný personál

o.6

Organiza ní výbor jmenuje:
1

Zapisovatele a asom i e
Po adatelé jmenují na svoji vlastní zodpov dnost zapisovatele pov ené vést výsledkové tabulky
skupiny, zápasu nebo utkání, stejn jako výsledkové tabule; a asom i e pov eného kontrolou
délky ( asu) trvání zápas ( l.t.30 a násl.).
P i finále m že Technické editelství jmenovat delegáta nebo rozhod ího, pokud možno
neutrálního, pov eného dohledem nad prací asom i e, zapisovatele a osoby zodpov dné za
signalizaci.

2

Osoby p i p ístrojích
a) Organiza ní výbor musí vybrat kvalifikované osoby, které musí pozorn sledovat innost p ístroj ,
aby mohly informovat rozhod ího o signalizaci p ístroje a upozornit ho, i v pr b hu boje, o každém
neobvyklém jevu.
b) Osoba p i p ístroji se ho nesmí b hem boje dotýkat. P i zastavení boje op tovn spustí p ístroj,
bu po
rozhodnutí rozhod ího nebo poté, když si svoje zbran vyzkoušeli šermí i; avšak nikdy
nesmí tento signál zrušit p edtím, než rozhodne vrchní rozhod í o akci zbraní, která vyvolala hlášení
p ístroje,

3

Experti
a) Organiza ní výbor musí pro každou sout ž jmenovat experty kompetentní v oblasti elektrické
signalizace. Tito experti podléhají Technickému editelství.
b) S experty mohou konzultovat odd len nebo spole n rozhod í a Technické editelství za ú elem
zodpov zení všech otázek týkajících se elektrické signalizace.
c) P ítomní lenové Komise pro elektrickou signalizaci jsou z titulu ú adu kvalifikováni pro výkon
funkce expert .

4

Opravá i
Organiza ní výbor musí na každé sout ži zabezpe it p ítomnost opravá
poruše elektrické p ístroje a p ípadn osobní výzbroj šermí .
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Kontrola materiálu
o.7

Kontrola materiálu po adatel stejn jako výzbroje šermí
uvedených v Pravidlech pro materiál.

5

se musí uskute nit podle pravidel
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Kapitola 3
P IHLÁŠKY NA SOUT Ž
o.8

P ihlášky šermí musí být doru eny po adatel m jejich národními federacemi (p i OH cestou
národních olympijských výbor ).
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Kapitola 4
ASOVÝ ROZPIS
o.9

o.10

1

asový rozpis musí být ízen (uspo ádán) tak, aby žádný šermí nebyl nucen k aktivní ú asti na
sout ži víc jak 12 hodin v pr b hu 24 hodin. V každém p ípad žádná skupina, zápas nebo utkání
nesmí za ít po p lnoci ani v ase, kdy je možno s jistotou p edpokládat, že se ukon í po p lnoci.

2

P i jakémkoliv systému sout že musí finálové boje zapo ít v ase, který s ohledem na místní pom ry
zabezpe í doru ení výsledk médiím dostate n v as, aby bylo možné jejich zve ejn ní.

3

Po adatelé musí po ítat v asovém rozpise s dostate nou dobou pro kontrolu materiálu šermí , t.j.
minimáln 1 den pro každou zbra .
Rozpis prvního kola v sout žích jednotlivc a družstev p i Mistrovstvích sv ta a Olympijských
hrách
musí být vydán nejpozd ji v 16 hodin v p edve er sout že ( l.t.123).
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Kapitola 5
SOUT ŽE JEDNOTLIVC
o.11

Sout že jednotlivc se mohou uskute nit:
a) P ímou eliminací se smíšenou formulí skládající se z jednoho kola ve skupinách a p edb žné
tabulky p ímé eliminace, potom z hlavní tabulky p ímé eliminace 64šermí , z kterých se kvalifikuje
8 nebo 4 šermí i pro finále p ímou eliminací.
b) P ímou eleminací se smíšenou formulí skládající se z jednoho kola ve skupinách, potom z hlavní
tabulky p ímé eliminace 64 šermí , z které se kvalifikuje 8 nebo 4 šermí i pro finále p ímé
eliminace.
c) P ímou eliminací v celé sout ži (tato formule používaná na OH je v p íloze).
Všeobecná pravidla pro skupinové kolo

o.12

o.13

1

Ve všech sout žích, ve kterých formule obsahuje jedno skupinové kolo, musí být tyto skupiny
složeny ze sedmi šermí , pokud je jejich celkový po et d litelný sedmi. Není-li tomu tak, budou
složeny ze šesti šermí , pokud je po et ú astník d litelný šesti. V ostatních p ípadech budou
skupiny 7- a 6- lenné.

2

Na sout žích Sv tového poháru m že po adatelská zem doplnit pot ebný po et šermí
šermí i tak, aby byly všechny skupiny 7- lenné.

1

S výjimkou jiných ustanovení t chto Pravidel, musí skupiny zohlednit po adí šermí vytvo ené
podle aktualizovaného žeb í ku FIE a, p ípadn losováním závodník , kte í nejsou klasifikováni.

2

Rozd lení šermí do skupin musí být provedeno tak, aby byli, pokud možno, šermí i stejné
národnosti v r zných skupinách.

3

Postavení šermí

4

Ve skupinách se musí odšermovat všechny zápasy.

o.14

domácími

v tabulce skupiny se ur uje losováním.

Po adí zápas ve skupinách je následující:
1

Skupina 7 šermí :

1-4
6-7
4-6
6-5

2-5
5-1
7-2
1-2

3-6
4-3
3-5
4-7

7-1
6-2
1-6

5-4
5-7
2-4

2-3
3-1
7-3

2

Skupina 6 šermí :

1-2
2-5
5-1

4-5
1-4
3-4

2-3
5-3
6-2

5-6
1-6

3-1
4-2

6-4
3-6

o.15

Pokud skupinu tvo í víc šermí

stejné národnosti:

1

Netvo í-li v tšinu, musí šermovat mezi sebou ješt p edtím, než se utkají se šermí i jiné národnosti.

2

Tvo í-li v tšinu, Technické editelství m že stanovit zvláštní po adí zápas , každopádn s cílem co
nejmén narušovat princip odst. a), aby se p edešlo p ílišné únav nebo p íliš dlouhým p estávkám
šermí tvo ících menšinu.
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3

Pokud se ve skupin nacházejí šermí i se zm nou národnosti, musí nejprve šermovat proti
šermí m jejich p vodní národnosti, kte í potom šermují mezi sebou, a potom šermují proti
šermí m, kte í mají licenci stejné národnosti jako oni.

4

P íklad postavení šermí

stejné národnosti v 6- lenné skupin :

a) Pokud se ve skupin 6-ti šermí nacházejí
- bu 2 šermí i stejné národnosti A
- nebo 2 šermí i stejné národnosti A, a dva šermí i národnosti B,
budou mít šermí i v tabulce skupiny taková místa, aby si nejprve odšermovali vzájemné zápasy a
po adí zápas ve skupin 6 z stává jak je uvedeno v p edešlém lánku,
- nebo 2 šermí i stejné národnosti A, 2 šermí i národnosti B a 2 šermí i národnosti C.Po adí
zápas je následující:
1-4 2-5 3-6 5-1 4-2 3-1 6-2 5-3 6-4 1-2 3-4 5-6 2-3 1-6 4-5
b) Pokud se ve skupin 6-ti šermí nacházejí
- bu 3 šermí i stejné národnosti A,
- nebo 3 šermí i stejné národnosti A a 2 šermí i národnosti B,
- nebo 3 šermí i národnosti A a 3 šermí i národnosti B,
budou mít šermí i v tabulce skupiny následující postavení:
- šermí i A na místech 1,2,3
- šermí i B na 4,5 nebo 4,5,6.
c) Pokud se v skupin 6-ti šermí nacházejí 4 šermí i národnosti A a dva šermí i r zné jiné
národnosti, šermí i národnosti A budou mít v tabulce skupiny postavení 1,2,3,4 a po adí zápas ve
skupin bude následující:
3-1 4-2 1-4 2-3 5-6 1-2 3-4 1-6 2-5 3-6 4-5 6-2 5-1 6-4 5-3
5

P íklad postavení šermí

stejné národnosti v 7-mi lenné skupin :

a) Pokud se ve skupin 7 šermí nacházejí:
- bu 2 šermí i národnosti A,
- nebo 2 šermí i národnosti A a dva šermí i národnosti B,
- nebo 2 šermí i národnosti A, 2 šermí i národnosti B a 2 šermí i národnosti C,
šermí i stejné národnosti budou umíst ni v tabulce skupiny tak, aby se nejd íve odšermovali jejich
vzájemné zápasy p i zachování po adí zápas jak je uvedeno v p edešlém lánku pro 7 šermí .
b) Pokud se ve skupin 7-mi šermí nacházejí:
- bu 3 šermí i národnosti A,
- nebo 3 šermí i národnosti A a 2 šermí i národnosti B,
- nebo 3 šermí i národnosti A, 2 šermí i národnosti B a 2 šermí i národnosti C,
3 šermí i národnosti A budou mít v tabulce skupiny ísla 1,2,3; šermí i národnosti B ísla 4,5;
šermí i národnosti C 6,7.
Po adí zápas v 7-mi lenné skupin podle l.o.14 je neplatné a bude nahrazeno následujícím:
1-2 4-5 6-7 3-1 4-7 2-3 5-1 6-2 3-4 7-5 1-6 4-2 7-3 5-6 1-4 2-7 5-3 6-4 7-1 2-5 3-6
o.16

1

V p ípad nep edvídatelného p erušení zápasu ve skupin a je-li riziko, že se p erušení prodlouží,
m že vrchní rozhod í (se souhlasem Technického editelství, p ípadn Organiza ního výboru)
upravit po adí zápas tak, aby mohla sout ž pokra ovat.

2

Doba odpo inku, kterou je t eba poskytnout šermí i mezi dv ma po sob následujícími zápasy ve
skupin , je 3 minuty.
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Zápas ve skupin se ukon í pokud:
1

Jeden ze šermí dosáhne skóre 5 zásah ,
a) V tomto p ípad se zaznamená do tabulky kone né skóre zápasu (V5-Dn, kde n=po et daných
zásah dosažených poraženým šermí em).
b) V kordu, pokud v d sledku soubodu dosáhnou 2 šermí i skóre 4-4, musí šermovat o rozhodující
zásah až do uplynutí stanovené doby. Každý nový soubod se nezapo ítává a šermí i tudíž z stávají
na míst akce.

2

3 minuty skute né doby boje skon ily (bez výstrahy o poslední minut ):
a) Pokud as uplyne a zaznamenané skóre vykazuje rozdíl aspo jednoho zásahu, šermí , který dosáhl
v tší po et zásah , je prohlášen za vít ze. Výsledek, který se zaznamená do tabulky skupiny, bude
skute né skóre dosažené v zápase (VN-Vn, kde N=po et zásah dosažených vít zným šermí em,
n=po et zásah dosažených poraženým šermí em).
b) V p ípad shody po uplynutí asu stanoveného pravidly a p edtím, než bude vyhlášena jedna
minuta navíc pro ur ení vít ze zápasu p i prvním rozhodujícím zásahu, vrchní rozhod í p istoupí
k losování, které ur í vít ze zápasu pro p ípad, že by shoda skóre z stala i po uplynutí nastavené
minuty.
c) V tomto p ípad bude do tabulky op t zapsané skute n dosažené skóre (VN-Dn, pokud je
dosaženo jednoho zásahu v nastavené minut ; V4-D4 nebo V3-D3 nebo V2-D2 nebo V1-D1 nebo
V0-D0, pokud vít ze ur il los).

o.18

o.19

P ed za átkem sout že Technické editelství ur í a oznámí po et šermí , kte í budou vy azeni na
základ celkového indexu, jejichž po et nem že být menší než 20 % a v tší než 30 % z celkového
po tu ú astník ve skupinách prvního kola.
1

Po skupinách se vytvo í jedno celkové po adí, ze všech ú astník ze všech skupin p i zohledn ní,
postupn , index V/Z, DZ-OZ, DZ. (V=vít zství; Z=zápasy; DZ=dané zásahy; OZ=obdržené
zásahy).

2

Potom se vyhotoví celková tabulka následujícím zp sobem:
a) Výsledky zapsané do celkové tabulky budou zapo ítány pro ur ení dvou pot ebných index .
b) První index, který bude sloužit na první se azení, se získá pod lením po tu vít zství po tem
odšermovaných zápas , vzorec V/Z.
c) Nejvyšší index (max.1) je na prvním míst .
d) V p ípad shodnosti tohoto prvního indexu se za ú elem rozlišení po adí šermí p i shod stanoví
druhý index , tj.: rozdíl mezi sou tem dosažených a obdržených zásah , vzorec DZ-OZ.
e) V p ípad shody obou index V/Z a DZ-OZ, šermí , který dal v tší po et zásah , bude umíst n
lépe.
f) V p ípad absolutní shody mezi dv ma i více šermí i se vylosuje jejich postavení pro po adí
v tabulce.

3

P i úplné shod dvou nebo více šermí na posledním kvalifika ním míst se neuskute ní žádná
baráž a všichni se kvalifikují ex-aequo i v tom p ípad , že se tím p ekro í p edpokládaný po et
postupujících.
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Odstoupení.
Šermí , který odstoupí nebo je vylou en, bude z tabulky vyškrtnut a jeho výsledky se anulují, jako
kdyby nestartoval.
Všeobecná pravidla týkající se p ímé eliminace

o.21

Tabulka p ímé eliminace se sestaví podle tabulky v p íloze s ohledem na tabulku po adí a podle
speciálních pravidel pro každou sout ž bez p ihlédnutí na národnost.

o.22

o.23

o.24

Po adatelé sout že musí zve ejnit tabulku p ímé eliminace, p i emž v ní uvedou asový rozpis
každého zápasu po ínajíc tabulkou 64.
1

Zápasy v p ímé eliminaci se vybojují na 15 zásah , nebo kon í tehdy, kdy uplynou t i úseky po
t ech minutách a s p estávkami po jedné minut mezi nimi. Výjimka je pro šavli, kdy první úsek
kon í bu uplynutím asu t í minut nebo dosažením 8 zásah jedním ze soupe .

2

B hem minutových p estávek m že osoba, ozna ená p ed zápasem, hovo it se svým šermí em.

3

asomíra zabudovaná do elektrického p ístroje pro zásahy ho zablokuje po každých t ech
minutách.

1

Zápas skon í, pokud:
- jeden ze šermí dosáhne skóre 15 zásah ;
nebo
- uplyne-li skute ná doba boje 9 minut.

2

Šermí , který dosáhl v tšího po tu zásah , je prohlášen za vít ze.

3

V p ípad shody po uplynutí asu stanoveného pravidly a p edtím než bude vyhlášena jedna
minuta navíc pro odlišení dvou šermí p i prvním rozhodujícím zásahu, vrchní rozhod í p istoupí
k losování, kterým bude ur en vít z zápasu pro p ípad, že by shoda skóre z stala i po uplynutí této
minuty.

4

V tom p ípad se do záznamu zápasu zapíše skute n dosažené skóre.

o.25

Odstoupení
V p ípad , že z jakéhokoliv d vodu nem že šermí šermovat nebo dokon it zápas, je jeho soupe
vyhlášen za vít ze tohoto zápasu. Šermí , který odstoupí, neztrácí své umíst ní v kone ném po adí
sout že.

o.26
1

o.27

Po adí zápas
P i každé tabulce (256, 128, 64, 32, 16, 8 nebo 4) se vyvolávají zápasy podle po adí v tabulce vždy
sm rem odshora dol .

2

Toto pravidlo se musí stejn používat pro každou tvrtinu tabulky, pokud p ímá eliminace probíhá
sou asn na ty ech nebo osmi planších.

3

Mezi dv ma zápasy toho samého šermí e musí mu být poskytnut odpo inek 10 minut.
Finále
Technické editelství oznámí p ed za átkem sout že, zda se finále, které prob hne p ímou eliminací,
bude skládat z 8 nebo 4 šermí . Finále sout že, která probíhá p ímou eliminací je 4 lenné.
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Po adí
Celkové po adí se ur í následujícím zp sobem:
-První je vít z zápasu o první místo.
-Druhý je poražený ze zápasu o první místo.

2

Pro další místa, není-li nutné jejich odlišení, poražení ze semifinále jsou umíst ni na t etím míst
ex-aequo.

3

Pokud je pot ebné je rozlišit, uskute ní se baráž mezi dv ma poraženými ze semifinále za ú elem
rozlišení t etího a tvrtého místa.

4

Ostatní se umis ují na základ výsledk kol skupin, podle jejich postavení p i tvorb tabulky
eliminace.

5

Šermí i vy azeni ve skupinovém kole dosáhnou umíst ní podle po adí v tomto kole a umístí se za
šermí i z tabulky p ímé eliminace.
A) SMÍŠENÁ FORMULE – SKUPINOVÉ VY AZOVACÍ KOLO , P EDB ŽNÁ
TABULKA P ÍMÉ ELIMINACE, HLAVNÍ TABULKA 64 ŠERMÍ
PRO FINÁLE
FORMOU P ÍMÉ ELIMINACE(MISTROVSTVÍ SV TA A SV TOVÝ POHÁR ).

o.29

Tento systém sout že se používá p i sout žích jednotlivc na Mistrovstvích sv ta stejn jako p i
sout žích Sv tového poháru.

o.30

o.31

o.32

Vyjma následujících up esn ní, všeobecná pravidla pro skupiny a p ímou eliminaci, se použijí
pravidla uvedená výše.
1

Sout ž obsahuje 2 fáze, jednou p edb žnou a jednu hlavní, z kterých se každá uskute ní v pr b hu
jednoho sout žního dne.

2

Ze skute n p ítomných šermí
aktualizovaného po adí FIE.

3

Potvrzení p ítomnosti vyjmutých šermí

se vyjme v p edb žné fázi 16 nejlepších z oficiálního
se musí uskute nit p i prezentaci šermí

.

4

V p ípad nedostavení se p ihlášeného závodník nebo družstva bude provinivší se federaci
závodníka nebo družstva uložena pokuta 750CHF/500EUR, s výjimkou p ípadu zran ní nebo vis
major, náležit doložených.

5

V p ípad shody po adí dvou nebo více šermí podle oficiálního po adí FIE na šestnáctém míst ,
prob hne losování za ú elem ur ení šermí e, který bude mít výhodu vyjmutí z p edb žné fáze.

1

P edb žná fáze se skládá z jednoho skupinového kola, po kterém je vy azeno na základ indexu 2030 % ú astník tohoto kola, a jedné tabulky p edb žné p ímé eliminace.

2

Po skupinovém kole je šestnáct nejlépe umíst ných šermí vy ato z tabulky p edb žné p ímé
eliminace na základ všeobecného indexu ( l.o.19). V p ípad rovnosti mezi dv ma nebo více
šermí i na šestnáctém míst jsou šermí i odlišeni na základ oficiálního po adí FIE.

3

Ostatní šermí i, kte í se kvalifikovali ze skupin, vytvo í celkovou tabulku p edb žné p ímé
eliminace, kde jsou umíst ny podle všeobecného indexu ze skupin (losování p i rovnosti indexu).
Tato tabulka, úplná nebo neúplná, se šermuje, dokud nez stane 32 šermí .
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1

Hlavní fáze probíhá formou celkové tabulky p ímé eliminace na ty ech planších, jedna tvrtina na
jedné planši. Avšak s ohledem na organizaci sout že, první kolo této tabulky m že prob hnout na
osmi planších.

2

Šermí i vyjmutí z p edb žné fáze obsadí místa 1-16 této tabulky losováním po dvojicích podle
jejich postavení v oficiálním po adí FIE.

3

V p ípad nedostavení se nasazeného šermí e, ádn zapsaného ( l.o.31), jeho místo v tabulce
z stane prázdné a jeho federace bude povinna zaplatit FIE pokutu 750CHF/500EUR. Tato pokuta se
neuplatní v p ípad vis major, náležit doložené.

4

Na základ indexu po skupinovém kole bude umíst no 16 prvních vy atých šermí
17-32 (losování v p ípad stejného indexu).

5

32 šermí

o.34

na místech

z p edb žné tabulky bude umíst no na základ jejich indexu z kola na místech 33-64.

O t etí místo se nešermuje. Šermí i poražení v semifinále se umístí na t etím míst ex-aequo.
B) SMÍŠENÁ FORMULE - SKUPINOVÉ VY AZOVACÍ KOLO, TABULKA P ÍMÉ
ELIMINACE PRO UR ENÍ FINÁLE P ÍMOU ELIMINACÍ (MISTROVSTVÍ SV TA
JUNIOR A KADET , SV TOVÝ POHÁR JUNIOR ).

o.35

Tato formule se používá p i sout žích jednotlivc na Mistrovstvích sv ta junior
stejn jako p i sout žích Sv tového poháru junior .

o.36

Vyjma následujících up esn ní, všeobecných pravidel pro skupiny a p ímou eliminaci se použijí
pravidla uvedená výše.

o.37

Sout že se uskute ní pro jednu zbra v jednom dni.

o.38

Sout ž se skládá z jednoho skupinového kola, kterého se zú astní všichni šermí i, a z jedné
celkové tabulky p ímé eliminace.

o.39

P i vytvo ení skupin na Mistrovství sv ta kadet , p ihlíží Technické editelství na sílu šermí
následovn :
1/
2/
3/
4/
5/
6/

o.40

o.41

a kadet ,

8 prvních z p edcházejícího MS kadet
64 prvních šermí z oficiálního po adí FIE junior
Šermí i umíst ní mezi 9.-32. místem na p edcházejících MS kadet
Šermí i umíst ní od 65. do konce oficiálního po adí FIE junior
Podle po adí p edloženého národními federacemi
Rozhodnutí Technického editelství

1

Všichni šermí i, kte í se kvalifikovali ze skupinového kola, jsou umíst ni do tabulky p ímé
eliminace, úplné nebo neúplné, podle indexu ze skupin. Tato tabulka potom probíhá až do finále.

2

Po ínajíc tabulkou 32 se p ímá eliminace šermuje na ty ech planších, každá tvrtina tabulky na
jedné planši.
O t etí místo se nešermuje. Šermí i poražení v semifinále se umístí na t etím míst ex-aequo.
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Kapitola 6
SOUT Ž DRUŽSTEV
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A) MISTROVSTVÍ SV TA , MISTROVSTVÍ SV TA
HRY) DRUŽSTEV.
o.42

o.43

Družstva se skládají v každé zbrani ze t í šermí
utkání pouze, je-li kompletní.

JUNIOR

(A OLYMPIJSKÉ

, s nebo bez náhradníka. Družstvo m že zahájit

1

Sout ž probíhá vylu ovacím zp sobem formou p ímé eliminace s tabulkou, která je p ípadn
nekompletní ( l.tabulka v p íloze B, str.27).

2

Na mistrovství sv ta (senior ) se družstva nasazují na místa v tabulce podle oficiálního
aktualizovaného po adí družstev FIE. Neklasifikovaná družstva obsadí poslední místa v tabulce a
budou nasazena losováním.

3

Odšermují se všechna utkání až do šestnáctého místa. Od sedmnáctého místa budou družstva
klasifikována podle výsledk skupin a jejich nasazení do tabulky eliminace.

4

Na mistrovství sv ta junior se družstva nasazují na místa v tabulce podle jejich po adí. Toto
po adí je dáno sou tem umíst ní t í nejlepších len družstva v sout ži jednotlivc . Naopak, pokud
se n který závodník nezú astnil sout že jednotlivc rovná se po et bod , které obdrží, celkovému
po tu šermí , kte í jsou v klasifikaci jednotlivc junior +1.

5

Bojuje se o první ty i místa. Od pátého místa budou družstva klasifikována podle výsledk skupin a
jejich p vodního nasazení do tabulky p ímé eliminace.

o.44
1

Bude použit následující systém:
Pro každou disciplinu bude použit systém štafety.

2

3 šermí i jednoho družstva se utkají se t emi šermí i druhého družstva (9 zápas ).

3

Zápasy každého utkání se musí odšermovat v následujícím po adí:
3-6 5-1 2-4 6-1 3-4 5-2 1-4 6-2 3-5
V p ípad zm ny tohoto po adí, a úmyslné i neúmyslné, jsou všechny dané zásahy od zm ny jsou
anulovány a utkání pokra uje ádným zp sobem ( l. T.86).

4

Postavení každého družstva v protokolu utkání se vylosuje p edem, následn kapitáni ur í po adí
šermí .

5

Utkání probíhá v každé etap do p ti zásah (5 - 10 - 15 - 20 - atd.); maximální doba pro každou
štafetu je 3 minuty.

6

První dva šermí i šermují do té doby, dokud jeden z nich nedosáhne 5 zásah v dob maximáln 3
minut.
Další dva šermí i šermují do 10 zásah v dob maximáln 3 minut a tak dále pokra ují štafety po 5
zásazích.

7

Pokud se p i uplynutí asu nedosáhne p edpokládané štafetové skóre, následující šermí i
p evezmou štafetu s daným skóre a šermují až do p edpokládaného štafetového skóre po dobu
maximáln 3 minut.

8

Vít zné družstvo bude to, které jako první dosáhne nejvyššího možného po tu 45 zásah nebo to,
které dosáhlo více zásah do konce asu stanoveného Pravidly.

9

V p ípad shodného skóre p i uplynutí asu daného Pravidly pro poslední štafetu, se p idává 1
minuta navíc pro dosažení rozhodujícího zásahu, o který šermují šermí i poslední štafety. P ed
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zapo etím boje vrchní rozhod í vylosuje vít ze pro p ípad shodného skóre po poslední p idané
minut .
10
a) V pr b hu utkání m že kapitán n kterého družstva požádat o nahrazení jednoho šermí e
náhradníkem ur eným p ed za átkem utkání. Tato vým na se m že uskute nit až po ukon ení
štafety. Nahrazený šermí se nesmí již vrátit na planš v tom samém utkání, a to ani v p ípad zran ní
nebo vis major. Oznámení o vým n lena družstva, které musí být zaznamenáno vrchní rozhod ím
pro Technické editelství a sd leno kapitánovi soupe ova družstva, musí být uskute n no p ed
za átkem štafety p edcházející následující štafetu šermí e, který má být vyst ídán.
b) Dojde-li k nehod b hem štafety která následovala po žádosti kapitána o zm nu, m že kapitán tuto
zm nu anulovat.
c) Pokud kapitán soupe ova družstva též požádal o zm nu, tato zm na se m že uskute nit nebo
anulovat.
11
a) Pokud n který šermí musí odstoupit b hem štafety na základ skute ného konstatování zran ní
delegátem Léka ské komise FIE, kapitán jeho družstva m že požádat o vstoupení náhradníka na
planš, aby dokon il utkání v tom míst , kde zran ný šermí odstoupil, a to i b hem zapo até štafety.
b) Avšak takto nahrazený šermí nebude moci již znova nastoupit ve stejném utkání.
12

Pokud šermí i náhradník jsou nuceni odstoupit nebo je-li jeden šermí vylou en, družstvo utkání
prohrává.

13

Pokud, z jakéhokoliv d vodu, n které družstvo nedokon í zapo até utkání, Technické editelství
uplatní pravidla pro sout ž jednotlivc , p i emž každé družstvo se považuje všeobecn za
jednoho závodníka.

14 Pokud se jedno družstvo vzdá, je považováno:
a) Stejn jako kdyby nedokon ilo zapo até utkání, pokud už p edtím proti n komu šermovalo (o.25).
b) Jako kdyby se nedostavilo k sout ži, je-li to p i prvním utkání.
B) SV TOVÝ POHÁR V DRUŽSTVECH
o.45

o.46

o.47

Až na dále uvedené odlišnosti, se sout ž uspo ádá podle pravidel používaných pro sout že družstev
mistrovství sv ta.
1

Vybojují se všechna utkání v tabulce p ímé eliminace do 16 místa. Od 17 místa budou družstva
umíst na podle odšermovaných kol a po áte ního nasazení do tabulky eliminace.

2

Jestliže n které družstvo neza ne utkání, bude vylou eno ze sout že a nezíská žádné body do
sv tového poháru v šermu družstev, pokud nedošlo ke zran ní nebo onemocn ní, náležit zjišt nému
léka em.

1

První 4 družstva jsou nasazena do tabulky p ímé eliminace podle oficiálního a aktualizovaného
po adí FIE družstev (viz. o.86): ostatní družstva se vylosují po dvojicích podle žeb í ku.
Neklasifikovaná družstva obsadí poslední místa v tabulce a budou nasazena losováním.

2

Tabulka eliminace bude sestavena podle po adí p ítomných družstev v p edve er sout že v 18 hodin.

Kapitola 7
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ORGANIZACE OFICIÁLNÍCH SOUT ŽÍ FIE
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Program sout ží
o.48

1

Program šermí ských sout ží na OH se skládá z 10 sout ží. Každá zm na po tu sout ží musí být
schválena kongresem.

2

Program šermí ských sout ží na MS se skládá z 12 sout ží, 6 sout ží jednotlivc a 6 sout ží
družstev - ve fleretu muž , fleretu žen, kordu muž , kordu žen, šavli muž a šavli žen.

3

Program mistrovství sv ta junior a kadet se skládají z 12 sout ží jednotlivc (6 juniorských 6
kadetských sout ží) a 6 sout ží družstev junior - fleret muži, fleret ženy, kord muži, kord ženy,
šavle muži a ženy - p i emž se za íná sout žemi kadet , po nich následují sout že junior
jednotlivc a nakonec se šermují sout že junior v družstvech.

4

Po adatelé musí p edložit po adí sout ží ke schválení Výkonnému výboru FIE.
Prostory - instalace - materiál - akreditace - pohyb okolo ohrazení b hem sout ží organiza ní složení Organiza ního výboru - personál - tisk r zných písemností a oficiálního
programu.

o.49

Organiza ní výbor musí vzít do úvahy pokyny uvedené v Zadávacích podmínkách, které jsou
specifické pro každý druh sout že.
P ihlášky p idružených federací
Oficiální pozvání

o.50

1

Na všechny oficiální sout že FIE s výjimkou Olympijských her je oficiálním pozváním list, ve
kterém po ádající federace zve každou federaci p idruženou k FIE k ú asti na sout žích.

2

P i mistrovstvích sv ta musí být toto pozvání doru eno všem lenským federacím bez výjimky
nejmén 6 m síc p ed sout žemi.

3

P i Sv tových pohárech nejmén 1 m síc p ed sout ží.
P edb žný program

o.51
a)
b)
c)
d)
e)

Spolu s oficiálním pozváním musí být p idruženým federacím doru ena i písemná informace
“P edb žný program” sout ží, která obsahuje p inejmenším následující informace:
oficiální jméno Organiza ního výboru, poštovní adresu, íslo telefonu a faxu;
návrh asového programu;
podmínky pro organizaci;
informace o dopravních prost edcích, vízech, clech atd...;
informace o hotelích, jejich cenách, umíst ní vzhledem k místu sout že.

Formulá e p ihlášek:
o.52

P ihlášky k ú asti na Mistrovstvích sv ta
17
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Formulá se zasílá všem federacím spolu s oficiální pozvánkou. Federace jsou povinny oznámit
sv j úmysl zú astnit se mistrovství 3 m síce p ed za átkem sout ží.
o.53

P ihláška na sout že Mistrovství sv ta
1

Federace, obdrží od Organiza ního výboru 3 m síce p ed za átkem sout ží formulá p ihlášek na
po et ú astník . Federace ur í po et závodník a družstev, kte í se zú astní každé sout že
v programu turnaje 2 m síce p ed za átkem první sout že. Žádní další šermí i nebudou p ijati ke
startu po tomto termínu.

2

Jmenovité p ihlášky závodník a družstev se provádí p es internet FIE. Tyto jmenovité p ihlášky
závodník a všech p ípadných náhradník a p ihlášených družstev musí p ijít nejdéle 15 dní p ed
za átkem první sout že mistrovství.

3

Po uplynutí lh ty ur ené pro p ihlášku p e internet FIE nemohou být uskute n ny žádné dodate né
p ihlášky ani žádné jmenovité odstoupení.
Avšak až do 10.00 hod den p ed sout ží m že být jeden nebo více závodník dopln no za poplatek
FIE 150 EU za dopln ného závodníka.
Národní federace musí poslat žádost o dopln ní závodníka na adresu FIE a uhradit p íslušnou ástku
penále.
Zm na jména z d vodu zásahu vyšší moci nebo zran ní je možná jedin se souhlasem FIE nejvýše
24 hodin p ed za átkem sout že.

o.54

Platné pro sezónu 2006-2007
Jmenovité p ihlášky na sout že Sv tového poháru junior , senior , satelitní sout že a
Mistrovství zón
1

Jmenovité p ihlášky závodník a všech náhradník a družstev musí být provedeny prost ednictvím
internetu FIE nejmén 15 dní p ed datem sout že ( 8 dní pro satelitní sout ží).
Pro mistrovství zón junior a senior musí být p ihlášky závodník a družstev provedeny
prost ednictvím Internetu FIE nejmén 15 dní p ed datem první sout že Mistrovství zóny.

2

Po uplynutí lh ty ur ené pro p ihlášku p e internet FIE nemohou být uskute n ny žádné dodate né
p ihlášky ani žádné odstoupení, krom p ípadu zran ní nebo vyšší moci náležit doložené.
Jestliže je to nutné, m že být p ed úterkem, které p edchází sout ž:
-

závodník nahrazen jiným. V takovém p ípad národní federace nahlásí zm nu závodníka
písemn (faxem nebo e-mailem) na FIE.

-

Jeden nebo více závodník mohou být dopln ni po zaplacení pokuty na ú et FIE 150 EU za
dopln ného závodníka. V takovém p ípad národní federace nahlásí písemn (faxem nebo
e-mailem) na FIE dopln ného závodníka s kopií bankovního p evodu pokuty.

S použitím tohoto pravidla se také po ítá v p ípad zran ní nebo vyšší moci pro mistrovství sv ta.
o.54

Platné pro sezónu 20076-2008
Jmenovité p ihlášky na sout že Sv tového poháru junior , senior , satelitní sout že a
Mistrovství zón
1

Jmenovité p ihlášky závodník a všech náhradník a družstev musí být provedeny prost ednictvím
internetu FIE nejmén 7 dní p ed datem sout že ( platí i pro satelitní sout že).
Pro mistrovství zón junior a senior musí být p ihlášky závodník a družstev provedeny
prost ednictvím Internetu FIE nejmén 7 dní p ed datem první sout že Mistrovství zóny.
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Po uplynutí lh ty ur ené pro p ihlášku p e internet FIE nemohou být uskute n ny žádné dodate né
p ihlášky ani žádné odstoupení, krom p ípadu zran ní nebo vyšší moci náležit doložené.
Jestliže je to nutné, m že být p ed úterkem, které p edchází sout ž:
- závodník nahrazen jiným. V takovém p ípad národní federace nahlásí zm nu závodníka
písemn (faxem nebo e-mailem) na FIE.
- Jeden nebo více závodník mohou být dopln ni po zaplacení pokuty na ú et FIE 150 EU za
dopln ného závodníka. V takovém p ípad národní federace nahlásí písemn (faxem nebo emailem) na FIE dopln ného závodníka s kopií bankovního p evodu pokuty.
Po úterku, který p edchází sout ži, musí národní federace informovat FIE a po adatele sout že o
odstoupení závodníka z d vod zran ní nebo vyšší moci. Závodník nebude nahrazen.

3

Jméno závodníka v p ihlášce družstev je možno zm nit u po adatele sout že nejpozd ji v den, který
p edchází sout ž a to do 12.00 hod.

4

Potvrzení ú asti musí být provedeno p i prezentaci závodník nebo družstev .

5

V p ípad nedostavení se p ihlášeného závodník nebo družstva bude provinivší se federaci závodníka
nebo družstva uložena pokuta 750CHF/500EUR, s výjimkou zran ní nebo vyšší moci
ádn
doložené.

6

Pro sout že Grand Prix a družstev jsou rozhod í delegováni FIE, nemusí mít národní delegace
rozhod ího.

7

Po adatelé všech oficiálních sout ží musí pod pokutou 1500 EUR odmítnout p ihlášku šermí , která
není v p edepsané form , která nebyla poslána federací a každou p ihlášku šermí e nebo rozhod ího,
který není držitelem platné licence FIE pro danou sezónu.
V k ú astník

o.55

1

S výjimkou Mistrovství sv ta junior a kadet a sout ží Sv tového poháru junior není v kové
omezení pro ú astníky.

2

Nikdo se nem že zú astnit oficiálních sout ží FIE, by je to v jakékoliv zbrani, pokud nedosáhne
v k alespo 13 let k 1. lednu roku konání sout že.
Technické editelství velkých sout ží (Directoire téchnique)

o.56

Mimo specifických pravomocí, které vyplývají pro jiné oficiální delegáty, sv uje se technické
ízení velkých sout ží Technickému editelství (T ), jehož složení a jmenování musí být v souladu
se speciálními pravidly pro každou sout ž.
Jmenování

o.57

1

Technické editelství pro Mistrovství sv ta
a) Technické ízení Mistrovství sv ta a Olympijských her je zajišt no Technickým editelstvím, které
se skládá z 6 len , r zné národnosti a jeden len je z po ádající zem .
b) Toto T
FIE.

se skládá z osob znajících zvyklosti organizace sout ží. Tyto osoby jsou jmenováni VV

c) Prezident T je jmenován VV FIE jako poslední.
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d) V p ípad rovnosti hlas v T je hlas presidenta T rozhodující.
2

P i sout žích SP jsou jmenována Technická editelství Organiza ními výbory ve smyslu Pravidel
definovaných v l.o.85.
Pov ení

o.58

1

T
má ve svých kompetencích striktní, ale úplnou organizaci sout ží a povinnost respektovat
Pravidla, od kterých se nesmí odchýlit s výjimkou p ípadu, kdy jejich aplikace není možná.

2

T je pov eno organizovat sout že z hlediska technického a dbát na jejich dokonalý pr b h.

3

4

V d sledku toho:
ov uje technické za ízení;
ov uje p ihlášky;
zhotovuje tabulky skupin a tabulky p ímé eliminace podle pravidel pro sout že jednotlivc a
družstev;
d)
jmenuje rozhod í na návrh delegát Komise rozhod ích a ur uje planše;
e)
dohlíží na za átek a pr b h sout že na každé planši;
f)
zkoumá reklamace a poskytuje ešení;
g)
ov uje výsledky s pomocí Organiza ního výboru;
h)
p ipravuje následující sout že s dostate ným p edstihem, aby mohl uv domit šermí e, vedoucí a
rozhod í;
i)
dohlíží na zve ej ování výsledk .

a)
b)
c)

Krom toho je T
v lánku t.97.

ur eno pro disciplinární ízení b hem sout ží, kompetence jsou uvedeny

Fungování
o.59

o.60

o.61

o.62

lenové T nemohou vykonávat s výjimkou své funkce v T žádnou jinou innost na sout ži jako
nap . kapitán družstva, oficiální delegát své národní federace, rozhod í, šermí atd. (s výjimkou
sout ží Sv tového poháru).
1

Technické editelství musí být stále p ítomno od za átku až do konce sout že, aby mohlo vy ešit
náhodné p ípady, ke kterým m že dojít, a na kterých m že záviset dobrý pr b h sout ží.

2

Všechna rozhodnutí T musí být uvedena na dob e viditelné výv sné tabuli dostate n v as, aby se
s nimi mohli seznámit šermí i a inovníci výprav. Posledn uvedené obvykle informuje vedoucí
výpravy nebo její kapitán a nesm jí p edkládat reklamace proti zm n asového rozpisu nebo v i
jiným okolnostem, který byly vyv šeny v p edepsaném ase.
P i MS a OH se musí T
sout že.

sejít nejpozd ji 24 hodin p ed první sout ži, aby vytvo ilo 1. kolo první

T
nebo delegát komise rozhod ích rozhoduje samo ve své kompetenci o odvolání se proti
rozhodnutí vrchní rozhod ího.
Na sout žích, kde není delegát komise rozhod ích, je to pozorovatel, který má své pravomoci.
Je to pozorovatel, který musí ešit všechny rozpory b hem sout ží kategorie A a Grand Prix.
Jemu p ísluší na sekretariátu FIE nebo n kterému z delegovaných zástupc ešit rozpory, které se
staly v pr b hu Mistrovství sv ta.
Kontrola FIE
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Z d vod zabezpe ení respektování Pravidel má právo ú astnit se všech zasedání T
FIE a len ú adu FIE jím jmenovaný a zárove musí být o jejich konání uv domen.

prezident

Antidopingová kontrola
o.64

P i všech oficiálních sout ží FIE se musí uskute nit Antidopingová kontrola podle lánk t.127 a
Antidopingových pravidel FIE. M že být provád na od za átku sout že a týká se šermí , kte í
sout ž ukon ili.
B) MISTROVSTVÍ SV TA
Každoro ní mistrovství
P ihlášky

o.65

1

Na mistrovství sv ta se stanovují omezení ú asti šermí na 4 v každé zbrani za každou zemi v
sout ži jednotlivc a na jedno družstvo, v zbrani, za každou zemi v sout ži družstev.

2

Po et kvalifikovaných družstev je omezen na 16 družstev podle oficiálního žeb í ku FIE a 16
družstev rozd lených podle kontinentálních zón z oficiálního žeb í ku FIE: 6 pro Evropu, 4 pro
Ameriku, 4 pro Asii/Oceánii a 2 pro Afriku
Jestliže se družstvo po ádající zem nekvalifikovalo, bude mít místo k ú asti zajišt no mezi družstvy
z p íslušné kontinentální zóny.
V p ípad neú asti n kterého družstva, kvalifikuje se další družstvo v po adí.
Rozhodování

o.66

1

Rozhodování na Mistrovstvích sv ta je zabezpe eno rozhod ími vybranými Výkonným výborem
FIE na základ návrhu Komise rozhod ích.

2

Náklady na pobyt a cestovné rozhod ích hradí organiza ní výbor, který jako protihodnotu získá
všechny startovací poplatky.

3

Rozhod í se musí povinn zú astnit zasedaní rozhod ích, které se koná v p edve er Mistrovství
sv ta.
Pozvání mezinárodních inovník

o.67

1

Všechny návrhy na kandidaturu pro uspo ádání Mistrovství sv ta musí být p edm tem studie
delegace jmenované Výkonným výborem na míst , na základ pozvání kandidátské federace.

2

Po adatelé, kte í získají startovací poplatky, jsou povinni pozvat na své náklady (cesta tam a zp t
letadlem, turistickou t ídou, ubytování a strava) následující zahrani ní inovníky:
Prezidenta FIE nebo jeho zástupce, který p edsedá Mistrovstvím sv ta a musí hlavn
kontrolovat správnou funkci Technického editelství.
Vedoucího protokolu jmenovaného prezidentem FIE.
Šest len T , z toho jeden z po ádající zem , jmenovaných Výkonným výborem FIE.
T i leny Komise pro elektrickou signalizaci FIE jmenované Výkonným výborem FIE.
ty i leny Komise rozhod ích FIE (z toho jeden hlavní delegát) jmenované Výkonným
výborem FIE.
Dva leny Léka ské komise FIE jmenované Výkonným výborem FIE.
Rozhod í delegované Výkonným výborem FIE.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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C) REGIONÁLNÍ HRY
o.68

1

Regionální hry uznané FIE jsou totožné s t mi, které uznává MOV od doby kdy figuruje šerm
v jejich sportovním programu (nap .Panamerické hry, Hry st ední Ameriky a karibské oblasti,
Asijské hry apod.) a navíc Hry Commonwealthu.

2

V každém p ípad , tam kde nejsou specifikovaná pravidla regionálních her p ijatá MOV, platí
ustanovení Pravidel FIE.
Technický delegát FIE

o.69

1

Technický delegát FIE, který FIE zastupuje podle Olympijských pravidel pro regionální hry, je
jmenován prezidentem FIE, po konzultacích výkonného výboru podle požadavk prokázaných
technických schopností.

2

Náklady na tohoto zástupce (doprava letadlem turistickou t ídou, ubytování a strava) ponese
Organiza ní výbor.
Techni tí inovníci a rozhod í

o.70

Olympijská pravidla pro regionální hry stanovují, že kontrola celkové technické organizace t chto
Her v etn jmenování rozhod ích a inovník , musí být sv ena mezinárodním federacím.
Organiza ní výbor musí nést náklady (doprava letadlem turistickou t ídou, ubytování a strava)
následujících inovník :
1)

Technické editelství
2 zahrani ní lenové, pokud je T složeno ze t í len ; 5 zahrani ních len , pokud je T složeno
ze šesti. Technické editelství jmenuje Výkonný výbor FIE na základ konzultace s Organiza ním
výborem.

2)

Kontrola materiálu
1 nebo 2 zástupci Komise pro elektrickou signalizaci FIE podle rozsahu šermí ských sout ží na
t chto Hrách. Tito zástupci jsou jmenováni Výkonným výborem FIE na základ konzultace
s Organiza ním výborem.

3)

Delegát pro rozhodování
1 zástupce Komise rozhod ích FIE jmenovaný Výkonným výborem na základ
s Organiza ním výborem.

4)

Neutrální rozhod í
2 nebo 3 mezinárodní rozhod í podle rozsahu sout ží pocházející ze zemí mimo region Her,
jmenovaní Výkonným výborem FIE na základ konzultace s Organiza ním výborem.

konzultace

D) MISTROVSTVÍ SV TA JUNIOR A KADET
Každoro ní mistrovství
o.71

P ihlášky
1

Mistrovství sv ta junior a kadet je otev ená sout ž pro všechny lenské federace FIE.

2

P ihlášky jsou omezeny po tem ú asti 3 šermí jedné národnosti pro každou sout ž jednotlivc a
jednoho družstva jedné zem pro každou sout ž družstev.
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V k ú astník
o.72

1

Ú astníci Mistrovství sv ta junior , jednotlivc a družstev, musí mít mén než 20 let k 1. lednu
roku, ve kterém se MSJ koná.

2

Ú astníci Mistrovství sv ta kadet , jednotlivc a družstev, musí mít mén než 17 let k 1. lednu
roku, ve kterém se MSK koná.
Rozhodování

o.73

1

Rozhodování na Mistrovstvích sv ta je zabezpe eno rozhod ími vybranými Výkonným výborem
na návrh Komise rozhod ích.

2

Náklady spojené s pobytem a cestou rozhod ích jsou hrazeny organiza ním výborem, který jako
protihodnotu získá všechny startovací poplatky .

3

Rozhod í se musí povinn zú astnit zasedaní rozhod ích, které se koná v p edve er Mistrovství
sv ta.
Pozvání mezinárodních ídících inovník

o.74

Po adatelé, kte í jako protihodnotu získají všechny startovací poplatky, jsou povinni na svoje
náklady (zpáte ní letenka letadlem turistickou t ídou, ubytování a strava) pozvat následující
mezinárodní ídící inovníky ve shod s pravidly uvedenými d íve (viz : o.67) pro Mistrovství sv ta.
E) SOUT ŽE SV TOVÉHO POHÁRU
Všeobecn

o.75

Název “sout že Sv tového poháru” se používá pro následující sout že:
- sout že jednotlivc Sv tového poháru senior a Grand Prix
- sout že Sv tového poháru junior
- sout že Sv tového poháru družstev
Kritéria
P ijetí

o.76

Sout ž jednotlivc m že být za azena nebo zachována ve Sv tovém poháru pouze splní-li
následující kriteria:
1

Ú ast šermí

z

* nejmén 8 zemí, pro sout že senior v Evrop
* nejmén 5 zemí, pro sout že senior mimo Evropu
* nejmén 5 zemí, pro sout že junior

2

Ú ast minimáln
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* 10 šermí figurujících mezi prvními 32 oficiálního žeb í ku senior FIE, reprezentujících
alespo 5 r zných zemí p i sout žích jednotlivc senior v Evrop (tato podmínka se
nevztahuje na sout že konané mimo Evropu).
3

P ítomnost alespo 4 rozhod ích kategorie A nebo B FIE, r zné národnosti.

4

Všeobecná aplikace pravidel FIE stejn jako specifických Zadávacích podmínek pro danou sout ž,
po adatelé jsou povinni používat signaliza ní za ízení schválená Komisí pro elektrickou signalizaci
SEMI.

5

Finále (4 nebo 8) se uskute ní v sále, který obsahuje i prostor vymezený pro obecenstvo,

6

Po et planší musí umožnit uskute n ní 1. kola ve skupinách maximáln na 2 série.

7

B hem finále jsou po adatelé povinni umístit k planši panely s ozna ením jména a národnosti
šermí

8

P i odevzdávání cen musí být použita pravidla protokolu FIE (viz.Administrativní pravidla).

9

Musí být zajišt na p ítomnost léka e v míst sout že b hem celého trvání sout že.

10

Povinná antidopingová zkouška ve smyslu pravidel ( l.t.127 a Antidopingových pravidel).
Pozorovatel

o.77

1

Po adatelé sout ží Sv tového poháru jednotlivc a družstev, senior a junior , musí zabezpe it
p ítomnost pozorovatele FIE odlišné národnosti než je zem po adatele, jehož úkolem je ov it,
zda sout ž spl uje kritéria pro Sv tový pohár.

2

Cesta, ubytování a strava pozorovatele jsou na ú et po adatele podle normativ aktualizovaných
Výkonným výborem FIE.

3

Tento pozorovatel m že být:
- len n které komise FIE,
- len výkonného výboru FIE,
- osoba navržená VV FIE z ad len organiza ního výboru sout že.
Technické editelství (T )

o.78

o.79

1

Technické editelství musí být složeno ze 3 osob jmenovaných po adatelskou zemí nebo jí
pozvaných.

2

Pro sout že GP, je pozorovatel sout že jmenovaný VV FIE rovn ž p edsedou Technického
editelství.
Ú ast

1

Pro sout že kategorie A jednotlivc junior a senior , pro všechny zbran mohou federace p ihlásit
max. 12 šermí . Po adatelská zem (sout že v Evrop ) m že p ihlásit až 20 šermí , vyšší po et
šermí pro dopln ní úplných skupin.

2

Pro sout že mimo Evropu m že po adatelská zem p ihlásit až 30 šermí , vyšší po et šermí
dopln ní úplných skupin.

3

pro

Ú ast na sout žích Grand Prix je omezena na maximáln 8 šermí v jedné zbrani pro jednu federaci.
Po ádající federace m že p ihlásit do sout že maximáln 12 šermí , v etn po tu závodník
dopl ujících kompletní skupiny maximáln 20 závodník .
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Šermí i, kte í v kov vyhovují ú asti na následujících Mistrovstvích sv ta junior , se mohou
zú astnit v dané sezón Sv tového poháru junior .
Rozhod í - Sout že kategorie A, kandidáti kategorie A a Grand Prix

o.81

1

2

Po et rozhod ích kategorie A nebo B, kte í musí doprovázet delegace na turnajích kategorie A je:
1-4:
bez povinnosti
5-9:
1 rozhod í
10 a více:
2 rozhod í
Pro sout že Grand Prix, na které jsou rozhod í delegovaní VV FIE na návrh komise rozhod ích a
konzultací s po adatelem, delegace nemají povinnost mít rozhod ího. 7 rozhod ích jmenovaných
VV je na náklady po adatele, který na kompenzaci náklad obdrží startovné 100 CHF.
Po adatel bude disponovat 8 rozhod ími delegovanými VV FIE a nejmén 5 rozhod ími dodanými
federací po adatele podle jeho p ání.
Po adatel je povinen zajisti zasedání rozhod ích v p edve er sout že.

4

P i sout žích jednotlivc kategorie A a kandidát kategorie A, pokud n která federace nedodá
dostate ný po et rozhod ích, bude potrestána pokutou FIE ve výši 750 CHF/500 EUR pokud
uv domila po adatele nejmén 15 dní p edem a 1.500 EUR pokud tak neu inila nejmén 15 dní
p edem, za každého chyb jícího rozhod ího .

5

Tuto pokutu musí delegace zaplatit po adateli, který si ji m že ponechat, pokud zabezpe il
pot ebné rozhod í k náhrad za chyb jících. Pokuta pat í FIE, pokud po adatel nezabezpe il
pot ebný po et mezinárodních rozhod ích. Rozhod í mohou pocházet z po adatelské zem .

6

V každém p ípad národní federace, která nezaplatí pokutu, musí omezit po et startujících tak, aby
nep ekro ila povolenou kvótu (viz. o.81.1 a násl. ).
Sv tový pohár družstev

o.82

1

Uspo ádání
Sout že Sv tového poháru družstev se po ádají ve t ech zbraních (žen a muž ).
Zásady
a) Turnaj Sv tového poháru družstev se skládá z maximáln šesti úplných sout ží (vybojovaných až
do prvního místa), rozd lených pokud je to možné, takto: dv sout že po ádané v Evrop , jedna
v Asii-Oceánii, jedna v Americe a jedna v Africe; na konci každé sout že se ú astník m p id lí
body. Jeden ze sv tadíl m že uspo ádat dodate nou sout ž v rámci limitu šesti sout ží v každé
zbrani.
b) Družstva jsou složena ze t í šermí , s nebo bez náhradníka.
c) Každá sout ž Sv tového poháru se vybojuje p ímou eliminací, p i emž se bojuje o všechna místa
do 16 místa. Od 17 místa jsou družstva klasifikována podle indexu, se kterým byla nasazena do
eliminace.
d) Utkání se vybojují štafetovým zp sobem v souladu s l. o.44 Organiza ních pravidel.

3

P ihlášky
Každá zem má právo p ihlásit pouze jedno družstvo.
Oficiální po adí jednotlivc
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Oficiální po adí FIE jednotlivc
a) Princip
Oficiální po adí FIE jednotlivc p ihlíží k šesti nejlepším výsledk m ze sout ží Sv tového poháru ,
Grand Prix nebo Satelitních sout ží, kterých se šermí zú astnil, s omezením maximáln 3 sout ží
na jednom kontinentu, v etn výsledk na Mistrovství sv ta nebo Olympijských hrách a mistrovství
kontinentálních zón.
b) Oficiální po adí FIE junior p ihlíží k šesti nejlepším výsledk m ze sout ží Sv tového poháru
junior , kterých se šermí zú astnil, s omezením 3 sout ží na jednom kontinentu v etn výsledk
Mistrovství sv ta junior a Mistrovství zóny.
c) Pro seniory i juniory je aktualizace žeb í k pr b žná, t.j. sout ž v daném roce má za následek
rušení odpovídající sout že v p edešlém roce, a body p id lené za jednu sout ž ruší body p id lené
za stejnou sout ž v p edcházející sezón . Jestliže sout ž v jedné sezon nemá odpovídající sout ž
v druhé sezon , budou získané body zrušeny k datu p íslušné sout že.
d) V p ípad rovnosti bod se stanoví po adí podle po tu prvních míst, potom druhých atd. Je-li shoda
úplná, umístí se šermí i ex-equo.
e) Po každé sout ži Sv tového poháru nebo Grand Prix , FIE vyhlásí oficiální aktualizované po adí ke
dni ukon ení dané sout že.
f) Vyjma zvláštních ustanovení Pravidel, aktualizované oficiální po adí FIE je rozhodující pro
všechna po adí, nasazování, vy azování, nasazení družstev, atd.

2

Bodování
a) Po adí se vypo ítá na základ následujícího bodování:
1. místo
32 bod
2. místo
26
3. ex-equo*
20
5.-8. místa
14
9.-16. místa
8
17.-32. místa
4
33.-64. místa
2
b) Body získané p i sout ži Sv tového poháru jednotlivc kategorie A mají koeficient 1.
c) Grand Prix FIE a sout že jednotlivc mistrovství kontinentálních zón mají koeficient 2.
d) Koeficient pro sout že jednotlivc na Olympijských hrách, Mistrovství sv ta a Mistrovství sv ta
junior je 3.
e) Na OH získá 4 šermí 54 bod .
f) Body mohou získat pouze ti šermí i, kte í skute n bojovali v tabulce p ímé eliminace.

3

Seznam vít z
Vít z (závodník klasifikovaný na prvním míst ) v každém oficiálním po adí FIE senior bude
vyhlášen po skon ení mistrovství sv ta nebo OH.
Vít z (závodník klasifikovaný na prvním míst ) v každém oficiálním po adí FIE junior bude
vyhlášen po skon ení mistrovství sv ta junior .
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Oficiální po adí družstev
o.84
1

Oficiální po adí FIE družstev

a) Princip
Oficiální po adí FIE družstev se sestavuje na základ ty nejlepších výsledk družstva na
sout žích Sv tového poháru družstev, z toho mohou být nejvýše dva výsledky získané ve stejné
kontinentální zón a z výsledk na MS nebo OH a mistrovství kontinentálních zón.
b) Oficiální po adí FIE družstev se aktualizuje pr b žn , což znamená, že sout ž v daném roce má za
následek rušení odpovídající sout že v p edešlém roce, a body p id lené za jednu sout ž ruší body
p id lené za stejnou sout ž v p edcházející sezón . Jestliže se sout ž b hem probíhajícího období
neuskute nila, budou body získané na této sout ži uspo ádané v uplynulém roce škrtnuty k datu
výro í sout že.
c) V p ípad rovnosti bod
jednotlivc ( l. o.83).

mezi n kolika družstvy platí táž ustanovení jako pro klasifikaci

d) Vyjma zvláštních ustanovení Pravidel, aktualizované oficiální po adí FIE je rozhodující pro všechna
po adí, nasazování, vy azování, nasazení družstev, atd.
2

Bodování družstev
a) Po adí družstev se sestavuje podle získaných bod
1. místo
64 bod
7.
2.
52
8.
3.
40
9
4.
36
10
5.
32
11
6.
30
12

takto:
28 bod
26
25
24
23
22

13.místo
14.
15.
16.
17.-32.

21 bod
20
19
18
8

b) Na Mistrovství sv ta v šermu družstev se body uvedené výše násobí dv ma.
c) Sout že družstev na Mistrovství kontinentálních zón mají koeficient 1.
3

Seznam vít z
Vít z (družstvo klasifikované na prvním míst ) v každém oficiálním po adí FIE družstev bude
vyhlášeno po skon ení mistrovství sv ta nebo OH.
F) Grand Prix národ

o.85

Pro tabulku bodového hodnocení Grand Prix národ z Mistrovství sv ta a z Olympijských her
budou pravidla ur ena.

P íloha A: Tabulka p ímé eliminace 64 závodník v sout ži jednotlivc
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P íloha B: Tabulka p ímé eliminace pro sout ž družstev
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ABECEDNÍ REJST ÍK
Baráž: viz. “Shoda”
Bodování: o.83 a další, o.84.
as

- boje: o.17, o.23, o.44
- maximální ú ast šermí e: o.9
- odpo inku: o.16, o.26
- p estávky mezi úseky: o.23
asom i : o.7 (viz. Technická pravidla )
asomíra: o.23 (viz.Technická pravidla a Materiálová pravidla )
asový rozpis: o.9, o.22, o.60
tvrtina tabulky: o.36, o.33, o.40
Delegát Komise rozhod ích: o.44
Delegát Komise pro elektrickou signalizaci: viz. “Komise pro elektrickou signalizaci”
Delegát léka ské komise FIE: o.44
Delegování rozhod ích: viz. “Rozhod í”
Družstva (složení): o.42, o.82
Družstvo (nahrazení šermí e): o.44 (viz.Technická pravidla t.33)
Ex-equo: o.19, o.28, o.34, o.41, o.83
Experti pro elektrický materiál: o.6
Fáze:
- hlavní: o.31, o.33
- p edb žná: o.31 a násl.
Finále sout ží: o.10, o.17, o.27, o.76 , (viz Technická pravidla t.18)
Formulá e
- p ihlášek: o.52 a násl.
- skupiny: o.6, o.13, o.15, o.17, o.58
- utkání: o.6, o.44
- zápas : o.6, o.24
Formule sout ží: o.11 a násl.
- družstev: o.42 a násl., p echodná ustanovení
- jednotlivc : o.11 a násl.
Grand Prix (sout že): o.75, o.77, o.81
Grand Prix národ : o.87
Indexy: o.18 a násl., o.32 a násl., o.40, o.43
Informa ní tabule: o.7, o.60, o.76
Informa ní panely: (viz. “Informa ní tabule”)
Jednotlivec: viz. “Sout že” a “Formule”
Jmenování rozhod ích: viz. “Rozhod í”
Jmenování Technického editelství: viz. “Technické editelství”
Kandidatury:
- Mistrovství sv ta: o.67
Kapitán družstva: o.13, o.44, o.59 a násl. (viz.Technická pravidla t.82, t.90)
Kategorie A (turnaj): viz. “Sv tový pohár”
Každoro ní mistrovství: o.65
Kolo p ímé eliminace: o.26, o.28, o.33, o.46,
Kolo skupin: viz .“Skupiny“
Komise pro elektrickou signalizaci SEMI : o.67, o.70, o.74, o.76
Komise rozhod ích: o.66, o.73 a násl.
Konec zápasu: o.17, o.24, o.44 (viz. Technická pravidla )
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Kontrola:
- antidopingová :o.64, o.76 (viz.Technická pravidla t.129 a násl.)
- FIE: o.63, o.67, o.70
- materiálu: o.7, o.9,. o.70 (viz. Materiálová pravidla )
Kriteria pro Sv tový pohár: viz. “Sv tový pohár”
Kvalifikace šermí : o.11, o.18 a násl., o.28, o.32, o.40
Kvóty (šermí pro Sv tový pohár): o.79
Lh ta
- posta ující na kontrolu materiálu: o.9
- vyv šení 1. kola: o.10
- zaslání formulá e o po tu p ihlášených: o.53
- zaslání formulá e p ihlášky k ú asti: o.52
- zaslání jmenovité p ihlášky: o.54
- zaslání oficiálního pozvání: o.50
- zaslání p edb žného programu: o.51
- zaslání p ihlášek na Sv tové poháry: o54
Léka : o.76 (viz. Technická pravidla )
Losování:
- družstev nepostupujících: o.43
- na formulá i pro skupinu: o.13
- na formulá i pro utkání: o.44
- po dvojicích: o.34, o.43, p echodné ustanovení
- pro ur ení vít ze v p ípad shody: o.17, o.24, o.44
- šermí p i shod indexu: o.19, o.31 a násl.
Mistrovství sv ta:
- junior a kadet (organizace): o.71, o.74
- senior (organizace): o.65 a násl.- Systém sout že pro družstva: o.42 a násl.
- systém sout že pro jednotlivce: o.29 a násl.
- všeobecná ustanovení: o.48 a násl.
Materiál (viz. Technická pravidla):
- kontrola: o.7, o.9, o.70
- pro organizaci: o.49
Mezinárodní licence:
- šermí : o.2
- ú astník : o.2
Minuta nastavení: viz „Shoda“
Náhodné p ípady: o.60
Náhrada: o.42, o.44, o.82
Nahrazení lena družstva: o.44
- v družstvech (utkání): o.44
- v p ímé eliminaci: o.26
- ve skupin : o.14 a násl.
- zm na po adí ve skupin (nep edvídaná událost): o.16
- zm na po adí v utkání: o.44
Národnost závodník : o.13, o.15, o.21
Nehoda: o.44 (viz. Technická pravidla)
Obsluha p ístroj : o.6
Odpo inek: viz as
Odstoupení
- lena družstva: o.44
- družstva: o.44
- závodníka z eliminace: o.25
- závodníka ze skupiny: o.20
Olympijské hry: o.4, o.8, o.10, o.42 a násl., o.48, o.57, o.61, o.83 a násl., o.85
Opravá elektrických za ízení: o.6
Oznámení
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- po tu vy azených závodník ze skupin: o.18
- po tu závodník ve finále (4 nebo 8): o.27
- vým ny závodníka v družstvu: o.44
Panel výv sní: o.6, o.60, o.76 (viz p íloha C materiálových pravidel)
Planš: (viz Technická pravidla , Materiálová pravidla)
- po et: o.26, o.33, o.76
- povinnosti T : o.58
Po et ú astnických zemí (minimum): o.76
Po et závodník : viz „družstva“, „ p ihlášky na sout že“
Pokuta: o.33,o.54, o.81
Po adí
- po skupinách : o.19, o.21, o.32
- družstev: o.43, o.46
- celkové: o.25, o.28, o.34, o.41
- viz také (index)
Po adí FIE
- SP jednotlivc : o.83
- SP družstev: o.84
- oficiální FIE: o. 13, o. 31 a dal., o.83 a dal.
Po adí zápas
- družstev (utkání): o.44
- v p ímé eliminaci: o.26
- ve skupinách: o.14 a násl.
- zm na po adí v utkání: o.44
- zm na po adí ve skupin (náhodná): o.16
Postavení šermí ve skupinách: viz. “Po adí zápas ” a “Skupina”
Postup do další ásti sout že: viz“kvalifikace“
Potvrzení ú asti: o.31, o.33, o.87
Povinnosti:
- být držitelem mezinárodní licence: o.2
- být držitelem licence šermí e: o.2
- po adatel : o.6 a násl., o.48 a násl., o.64, o.67, o.70, o.74, o.76
- oznámit nahrazení lena družstva: o.44
- potvrdit ú ast: o.31, o.54
- pozorovatele FIE: o.77
- pozvání: o.67
- Technického editelství: o.58, o.60 a násl.
- zabezpe it respektování Pravidel: o.58
Pozorovatel FIE: o.77
Program sout ží: o.48, o.49
P echod na vyšší úrove : viz. “Kvalifikace”
P erušení zápasu: o.16
P estávka: o.23
P ímá eliminace:
- nasazení 16 nejlepších: o.31 a násl.
- p íloha „A“ a „B“ jednotlivci a družstva o.43
- Systém sout že pro družstva: o.43
- Systém sout že pro juniory: o.35 a násl.
- Systém sout že pro seniory: o.29 a násl.
- všeobecná pravidla: o.21 a násl.
- tabulky: viz. “Tabulka”
P ihlášky na sout že: o.8, o.55 a násl., o.65, o.71, o.82
P ístroj: o.76 (viz.Technická pravidla a Materiálová pravidla )
Regionální hry: o.68
Rozhod í (viz. Technická pravidla ):
- kompetence: o.6, o.16 a násl., o.24, o.44
- jmenování: o.58, o.66, o.70, o.73, o.77, o.81 (viz.Technická pravidla t.37 a násl.)
- neutralita: o.6, o.70
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- po et: o.70, o.76, o.81
Rozhodování (delegáti): o.58, o.70,
Rozhodování o vít zi: viz. “Shoda”
Sekretariát FIE: o.4, o.63, o.67, o.77, (viz Technická pravidla t.94, t.127)
Seznam vít z : o.83
Shoda:
- bodová: o.83, o.84
- index : o.19, o.31 a násl.
- po uplynutí asu: o.17, o.24, o.44
- po adí: o.31
Skóre: o.17, o.24, o.44
Skupina:
- asový rozpis: viz. “ asový rozpis”
- formule: viz. “Formule”
- formulá e: viz. “Formulá e”
- kvalifikování se šermí : o.32, o.40
- po et šermí : o.12
- po adí po skupinovém kole: viz. “Po adí” a “Indexy”
- po adí zápas : o.14
- série (maximální po et): o.76
- složení: o.13, o.39
- umíst ní šermí : o.13, o.15
- všeobecná pravidla: o.12 a násl.
- vy azení: o.18, o.28, o.32
Složení:
- družstev: viz. “Družstva”
- skupin družstev: viz. “Družstva”
- skupin jednotlivc : viz. “Skupina”
Soubod v kordu: o.17
Sout ž: viz. “Sv tový pohár” a “Sout že”
Sout že: o.1 a násl.
- kategorie A: viz. “Sv tový pohár”
- družstev: o.42 a násl., o.82
- jednotlivc : o.11 a násl.
- oficiální FIE: o.48 a násl.
- organizace: o.3 a násl, o.58, o.82
Specialista (personál): o.6
Sv tový pohár:
- formule:
* družstev: o.44 a násl., o.82
* junio i: o.35 a násl.
* senio i: o.29 a násl.
- kriteria: o.76
- po et rozhod ích: o.81
- po et ú astník : o.79
- po adí: o.83, o.84
- pozorovatel: o.77
- stupnice bodování: o.83, o.84
- sout že: o.75
- Technické editelství: o.57, o.78
- v kové omezení (junior ): o.55, o.80
Šermí i (povinnosti): viz. “Povinnosti”
Štafeta: o.44
Tabulka po adí šermí : o.19, o.21
Tabulka p ímé eliminace:
- hlavní: o.11 a násl., o.33 a násl.
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- p edb žná: o.11 a násl., o.32 a násl.
- sestavení: o.58
- p íloha A a B
Technické editelství (viz. Technická pravidla ):
- fungování: o.59 a násl.
- Mistrovství sv ta junior a kadet : o.61, o.78
- Mistrovství sv ta senior : o.61, o.67
- jmenování: o.57, o.67
- Olympijské hry: o.61
- p ítomnost b hem celé sout že: o.60
- Regionální hry: o.68
- složení: o.67, o.70, o.78
- Sv tové poháry: o.78
- úloha: o.5, o.13, o.18, o.27, o.31, o.39, o.56 a násl.
- odvolání: o.62
- zasedání: o.61, o.63
Trest: o.33, o.54, o.81
Trvání zápasu: viz. “Konec zápasu” a “ as”
Turnaj: viz. “Sv tový pohár” a “Sout že”
Ú astníci: viz. “P ihlášky na sout že” a “Kvóty”
Uplynutí asu: viz. “Shoda”, “Konec zápasu” a “ as”
Utkání: o.9, o.42, o.44
V k ú astník : o.55, o.72, o.80
V kový limit: viz. “V k ú astník ”
Velká cena národ : o.92
Vis major: o.33, o.44, o.80
Výbor
-organiza ní: o.3, o.6, o.9, o. 49, o.51, o.53 a násl., o.57, o.66, o.67, o. 69, o.70, o.73, o.74, o.77, o.81
-výkonný FIE: o.48, o.57, o.66, o.69, o.70, o.73, o.77 a násl., o.81
Vyjmutí: viz. “Nasazení”
Výsledky: viz. “Skóre”
Vystavení:
- prvního kola: o.10 (viz. Technická pravidla )
- rozhodnutí Technického editelství: o.60
- tabulek: o.6
Výzva:
- na zápasy: o.26
- úvodní k šermí m: o.31, o.33, o.87 (viz. “Technická pravidla ”)
Zadávací podmínky: o.49, o.76
Zápas:
- asový rozpis: o.22
- formulá e: o.6, o.24
- konec: viz. “Konec zápasu”, “Shoda”, “Po et zásah ” a “Skóre”
- o t etí místo: viz. “Ex-equo”
- odpo inek mezi dv ma zápasy: viz. “ as”
- po et zásah : viz. “Konec zápasu”, “Shoda”, “Po et zásah ” a “Skóre”
- po et: o.19 (viz. “Indexy”)
- po adí: o.14 a násl., o.26, o.44
- probíhající: viz. “Indexy”
- p erušení: o.16
- trvání: viz. “Konec zápasu” a “ as”
- v eliminaci (úseky po 3 minutách) o.23
- viz. “Formule”
Zapisovatelé: o.6, (viz. Technická pravidla t.35)
Zásah:
- daný: viz. “Index”
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- obdržený: viz. “Index”
- po et: o.17, o.19, o.23 a násl., o.44 (viz. Technická pravidla )
- rozhodující: o.17, o.24, o.44
Zm na národnosti: o.15
Zm na po adí zápas : viz. “Zápas” (“Po adí”)
Zna ky:o.6 (viz. Technická pravidla )
Zóny kontinentální: o.79, o.82
Zran ní: o.44, o.54 (viz. Technická pravidla )
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