eský šermí ský svaz

Technická pravidla
srpen 2008

ÁST PRVNÍ
TECHNICKÁ PRAVIDLA
Obecné údaje a pravidla spole ná pro všechny zbran

eský šermí ský svaz

Technická pravidla
srpen 2008

2

eský šermí ský svaz

Technická pravidla
srpen 2008

Kapitola 1
ZÁVAZNOST PRAVIDEL
t.1

Ustanovení t chto Pravidel jsou závazná beze zm ny pro “oficiální sout že FIE” tj.:
- Mistrovství sv ta senior , junior a kadet ,
- šermí ské sout že na Olympijských hrách,
- sout že Sv tového poháru,
- Mistrovství zón.
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Kapitola 2
TERMINOLOGIE
SOUT ŽE
Volný šerm a zápas
t.2

Zdvo ilý souboj mezi dv ma šermí i je “volný šerm”, jestli se zvažuje výsledek tohoto boje (sout ž)
nazýváme jej “zápas”.
Utkání

t.3

Souhrn zápas mezi šermí i z dvou r zných družstev se nazývá “utkání”.
Sout ž

t.4

1 Je to souhrn zápas (sout že jednotlivc ) nebo utkání (sout že družstev) pot ebných pro stanovení
vít ze sout že.
2 Sout že se rozlišují podle zbraní, pohlaví sout žících, podle jejich v ku a podle toho, zda se šermuje
jednotliv nebo v družstvech.
Mistrovství

t.5

Tak se nazývá sout ž, která má za cíl stanovit nejlepšího šermí e nebo nejlepší družstvo v každé
zbrani, n které federace, regionu, sv ta a to pro ur enou dobu.
VYSV TLENÍ N KTERÝCH TECHNICKÝCH POJM NEJ AST JI POUŽÍVANÝCH P I
ROZHODOVÁNÍ V ŠERMU (1)
Tempo

t.6

Šermí ské tempo je doba trvání jednoduché akce.
Akce úto né a obranné

t.7

Definice:
1 R zné úto né akce jsou útok, odveta a protiodveta.
- Útok je po áte ní úto ná akce provedená napínáním paže p i neustálém ohrožování platného
povrchu soupe e, která p edchází za átek výpadu nebo fleše (viz. lánek t.56 a násl., t.75 a násl.).
- Odveta je úto ná akce šermí e, který vykryl útok.
- Protiodveta je úto ná akce šermí e, který vykryl odvetu.
2 R zné obranné akce nazýváme kryty.
- Kryt je obranná akce uskute n ná zbraní za ú elem zamezení toho, aby úto ná akce zasáhla.
Vysv tlení:

t.8
1

Úto né akce:
Útok
Akce je jednoduchá, je-li vykonána jediným pohybem:
bu p ímo (do té samé polohy)
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nebo nep ímo (do jiné polohy)
Akce je složená, je-li vykonána více pohyby.
2 Odveta
Odveta m že být okamžitá nebo pozdržená, což je dáno zp sobem a rychlostí jejího vykonání.
Odvety jsou:
a)

Jednoduché p ímé:
- Odveta p ímá: odveta, která zasáhne soupe e bez opušt ní polohy (pozice), ve které se
uskute nil kryt.
- Odveta s epelí: odveta, která zasáhne soupe e p i trvalém styku s epelí po kryt .

b)

Jednoduché nep ímé:
- Odveta s výhybem: odveta, která zasáhne soupe e v opa né poloze v i té, ve které byl
ud lán kryt (p echázející pod epel, byl-li kryt ud lán v horní poloze, nebo nad epel, byl-li
kryt ud lán v dolní poloze).8)
- Odveta s coupé (st ihem): odveta, která zasáhne soupe e v opa né poloze v i té, v které byl
ud lán kryt (musí procházet v každém p ípad zep edu okolo hrotu soupe e).

c)

Složené:
- Kružná odveta: odveta, která zasáhne soupe e v opa né poloze v i té, které byl ud lán kryt,
ale až po opsání úplného kruhu okolo epele soupe e.
- Odveta jedna-dv (uno-due): odveta, která zasáhne soupe e v té samé poloze jako byl ud lán
kryt,10) ale nejd ív mí í do opa ného sm ru (polohy) a prochází pod epelí soupe e, atd., atd.

3 Protiútok
Protiútoky jsou akce úto né nebo obrann -úto né uskute n né b hem útoku soupe e:
a)
Záraz: protiútok vykonaný proti útoku.
b)

Záraz s opozicí: protiútok uskute n ný tak, že se zav e poloha, v které m l skon it útok (t.56
a násl., t.64 a násl. a t.76 a násl.).

c)

Záraz se šermí ským tempem(t.59, t.79).

4 Jiné úto né akce
1. Obnova rukou
Jednoduchá, okamžitá úto ná akce, která následuje po první akci, bez stažení paže, po krytu
nebo ústupu soupe e bu proto, že ten opustil epel bez odvety nebo proto, že ten odpovídá
opožd n , nebo nep ímo, nebo složen .15)
2. Obnova akce
Nová akce, jednoduchá nebo složená, proti soupe i, který kryl bez odvety, nebo který se
jednoduše vyhnul první akci ústupem i únikem.
3. Obnova útoku
Nový útok uskute n ný ihned po návratu na st eh.
4. Kontra tempo
Všechny akce uskute n né úto níkem proti zárazu soupe e.
Obranné akce
t.9

Kryty jsou jednoduché p ímé, jsou-li uskute n né ve stejném sm ru jako útok. Jsou kružné (kontra),
jsou-li uskute n ny v opa ném sm ru než útok.
Pozice v lince

t.10

Linka je zvláštní poloha ve které šermí má ozbrojenou paži napjatou a nep etržit ohrožuje hrotem své
zbran platný povrch svého soupe e (t.56.3.a)/b/c, t.60.4e, t.60.5a, t.76, t.80.3e, t.80.4a/b).
___________________________________
(1) Tato kapitola nenahrazuje u ebnici šermu, ale má za úkol usnadnit pochopení pravidel
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Kapitola 3
P DA
t.11

t.12

P da musí mít vyrovnaný a vodorovný povrch. Nesmí zvýhod ovat ani znevýhod ovat žádného
ze šermí , hlavn co se týká sv tla.
1 Ohrani ená ást p dy ur ená k zápasu se nazývá planš.
2 Sout že ve všech zbraních se uskute ují na stejných planších.

t.13

1 Ší ka planše je 1,5 až 2 m.
2 Délka planše je 14 m. Planš je uspo ádána tak, aby každý šermí umíst ný 2 metry od st edu planše m l
k dispozici pro ústup, bez toho aby p ekro il ob ma nohama koncovou áru, celkovou délku 5 m.

t. 14
a)

Na planši je vyzna eno jasným zp sobem p t ar kolmých v i podélné ose planše, t.j.:
1 st edová ára, která musí být vyzna ena p erušovan p es celou ší ku planše.

b)

2 st ehové áry, vzdálené 2 metry z každé strany od st edové áry (a které musí být vyzna eny
nap í planše).

c)

2 koncové áry, které musí být vyzna ené nap í planše ve vzdálenosti 7 metr od st edové áry.

d)

Krom toho 2 poslední metry p ed t mito koncovými árami musí být jasn odlišené, podle možností
jinou barvou planše tak, aby mohli šermí i lehce zaregistrovat svoji polohu na planši (viz. schéma).

6

eský šermí ský svaz

Technická pravidla
srpen 2008

Planš pro semifinále a finále – max. výška nad podlahou 50 cm

vodivé bezpe nostní pásmo
A – st l pro sig.p ístroj
C – st edová ára
G – st ehová ára
R – prodloužení planše

1 – sv telná signalizace zásah

M – minimum 1 m
L – poslední 2 metry planše
E – koncová ára
S – výstražné ára 2 m pro šermí e

2 – jméno a národnost závodníka

3 – as, skóre apod.

Rozm ry normální planše pro všechny zbran

A – st l pro sig.p ístroj
C – st edová ára
G – st ehová ára
R – prodloužení planše

M – minimum 1 m
L – poslední 2 metry planše
E – koncová ára
S – výstražné ára 2 m pro šermí e

Pro elektrický fleret a kord musí tento vodivý koberec pokrývat planš v celé ší ce i délce, v etn jejího prodloužení a
bezpe nostního rozší ení. Rozm ry v cm.
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Kapitola 4
MATERIÁL ŠERMÍ
(Výzbroj-výstroj-oble ení)
t.15

1 Šermí i šermují v pravidly stanovené výzbroji, výstroji a od vu na vlastní odpov dnost a na vlastní
nebezpe í.
2 Bezpe nostní opat ení stanovená v Pravidlech a normách v p íloze, stejn jako kontroly p edepsané
pravidly, jsou ur ena pouze na zvýšení bezpe nosti šermí bez toho, aby ji mohly zaru it a nemohou
v d sledku - by by byly aplikovány jakýmkoliv zp sobem - vyvolat odpov dnost ani FIE ani
organizátor sout ží i funkcioná nebo personálu pov eného jejich realizací, ani p vodcem možné
nehody.
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Kapitola 5
BOJ
Zp sob držení zbran
t.16

1 Ve všech t ech zbraních se vykonává obranná akce výhradn pomocí epele a íšky, které je možno
použít každou zvláš nebo spole n .
2 Není-li k dispozici zvláštní za ízení, uchycení nebo speciální tvar (ortopedická ru ka), šermí m že
držet rukov , jak chce, a m že b hem zápasu m nit pozici své ruky. Zbra se však nesmí stát do asn
i natrvalo, zjevn i skryt , vrhacím ná iním; musí se s ní zacházet tak, aby ruka neopustila ru ku a
aby b hem úto né akce neklouzala po ru ce zep edu dozadu.
3 Existuje-li speciální za ízení, uchycení nebo speciální tvar (ortopedická ru ka), ru ka se musí držet
tak, aby horní ást palce byla orientována tím samým sm rem jako ústí (úžlabí) epele (fleretu nebo
kordu), nebo v kolmém sm ru na rovinu ohýbání šavlové epele.
4 Zbra se používá pouze jednou rukou; šermí nem že zm nit ruku do konce zápasu vyjma p ípadu, že
by to dovolil vrchní rozhod í v p ípad zran ní ruky nebo paže.
Postavení do st ehu

t.17

1 První volaný šermí se staví na pravou stranu od vrchního rozhod ího krom p ípadu, že v zápase
mezi pravákem a levákem je prvním volaným levák.
2 Vrchní rozhod í staví oba šermí e tak, aby jejich p ední noha byla vzdálena 2 metry od st edové áry
(to znamená za st ehovou áru).
3 Šermí i se staví na st eh na za átku a p i opakovaném postavení do st ehu vždy v podélné ose planše.
4 P i postavení do st ehu v pr b hu zápasu musí být vzdálenost mezi šermí i taková, aby se nemohli
hroty dostat do kontaktu p i postavení šermí ve st ehu s nataženými pažemi a zbran mi v lince.
5 Po každém platném zásahu se staví šermí i doprost ed planše jako na za átku zápasu.
6 Nebyl-li zásah p isouzen, staví se do st ehu na míst , kde se nacházeli p i p erušení boje.
7 Šermí i se staví vždy doprost ed planše p i za átku každé ásti nebo p i p idané minut .
8 Postavení šermí na pot ebnou vzdálenost nem že mít za následek postavení za koncovou áru
šermí e, který stál p ed ní p i p erušení boje. Byl-li jednou nohou za koncovou arou, z stane na svém
míst .
9 Postavení šermí na pot ebnou vzdálenost p i vystoupení stranou m že umístit provinivšího se
šermí e za koncovou áru a mít za následek zásah.
10 Šermí i se staví do st ehu po povelu vrchního rozhod ího “Na st eh”. Potom se vrchní rozhod í ptá:
“Jste p ipraveni?”. Po kladné odpov di nebo absenci záporné odpov di dává vrchní rozhod í pokyn
“Vp ed”.
11 Šermí i jsou povinni stav t se do st ehu správn a zachovávat úplný klid až do povelu vrchního
rozhod ího “Vp ed”.
12 Ve fleretu a v šavli nesmí být p i st ehu paže v poloze „v lince“.
Za átek, zastavení a obnovení boje

t.18

1 Boj se za íná povelem “Vp ed!”. Žádný zásah p ed tímto povelem nem že být zapo ítán.
2 Boj kon í povelem “Stát!”, vyjma p ípady, které m ní b žná pravidla boje (viz.t.32.1/2).
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3 Po povelu “Stát!” šermí nem že za ít novou akci: pouze ten zásah, který mu p edcházel, z stává
platný. Všechno, co se stane po povelu „Stát“, není v bec platné (ale viz.t.32.1/2).
4 Jestliže se jeden ze šermí

zastaví p ed povelem “Stát!” a je p i tom zasažen, zásah je platný.

5 Povel “Stát!” zazní i tehdy je-li boj šermí nebezpe ný, nep ehledný nebo v rozporu s pravidly; jeli jeden beze zbran ; opustí-li jeden šermí planš nebo p eruší-li boj a p istoupí k divák m nebo
k vrchnímu rozhod ímu (viz.t.26, t.54.5, t.73.4.j).
6 Krom mimo ádného p ípadu, vrchní rozhod í nesmí povolit opušt ní planše. Vykoná-li toto šermí
bez dovolení, bude potrestán podle lánk t.114, t.116, t.120.
Boj z blízka
t.19

Boj z blízka je dovolen do té doby, pokud mohou šermí i normáln používat své zbran a dokud m že
vrchní rozhod í, ve fleretu a šavli, dále sledovat akci.
Srážka (corps à corps)

t.20

1 K srážce dojde tehdy, jsou-li dva soupe i v kontaktu; v takovém p ípad vrchní rozhod í boj zastavuje
(viz.t.25, t.63.1/2/3).
2 Ve fleretu a šavli je zakázáno vyvolávat srážky (a to i bez brutality nebo násilí). P i takovém p estupku
ud lí vrchní rozhod í provinivšímu se šermí i tresty, které jsou uvedeny v láncích t.114, t.116, t.120 a
p ípadný zásah dosažený provinivším se šermí em bude zrušen.
3 Ve všech t ech zbraních je zakázáno úmysln vyvolávat srážku za ú elem vyhnutí se zásahu nebo
strkat do soupe e. P i takovémto p estupku ud lí vrchní rozhod í
provinivšímu se šermí i tresty,
které jsou uvedeny v láncích t.114, t.116, t.120 a p ípadný zásah dosáhnutý provinivším se šermí em
bude zrušen.
Úniky-pohyby nohou a obcházení se

t.21

1 Pohyby nohou vp ed a vzad a úniky jsou dovoleny a to i takové, p i kterých se neozbrojená ruka
dotkne zem .
2 B hem boje je zakázáno obracet se zády k soupe i.
P i takovémto p estupku ud lí vrchní rozhod í provinivšímu se šermí i tresty, které jsou uvedeny
v láncích t.114, t.116, t.120 a p ípadný zásah dosažený provinivším se šermí em bude zrušen.
3 Jestliže b hem boje obejde šermí svého soupe e, musí vrchní rozhod í dát okamžit povel “Stát!” a
postavit šermí e na místo, kde se nacházeli p ed obcházením se.
4 Jestliže se šermí i p i obcházení zasáhnou, je bezprost edn daný zásah platný; zásah daný šermí em,
který šermí e obešel, se ruší, ale okamžitý zásah, p ípadn i s oto kou, daný šermí em úto ícímu
šermí i, je platný.
5 Jestliže v pr b hu zápasu signalizuje p ístroj zásah u šermí e, který úto il fleší, p i emž p ekro il konec
planše na takovou vzdálenost, že došlo k roztrhnutí vedení navijáku nebo jeho zemnícího drátu,
zásah, který tento šermí dostal, je platný (t.103).
Nahrazování platného povrchu a používání neozbrojené paže

t.22

1 Používání neozbrojené paže a ruky je zakázáno p i uskute ování bu úto ných nebo obranných akcí
(t.114, t.117, t.120). Vyskytne-li se takovýto p estupek, p ípadný zásah dosažený provinivším se
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šermí em bude zrušen. Tento p estupek je za azen do druhé skupiny p estupk
ervenou kartou.

a bude potrestán

2 Ve fleretu a šavli je zakázáno krýt nebo nahrazovat platný povrch jinou ástí t la, zakrýváním nebo
neobvyklým pohybem (t.114, t.116, t.120), p ípadný zásah dosáhnutý provinivším se šermí em bude
zrušen.
a) Jestliže v pr b hu boje šermí zakrývá nebo nahrazuje sv j platný povrch bude provinivší se šermí
potrestán sankcemi platnými pro 1. skupinu p estupk ( l. t.49.1, t.72.2.)
b) Jestliže v pr b hu boje šermí zakrytím nebo nahrazením platného povrchu zp sobí, že korektní
zásah je registrován jako neplatný bude provinivší se šermí potrestán sankcemi platnými pro 1. skupinu
p estupk ( l. t.49.1, t.72.2.) a p ípadný zásah bude uznán rozhod ím jako platný.
3 B hem boje nesmí neozbrojená ruka šermí e v žádném p ípad uchopit jakoukoliv ást elektrické
výzbroje (t.114, t.116, t.120), p ípadný zásah dosáhnutý provinivším se šermí em bude zrušen.
t.23

1 V p ípad , že vrchní rozhod í zjistí v pr b hu boje, že jeden ze šermí používá neozbrojenou paži
nebo ruku, nahrazuje nebo zakrývá platný povrch neplatným, m že požádat o pomoc dva neutrální
postranní rozhod í, které však jmenuje Technické editelství.
2 Tito postranní rozhod í postavení po stranách planše sledují sou asn boj a dávají znamení,
zdvihnutím ruky nebo na dotaz vrchního rozhod ího, o použití neozbrojené paže nebo ruky, krytí nebo
nahrazování platného povrchu neplatným (t.49, t.114, t.116, t.120).
3 Vrchní rozhod í má právo dát šermí m pokyn k vým n
uvedených p estupk , nebyl k n mu oto ený zády.

místa, aby šermí , který se dopouští

Získaná nebo ztracená p da
t.24

t.25

P i povelu “Stát!” z stávají šermí i na míst až do rozhodnutí o zásahu. P i novém postavení na st eh
musí každý šermí ustoupit o stejnou vzdálenost tak, aby se získala pot ebná vzdálenost šermí
v postavení st eh (t.17,.3/4).
Je-li však zápas p erušený kv li srážce, budou šermí i postaveni do st ehu tak, aby ten, který srážku
nezp sobil, z stal tam, kde byl; stejn se postupuje i v p ípad , že jeho soupe flešoval, i když nedošlo
ke srážce.
P ekro ení hranic planše
Zastavení boje

t.26

1 P ekro í-li jeden ze šermí jednou nebo ob ma nohama n kterou postranní hranici planše, musí
vrchní rozhod í okamžit zastavit boj povelem “St j!”.
2 Jestliže šermí opustí planš ob ma nohama, vrchní rozhod í musí zrušit vše, co se stalo po p ekro ení
této hranice, vyjma zásahu, který obdržel šermí opustivší planš bezprost edn po p ekro ení hranic
planše.
3 Naopak zásah daný šermí em, který opustil planš pouze jednou nohou, z stává platným, pokud akce
prob hla p ed povelem „St j“.
4 Pokud jeden z obou šermí opustí planš ob ma nohama, m že být za t chto podmínek uznán pouze
zásah daný šermí em, který z stal na planši nejmén jednou nohou, i když se jedná o soubod.
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Koncové áry
t.27

P ekro í-li šermí ob ma nohama koncovou áru planše, obdrží trestný zásah.
Postranní áry

t.28

1 Šermí , který p ekro í jednou nebo ob ma nohama postranní áru planše, je potrestán. P i
znovupostavení na st eh postoupí jeho soupe o 1 metr z místa, kde se nacházel v momentu p ekro ení,
trestaný šermí ustoupí na p edepsaný rozestup (vzdálenost).
2 Šermí , který se v d sledku posunutí (trestu) dostane za koncovou
zasaženého.

áru, bude prohlášen za

3 Šermí , který ve snaze vyhnout se zásahu p ekro í n kterou hranici ob ma nohama - hlavn p i fleši bude potrestaný podle lánk t.114, t.116, t.120.
Náhodné vystoupení
t.29

Šermí , který p ekro í n kterou hranici neúmysln , náhodou (nap . p i nárazu), nebude potrestán.
Trvání boje

t.30

1 Trváním boje rozumíme skute nou dobu tj. sou et asových interval mezi povely “Vp ed!” a “Stát!”,
tedy po ode tení zastavení.
2 Trvání boje kontroluje vrchní rozhod í a asom i . P i finále oficiálních sout ží FIE stejn jako p i
zápasech, kde je použita asomíra viditelná pro diváky, musí být asomíra umíst na tak, aby ji mohli
vid t oba šermí i na planši i vrchní rozhod í.
3 Skute ná doba boje je:
- ve skupinách: 5 zásah , maximáln 3 minuty.
- v p ímé eliminaci: 15 zásah , maximáln 9 minut rozd lených do t ech ástí po t ech minutách,
s minutovou p estávkou mezi dv ma ástmi.
- v družstvech: 3 minuty pro každou štafetu.

t.31

1 Informaci o ase m že požadovat šermí p i každém p erušení boje.
2 V p ípad , že se šermí snaží úmysln vyvolávat nebo prodlužovat p erušení boje, vrchní rozhod í ho
potrestá podle lánk t.114, t.116, t.120.

t.32

1 Po uplynutí asu stanoveného pravidly, je-li asomíra spojena s p ístrojem (povinná norma pro
všechny finále oficiálních sout ží FIE), musí se automaticky spustit silné zvukové hlášení a automaticky
se zablokuje innost p ístroje, ale signály zaznamenané p ed zablokováním p ístroje se musí na n m
zachovat. P i zazn ní zvukového znamení se boj zastavuje.
2 Není-li asomíra spojená s p ístrojem, musí asom i zak i et “Stát!” nebo spustit zvukové znamení,
kterým se zastavuje boj a p ípadný zásah po tomto znamení je neplatný.
V p ípad selhání asomíry nebo omylu asom i e musí vrchní rozhod í sám odhadnout zbývající as
boje.
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Zran ní - odstoupení šermí e
t.33
Zran ní nebo k e , odstoupení šermí e
1 P i zran ní nebo k e i v pr b hu boje, které musí potvrdit delegát léka ské komise nebo služební
léka , poskytuje se p estávka v délce maximáln 10 minut, která za íná od chvíle rozhodnutí léka e a
která slouží výhradn k ošet ení, kv li kterému byl zápas p erušen. Jestliže léka konstatuje p ed nebo
b hem této 10-minutové p estávky neschopnost šermí e dále pokra ovat v boji, rozhodne o odstoupení
tohoto šermí e nebo o jeho nahrazení, je-li to možné, v sout ži družstev (o.44.11.a/b).
2 V pr b hu toho samého dne nem že být nová p estávka poskytnuta, vyjma p ípadu, že se jedná o jiné
zran ní nebo k e .
3 V p ípad neoprávn né žádosti o p estávku, což zkonstatuje delegát léka ské komise nebo služební
léka , ud lí vrchní rozhod í provinivšímu se šermí i trest podle lánk t.114, t.117, t.120.
4 V sout žích družstev šermí , kterého léka prohlásil za neschopného pokra ovat v daném zápase, m že
p esto na základ rozhodnutí toho samého léka e nastoupit v dalších utkáních.
5 Technické editelství (DT) m že zm nit po adí zápas ve skupin pro zabezpe ení dobrého pr b hu
sout že (viz. o.16.1).
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Kapitola 6
ROZHODOVÁNÍ A ROZHODNUTÍ O ZÁSAZÍCH
t.34

1 Z aktu p ijetí jmenování do funkce vrchního rozhod ího nebo postranního rozhod ího vyplývá estný
závazek jmenovaného respektovat pravidla a vést k respektování pravidel, stejn jako plnit svoji funkci
s co nejp ísn jší nestranností a nejvyšší pozorností.
2 Rozhod í nesmí na turnaji vykonávat žádné jiné funkce, jako je nap . len T , kapitán družstva,
oficiální delegát federace atd.
Vrchní rozhod í

t.35

1 Každý šermí ský zápas ídí vrchní rozhod í, který má licenci rozhod ího FIE platnou pro práv
probíhající sezónu. Z praktických d vod vrchní rozhod í národní kandidátské kategorie, kte í zaplatili
a p edložili svoji kandidaturu ke zkouškám rozhod ích FIE, jsou oprávn ni rozhodovat SP-junior .
2 Povinnosti vrchního rozhod ího jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

svolává šermí e (t.86.1, t.86.5/6),
ídí zápas,
na za átku každého zápasu kontroluje zbran , oble ení a materiál šermí , podle p edpis uvedených dále,
dohlíží na správnou innost p ístroje (aparátu). Ze své vlastní iniciativy nebo p i reklamaci šermí e i
kapitána družstva uskute ní ov ení a lokalizaci závady, která se p ípadn vyskytla. Zabra uje šermí m, aby
narušovali ov ování tím, že se svévoln odpojí nebo zm ní sv j materiál,
dohlíží na postranní vrchní rozhod í, asom i e, personál, který zaznamenává zásahy, atd... ,

musí se postavit a p emís ovat se tak, aby mohl sledovat zápas a sou asn vid t rozsvícení se
sv tel p ístroje,
trestá chyby (t.96.2),
rozhoduje o zásazích (t.40 a násl.),
udržuje po ádek (t.96.1/2/3/4) ,
vždy, když to vrchní rozhod í považuje za vhodné, musí konzultovat s experty otázky v oblasti
elektrické signalizace (o 7).

Postranní rozhod í
t.36

1 Vrchní rozhod í vykonává svoji funkci za pomoci p ístroje, který automaticky zaznamenává zásahy, a
s p ípadnou pomocí dvou postranních rozhod ích, kte í dohlížejí na používání neozbrojené paže a
ruky, nahrazování platného povrchu, zásahy do zem p i kordu, bo ní vystoupení a p estoupení
koncové áry planše nebo každou jinou chybu, kterou stanovují tato Pravidla ( .t.120).
2 Toto opat ení je povinné pro všechna finále (4 nebo 8) sout že jednotlivc a pro finále (2) družstev.
3 Postranní rozhod í jsou umíst ni po stranách vrchního rozhod ího, z obou stran planše a spole n
sledují boj.
4 Postranní rozhod í si musí vym nit místa uprost ed zápasu nebo po každé ásti nebo po každé štafet
tak, aby nesledovali stále téhož šermí e.
Jmenování rozhod ích
Olympijské hry a Mistrovství sv ta

t.37

Sout že jednotlivc
1 Pro boje ve skupinách a p ímou eliminaci ur í delegáti Komise rozhod ích FIE vrchní rozhod í
losováním.
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2

Ve skupin musí být vrchní rozhod í jiné národnosti než každý ze závodník ve skupin .

3

Pro tabulku p ímé eliminace v každé zbrani sestaví delegáti Komise rozhod ích FIE
seznam
nejlepších vrchních rozhod ích v každé zbrani, ( s ohledem na jejich výkonnost ve stávající sezón ).
Nasazení rozhod ích na zápasy eliminace se provede losování 4 rozhod ích aspo ze 7-8 rozhod ích
pro každou tvrtinu tabulky eliminace. Rozhod í¨musí být jiné národnosti, než jsou všichni závodníci
v téže tvrtin tabulky.
Podle vývoje tabulky eliminace budou rozhod í vym ováni dle výše uvedených pravidel.

4

Po skon ení každého kola mohou delegáti Komise rozhod ích FIE odvolat vrchního rozhod ího,
jehož výkon funkce nebyl uspokojující. Toto rozhodnutí musí být schváleno v tšinou p ítomných
delegát . Naopak, vrchní rozhod í nesmí být vyst ídán v pr b hu zápasu vyjma výjime ného p ípadu.
Také toto rozhodnutí musí být schváleno v tšinou p ítomných delegát . (pravidlo platí i pro sout ž
družstev).

5

Pro finále 4 delegáti Komise rozhod ích FIE, po skon ení p ímé eliminace vylosují 4 rozhod í aspo
mezi 7-8 rozhod ími, kte í jsou jiné národnosti než každý závodník ve finále.
10 minut p ed za átkem finále delegáti Komise rozhod ích FIE sou asn vylosují rozhod í pro každý
zápas finále v po adí pro: 1 semifinále, 2 semifinále, finále, a (na OH) zápas o 3 místo.

6
t.38

Losování rozhod ích bude provedeno pomocí po íta e pro skupiny a zápasy p ímé eliminace až do 64.
Od p ímé eliminace 64 bude losování rozhod ích provád no ru n .
Sout že družstev
Stejná pravidla uvedená v l. t.37 3), 4), 5) a 6) se použijí pro sout že družstev, s dv ma rozhod ími na
utkání.
Sout že Sv tového poháru

t.39

Pravidla uvedené v p edcházejících láncích t.37 a t.38 uplat uje Technické editelství, p i finále mu
asistuje oficiální pozorovatel FIE.
Rozhodování o zásazích

t.40

Zaznamenání zásahu
1 Zaznamenání zásahu se konstatuje na základ údaj p ístroje, p ípadn po konzultaci s postranními
rozhod ími ( l.t. 36).
2 Pouze hlášení p ístroje, p i kterém se rozsvítí jeho vlastní nebo p ídavná sv tla, je v rohodné p i
rozhodování o zásahu. V žádném p ípad nem že vrchní rozhod í prohlásit šermí e za zasaženého,
nesignalizuje-li p ístroj ádn zásah (vyjma p ípady, o kterých hovo í pravidla v l.t.49.1 a p i trestných
zásazích).

t.41

Naopak, vrchní rozhod í musí zrušit zásahy signalizované p ístrojem uvedené dále zvláš pro každou
zbra ( l.t.53 a násl., t.66 a násl., t.73).
Platnost nebo p ednost zásahu

t.42

1 Po zastavení boje analyzuje krátce vrchní rozhod í akce, které tvo ily poslední chod zbraní.
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2 P i finále m že vrchní rozhod í použít televizní monitor (záznam), aby zkontroloval svoje rozhodnutí,
má-li o n m pochybnosti.
3 Po zhodnocení zaznamenání zásahu rozhodne vrchní rozhod í za použití pravidel, který šermí byl
zasažený (v konven ních zbraních), i jsou-li zasaženi oba (v kordu) nebo, že žádný zásah není uznán
( l.t.55 a násl., t.64 a násl., t.74 a násl.).
4 Vrchní rozhod í je povinen používat gesta paží. (Viz p íloha)
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Poznámka:
1) Rozhod í vyloží akci a oznámí své rozhodnutí slovy a pomocí výše uvedených posunk .
2) Chod zbraní, rozhod í op t pomocí slov vyloží chod zbraní bez použití posunk : „Riposte“, „Contre-riposte“,
„Remise“, „Reprise“, „Redoublement“. (odveta, protiodveta, obnova rukou, obnova útoku, obnova akce).
3) Závodníci mohou požadovat zdvo ile na rozhod ím dopln ní výkladu chodu zbraní.
4) Každý posunek musí být signalizován po ur itou dobu (1 – 2 sec.), musí být výrazný a správn provedený. Zde jsou
zobrazeny posunky pro šermí e stojícího vpravo od rozhod ího.
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Správné vybavení a kontrola materiálu vrchním rozhod ím
t.43

1 P ed každým za átkem zápasu ve skupin , utkání družstev nebo zápasu p ímé eliminace musí vrchní
rozhod í shromáždit závodníky, aby zkontroloval (viz. l.t.:35.2.c):
a) Ve všech zbraních, že vybavení šermí obsahuje p edepsaný znak podle pravidel FIE (oble ení,
maska).
b) Ve fleretu, že elektrická vesta odpovídá l.m.28 p i rozli ných postojích (ve stoje, ve st ehu a ve
výpadu).
c) V kordu, že mají všichni p edepsanou vestu a že povrch materiálu z n hož je oble ení zhotoveno
není p íliš kluzký.
d) V šavli, že vodivá vesta ádn odpovídá l.m.34 p i rozli ných postojích ve stoje, ve st ehu a ve
výpadu.
e) Ve všech t ech zbraních, že každý šermí má pod vestou p edepsanou ochrannou vesti ku, která
odolá síle 800 N.
f) Ve všech t ech zbraních, že šermí není vybaven elektronickým komunika ním za ízením,
které by umož ovalo n komu mimo planš s ním komunikovat v pr b hu boje.
Ve skupinách, musí být tato kontrola provedena sou asn p i vyvolání závodníka.
V zápasech eliminace a finále je tato kontrola provedena v místnosti pro vyvolávání.
Po adatelé všech oficiálních sout ží FIE (junior a senior ) musí zajistit místnost pro vyvolávání.
2 P i zápasech p ímé eliminace a finále na MS a OH a p i finále sout ží SP se dostaví oba šermí i 30
minut p ed jejich nástupem na planš do prostoru kontroly materiálu, který se nachází nedaleko planše.
Jejich materiál bude zkontrolován a odpov dnost nese Komise pro elektrickou signalizaci (nebo expert
jmenovaného pro finále SP). Zjistí-li se n jaká závada, závadný materiál se ihned vym ní, bez trestu.
Delegát Komise pro elektrickou signalizaci p edloží zkontrolované osobní š ry, masky a zbran
vrchnímu rozhod ímu, který bude ídit zápas. Deset minut p ed nástupem na planš se šermí i dostaví
k vrchnímu rozhod ímu svého zápasu na planš. Vrchní rozhod í odevzdá v nástupní zón jednu osobní
š ru každému ze šermí . Zkontroluje, zda šermí i mají p edepsané spodní ochranné oble ení.
3 Až do okamžiku nástupu na planš vrchní rozhod í a šermí i musí z stat spole n v nástupní zón .
Minutu p ed nástupem na planš odevzdá vrchní rozhod í zbra každému ze šermí , aby si zapojili
zástr ku osobní š ry do zásuvky zbran . Na planši se již žádná kontrola neprovádí.
4 Organizáto i musí zabezpe it prostor, kde mohou šermí i pobývat nebo se rozcvi ovat v pr b hu
kontroly.

t. 44

1 Krom kontrol uvedených výše, vrchní rozhod í daného zápasu m že v každém momentu na základ
svého vlastního rozhodnutí nebo na žádost jednoho ze šermí
i kapitána družstva uskute nit bu sám
takovouto kontrolu nebo prov it už provedená m ení, nebo sám uskute nit nebo nechat provést nová
kontrolní m ení. (t.35)
2 V každém p ípad prov í p ed každým zápasem p ítomnost p edepsaného znaku (certifikátu) na
oble ení, epeli a masce šermí e, izolaci vodi ve vnit ku íšky a vztlak pružiny ve fleretu a kordu.
Kontrola izolace a vztlaku pružiny se opakuje p i každé vým n zbran . Ve všech t ech zbraních
prov í, že šermí není vybaven elektronickým komunika ním za ízením, které by umož ovalo
n komu mimo planš s ním komunikovat v pr b hu boje.
3 U kordu se kontroluje celková dráha a z statková dráha hrotu:
- Celková dráha, kterou musí p ekonat hrot zárazníku se kontroluje vložením m rky o síle 1,5 mm.
Tato m rka poskytnutá Organiza ním výborem m že mít toleranci + nebo - 0,05 mm. Nap .: 1,45 mm
- 1,55 mm.
- Z statková dráha se kontroluje vložením m rky se ší kou 0,5 mm, p i emž tlak na hrot špi ky nesmí
vyvolat hlášení p ístroje. Tato m rka poskytnutá Organiza ním výborem m že mít toleranci +nebo 0,05 mm. Nap .:0,45-0,55 m.
4 Informace o závažích ur ených na kontrolu vztlaku pružiny, viz m.11.3, m.19.3, m.42.2.d.
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5 Náhradní materiál, který byl zkontrolován, položí vrchní rozhod í p ed za átkem zápasu vedle
planše, ze strany šermí e na planši.
Nep edpisový materiál
t.45

By jsou okolnosti, v kterých se nachází šermí na planši vybavený nep edpisovým nebo vadným
materiálem, jakékoli, tento materiál se ihned zabaví a sv í se na zkoušku expert m k tomu ur eným a
p ítomným. Uvedený materiál se odevzdá jeho majiteli až po p ijetí p íslušných opat ení vyplývajících
ze zkoušek a p ípadn po zaplacení náklad za opravu. P ed dalším použitím se materiál znovu
zkontroluje.
1 Dostaví-li se šermí na planš ( l.t.86.1/2):
- bu s jednou p edpisovou zbraní,
- nebo s jednou p edpisovou osobní š rou,
- nebo s jednou nefunk ní zbraní i š rou, nebo neodpovídající p íslušným lánk m pravidel,
- nebo bez spodní vesti ky ( l.t.43.1.e),
- nebo s vodivou vestou, která nepokrývá celý platný povrch,
- nebo s oble ením, které neodpovídá pravidl m,
vrchní rozhod í ho potrestá podle lánk t.114, t.116, t.120 (první skupina).
2 Zjistí-li se v pr b hu zápasu závada, která m že pocházet z boje:
nap .:
- na vodivé vest jsou díry, v kterých se nezaznamenávají platné zásahy,
- osobní š ra nebo zbra p estanou být funk ní,
- vztlak pružiny se stane nedostate ným,
- dráhy hrotu už neodpovídají,
vrchní rozhod í neud lí ani výstrahu ani trest a zásah dosažený platným zp sobem zbraní, která se
stala vadnou, se uzná.
Naopak, jestliže b hem zápasu, zbra šermí e v okamžiku, kdy ekl, že je p ipraven k boji, neodpovídá
p edepsaným hodnotám pr hybu epele (viz m.8.6, m.16.2, m.23.4), dopustí se p estupku 1. skupiny a
bude potrestán v souladu s l.: t.114, t.116 a t.120).
3

a) Zjistí-li se p i nástupu na planš nebo v pr b hu zápasu, že materiál používaný šermí em:
i)
nenese žádné zna ky o kontrole, vrchní rozhod í:
zruší poslední zásah p ípadn daný provinivším se šermí em,
potrestá ho trestem podle lánk t.114, t.117, t.120,
ii) neodpovídá p edpis m v bod , který se p i kontrole nevykonává, vrchní rozhod í potrestá
provinivšího se šermí e trestem podle lánk t.114, t.117, t.120,
iii) byl zkontrolovaný, ale je podvodn upraven.
iv) nese zna ení o kontrole, které bylo napodobeno nebo p emíst no
v) byl upravený tak, aby umožnil libovoln zaznamenat zásahy nebo zp sobit nefunk nost
p ístroje,
vi) je vybavený elektronickým komunika ním za ízením, které by umož ovalo n komu mimo
planš s ním komunikovat v pr b hu boje.
V kterémkoliv z p ípad iii), iv), v) a vi), vrchní rozhod í musí okamžit materiál zabavit (zbra ,
osobní š ru nebo vodivou vestu, masku atd.) a dát ho p ezkoušet expertovi ve služb .
b) Po obdržení vyjád ení experta ( len Komise pro elektrickou signalizaci pro OH nebo MS), který
identifikoval stav v ci ( l.m.33 a násl.), uplatní vrchní rozhod í následující tresty bez porušení použití
l.t.96/.2/4:
- pro p ípady iii), iv), v) a vi) vrchní rozhod í ud lí provinivšímu se šermí i trest platný pro
p estupky ze 4 skupiny (podle lánk t.114, t.118, t.120).
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5

c)
Do rozhodnutí vrchního rozhod ího se zápas p eruší, ale ostatní zápasy ve skupin mohou
pokra ovat.

4

Všichni závodníci se musí dostavit na planš v oble ení podle následujících p edpis
a) jméno a národnost p edepsané na zádech vesty (platné pro všechny oficiální sout že FIE a ve všech
fázích sout ží)
b) Nošení národního oble ení je povinné ( viz.m.25.3) :
i) Mistrovství sv ta a Mistrovství sv ta junior /kadet pro všechny zápasy ve skupinách,
eliminaci a utkání družstev.
ii) Sout že Sv tového poháru senior -jednotlivc pro všechny zápasy tabulky eliminace 64.
iii) Sout že Sv tového poháru družstev p i všech zápasech ve všech utkáních.
V p ípad porušení tohoto pravidla:
Pro všechny sout že uvedené v p edcházejících bodech i) a iii), rozhod í vylou í provinivšího se
závodníka z další ú asti na sout ži
Pro sout že uvedené v p edchozím bod ii), rozhod í potrestá provinivšího se závodníka ervenou
kartou ( l. t.114, t.117, t.120, druhá skupina). Avšak provinivší se šermí má právo z stat na planši a
odšermovat p íslušný zápas.
Tento trest bude rovn ž použit p i absenci jména a národnosti p edepsané na zádech bl zy v sout žích
SP junior a v sout žích SP senior jednotlivc od tabulky eliminace 64, a v Mistrovství zón.

5 V p ípad nevyhovující elektrické vesty si závodník vezme náhradní vyhovující vestu. Jestliže tato nová
vesta nemá na zádech jméno a národnost závodníka, bude závodníkovi umožn no nechat si do další
fáze sout že jméno vytisknout (skupiny-eliminace 64-eliminace 32). P i nespln ní a zásahu vyšší moci
rozhod í závodníka vylou í ze sout že.
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FLERET
pravidla boje
ZP SOB DOSAŽENÍ ZÁSAHU
t.46

1 Fleret je pouze bodná zbra . Úto ná akce se tedy vykonává hrotem a výlu n jen hrotem.
2 Je p ísn zakázáno opírat nebo tahat hrot zbran po vodivém planši v pr b hu boje (mezi “Vp ed!” a
“St j!”). Stejn je zakázáno v kterékoliv chvíli narovnávat epel na planši.
Všechny p estupky budou potrestány podle lánk t.114, t.116, t.120.
PLATNÝ POVRCH
Vymezení platného povrchu

t.47

1 Zapo ítávají se pouze zásahy na povrchu, který se nazývá platným.
2 K platnému povrchu nepat í hlava a údy. Pat í k n mu pouze trup ohrani ený naho e árou
procházející 6 cm nad vrcholky klí ních kostí, na stranách švy, jimiž jsou p ipevn ny rukávy, které mají
p echázet hlavu kosti pažní, dole vodorovnou arou procházející na zádech vrcholky bederních kostí a
odtud pokra ující k místu, kde se sbíhají ohyby slabin.(viz.obr. dole).
Sou ástí platného povrchu je také ást límce pod vodorovnou linií 1,5-2 cm pod bradou, která ale
nesmí být v žádném p ípad níže než je linie ramen.

Platný povrch ve fleretu
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Neplatný povrch
t.48

Zásah, který dojde na neplatný povrch (p ímo i po krytu), se nepo ítá za platný zásah a zastavuje
další chod zbraní a ruší všechny následující zásahy (viz.t.49).
Rozší ení platného povrchu

t.49

1 Zásahy na neplatný povrch se považují za platné, nahradí-li šermí neobvyklým postojem povrch
platný povrchem neplatným.
2 Vrchní rozhod í se m že dotázat postranních rozhod ích, ale sám musí rozhodnout, zda je zásah platný
i ne.
ROZHODOVÁNÍ O ZÁSAHU

t.50

Rozhodování na sout žích se uskute uje pomocí elektrického signaliza ního p ístroje pro záznam
zásah .
UZNÁNÍ ZÁSAHU

t.51

t.52

Pro rozhodnutí, zda bylo dosaženo zásahu, je sm rodatné pouze hlášení p ístroje. Vrchní rozhod í
nem že prohlásit šermí e za zasaženého, jestliže p ístroj neohlásí zásah jako správný (krom p ípad ,
které uvád jí Pravidla, (viz.t.49.1 a trestné zásahy).
Pro použití p ístroje platí, že:
a) byl-li dosažený neplatný zásah, p ístroj nezaznamená p ípadný platný zásah dosažený tím samým
šermí em.
b) p ístroj neudává, zda-li je asová priorita mezi dv ma i více zásahy, které sou asn signalizuje.
ZRUŠENÍ ZÁSAHU

t.53

1 Vrchní rozhod í nebere v úvahu hlášení zásah :
- dosažených p ed povelem “Vp ed!” nebo po povelu “Stát!” (viz.t.18.1/3),
- nebo dosažených zasažením jakýchkoli p edm t mimo soupe e nebo jeho vybavení (viz.t.41).
2 Šermí , který úmysln vyvolá hlášení p ístroje tím, že bodne hrotem své zbran na zem nebo na n jaký
povrch mimo soupe e, bude potrestán podle lánk t.114, t.117, t.120.
3 Je zakázáno, aby šermí p ikládal n kterou neizolovanou ást své zbran ke své vodivé vest
s úmyslem vyvolat blokování p ístroje a vyhnout se tak tomu, aby byl zasažen.
Stane-li se takovýto p estupek, vrchní rozhod í ud lí provinivšímu se šermí i tresty podle lánk t.114,
t.116, t.120. P ípadný zásah daný provinivším se šermí em bude zrušen.

t.54

1 Naopak - vrchní rozhod í musí vzít do úvahy možné závady elektrického materiálu - p edevším:
a) Musí zrušit zásah, který práv p isoudil na základ zaznamenání signálu p i zásahu na platném
povrchu (barevné sv tlo), jestliže zjistí p i pozorné kontrole, p ed skute ným znovuzahájením boje
(povel “Vp ed!”) a bez toho, aby došlo ke zm n v té chvíli použitého materiálu (viz.t.35.2.d).
- že signál “platný” u šermí e ozna eného za zasaženého se objeví bez toho, že by skute n
k platnému zásahu došlo,
- nebo, že “neplatný” zásah, který dal šermí prohlášený za zasaženého, p ístroj nezaznamenal,
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- nebo, že “platný” zásah dosažený šermí em, který byl prohlášený za zasaženého, nevyvolává
žádný signál p ístroje - ani “platný” ani “neplatný”,
- nebo, že hlášení p ístroje, která vyvolává šermí prohlášený za zasaženého, nez stávají
trvale zaznamenány na p ístroji.
b) Naopak, p isoudí-li vrchní rozhod í prioritu zásahu jednomu ze šermí , není d vod na jeho zrušení,
zjistí-li se p i zkouškách, že platný zásah daný šermí em, který byl prohlášený za zasaženého, se
zaznamenává jako neplatný nebo, že zbra šermí e prohlášeného za zasaženého neustále vyvolává
hlášení o neplatném zásahu.
c) Pokud materiál jednoho ze šermí neodpovídá lánk m m.27 a m.28, nebude možné zrušit zásah
v p ípad , že hlášení p ístroje vyvolává zásah na neplatném povrchu.
2 Vrchní rozhod í musí navíc uplatnit následující pravidla:
a) pouze poslední zásah, který p edchází zjišt ní selhání, m že být zrušen,
b) šermí , který sám, bez toho, aby ho k tomu vyzval vrchní rozhod í, upravil nebo vym nil sv j
materiál p edtím, než vrchní rozhod í vynese rozhodnutí, ztrácí nárok na každé zrušení zásahu
(viz.t.35/d),
c) pokud skute n za al znovu zápas, nem že šermí požadovat zrušení zásahu, který mu byl
p isouzen p ed uvedeným zahájením boje;
d) pro p ípadné zrušení zásahu není d ležité místo, kde se závada v elektrickém vybavení
(v etn materiálu samotných šermí ) nachází,
e) není nutné, aby se zjišt ná závada opakovala p i každém pokusu; ale je pot ebné, aby byla
zjišt na bez jakýchkoli pochybností alespo jedenkrát samotným vrchním rozhod ím b hem
zkoušek, které uskute nil sám, nebo se uskute nily pod jeho dohledem,
f) skute nost, že šermí , který byl prohlášen za zasaženého, má zlomenou epel, je d vodem ke
zrušení zásahu, který dostal od svého soupe e krom p ípadu, že ke zlomení došlo bezpochyby
po zaznamenání zásahu,
g) vrchní rozhod í musí být mimo ádn pozorný p i nezaznamenaných zásazích nebo neobvykle
signalizovaných zásazích p ístroje. P i opakování t chto nedostatk musí vrchní rozhod í
zavolat lena Komise pro elektrickou signalizaci, který je tam p ítomen nebo technického
experta ve služb .
h) Vrchní rozhod í musí dohlížet na to , aby se nic nezm nilo ani na vybavení šermí e ani
v elektrických za ízeních p ed expertní kontrolou.
3 Ve všech p ípadech, kde se ukáže ov ení nemožné v d sledku vis major, bude se zásah považovat za
pochybný a bude zrušený.
4 Zaznamená-li p ístroj signály na obou stranách sou asn a vrchní rozhod í není schopen s jistotou ur it
prioritu n kterého z nich, musí postavit šermí e znovu do st ehu.
5 P i uplat ování všeobecného pravidla (viz.t.18.5) i v p ípad , že nebyl zaznamenán žádný signál, vrchní
rozhod í musí zastavit boj ve chvíli, kdy se tento stane nep ehledným a když není schopen analyzovat
chod zbraní.
6 Vrchní rozhod í musí též dohlížet na stav vodivého koberce, nesmí p ipustit, aby zápas probíhal nebo
pokra oval v p ípad , jsou-li na koberci díry, které by mohli rušit zaznamenávání signál . (Organizáto i
musí p ijmout opat ení pot ebná pro umožn ní opravy nebo rychlé náhrady vodivého koberce.)
PLATNOST NEBO PRÁVO ZÁSAHU
Úvodní poznámka
t.55

Pouze samotný vrchní rozhod í m že rozhodnout o platnosti nebo právu zásahu p i uplatn ní
následujících princip , které tvo í zásady vlastní pro fleret.
Zachování chodu zbraní

t.56
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1 Každý útok, t.j. každá zapo atá úto ná akce, správn provedená, musí být krytá nebo zma ená únikem a
chod zbraní musí pokra ovat t.j. musí být koordinovaný (viz.t.7.1).
2 Pro posouzení správného provedení útoku je t eba zvážit že:
a) Jednoduchý útok p ímý nebo nep ímý (viz. t.8.1) je uskute n ný správn , pokud napínání
ozbrojené paže s hrotem ohrožujícím platný povrch p edchází za átek výpadu nebo fleše.
b) Složený útok (viz.t.8.1) je správn proveden, pokud se ozbrojená paže napíná p i prvé fint a hrot
ohrožuje platný povrch bez stažení paže (pokr ení) nep etržit i p i dalších úto ných pohybech a
p i za átku výpadu nebo fleše.
c) Útok posunem a výpadem nebo posunem a fleší je správn proveden, pokud nápon paže
p edchází zakon ení posunu a zapo etí výpadu nebo fleše.
d) Jednoduchý nebo složený útok, posun nebo finty (záludy) provedené s pokr enou paží se
nepovažují za útok, nýbrž za p ípravu, která dává právo k zahájení úto né nebo úto n -obranné
akce soupe e (viz.t.8.1/3).
3 P i rozhodování o právu útoku je nutno p i rozboru akcí p ihlédnout k tomu:
a) Není-li soupe v pozici “v lince” (viz.t.10) p i za átku útoku, je možno útok uskute nit bu
p ímým bodem nebo výhybem i st ihem (coupé), nebo odrazem i ú innými pohrozy, které donutí
soupe e ke krytu.
b) Je-li soupe v pozici “v lince” (viz.t.10) p i za átku útoku, úto ník musí nejprve odstranit zbra
soupe e.Vrchní vrchní rozhod í musí být pozorný hlavn proto, aby pouhý styk s epelí nebyl
považován za dostate né odstran ní epele soupe e (viz.t.60.5.a).
c) Jestliže úto ník nenalezne soupe ovu epel, aby ji odstranil (výhyb), p echází právo na soupe e.
d) Zk ížený krok (p edkrok) je p íprava a každý p ímý útok do této p ípravy má právo.
t.57

t.58
t.59

Kryt dává právo k odvet : jednoduchá odveta m že být p ímá nebo nep ímá, avšak aby byla vylou ena
ú innost jakékoliv úto níkovy následující akce, musí být provedena bezprost edn bez nerozhodnosti
nebo zastavení.
Najde-li p i složeném útoku soupe

epel b hem n kterého z pohroz , má právo odbodu.

Do složených útok má soupe právo ud lat záraz, ale aby byl zásah platný, musí záraz p edcházet
kone nou fázi útoku o jedno šermí ské tempo, t.j. p i zárazu (p edbodu) musí zasáhnout p edtím, než
úto ník zahájil kone ný pohyb útoku.
Rozhodování

t.60

1 P i uplat ování t chto základních zásad pro fleret musí vrchní rozhod í rozhodovat následovn :
Zasáhnou-li se oba soupe i sou asn b hem jednoho chodu zbraní, je to bu sou asná akce nebo
soubod.
2 Sou asná akce je výsledek sou asného rozhodnutí k útoku a sou asného provedení útoku ob ma
šermí i; proto není platný zásah ani jednoho z nich, i v p ípad , že jeden z nich zasáhl neplatný povrch.
3 Naopak, soubod je d sledkem chybné akce jednoho ze šermí . Proto, není-li mezi ob ma zásahy jedno
šermí ské tempo:
4 Pouze napadený je považován za zasaženého:
a) provádí-li p edbod do p ímého útoku,
b) pokouší-li se marn místo krytu o únik,
c) zastaví-li se po úsp šném krytu na dobu, která dává soupe i právo obnovit sv j útok (obnova
akce, obnova rukou, obnova útoku),
d) provede-li záraz (p edbod) do soupe ova složeného útoku, aniž by získal výhodu šermí ského
tempa,
e) má-li pozici “v lince” (viz.t.10) a po soupe ov odrazu nebo po vazb , která odstraní jeho epel,
zasahuje op tovným postavením paže do pozice “v lince”.
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5 Pouze úto ník je považován za zasaženého:
a) pokud b hem toho, když je soupe v pozici “v lince”, za ne úto it bez odstran ní soupe ovy
epele (vrchní rozhod í musí být pozorný k tomu, aby pouhý styk s epelí nebyl považován za
dostate ný pro odstran ní soupe ovy epele),
b) hledá-li epel, nenajde ji (soupe provedl výhyb) a pokra uje v útoku,
c) pokud p i složeném útoku, p i kterém soupe nalezl jeho epel, pokra uje v útoku, zatímco
soupe odpovídá bezprost edn ,
d) pokud se p i složeném útoku na chvíli pozastaví, ehož soupe využije k provedení zárazu
(p edbodu), a p esto pokra uje v útoku,
e) je-li p i složeném útoku zastaven zárazem provedeným s rozdílem šermí ského tempa p ed
kone nou fází útoku,
f) zasáhne-li obnovou paží (rimesa), obnovou akce nebo obnovou útoku po krytu soupe e, který
vykoná bezprost ední, jednoduchou odvetu (odbod) v jednom tempu a bez stáhnutí paže.
6

Šermí i se znovu postaví na st eh vždy, nem že-li vrchní rozhod í p i soubodu bezpe n ur it, na í
stran je chyba.
Tato situace pat í k nejobtížn jším pro rozhodování, provedení p edbodu umož uje pochybnosti, zda
byl proveden s dostate ným p edstihem p ed kone nou fází složeného útoku.
Obvykle bývá takto vzniklý soubod d sledkem sou asné chyby obou šermí a to oprav uje vrchního
rozhod ího k tomu, aby je vrátil do st ehu (chyba úto ícího vzniká nerozhodností, pomalým
provedením, neú innými záludy; chyba obránce vzniká pozdržením i pomalým provedením p edbodu).

KORD
pravidla boje
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ZP SOB DOSAŽENÍ ZÁSAHU
t.61

1 Kord je pouze bodná zbra . Úto ná akce se tedy provádí hrotem a výhradn jen hrotem.
2 Je p ísn zakázáno opírat nebo tahat hrot zbran po vodivém koberci (planši) v pr b hu boje (mezi
povely “Vp ed!” a “Stát!”). Stejn je zakázáno kdykoli narovnávat epel na planši. Všechny p estupky
budou potrestány podle lánk t.114, t.116, t.120.
PLATNÝ POVRCH

t.62

Platný povrch tvo í celé t lo šermí e v etn jeho oble ení a výzbroje. Proto se po ítá každý zásah, který
zasáhl kteroukoli ást t la (trup, údy nebo hlava), oble ení nebo výzbroje.

Platný povrch - kord
SRÁŽKY A FLEŠE
t.63

1 Šermí , který bu fleší nebo prudkým postupem vp ed zp sobí t eba opakovan srážku (bez brutality
a násilí), neporuší žádnou ze základních zásad šermu a nezp sobí žádné porušení pravidel (viz.t.20.1/3,
t.25).
2 Šermí , který zp sobí úmyslnou srážku s cílem vyhnout se zásahu, nebo strká do soupe e, bude
potrestaný podle lánk t.114, t.116, t.120.
3 Nelze srovnávat “fleš systematicky kon ící srážkou”, které se týká tento lánek, s “fleší kon ící
nárazem do soupe e”, která se ve všech t ech zbraních považuje za úmyslný brutální in a jako takový
se trestá (viz.t.87.2, t.120).
4 Naopak, “fleš, p i které dojde i k p eb hnutí okolo soupe e” a bez srážky, není zakázána: vrchní
rozhod í nesmí dát povel “St j!” p íliš brzy, aby nezrušil p ípadnou odvetu; pokud však p i uskute n ní
takové fleše, bez zasáhnutí svého soupe e, flešující šermí p ekro í postranní hranice planše, musí být
potrestán, jak je uvedeno v lánku t.28.3.
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ROZHODOVÁNÍ O ZÁSAHU
t.64

1 Sout že v kordu se rozhodují pomocí elektrického signaliza ního p ístroje, který zaznamenává zásahy.
2 Jsou-li zasaženi oba šermí i a pokud p ístroj zaznamená oba tyto zásahy jako platné, jedná se o soubod,
tzn. po jednom zásahu pro každého.
Základní pravidlo

t.65

Pro posouzení zaznamenání zásahu je rozhodující pouze údaj p ístroje. Vrchní rozhod í nesmí
prohlásit šermí e za zasaženého bez toho, že by p ístroj ádn zásah zaznamenal (krom trestných
zásah ).
Zrušení zásahu

t.66

1 P i svém rozhodnutí nevezme vrchní rozhod í do úvahy signály, které jsou d sledkem zásah :
- dosažených p ed povelem “Vp ed!” nebo po povelu “Stát!” (viz.t.18.1/3),
- vyvolaných st etnutím hrot kord nebo zásahem do neuzemn né podlahy,
- nebo p i zasažení jakýchkoli p edm t mimo soupe e, v etn jeho výzbroje (viz.t.36.1, t.67.e).
2 Šermí , který úmysln vyvolá hlášení p ístroje tím, že bodá hrotem své zbran kamkoli mimo svého
soupe e, bude potrestán podle lánk t.114, t.117, t.120.

t.67

Vrchní rozhod í musí brát v úvahu p ípadné selhání elektrického materiálu a zrušit poslední
zaznamenaný zásah v následujících p ípadech:
a) pokud zásah do íšky soupe e nebo do vodivé planše vyvolá hlášení p ístroje,
b) pokud správn uskute n ný zásah šermí e ozna eného za zasaženého nevyvolává hlášení
p ístroje,
c) pokud p ístroj dává signál v nesprávné dob na stran šermí e ozna eného za zasaženého,
nap íklad po odrazu epele, p i n kterých pohybech šermí e nebo na jakýkoli jiný podn t než
zásah odpovídající pravidl m,
d) pokud signalizace zásahu u šermí e, který je ozna en za zasaženého, se zruší následn po zásahu
druhého šermí e.
e) Zvláštní p ípad:
Pokud nastane soubod s jedním platným a jedním neplatným (zásah mimo soupe e viz. t.66.1,
zásah po opušt ní planše viz.t.26 a násl.), bude zaznamenán (uznán) pouze platný zásah.
Pokud nastane soubod, p i kterém jeden zásah je jistý a druhý pochybný (selhání elektrického
za ízení), šermí , který s ur itostí zasáhl, si m že vybrat soubod, nebo požadovat jeho zrušení.

t.68

Vrchní rozhod í je povinen uplatnit ješt následující pravidla pro zrušení zásahu:
a) pouze poslední zásah, který p edcházel zjišt né závad , m že být zrušen, a to pouze v tom
p ípad , pokud je touto závadou znevýhodn n šermí ozna ený za zasaženého,
b) selhání musí být zjišt no zkouškami ihned po zastavení boje, pod dohledem vrchního
rozhod ího, a bez toho, aby došlo k jakýmkoli zm nám použitého materiálu,
c) zkouškami se zjiš uje pouze to, zda je reáln možné zp sobit chybu p i rozhodování v d sledku
závady. Nahrazení tohoto nedostatku v rámci elektrické instalace, v etn osobního vybavení
jednoho nebo druhého šermí e, nemá vliv na rozhodnutí.
d) šermí , který bez pokynu vrchního rozhod ího upraví nebo vym ní sv j materiál p edtím než
bylo vyneseno rozhodnutí, ztrácí nárok na zrušení zásahu (viz.t.35.2.d). Stejn po novém
postavení na st eh a skute ném zapo etí boje, nem že šermí reklamovat zrušení zásahu
signalizovaného u n ho p ístrojem p ed uvedeným zapo etím boje.
e) pro zrušení zásahu není nutné, aby se závada opakovala po každé, ale je t eba, aby byla
vrchním rozhod ím zjišt na bez jakýkoli pochyb minimáln jednou.
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f)

pokud jsou závady uvedené v lánku t.67 zp sobeny d sledkem rozpojení kontakt osobní
š ry šermí e (bu v p edu na ruce nebo na zádech šermí e), nem že to být d vodem na zrušení
signalizovaného zásahu.
Pokud však zabezpe ovací za ízení p edepsané v lánku m.55/4 nefunguje nebo neexistuje, musí
být zásah zrušený v p ípad rozepnutí na zádech šermí e.
g) skute nost, že kord šermí e vykazuje na íšce, na epeli nebo na jiném míst více i mén
rozsáhlé izolující skvrny, stopy po oxidaci, lepidle, barv nebo jiné látce, kde zásahy soupe e
vyvolávají hlášení elektrického za ízení, stejn jako špatn upevn ný hrot na epeli, což by
umož ovala jeho odšroubování i dotažení rukou, nemohou být d vodem zrušení zásahu
signalizovaného u tohoto šermí e.
h) skute nost, že šermí , který byl prohlášen za zasaženého, má zlomenou epel, je d vodem ke
zrušení zásahu, který dostal od svého soupe e, krom p ípadu, že ke zlomení došlo bezpochyby
po zaznamenání zásahu.
i) V p ípad , že p i zásahu do zem došlo roztržením vodivé planše a sou asn je hlášen zásah,
zásah musí být anulován.
j) ve všech p ípadech, kdy není možné ov ení v d sledku vis major, bude signalizovaný zásah
považován za pochybný a musí být zrušen (ale viz.t.67.e).
k) vrchní rozhod í musí být mimo ádn pozorný p i nezaznamenaných zásazích nebo p i
neobvykle signalizovaných zásazích p ístroje. P i opakování t chto nedostatk musí vrchní
rozhod í zavolat lena Komise pro elektrickou signalizaci, který je na sout ži p ítomen nebo
technického experta ve služb , aby zkontrolovali, zda materiál odpovídá Pravidl m.
Vrchní rozhod í musí dohlédnout na to, aby se nic nezm nilo ani na vybavení šermí e ani
v elektrických za ízeních p ed vykonáním této kontroly.

t.69

Krom toho musí vrchní rozhod í dohlížet na stav vodivé planše; nesmí dovolit, aby se zápas
šermoval nebo aby pokra oval, pokud jsou na planši díry, které by mohli rušit zaznamenávání zásah
nebo vyvolávat závady. Organizáto i musí p ijmout pot ebná opat ení, aby umožnili opravu nebo
rychlou náhradu vodivých planší.

ŠAVLE
pravidla boje
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ZP SOB DOSAŽENÍ ZÁSAHU
t.70

1 Šavle je bodná a se ná zbra .
2 Všechny seky provedené ost ím, plochou nebo rubem epele se považují za platné zásahy.
3 Je zakázáno zasahovat košem. Každý zásah provedený košem musí být zrušen a šermí , který takto
zasáhl, musí být potrestán podle lánk t.114, t.116, t.120,
4 Body hrotem, které sklouznou po platném povrchu, nebo seky, které se lehce dotknou soupe ova t la
(seky mimo), jsou neplatné,
5 Seky p es epel (takové, které sou asn zasáhnou soupe v platný povrch i šavli), jsou platné vždy,
zasáhnou-li o ividn platný povrch,
6 Kdykoliv je zakázáno narovnávání zbran na planši. Každé porušení je trestáno podle lánk t.114,
t.116, t.120.
PLATNÝ POVRCH

t.71

t.72

V šermu šavlí jsou platné pouze zásahy na tzv. platný povrch.
Platný povrch je celá vrchní ást t la nad vodorovnou árou, která prochází vrcholy ohyb tvo ených
stehny a trupem šermí e stojícího ve st ehu. (Viz. schéma).
1 Zásah na neplatný povrch se nepo ítá jako zásah, nezastavuje chod zbraní a neruší následující zásahy.
2 Nahrazuje-li šermí platný povrch neplatným, bu zakrýváním nebo neobvyklým pohybem, vrchní
rozhod í mu ud lí trest podle lánk t.114, t.116, t.120 a p ípadný zásah dosáhnutý provinivším se
šermí em bude zrušen..

Platný povrch - šavle

30

eský šermí ský svaz

Technická pravidla
srpen 2008

ROZHODOVÁNÍ O ZÁSAHU
UZNÁNÍ NEBO ZRUŠENÍ ZÁSAHU
t.73

Sout že v šavli se rozhodují pomocí elektrického signaliza ního p ístroje, který zaznamenává zásahy.
1 Pro rozhodnutí o uznání zásahu je rozhodující pouze údaj registra ního p ístroje. Vrchní rozhod í
nem že prohlásit šermí e za zasaženého bez toho, aniž by p ístroj správn zaznamenal zásah (krom
trestných zásah ). Vrchní rozhod í nebude brát do úvahy zásahy dosažené p ed povelem “Vp ed!” ani
po povelu “Stát!” (viz.t.18.1/3).
2 Vrchní rozhod í musí vzít v úvahu možné selhání elektrického materiálu a p edevším musí zrušit
zásah, který p isoudil na základ hlášení p ístroje o zásahu v p ípad , že zjistí na základ
uskute n ných zkoušek vykonaných pod jeho pozorným dohledem p ed každým novým skute ným
zapo etím boje a bez toho, že by se n co vym nilo na daném materiálu (viz.t.35.d):
- že zásah dosažený šermí em, který byl ozna en za zasaženého, nevyvolává signál “zásah”,
- nebo, že signál vyvolaný šermí em, který je ozna en za zasaženého, nez stává trvale zaznamenán
na p ístroji,
- nebo, že signál “zásah” u šermí e, který byl prohlášený za zasaženého, se objeví bez toho, aby
skute n došlo k zásahu, nebo proto, že se tento signál objeví p i zásahu do zbran soupe e nebo na
neplatný povrch.
3 Pokud šavle šermí e, který byl prohlášen za zasaženého, neodpovídá lánku m.24.6/7/8 (izolace vnit ní
a vn jší ásti íšky, ru ky a jejího konce), zásah nebude zrušen a to i tehdy, že zásah do zbran
vyvolává signál o zásahu.
4 Vrchní rozhod í musí uplat ovat ješt následující pravidla:
a) pouze poslední zásah, který p edcházel zjišt ní selhání, m že být zrušen,
b) šermí , který sám bez toho, aniž by ho k tomu vyzval vrchní rozhod í, upravil nebo vym nil sv j
materiál p edtím, než vrchní rozhod í vynese rozhodnutí, ztrácí nárok na každé zrušení zásahu
(viz.t.35.d).
c) pokud se znovu za al skute ný zápas (boj), nem že šermí požadovat zrušení zásahu, který mu
byl p isouzen p ed uvedeným zahájením boje,
d) pro p ípadné zrušení zásahu není d ležité místo, kde se závada v elektrickém vybavení (v etn
materiálu samotných šermí ) nachází,
e) není nutné, aby se zjišt ná závada opakovala p i každém zásahu; ale je pot ebné, aby byla
zjišt na bez jakýkoliv pochybností alespo jedenkrát samotným vrchním rozhod ím b hem
zkoušek, které provedl sám, nebo se uskute nily pod jeho dohledem,
f) skute nost, že šermí , který byl ozna en za zasaženého, má zlomenou epel, je d vodem na
zrušení zásahu, který dostal od svého soupe e, krom p ípadu, že ke zlomení došlo bezpochyby po
zaznamenání zásahu,
g) vrchní rozhod í musí být mimo ádn pozorný p i nezaznamenaných zásazích nebo neobvykle
signalizovaných zásazích p ístrojem. P i opakování t chto nedostatk musí vrchní rozhod í
zavolat lena Komise pro elektrickou signalizaci, který je na sout ži p ítomen nebo technického
experta ve služb , aby zjistil, zda materiál odpovídá Pravidl m.
h) ve všech p ípadech, kdy bude ov ení nemožné v d sledku vis major, bude zásah považovaný za
pochybný a proto zrušený,
i) vyskytnou-li se zásahy na obou stranách, vrchní rozhod í uplatní pravidla podle lánku t.80,
j) ve smyslu všeobecných pravidel (viz.t.18.5), i v p ípad , že není zaznamenán žádný zásah, vrchní
rozhod í musí zastavit boj ve chvíli, kdy se stane nep ehledným a když není schopen analyzovat
chod zbraní.

PLATNOST NEBO PRÁVO ZÁSAHU
Úvodní poznámka
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Výhradn vrchní rozhod í musí rozhodnout o platnosti nebo právu zásahu p i uplatn ní následujících
princip a t ch, které jsou vlastní pro šavli.
Zachování chodu zbraní

t.75

1 Každý správn
pokra ovat,

vedený útok (viz.t.7) musí být kryt nebo zma en únikem a chod zbraní musí

2 Útok je správn proveden tehdy, je-li proveden natažením paže a zárove trvale ohrožuje hrotem nebo
ost ím platný povrch a p edchází za átek výpadu.
3 Útok s výpadem je správn proveden:
a) pokud p i “jednoduchém útoku” (viz.t.8.1) nápon paže za íná p ed za átkem výpadu a zásah
padne nejpozd ji p i dopadu p ední nohy na planš,
b) pokud p i “složeném útoku” (viz.t.8.1) nápon paže za íná b hem provedení první finty (záludu,
výhybu) ( l. t.77.1) p ed za átkem výpadu a zásah padne nejpozd ji p i dopadu p ední nohy na
planš.
4 Útok s posun-výpadem je správn proveden:
a) pokud p i “jednoduchém útoku” (viz.t.8.1) nápon paže za íná p ed za átkem posunu a když zásah
padne nejpozd ji p i dopadu p ední nohy na planš,
b) pokud p i “složeném útoku” (viz.t.8.1) ) nápon paže za íná b hem provedení první finty ( l.
t.77.1) a je následován posunem a pokud zásah padne nejpozd ji b hem dopadu p ední nohy na
planš.
5 Zk ížený krok, fleš a jakýkoli pohyb vp ed, kdy zadní noha p ekra uje úpln nohu p ední jsou
zakázány. Každé porušení tohoto pravidla má za následek tresty platné pro p estupky 1. skupiny ( l.
t.114, t.116, t.120) a p ípadný zásah daný provinivším se šermí em bude zrušen. Naopak, správn
provedený zásah soupe e se bude po ítat.
t.76

Pro posouzení správného provedení útoku je t eba vzít v úvahu to, že:
a) Pokud útok za íná a soupe je v pozici “v lince” (viz.t.10), úto ník musí nejprve odstranit epel
soupe e. Vrchní rozhod í musí být pozorní hlavn z toho d vodu, aby pouhý styk epelí nebyl
považován za dostate né odstran ní soupe ovy epele.
b) Pokud p i hledání soupe ovy epele za ú elem jejího odstran ní úto ník epel nenachází (soupe
provedl výhyb), právo p echází na soupe e.
c) Pokud p i za átku útoku soupe není v pozici “v lince”, útok m že být vykonán p ímým sekem
nebo s výhybem nebo st ihem nebo mu mohou p edcházet finty (viz.t.77), které p inutí soupe e
krýt.

t.77

1 P i složených útocích musí být finty vykonané správn , tzn.:
a) finta hrotem: natažená paže, hrot ohrožující neustále platný povrch.
b) finta ost ím: natažená paže, epel a p edloktí tvo í p ibližn úhel 135 °, ost í ohrožuje platný
povrch,
2 pokud najde soupe

t.78

epel p i n které z fint b hem složeného útoku, má právo odvety,

3 p i složeném útoku smí soupe provést záraz, avšak, aby byl zásah platný, musí p edcházet kone nou
fázi útoku o jedno šermí ské tempo, t.j. p i zárazu musí padnout zásah p edtím, než úto ník za ne
poslední pohyb záv ru útoku.
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Útok po epeli odrazem:
a) p i útoku s epelí, odrazem, pouze takový útok je správn provedený a zachovává si právo, pokud
je odraz vedený na tzv. slabou ást epele soupe e, tzn. do dvou horních t etin epele,
b) pokud je p i útoku s epelí vedený na silnou ást soupe ovy epele, tzn. na její dolní t etinu, tento
útok je provedený nesprávn a odraz dává právo soupe i na okamžitou odvetu.
t.79

1 Kryt dává právo na odvetu; jednoduchá odveta m že být p ímá nebo nep ímá, avšak pro zrušení každé
následující akce soupe e musí být provedena bezprost edn bez zaváhání nebo pozastavení.
2 Proti zásah m ost ím, rubem nebo plochou má kryt za úlohu znemožnit zasažení platného povrchu,
na který mí í zásahy soupe e, z ehož vyplývá:
a) kryt je proveden správn , pokud p ed záv re nou fází úto né akce zabrání zásahu na platný
povrch ve sm ru úto né akce.
b) p i správn provedeném krytu musí být úto ná akce soupe e ozna ena za vykrytou a tak posouzena
vrchním rozhod ím i v p ípad , že v d sledku ohybnosti konec epele úto níka zasáhne
plánovaný cíl.
Rozhodování

t.80

P i uplat ování t chto všeobecných zásad pro šavli musí vrchní rozhod í rozhodovat následovn :
1 Jsou-li p i chodu zbraní oba šermí i sou asn zasaženi - jedná se bu o sou asnou akci nebo o soubod.
První p ípad je daný koncepcí, což p i sou asné akci znamená sou asný útok obou šermí
p ípad se dané zásahy ruší ob ma šermí m.

a v tom

2 Naopak, soubod je d sledkem z ejm chybné akce jednoho ze šermí . Proto, není-li mezi ob ma
zásahy šermí ské tempo:
3 Pouze napadený je zasažený:
a) provede-li záraz do jednoduchého útoku,
b) pokud místo krytu se snaží neúsp šn o únik,
c) pokud se po úsp šném krytu zastaví (odveta se ztrátou tempa) na dobu, která dává soupe i právo
obnovit jeho útok (obnova akce, obnova rukou, obnova útoku),
d) pokud p i složeném útoku provádí záraz bez získání výhody šermí ského tempa,
e) nachází-li se v pozici “v lince” ( l. t.10) a po odrazu nebo vazb soupe e, která odstraní jeho epel,
zasahuje op tovným postavením paže do pozice “v lince”, místo toho, aby kryl útok vedený
soupe em.
4 Pouze úto ník je zasažený:
a) pokud b hem toho, kdy se soupe nachází “v lince”, úto ník za ne útok bez odstran ní soupe ovy
epele. Vrchní rozhod í musí být pozorný, aby pouhý styk epelí nebyl považovaný za dostate ný
pro odstran ní soupe ovy epele.
b) hledá-li epel a nenachází (soupe provedl výhyb) a pokra uje v útoku,
c) pokud p i složeném útoku, p i kterém soupe našel jeho epel, pokra uje v útoku, zatímco soupe
odpovídá bezprost edn ,
d) pokud p i složeném útoku pokr í paži nebo se na chvíli pozastaví, b hem ehož soupe provede
záraz nebo útok a on naproti tomu pokra uje ve své akci,
e) pokud je p i složeném útoku zastaven zárazem s rozdílem šermí ského tempa p ed kone nou fází
útoku,
f) pokud zasahuje obnovou rukou, obnovenou akcí nebo obnoveným útokem po krytu soupe e,
který provádí bezprost ední, jednoduchou odvetu v jednom tempu a bez stažení paže,
5 Šermí i se vždy znovu postaví na st eh, pokud vrchní rozhod í nedokáže p i soubodu jasn
rozhodnout na í stran je chyba.
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Jako jeden z nejt žších p ípad se ukazuje ten, kdy záraz umož uje pochybnosti, zda byl proveden
v dostate ném p edstihu p ed kone nou fází složeného útoku.
Všeobecn platí, že v takovémto p ípad je soubod d sledkem spole né chyby obou šermí , což
oprav uje k jejich znovupostavení do st ehu. (chybou úto níka je jeho nerozhodnost, pomalost nebo
málo ú inné finty, chybou napadeného je opožd ní nebo pomalost zárazu).
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Disciplinární ád sout ží
Kapitola 1
ROZSAH P SOBNOSTI
Ti, na které se vztahuje
t.81

1 P edpisy této ásti platí pro všechny osoby, které se zú ast ují šermí ských sout ží nebo pomáhají p i
jejich organizaci, v etn divák
2 Všechny tyto osoby jsou nazývány v následujících láncích “šermí i”.
ád a disciplina

t.82

1 Šermí i musí p ísn a loajáln uplat ovat Pravidla a Stanovy FIE, zvlášt pak ustanovení platná pro
sout že, tradi ní pravidlo zdvo ilosti a loajálnosti a výslovné p íkazy funkcioná .
2 P edevším se pod ídí v rámci po ádku, discipliny a sportovního ducha následujícím p edpis m,
p i emž každé porušení t chto pravidel m že mít za následek trestný postih ud lený funkcioná i, kte í
mají kompetence pro oblast discipliny, po nebo bez výstrahy, v závislosti na p ípadu a okolnostech
(viz.t.113 až t.120).
3 Všechny osoby, které se zú ast ují nebo napomáhají p i šermí ské sout ži, jsou povinny respektovat
ád a nesmí svojí ú astí rušit ádný chod sout ží. B hem zápas není nikdo oprávn n p ibližovat se
k planši, dávat pokyny šermí m, kritizovat rozhod í nebo postranní rozhod í, nebo jim nadávat,
nebo jim p ekážet jakýmkoliv zp sobem. I kapitán družstva musí z stat na míst , které mu bylo
vyhrazeno a m že vystoupit pouze v p ípadech a zp sobem, jakým to stanovuje l.t.90. Vrchní rozhod í
je povinný okamžit zastavit veškerou innost, která narušuje dobrý chod sout že (viz.t.96.1/3).
4 Kou ení je v halách, kde se šermuje, zakázáno, ten kdo tento zákaz poruší, bude považován za rušitele
po ádku p i sout ži (viz.t.83). Každé provin ní bude potrestáno podle lánk t.114, t.118, t.120.

t.83

Vrchní rozhod í nebo Technické editelství, z titulu své funkce nebo na požádání oficiálního delegáta
FIE nebo Organiza ního výboru, rozhodne o vykázání z místa sout že, s nebo bez výstrahy každého,
kdo by posunky, postoji nebo slovy rušil po ádek ( ád) nebo dobrý pr b h sout že.
Šermí i
estný závazek

t.84

Samotnou skute ností, že se p ihlásili do sout že, p ijímají šermí i estný závazek, že budou
respektovat Pravidla a rozhodnutí oficiálních inovník , že budou uctiví v i vrchním rozhod ím a
postranním rozhod ím a že d sledn uposlechnou p íkazy a pokyny vrchního rozhod ího (viz.t.114,
t.116, t.120).
Odmítnutí st etnutí se se soupe em

t.85
1 Žádný šermí (jednotlivec nebo družstvo) lenské národní federace se nesmí zú astnit oficiálních
sout ží, pokud se odmítl utkat s kterýmkoliv šermí em (jednotlivcem nebo družstvem), který se ádn
p ihlásil do sout že. Porušení tohoto pravidla má za následek ud lení trest platných pro p estupky ze 4.
skupiny ( l. t.114, t.119, t.120).
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2 FIE posoudí, zda je d vod a v jakém rozsahu p ijmout postih v i národní federaci, ke které ve smyslu
Stanov FIE l. 1.2.4.diskvalifikovaný pat í, (viz.t.120).
Dostavení se v as
t.86

1 Šermí i se musí, úpln vystrojeni materiálem odpovídajícím Pravidl m (viz.t.43-45) a p ipraveni na
zápas, dostavit v as a na stanovené místo p ed za átkem skupiny, utkání nebo zápasu, nebo
v stanoveném ase ke kontrole materiálu p ed svým zápasem (viz.t.43.1/2/3), stejn jako b hem sout že
p i každé výzv vrchního rozhod ího.
2 V okamžiku nástupu k zápasu se šermí dostaví na planš zcela p ipravený k šermu: P edpisová výstroj,
zapnutá vesta, p edpisov upravené vlasy, rukavice a zbra držené v jedné ruce, osobní š ra zapojená
do zásuvky v íšce zbran . Jediná výjimka je pro masku, která musí být držena v neozbrojené ruce.
P ed za átkem zápasu musí být vlasy závodník (závodnic) upevn ny a uloženy pod oble ením a
maskou tak, aby:
- nezakrývaly platný povrch ( a tak bránily registraci zásahu);
- nezakrývaly jméno a národnost závodníka;
- nem nily místo b hem zápasu, a nezp sobovaly tak p erušení zápasu.
P i porušení tohoto ustanovení, rozhod í uloží závodníkovi sankci podle p estupk z 1 skupiny (t. 114,
t. 116 a t. 120).
3 V žádném p ípad nesmí p ed obecenstvem dojít k oblékání a svlékání s výjimkou p ípadu nehody
stanovené léka em ve služb nebo delegátem léka ské komise (viz.t.47.8, t.114, t.116, t.120).
4 Musí se dostavit na planš k vybojování zápasu s dv mi zbran mi (jedna na vým nu) a dv ma
osobními š rami (jedna na vým nu) odpovídajícími pravidl m a v dokonalém funk ním stavu (viz.
t.45.1, t.114, t.116, t.120).
5 P ed za átkem skupiny, utkání družstev nebo zápas
družstev):

p ímé eliminace (jednotlivc

nebo

i) Jestliže 10 minut p ed nástupem na planš, v dob ur ené k zahájení skupiny nebo utkání družstev
nebo za átku zápasu p ímé eliminace (t.43.2), šermí nebo družstvo nenastoupí kompletní na první
výzvu rozhod ího, bude/budou vylou en(i).
ii) Družstvo je úplné, pokud jsou p ítomni aspo t i závodníci.
iii) Utkání se mohou zú astnit jen družstva (šermí i, kapitán, trenér, l. t.92.4), která se dostaví na první
výzvu rozhod ího, 10 minut p ed vyzna eným za átkem tohoto utkání.
6 V pr b hu sout že jednotlivc nebo družstev:
Pokud se v pr b hu sout že (jednotlivc nebo družstev) závodník nebo družstvo nedostaví na p ímou
výzvu rozhod ího p ipraven k boji:
- závodník nebo družstvo je potrestáno žlutou kartou.
- po druhé výzv , která následuje po 1 minut od první výzvy, obdrží závodník nebo družstvo, které se
nedostavilo ervenou kartu.
- po t etí a poslední výzv , která následuje po 1 minut od druhé výzvy, dojde k vylou ení závodníka,
který se nedostavil, ze sout že jednotlivc nebo celého družstva ze sout že družstev.
7 Rovn ž platí, opustí-li šermí planš (viz.t.18.6), bude potrestaný podle lánk t.114, t.116, t.120.
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Zp sob boje
t.87

1 Šermí i musí bojovat estn a p ísn dodržovat p edpisy t chto Pravidel. Každé porušení t chto
Pravidel má za následek tresty, jak jsou uvedeny v dalším (viz.t.114-t.120).
2 Každý zápas si musí zachovat zdvo ilý a estný charakter. Každý neobvyklý in (fleš kon ící nárazem
se strkáním i vražením do soupe e, neuspo ádaný boj, pád, neobvyklé pohyby nohou, surov vedené
zásahy, zásahy dosažené p i nebo po pádu) je p ísn zakázán (viz.t.114-t.120). V p ípad takové chyby
bude p ípadný zásah provinivšího se šermí e zrušen.
3 P ed za átkem zápasu (utkání) musí oba šermí i šermí ským pozdravem pozdravit svého soupe e,
vrchního rozhod ího a diváky. Když padne poslední zásah, zápas kon í až když šermí i pozdraví svého
soupe e, rozhod ího a diváky. Musí tedy z stat stát v klidu na st ehové á e do doby rozhodnutí
vrchního rozhod ího o zásahu a potom pozdravit a podat soupe i neozbrojenou ruku ihned po vyhlášení
rozhodnuti. Pokud se jeden nebo oba šermí i odmítnou pod ídit ustanovení tohoto pravidla, vrchní
rozhod í ho/je potrestá podle pravidel platných pro p estupky 4. skupiny (viz.t.114, t.119, t.120).
Získané body nebo umíst ní z stanou zapo teny.
4 Pokud oba šermí i jasn dávají najevo svoji pasivitu v boji (manifesta ní nebojovnost*), tak vrchní
rozhod í dá povel „Stát“.
5 Sout ž jednotlivc
a) Jestliže v prvních dvou ástech probíhajícího zápasu p ímé eliminace oba závodníci projeví
manifesta n nebojovnost, rozhod í ud lí výstrahu (žlutou kartu) ob ma závodník m a bez minuty
odpo inku p ejde k další ásti zápasu eliminace.
b) Jestliže se p estupek opakuje, rozhod í ud lí pokaždé trestný zásah ( ervená karta) ob ma
závodník m a bez minuty odpo inku p ejde k další ásti zápasu eliminace.
c) Jestliže oba šermí i dávají manifesta n najevo svoji nebojovnost v pr b hu t etí ásti zápasu p ímé
eliminace:
i) Jestliže v p edcházejících ástech zápasu p ímé eliminace nedošlo k tomuto p estupku, rozhod í
ud lí výstrahu (žlutou kartu) ob ma závodník m a p istoupí k ádné poslední minut * zápasu;
ii) Došlo-li již v p edcházejících ástech zápasu p ímé eliminace k tomuto p estupku, rozhod í
ud lí trestný zásah ( ervená karta) ob ma závodník m a p istoupí k ádné poslední minut *
zápasu.
*Tato poslední minuta zápasu se musí odšermovat celá a bude jí p edcházet losování, které ur í vít ze
v p ípad nerozhodného výsledku na konci minuty.
6 Sout ž družstev
a) Pokud ob družstva jasn dávají najevo svoji pasivitu v boji (nebojovnost) v utkání družstev, ud lí
vrchní rozhod í ob ma družstv m výstrahu (žlutá karta) a p ejde k dalšímu zápasu.
b) P i opakování p estupku v utkání rozhod í ud lí trestný zásah ( ervená karta) ob ma družstv m a
p ejde k poslednímu zápasu utkání.
c) Pokud ob družstva vyjád í svoji nebojovnost v posledním zápase utkání:
j) Jestliže v p edcházejících ástech utkání nedošlo k tomuto p estupku, rozhod í ud lí výstrahu
(žlutou kartu) ob ma závodník m a p istoupí k ádné poslední minut * utkání;
ii) Došlo-li již v p edcházejících ástech utkání k tomuto p estupku, rozhod í ud lí trestný zásah
( ervená karta) ob ma družstv m a p istoupí k ádné poslední minut * utkání.
*Tato poslední minuta utkání se musí odšermovat celá a bude jí p edcházet losování, které ur í vít ze
v p ípad nerozhodného výsledku na konci minuty.
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*Manifesta ní nebojovnost
Pro uplatn ní pravidla manifesta ní nebojovnosti musí být spln na aspo dv kritéria:
1.
2.
3.

kritérium asu: jedna minuta boje bez zásahu
absence dotyku epelí
velký rozestup (v tší rozestup než je b žná vzdálenost)

7 Šermí na planši i mimo ni si musí ponechat masku na hlav do povelu “Stát!” daného vrchním
rozhod ím. V žádném p ípad se nesmí obrátit na vrchního rozhod ího p edtím než vrchní rozhod í
vynese rozhodnutí (viz.t. 114, t.116, t.120).
8 Šermí i se nesmí v žádném p ípad vysvlékat na planši a to ani p i vým n osobní š
t.116, t.120).

ry (viz. t.114,

9 Po skon ení zápas vrchní rozhod í, zavolá oba šermí e, aby jim z eteln oznámil skóre, které bude
p edáno na T . Musí jasn oznámit:“ Pan X zvít zil nad panem Z s výsledkem …“.

Ustanovení je platné pro sout že po ádané v R

Ihned po skon ení zápas ve skupin , pod dohledem vrchního rozhod ího, který musí zkontrolovat p esnost
zapsaných výsledk , si šermí i zkontrolují zapsané výsledky a podepíší tabulku skupiny. Pokud šermí
odmítne podepsat tabulku nebo se k podpisu nedostaví, má se za to, že se zápisem souhlasí. Žádný protest
týkající se t chto výsledk nemusí být poté p ijat.

Obrana své šance
t.88

Šermí i jsou povinni se snažit o co nejlepší osobní sportovní výsledek až do konce sout že, aniž by
komukoliv zásah darovali nebo zásah od kohokoliv požadovali (viz.t.114, t.119, t.120).

Vedoucí delegace
t.89

B hem každé sout že jsou šermí i stejné národnosti ízeni vedoucím delegace (šermí nebo nešermí ),
který odpovídá za chování a sportovní postoje šermí své delegace v i Technickému editelství a
Organiza nímu výboru p íslušné discipliny.
Kapitán družstva

t.90

1 V sout žích družstev má pouze kapitán družstva právo být spolu se svým družstvem uvnit bariér a
zasahovat u p edsedy Technického editelství, atd., aby s ním ešil všechny otázky technického
charakteru a formuloval reklamaci.
2

lenové družstva, kte í p esn dodržují jeho rozhodnutí, nemohou být odpov dni v i oprávn ným
nad ízeným orgán m. Avšak z stávají osobn zodpov dnými za každý jimi vykonaný in mimo zásah
svého kapitána a za každý p estupek, který zp sobí porušením t chto Pravidel.
Vrchní rozhod í a postranní rozhod í

t.91

Jsou povinni plnit svoje funkce nejenom úpln nestrann , ale též s nejvyšší pozorností (viz. t.34.1).
Trené i, zdravotníci a technici

t.92
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1 Trené i, zdravotníci a technici nemají právo (povolení) vstupovat b hem sout ží k šermí m dovnit
bariér.
2 Vrchní rozhod í má právo povolit, vždy když to považuje za pot ebné, aby jedna osoba poskytla
pomoc šermí i v dané chvíli.
3 Každá zem (stát), jejíž šermí se aktivn ú astní zápas , které práv probíhají, m že jmenovat
nanejvýš dv osoby, které mají právo nacházet se v blízkosti a z vn jší strany bariér v okolí planše,
v blízkosti vchodu k n mu. Organizáto i jsou povinni zabezpe it pot ebná místa pro tyto osoby.
4 B hem sout že družstev musí být vyhrazen prostor pro leny družstva. Pouze kapitán družstva a trenér
mají právo být se šermí i uvnit prostoru vyhrazeného pro leny družstva, který musí být pe liv
vyzna en žlutou barvou na podlaze nebo jiným zp sobem. Tento prostor je velký nejmén 9m2 a musí
být vyzna en ve vzdálenosti 2-6 m od konc planše a mimo prostor planše. Prostor planše má rozm r
18 x 8 m.
5 B hem utkání musí lenové družstva, kte í nešermují, z stat v prostoru vyhrazeném pro závodníky
jejich družstva.
6 B hem sout že družstev nemá nikdo právo vstoupit do prostoru planše bez dovolení vrchního
rozhod ího. V p ípad , že dojde k tomuto p estupku, ud lí vrchní rozhod í provinivšímu se družstvu
trest uvedený v l. t.114, t.116 a t.120. Výstraha ud lená družstvu platí pro všechny zápasy téhož
utkání. Pokud se závodník potrestaného družstva b hem téhož utkání dopustí jiného p estupku
z 1.skupiny, vrchní rozhod í jej potrestá ervenou kartou.
Diváci
t.93

Diváci nesmí rušit dobrý chod sout ží, ani vykonávat cokoliv, co by mohlo ovlivnit šermí e nebo
vrchní rozhod í a musí respektovat rozhodnutí vrchních rozhod ích i tehdy, pokud s nimi nesouhlasí.
Musí poslechnout pokyny, které vrchní rozhod í považuje za pot ebné vydat (viz.t.82.3/4, t.118, t.120).

Kapitola 2
DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY A JEJICH PRAVOMOC
Tato ustanovení upravují pouze po ádek v místech konání sout že. Podle závažnosti zjišt ných porušení
kázn nevylu ují použití disciplinárních pravidel FIE (Kapitola VII Statutu FIE), která dopl ují nebo
v p ípad pot eby p edvídají tato ustanovení.
Rozhodující orgány
t.94

Disciplinární orgány jsou:
-

Vrchní rozhod í (viz.t.96),
Technické editelství (viz.t.97, o.56 - o.62),
delegáti arbitrážní komise nebo pozorovatel FIE, není li delegát AK
Výkonná komise MOV na OH (viz.t.98),
Sekretariát FIE (viz.t.99.1/4,t.127, o.63),
Výkonný výbor FIE (viz.t.99.5),
Disciplinární komise FIE a její tribunál
Arbitrážní sportovní soud a arbitrážní sportovní tribunál

Viz také Disciplinární ád FIE ( Kapitola VII Statutu FIE).
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Principy rozhodnutí
t.95

1 By p ijal kterýkoliv rozhodující orgán rozhodnutí, nevylu uje to možnost „odvolání“ se k vyššímu
rozhodujícímu stupni, ale pouze jedenkrát.
2 Žádné rozhodnutí nem že být zm n no, pokud bylo u in no vrchním rozhod ím p i posouzení akce
( l. t.122.1/2).
3 Odvolání proti rozhodnutí má odkladný ú inek jen tehdy, m že-li být projednáno okamžit .
4 P i každé stížnosti proti odvolání musí být složena záruka ve výši 80 USD nebo jejich protihodnota.
Tato ástka m že propadnout FIE, bu v plné výši, nebo áste n , pokud byla stížnost zamítnuta. Toto
rozhodnutí p ísluší orgánu, který rozhodoval o stížnosti. Odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhod ího
nezakládají d vod pro složení záruky uvedené výše ( l. t.122).
Rozhod í

t.96

1 V kompetenci vrchního rozhod ího není pouze ízení zápasu, rozhodnutí o zásazích a kontrola
materiálu, má též za úlohu zabezpe it dodržování po ádku b hem zápas , které rozhoduje
(viz.t.35.2.i).
2 Ve funkci ídícího boje a vrchního rozhod ího zásah m že v souladu s Pravidly trestat šermí e bu
tím, že odmítne p iznat zásah skute n daný soupe i nebo jim ud lí zásah, který ve skute nosti sami
nedostali, nebo je vylu uje ze sout že v které rozhoduje, a to všechno p ípad od p ípadu po výstraze
nebo bez ní. V této oblasti a pokud rozhodl o akci, jeho rozhodnutí je neodvolatelné (viz.t.122.1/2).
3 Na základ pravomoci nad všemi ú astníky sout že nebo pomocníky p i sout ži, ve které rozhoduje,
m že navrhnout Technickému editelství vykázání divák , zdravotník , trenér a jiného doprovodu
šermí , z místa konání sout že (viz.t.114, t.118, t.120).
4 M že navrhnout Technickému editelství jakékoliv jiné potrestání, které považuje za p im ené
(nutné) - (vylou ení z celého turnaje, zastavení innosti nebo diskvalifikace - viz.t.97.3).
5 Proti rozhodnutí vrchního rozhod ího je možno se odvolat k delegátu Arbitrážní komise nebo
pozorovateli FIE (není-li delegát).
Technické editelství (T ) na oficiálních sout žích FIE - (viz.o.56 - o.62)

t.97

1 Technickému editelství p ináleží rozhodovací pravomoc nad všemi šermí i, kte í se zú ast ují nebo
napomáhají p i turnaji, který T ídí.
2 V p ípad pot eby m že spontánn zasáhnout do každého sporu.
3 Dohlíží na dodržování po ádku a disciplíny b hem sout že a uplat uje sankce podle pravidel.
4 P edává (zasílá) p ímo do sídla FIE oznámení o disciplinárních trestech ud lených b hem sout že stejn
jako p ípadné žádosti o ud lení d tky, o zastavení innosti, o zvýšení trestu, o vyškrtnutí a o vy ízení
zmate ní stížnosti.
5 Technické editelství zajiš uje (zabezpe uje) provedení všech postih
instance nebo t ch, které jsou neodvolatelné (viz.t.95).

ud lených z titulu poslední

6 Proti rozhodnutím Technického editelství, která byla p ijatá okamžit nebo z moci ú ední (první
instance), je možno podat odvolání Disciplinární komisi FIE.
7 Všechna rozhodnutí T
sout že.

jsou vykonatelná ihned; žádné odvolání nemá odkladný ú inek b hem
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Výkonná komise MOV na OH
t.98

Výkonná komise MOV rozhoduje jako poslední instance každý spor, který se vyskytne b hem
Olympijských her a nemá-li p itom technický charakter. Komise zasahuje bu z moci ú ední nebo na
žádost n kterého NOV, FIE nebo Organiza ního výboru.
FIE – sekretariát, disciplinární komise, výkonný výbor, arbitrážní tribunál sportu

t.99

1 Všechny disciplinární p ípady zaslané FIE národním svazem, Technickým editelstvím nebo jiným
orgánem p íslušným pro oficiální sout že FIE se adresují sekretariátu FIE, který je p edá p íslušnému
orgánu.
2 Disciplinární komise FIE je výkonným orgánem FIE, který v oblasti ízení FIE eší všechny
disciplinární p ípady zaslané FIE a odvolání proti rozhodnutí T , delegáta arbitrážní komise nebo
pozorovatele (není-li delegát).
3 Arbitrážní tribunál sportu (TAS) rozhoduje o všech odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise.
4 V naléhavých p ípadech Sekretariát FIE m že p ijmout ur itá administrativní opat ení vedoucí
k odro ení nároku spadajícího do pravomoci FIE v souladu s disciplinárním ádem.
5 Výkonný výbor FIE zajiš uje dodržování a provád ní rozhodnutí Disciplinární komise.
Viz Disciplinární ád FIE (kapitola VII. Statutu FIE).

Kapitola 3
TRESTY
Kategorie
t.100

Existují r zné tresty, které se uplat ují pro r zné druhy p estupk (viz.t.114 a násl.).
1 Tresty v boji, které se ud lují za p estupky v boji, jsou tyto:
- ztráta p dy,
- odmítnutí uznání skute n daného zásahu,
- ud lení zásahu, který nebyl skute n obdržen,
- vylou ení ze sout že.
2 Disciplinární tresty, které se uplat ují p i p estupcích v i po ádku, disciplin nebo sportovnímu duchu,
jsou tyto:
- ud lení zásahu ve skute nosti neobdrženého,
- vylou ení ze sout že,
- vylou ení z turnaje,
- vykázání z místa sout že,
- diskvalifikace,
- pokárání,
- pokuta,
- do asné zastavení innosti,
- vyškrtnutí.
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1 Všechny tyto tresty mohou být uloženy orgány p íslušnými pro danou sout ž: rozhod ím a Technickým
editelstvím, s výjimkou vyškrtnutí.
2 Do asné zastavení innosti m že být uplatn no p íslušnými orgány pouze v p ípad odmítnutí pozdravu
( l. t.87, t.120).
Viz Disciplinární ád FIE (kapitola VII. Statutu FIE).
Tresty v boji
Ztráta p dy (viz.t.28)

t.102

Šermí , který vystoupí stranou z planše jednou nebo ob ma nohama, se trestá ztrátou p dy o jeden
metr.
Odmítnutí uznaní skute n dosaženého zásahu

t.103

I p esto, že skute n zasáhl svého soupe e na platném povrchu, m že být šermí ovi odejmut (neuznán)
zásah bu proto, že nepadl v ase vyhrazeném pro boj, nebo proto, že p ekro il hranice planše, nebo
v d sledku závad na elektrických za ízeních, nebo proto, že tento zásah doprovázel násilný in, nebo
pro jakýkoli jiný d vod uvedený v láncích Pravidel viz. t.18.1/3, t.20.2/3, t.21.2/4, t.22, t.26.2/4,
t.32.2, t.41.2, t.45.3.2, t.53.3, t.60.2/6, t.66.1, t.67, t.68, t.70.3, t.73.1/2/4, t.80, t.87.2, t.96.2, t.114.2,
t.120.
Ud lení ve skute nosti neobdrženého zásahu

t.104

Šermí m že obdržet zásah, který ve skute nosti nedostal bu v d sledku vystoupení z planše za
koncovou áru (viz.t.27), nebo v d sledku p estupku, p i kterém bránil soupe i šermovat (fleš
s nárazem, srážka ve fleretu a šavli, používání neozbrojené paže, atd.) (viz.t.96.2, t.114.3.a/b, t.116,
t.117, t.118, t.120).
Vylou ení

t.105

1 Šermí , který se dopustí v boji n jakého násilí nebo pomstychtivých in v i svému soupe i, stejn
jako ten, který nebrání estn svoji šanci nebo který má zisk z podvodné domluvy se svým soupe em,
m že být vylou en ze sout že.
2 Šermí vylou ený ze sout že už nem že v ní znovu pokra ovat, ani v p ípad , že se probojoval do další
ásti sout že; ztrácí nárok na celkové umíst ní a závodníci klasifikovaní po n m se posunou výše o
jedno místo ve výsledcích sout že. V p ípad závodník na dvou t etích místech rozhoduje o jejich
posunutí p vodní za azení do tabulky eliminace. V každém p ípad však smí být posunut ve výsledcích
sout že pouze závodník, který získal n jaký bod..
3 Naopak, body dosažené tímto šermí em ve chvíli vylou ení z stávají v platnosti pro nasazení jeho
družstva do sout že družstev za podmínky, že se sout že družstev skute n zú astní.
Disciplinární tresty
Vylou ení ze sout že

t.106

1 Vylou ení ze sout že je možné též z d vodu disciplinárního p estupku (nedostavení se na planš,
nep edpisové zbran , odsouzeníhodné chování v i vrchnímu rozhod ímu atd.).
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2 D sledky tohoto vylou ení jsou totožné s t mi, které byli stanoveny ve výše uvedeném l.t.105.
Vylou ení z turnaje
t.107

1 “Turnajem” je nazýván souhrn sout ží jednotlivc a družstev, které se šermují na stejném míst , ve
stejném období a p i té samé p íležitosti.
2 Šermí vylou ený z turnaje nebude p ipušt n na start žádné sout že tohoto turnaje a to ani ve stejné ani
jiné zbrani.
3 P i ud lení trestu družstvu musí být p ípad každého z jeho len posuzován individuáln (zvláš ) a
n který len tohoto družstva m že být p ípadn potrestán odlišnými disciplinárními opat eními než jsou
ty, které budou použity proti ostatním (viz.t.90.2).
Vylou ení z místa sout že nebo turnaje

t.108

Všichni ú astníci nebo pomocníci nešermí i (trené i, ošet ovatelé, technici, doprovod, personál, diváci)
mohou být objektem vylou ení, které m že mít za následek zákaz jejich vstupu na místo konání sout že
nebo turnaje b hem jeho trvání (viz.t.93, t.96.3, t.120). Toto opat ení nedává nárok na zadostiu in ní
pro nikoho.
Diskvalifikace

t.109

1 Diskvalifikace šermí e (nap íklad proto, že neodpovídá v kovým podmínkám, výkonnosti nebo jiným
podmínkám), nemusí mít nutn za následek zastavení jeho innosti nebo jeho vyškrtnutí, pokud nešlo o
zlý úmysl; avšak za podvodný pokus je možné požadovat dodate né sankce v i tomuto šermí i.
2 Družstvo, které nastoupí s diskvalifikovaným šermí em, nutn následuje jeho osud a bude rovn ž
diskvalifikováno.
3 D sledky takovéto diskvalifikace jsou totožné s vylou ením ze sout že (viz.t.105).
Pokárání

t.110

V p ípadech, které nevyžadují p ísn jší disciplinární potrestání, m že šermí nebo personál obdržet trest
pokáráním.
Do asné zastavení innosti

t.111

1 Šermí , který má do asn zastavenou innost, se nem že zú astnit žádné oficiální sout že FIE
v pr b hu doby zastavení jeho innosti.
2 Všechny další osoby, které mají zastavenou innost, nemohou vykonávat své funkcev asovém období a
v rozsahu daném zastavením innosti.
Vyškrtnutí

t.112

Vyškrtnutí má totožné d sledky jako zastavení innosti (suspendace), avšak natrvalo .
Uv dom ní o sankcích

t.113

1 Technické editelství je povinné informovat bez odkladu sídlo FIE o sankcích, které byly p ijaty
b hem sout že, a o jejich d vodu ( l.t.97.c).
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2 V pr b hu OH musí Technické editelství upozornit MOV cestou Organiza ního výboru.
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Kapitola 4
SANKCE A PRAVOMOCI P I ROZHODOVÁNÍ
Povaha sankcí
t.114

1 Existují t i druhy použitelných sankcí v p ípadech, které jsou uvedeny v tabulce lánku t.120. Pokud
musí rozhod í trestat šermí e, který spáchal více p estupk sou asn , trestá nejprve ten mén vážný.
2 Sankce je možno hromadit (kumulovat) a jsou platné pro zápas krom t ch, které jsou ozna ené
ERNOU KARTOU, která znamená vylou ení ze sout že, zastavení innosti pro zbývající ást sout že
a na 2 následující m síce v téže nebo v následující sezón ( 1- íjen-MS junior a 1-leden MS senior ).
Naopak vylou ení družstva z turnaje pro ernou kartu není vylou ením družstva pro následující sout ž,
ale nesmí použít potrestaného závodníka.
N které p estupky mohou mít za následek zrušení zásahu dosaženého provinivším se šermí em. B hem
zápasu se ruší pouze zásahy dosažené ve spojení s p estupkem (viz.t.120).
3 Existují následující sankce:
a) výstraha, ozna uje se ŽLUTOU KARTOU, kterou vrchní rozhod í ozna í provinivšího se
šermí e. Šermí v tom okamžiku ví, že p i jakémkoli dalším p estupku z jeho strany bude
následovat trestný zásah,
b) trestný zásah, ozna uje se ERVENOU KARTOU, kterou vrchní rozhod í ozna í
provinivšího se šermí e. Jeden zásah se p ipo ítá ke skóre jeho soupe e a má za následek,
jedná-li se o poslední zásah, ztrátu zápasu. Navíc, po každé ERVENÉ KART m že
následovat pouze ERVENÁ KARTA nebo ERNÁ KARTA, podle povahy nového
p estupku (t.120),
c) vylou ení šermí e ze sout že, zastavení innosti pro zbývající ást sout že a na 2 m síce
v probíhající nebo následující sezón . Vrchní rozhod í ukáže ERNOU KARTOU provinivší
se osob .
d) Vykázání z místa sout že (všechny osoby rušící po ádek).
4 Všechny výstrahy (žluté karty), trestné zásahy ( ervené karty) a vylou ení ze sout že ( erné karty),
stejn jako skupina, do které pat í, musí být uvedeny v zápisu zápasu, skupiny nebo utkání.
Pravomoci

t.115

P estupky a sankce za n , které jsou uvedeny v r zných láncích Pravidel, jsou shrnuty v tabulce
lánku t.120; jsou rozd leny do ty skupin ( l.t.116-119).
Všechny sankce jsou v pravomoci vrchního rozhod ího, avšak ú ední zásah Technického editelství je
vždy možný ( l.t.97.1/2/3).
P estupky první skupiny

t.116

V první skupin se první p estupek p i jakékoliv chyb trestá ŽLUTOU KARTOU (výstraha). Dopustíli se šermí v tom samém zápase dalšího p estupku z této skupiny, potrestá ho vrchní rozhod í pokaždé
ERVENOU KARTOU (trestný zásah). Byl-li provinivší se šermí už potrestán ERVENOU
KARTOU za p estupek z druhé nebo t etí skupiny, dostane ERVENOU KARTU už p i prvém
p estupku pat ícím do první skupiny.
P estupky druhé skupiny

t.117

V druhé skupin se každý p estupek trestá od prvního provin ní
zásah).
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P estupky t etí skupiny
t.118

1 V t etí skupin se trestá první p estupek ERVENOU KARTOU, to je trestným zásahem (a to i
v p ípad , že provinivší se šermí už ERVENOU KARTU dostal za p estupek první nebo druhé
skupiny).
2

Pokud se šermí dopustí v tom samém zápase dalšího p estupku z této skupiny, potrestá ho vrchní
rozhod í ERNOU KARTOU : vylou ení ze sout že, zastavení innosti pro zbývající ást sout že a
na následující 2 m síce v téže nebo v následující sezón ( 1- íjen-MS junior a 1-leden MS senior ).

3

Každá osoba rušící po ádek mimo planše obdrží:
a) p i prvním p estupku výstrahu (ŽLUTOU KARTU), platnou pro celou sout ž, která musí být
zaznamenána v zápise zápasu a zaznamenána v Technickém editelství;
b) p i druhém p estupku b hem té samé sout že ERNOU KARTU a/nebo (vykázání z místa
sout že).
__________________________________________________________________________________

4 P i nejzávažn jších p ípadech týkajících se rušení po ádku na planši a mimo planš m že vrchní
rozhod í vylou it nebo vykázat provinilce okamžit .
P estupky tvrté skupiny
t.119

Ve tvrté skupin se první p estupek trestá ERNOU KARTOU:: vylou ení ze sout že, zastavení
innosti pro zbývající ást sout že a na 2 následující m síce v téže nebo v následující sezón ( 1- íjenMS junior a 1-leden MS senior ). Naopak vylou ení družstva z turnaje pro ernou kartu není
vylou ením družstva pro následující sout ž, ale nesmí použít potrestaného závodníka.
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P estupky a jim odpovídající tresty
t.120
___________________________________________________________________________
P ISLUŠNÉ
TRESTY (Karty)
LÁNKY
Provin ní:
P ESTUPKY
PRAVIDEL
1.
2.
3. a d.
___________________________________________________________________________
1. skupina
Opušt ní planše bez povolení
t.18.6
Ž
Srážka jednoduchá (fleret a šavle) (*)
t.20.2
Ž
Srážka za ú elem vyhnutí se zásahu(*)
t.20.3, t.63.2
Ž
Otá ení se zády k soupe i (*)
t.21.2
Ž
Dotyk/uchopení elektrického materiálu (*)
t.22.3
Ž
Zakrývání/nahrazování platného povrchu(*) t.22.2, t.49.1, t72.2
Ž
Vystoupení stranou za ú elem vyhnutí se
t.28.3
Ž
zásahu
Úmyslné p erušování boje
t.31.2
Ž
Narovnávání epele o planš
t.46.2/3, t.61.2/3, t.70.6
Ž
Nep edpisové oble ení a materiál
/chybí jedna zbra nebo osobní š ra
na vým nu/
t.45.1 a 45.3.1.b, t.86.4
Ž
Ve fleretu a kordu pokládání nebo
tahání hrotu po vodivé planši
t.46.2/3 t.61.2/3
Ž
P ikládání zbran k vodivé vest (*)
t.53.3
Ž
V šavli úder košem;(*)
zk ížený krok, fleš a každý pohyb vp ed
se zk ížením nohou, chodidel (*)
t.70.3, t.75.5
Ž
Odmítnutí poslušnosti
t.82.2, t.84
Ž
Strkání, pád, neobvyklé pohyby (*);
sundání masky p ed “Stát!”,
vysvlékání se na planši
t.86.3, t.87.2/7/8
Ž
Neoprávn ná reklamace (protest)
t.122.2/4
Ž
Nenormální pohyby(*),brutální (surové)
body nebo seky nebo v pádu(*)
t.87.2
Ž
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
P ISLUŠNÉ
TRESTY (Karty)
LÁNKY
Provin ní:
P ESTUPKY
PRAVIDEL
1.
2.
3. a d.
___________________________________________________________________________
2. Skupina
Používání neozbrojené paže (*)
t.22.1
Žádost o p erušení boje z d vodu
zran ní, které nebylo uznáno
t.33.3
Chyb jící znak kontroly(*)
t.45.3.a) i
Úmyslný zásah mimo soupe e
t.53.2, t.66.2
C
Chyb jící jméno, národní oble ení
t.45.4
C
C
C
na sout žích SP jednotlivc a MZ
Násilný in, nebezpe ný, mstivý,
úder íškou a nebo dlaní(*)
t.87.2, t.103, t.105.1
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
P ISLUŠNÉ
TRESTY (Karty)
LÁNKY
Provin ní:
P ESTUPKY
PRAVIDEL
1.
2.
___________________________________________________________________________
3. Skupina
Napodobení kontrolní zna ky,
nep edpisový materiál, d sledek
úmyslné úpravy(*)
t.45.3.a) iii a iv
ERNÁ
Šermí rušící po ádek na planši (2)
t.82.3, t.83, t.96.2
ERNÁ
Ne estný boj(*), odmítnutí pozdravit
(jeden šermí ) p ed zápasem
t.87.1
ERNÁ
P estupek p i reklam
P edpisy pro
reklamu
ERNÁ
___________________________________________________________________________
Každá osoba rušící po ádek mimo planš
1.p estup ek
Ž nebo (2)
t.82.3/4, t.83, t.96.3, t.118.3
2.p estupek
vykázání (1) nebo (2)
___________________________________________________________________________
Nedostavení se na planš na výzvu rozhodt.86.6 1. výzva
Ž
ího, po t ech výzvách v intervalu 1 min.
2. výzva
3. výzva
vylou ení ze sout že
manifesta ní nebojovnost t.87.4/5/6

1.p estupek
Ž
2.p estupek
3.p estupek
___________________________________________________________________________
Chyb jící jméno na zádech, chyb jící národní
oble ení – Mistrovství sv ta a SP družstev
t.45.4
vylou ení ze sout že
Odmítnutí šermí e st etnout se soupe em
(jednotlivec nebo družstvo) ádn
p ihlášeným
t.85.1
Diskvalifikace
Nedostavení se na planš na první výzvu rozhod ího
10 min p ed stanoveným za átkem skupiny, utkání
družstev nebo zápasu p ímé eliminace
t.86.5
vylou ení ze sout že
Odmítnutí pozdravu (oba šermí i)
p ed zápasem nebo na konci zápasu
t.87.3
zastavení innosti (3)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
P ÍSLUŠNÉ
TRESTY (Karta)
LÁNKY
Vylou ení - erná karta
P ESTUPKY
PRAVIDEL
___________________________________________________________________________
4. Skupina
Nep edpisový materiál - zjevný podvod
t.45/3.a) v
ERNÁ
Používání elektron. doroz. za íz. umož ující t.43.1.f, 44.2,
komunikaci v pr b hu boje
t.45.3.a).vi
ERNÁ
P estupek v i sportovnímu duchu
t.87.2, t.105.1
ERNÁ
Úmyslná brutalita (*),
t.105.1
ERNÁ
Uleh ování soupe i, domluva s ním
t.88, t.105.1
ERNÁ
Doping
t.127
ERNÁ
___________________________________________________________________________
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VYSV TLIVKY:
* - Zrušení zásahu dosaženého provinivším se šermí em
Ž - ŽLUTÁ KARTA
- ERVENÁ KARTA

Výstraha platná na zápas. Proviní-li se šermí p estupkem 1. skupiny poté, co obdržel
ERVENOU KARTU - bez ohledu na d vod - dostane znovu ERVENOU KARTU.
Trestný zásah

ERNÁ - ERNÁ KARTA Vylou ení
Vylou ení ze sout že, zastavení innosti pro zbývající ást sout že a pro 2 m síce
v následující sezón ( 1- íjen-MS J a 1-leden MS S).
Šermí dostane ERNOU KARTU z t etí skupiny pouze v tom p ípad , byl-li p ed
tím potrestán za chybu z té samé skupiny (trestáno ERVENOU KARTOU).
Vykázání
(1) z místa sout že
(2) v nejzávažn jších p ípadech m že vrchní rozhod í vylou it nebo vykázat
provinilce
Zastavení innosti
(3) Do asné zastavení innosti v probíhající sout ži a ve dvou následujících sout žích
FIE v p íslušné zbrani. Body nebo umíst ní šermí e dosažené v okamžiku p estupku
se zapo ítávají.

49

eský šermí ský svaz

Technická pravidla
srpen 2008
Kapitola 5
PROJEDNÁVÁNÍ

Princip
t.121

R zné sankce vynášejí kompetentní orgány, které rozhodují spravedliv s ohledem na závažnost
chyby a na okolnosti, p i kterých k ní došlo (viz.t.94 a násl., t.114 a násl., t.124, t.125, t.126).
Reklamace a odvolání
Proti rozhodnutí vrchního rozhod ího

t.122

1 Proti jakémukoliv rozhodnutí vrchního rozhod ího “týkajícího se akce” není možno protestovat
( l.t.95.1/2/4, t.96.2).
2 Poruší-li n který šermí tento princip tím, že zpochybní rozhodnutí vrchního rozhod ího“týkající se
akce” v pr b hu zápasu, bude potrestán podle ustanovení Pravidel (t.114, t.116, t.120). Avšak, pokud
vrchní rozhod í neuplatní n která formální ustanovení Pravidel nebo pokud jedná s nimi v rozporu,
je možné p ijmout reklamaci z uvedeného d vodu.
3 Tuto reklamaci musí uplatnit:
a) šermí v sout ži jednotlivc ,
b) šermí nebo kapitán družstva p i sout žích družstev, bez jakýchkoliv formalit, avšak zdvo ile, musí
být podána ústn vrchnímu rozhod ímu a to bezprost edn a p ed každým dalším rozhodnutím o
zásahu.
4 Pokud vrchní rozhod í trvá na svém názoru, delgát arbitrážní komise nebo pozorovatel (není-li delegát)
je oprávn n rozhodnout o odvolání se (t.97). Bude-li takovéto odvolání posouzeno jako neoprávn né,
obdrží šermí tresty podle lánk t.114, t.116, t.120.
Jiné reklamace a odvolání

t.123

1 Stížnosti a reklamace musí být formulovány bez odkladu, písemn ; mají být adresovány Technickému
editelství.
2 Stížnosti týkající se složení prvního kola Mistrovství sv ta nebo Olympijských her je možné p ijmout
pouze do 19 h.v p edve er sout že ( l.o.10).
Vyšet ování. Právo na obhajobu

t.124

Trest je možno vynést pouze na základ vyšet ení, kterému jsou p ítomni všichni zú astn ní, a kte í
mají možnost podat svoje vysv tlení bu ústn nebo písemn v pot ebné lh t p im ené asovým
okolnostem a místu. Po této lh t m že být vynesen trest.
Projednávání sporu (zasedání)

t.125

Rozhodnutí všech rozhodujících orgán
rozhodující hlas p edsedy.

se p ijímají v tšinou hlas , v p ípad
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Opakování p estupku (Recidiva)
t.126

1 P i p estupcích v i sportovnímu duchu, po ádku nebo disciplin platí, že byl-li ud lený trest: pokárání,
vylou ení, diskvalifikace nebo zastavení innosti, považuje se za recidivu, pokud se šermí dopustí
nového p estupku, odlišného od pravidel zápasu, v pr b hu období dvou let.
2 V p ípad recidivy bude ud len následující trest:
a) vylou ení ze sout že, pokud p edcházející trest bylo pokárání,
b) diskvalifikace z turnaje, pokud p edcházející trest bylo vylou ení nebo diskvalifikace ze
sout že,
Viz také Disciplinární ád FIE (Kapitola VII Statutu FIE).
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Kapitola 6
ANTIDOPINGOVÁ KONTROLA
t.127

Všeobecná pravidla
(a) Doping je ve FIE zakázán. Všechna porušení t chto pravidel mají za následek disciplinární tresty.
(b) Doping je definován jako jedno nebo více porušení antidopingových pravidel, která jsou vyhlášena
v láncích 2.1 až 2.8 Antidopingových pravidel FIE.
(c) FIE p ijímá Antidopingový kodex AMA. Antidopingová pravidla FIE jsou sestavena na základ
„Modéles de bonnes pratiques“ AMA a p ejímají v celku „závazná ustanovení tohoto dokumentu .
FIE p ijímá v celku dokument „Seznam zakázaných látek a zakázaných metod“ AMA.
(d) FIE si vyhrazuje právo provád t dopingové kontroly v rozsahu své p sobnosti – tj. provád t
p íležitostné kontroly na sout žích po ádaných FIE i mimo sout že.
(e) Sportovci, kte í se zú ast ují sout ží po ádaných FIE se zavazují dodržovat Anti-dopingová pravidla
FIE, že nebudou užívat zakázané látky ani zakázané metody a že se podrobí jakékoliv kontrole, a to
jak b hem sout ží, tak i mimo n .
(f) Všechny podmínky vztahující se ke kontrole z dopingu p i sout ži i mimo sout ž jsou uvedeny
v láncích Antidopingových pravidel FIE.
(g) Sankce a následky ze sankcí v souvislosti s porušením antidopingových pravidel jsou uvedeny v
Antidopingových pravidel FIE.
(h) Ti šermí i, kte í poruší tato antidopingová pravidla, budou podrobeni postup m p edpokládanými
Antidopingovými pravidly FIE. Uve ejn ní výsledk kontrol a rozhodnutí o sankcích provede
sekretariát FIE, který jediný má právo celou záležitost oznámit federaci.
(i) P estupky z dopingu spáchané a potrestané v lenské federaci FIE, jsou p evzaty a aplikovány v celku
všemi lenskými zem mi FIE.
(j) Úpravy antidopingových pravidel jsou v kompetenci výkonného výboru FIE.
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ABECEDNÍ REJST ÍK
Akce

- jednoduchá: t.6, t.8
- nep ímá: t.8
- obranná (viz.”Kryt”): t.7, t.9, t.16
- p ímá: t.8
- sou asná: t.60, t.80
- úto ná: t.7, t.8
- složená. t.8
Alkohol: t.129, P íloha 1 (antidopingová pravidla)
Analýza akcí: t.42
Analýzy (doping): t.130
Arbitrážní tribunál sportu: t.94, t.99
Bezpe nostní (opat ení): t.15
Bezprost edn : t.26
Bodná zbra : t.46, t.61, t.70
Boj: t.16 a násl.
- konec: t.18
- násilnicky: t.18, t.87, t.120
- nebezpe ný: t.18, t.87, t.120
- ne estný: t.87, t.120
- nep ehledný: t.18, t.54, t.73
- nesprávný: t.87, t.120
- p erušení: viz.”p erušení boje”
- ízení: t.35
- trvání (viz.”trvání boje”)
- zblízka: t.19
- za átek, zastavení: t.18
- zdvo ilý: t.2, t.87
Brutalita: t.63, t.87, t.120
Coupé: t.8, t.56, t.76
as:

- odhadnout as: t.32
- poznat as: t.31
- vypršení: t.32
- z stávající: t.32
asom i : t.30, t.32, t.35
asomíra (viz.Pravidla pro organizování sout ží a Pravidla pro materiál): t.30, t.32
epel (viz. Pravidla pro materiál):
- izolující skvrny: t.68
- silná ást: t.78
- slabá ást: t.78
- zlomená: t.54, t.68, t.73
estný závazek:
- rozhod ích (vrchních rozhod ích a postranních rozhod ích): t.34
- šermí : t.84
áry:
- st ední: t.13, t.14
- st ehové: t.14
- zadní: t.14
íška (údery íškou v šavli): t.70, t.120
Delegát komise pro elektrickou signalizaci: viz.”pro elektrickou signalizaci”
Delegát Léka ské komise: t.33, t.129, t.130
Delegát Komise rozhod ích: t.37, t.38
Disciplina: t.82, t.89, t.94, t.100,
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Disciplinární komise: t.94, t.97, t.99
Disciplinární orgány: t.94 a násl.
Disciplinární ád: t.81 a násl.
Disciplinární postup: t.121 a násl.
Diskvalifikace: t.85, t.96, t.100, t.109, t.120, t.126
Diváci: t.81, t.93, t.96, t.108
Délka planše: viz.”P da”
Do asné odro ení: t.111, t.120, t.126, t.127, t.129
Dohody (konvence, domluvy)
- pro fleret: t.46 a násl.
- pro kord: t.61 a násl.
- pro šavli: t.70 a násl.
- šermí ské: t.42
Doping: t.120, t.129
Doprovod: t.96
Dráha hrotu (viz.”Pravidla pro materiál”): t.43, t.45
Družstvo (nastoupení náhradníka): t.33 (viz. “Pravidla pro organizování sout ží”)
Experti pro elektrický materiál: t.35, t.44 a násl., t.68, t.73
Falšování materiálu: t.45, t.120
Finále sout ží (viz. “Pravidla pro organizování sout ží”):
- asomíra: t.30, t.32
- jmenování vrchních rozhod ích: t.37
- postranní rozhod í: t.36
- prezentace šermí na kontrolu: t.44
- televizní monitor pro vrchního rozhod ího: t.42
Finty: t.7, t.56, t.75
Fleš: t.7, t.21, t.25, t.56, t.63, t.75, t.87, t.104
- za ú elem vyhnutí se zásahu: t.28, t.120
- p eb hnutí soupe e: t.21
- vytržení navijáku: t.21
- zákaz v šavli: t.75, t.120
Fleret: t.19 a násl., t.22, t.43 a násl., t.46 a násl., t.104, t.120 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Chod zbraní (respektování): t.56 a násl., t.75 a násl.
Chránit svojí šanci: t.88, t.120
Chyb jící zna ka kontroly materiálu: t.45, t.120
Chyby: t.115 a násl.
Izolace íšky: t.43 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Jmenování vrchních rozhod ích: viz. “Rozhod í”
Kapitán družstva: t.82, t.90 (viz. “Pravidla pro organizování sout ží”)
Karta (žlutá, ervená, erná): viz. “Tresty”
Koberec (dohled vrchního rozhod ího na jeho stav): t.54, t.69
Konektor pro p ipojení: t.44, t.68 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Kongres FIE: t.95, t.97, t.128
Konec boje: t.18 (viz. “Trvání”)
Kontakt (zbra a elektrická vesta): t.53, t.120 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Kontra-tempo: t.108
Kontrola
- materiálu vrchním rozhod ím: t.43 a násl., t.96
- antidopingová: t.127
Kord: t.42 a násl., t.61 a násl., t.120 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Kritika rozhod ích: t.82
Kryt
- definice: t.7
- fleret: t.57
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- jednoduchý: t.9
- šavle: t.79
- složený: t.9
Levák: t.17
Léka : t.33, t.129 a násl.
Linka: viz. “Hrot v lince”
Loajálnost: t.82, t.87, t.105, t.120, t.129
Mistrovství: t.5
Maska
- ov ení certifika ní zna ky vrchním rozhod ím: t.43, t.44
- zákaz sundání p ed povelem “Stát!”: t.87, t.120
Materiál (viz. “Pravidla pro materiál”)
- neodpovídající pravidl m: t.45, t.120
- šermí : t.15, t.35, t.43, t.44, t.54, t.68, t.73, t.86
- selhání (viz. “Selhání”)
MOV: t.98, t.113, t.129 a násl.
Mstivý in: t.105, t.120
Nahrazení šermí e p i zran ní: t.33 (viz. “Pravidla pro organizování sout ží”)
Nahrazování povrchu: viz. “Povrch”
Narovnávání zbran na planši: t.43, t.61, t.70, t.120
Násilí: t.87, t.103, t.105, t.120
Násilný in: t.105, t.120
Nedostavení se: t.86, t.120
Nekorektní (boj): t.87, t.120
Neobvyklé pohyby nohou (viz. “Násiln vedený boj”): t.87
Neobvyklé pohyby: t.22, t.72, t.120
Neobvyklý in: t.87, t.120
Neoprávn né odvolání se: t.95
Neozbrojená ruka: (viz. “Použití neozbrojené paže”)
Nep ehledný (boj): t.18, t.54, t.87
Nestrannost rozhod ích (vrchních rozhod ích a postranních rozhod ích): t.34, t.91
Neutralita rozhod ích: t.23, t.37 a násl.
Oble ení (kontrola certifika ní zna ky vrchním rozhod ím): t.43, t.44, t.45, t.120
Oble ení: t.15, t.35, t.44 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Obnova akce rukou: t.8, t.60, t.80
Obnova akce: t.8, t.60, t.80
Obnova boje: t.18, t.54, t.68, t.73
Obnova útoku: t.8, t.60, t.80
Obnovení trestu: t.128
Obrana (právo na): t.124
Odborník (personál): viz. “Expert”
Odklad: t.126
Odkladný ú inek: t.95, t.97
Odmítnutí dosažení zásahu: t.18, t.20-t.22, t.26 a násl., t.32, t.41, t.45 a násl., t.53 a násl., t.60, t.66 a násl., t.70,
t.80, t.87, t.103, t.114, t.120
Odmítnutí st etnout se se soupe em: t.85
Odmítnutí uposlechnout: t.82, t.84, t.120
Odpojení konektoru (viz. “Pravidla pro materiál”): t.68
Odro ení rozhodnutí: t.95
Odstoupení: viz. “Vzdání se”
Odveta (riposta):
- definice: t.7, t.8
- jednoduchá: t.8, t.57
- nep ímá: t.8, t.57
- okamžitá: t.8
- právo (na): t.58, t.77
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- p ímá: t.8, t.57
- se ztrátou šermí ského tempa: t.8
- složená: t.8
Odvolání: t.95 a násl., t.122, t.123
Odzbrojení: t.18
Oficiální delegát: t.83
Ohrožování platného povrchu: t.7, t.10, t.56, t.75, t.77
Ochrana platného povrchu: t.22, t.23, t.120
Ochranná spodní vesti ka: t.44
Ochrany (kontrola)
- ochranná spodní vesti ka: t.44
- ochranná vesta: t.44, t.45
Olympijské hry: t.1, t.37 a násl., t.44 a násl., t.98, t.113, t.123 (viz. “Pravidla pro organizaci sout ží”)
Oprávn ní k opušt ní planše: t.18
Opušt ní planše: t.18, t.86, t.120
Opušt ní planše
- oprávn ní: t.18
- zákaz: t.18, t.120
Opušt ní pole: viz. “P ekro ení hranic”
Organiza ní výbor: t.43, t.83, t.89, t.113, t.130
Ortopedická (ru ka): t.16 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Osobní š ra: t.44 a násl., t.68, t.86 a násl., t.120 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Ost í (sek): t.70, t.79
Ošet ovatelé: t.81, t.92, t.96, t.108, t.129
Oto ení se zády k soupe i: t.21, t.120
Ovlivn ní rozhodnutí: t.82, t.93
Ozbrojená paže (ruka): t.16
Pasivita: t.87
Paže - napnutá, napínající se: t.7, t.10
Planš: viz. “P da”
Platnost zásahu: t.42, t.51 a násl., t.65 a násl., t.74 a násl.
Po et zásah : t.30 (viz. “Pravidla pro organizování sout ží”)
Podpisy šermí : t.87
Podp rné látky: viz. “Doping”
Pochybný (zásah): t.54, t.67, t.68, t.73
Pokárání: t.110, t.127
Pokuta: - kategorie: t.101
- doping: t.129, P íloha 1 (antidopingová pravidla)
Pokyny šermí m: t.82
Položit hrot zbran na vodivou planš: t.46, t.61, t.120
Postavení na st eh
- áry: t.14
- po srážce: t.25
- povely: t.17
- rozestup šermí : t.17
- umíst ní: t.17, t.25
- získaná nebo ztracená p da: t.24, t.28
Postranní rozhod í: t.23, t.35, t.36, t.40, t.49, t.82, t.84, t.91
Postup p i kontrole materiálu vrchním rozhod ím: t.44
Používání neozbrojené paže: t.22, t.23, t.36, t.120
Povinnost uplatnit Pravidla: t.1
Povrch
- neplatný: t.48, t.49, t.72
- platný:
*definice: t.47 a násl., t.62, t.71 a násl.
* ohrožení: t.7, t.10, t.56
* zakrývání a nahrazování: t.22, t.23, t.36, t.49, t.72, t.120
Povrch planše: viz. “P da”
Pozdrav šermí : t.87, t.120
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Pozemní (rozhod í): viz. “Postranní rozhod í”
P da: t.11 a násl
- áry na planši: viz. “ áry”
- hranice: t.26 a násl.
- planš: t.12, t.13
- povrch: t.11
- p ekro ení: viz. “P ekro ení”
- rozm ry: t.13
- ztracená: t.24 a násl., t.28, t.102
- získaná: t.24, t.28
Pravák: t.17
Právo na obranu: t.124
P eb hnutí za soupe e: t.21
P edb žné šet ení: t.124
P ednost zásahu: t.42, t.52, t.54 a násl., t.74 a násl.
P ekážení rozhod ím (vrchním rozhod ím a postranním rozhod ím): t.82
P ek ížení nohou: t.56, t.75, t.120
P ekro ní hranic: t.26
- koncové áry: t.27
* náhodné: t.29
* zásah: t.29
- postranní: t.28
* jednou nohou, dv ma nohama: t.28,t.102
* náhodné: t.29
* úmyslné vystoupení: t.28, t.120
- všeobecn
* ztráta p dy: t.28
* sou asný zásah: t.26
* úmyslné vystoupení: t.29
* zastavení boje: t.26
* zrušení zásahu: t.26
P erušení boje (t.18, t.20, t.21, t.26, t.31, t.32, t.54, t.73):
- dosažený zásah: t.18, t.32
- nehoda: t.33
- úmyslné: t.18
- zadní ára: viz. “Vymezení p dy”
- zneužití: t.31, t.120
P ipoutání ru ky (viz. “Pravidla pro materiál”): t.16
P ístroj: t.32, t.35, t.36, t.40 a násl., t.50 a násl., t.64 a násl., t.73 (viz. “Pravidla pro materiál”)
P isouzení zásahu: t.104, t.120
Protiodveta: t.7
Protiútok: t.8
Rameno:
- neozbrojené: t.22, t.120
Recidiva (viz. “Tresty”): t.127
Reklamace:
- lh ta: t.87, t.122,t.123
- neoprávn ná: t.120, t.122
- proti rozpisu první kola: t.123
Respektování chodu zbraní: viz. “Chod zbraní”
Rozhod í:
- estný závazek: t.34
- kontrola p ístroje: t.35, t.54, t.68, t.73
- kontrola trvání boje: t.30
- kontrola vybavení: t.35, t.43 a násl.
- jmenování: t.37 a násl.
- nestrannost: t.91
- neutralita: t.37 a násl.
- postavení se: t.35
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- pozornost: t.91
- ízení: t.35 a násl., t.96
- rozhodnutí: t.96, t.115, t.122
- rozhodování: t.40 a násl., t.51 a násl., t.65 a násl., t.73 a násl., t.96
- úloha: t.35
Rozhodnutí (princip): t.95, t.121
Rozhodnutí “o akci”: t.122
Rozhodování o zásazích: t.40 a násl., t.50 a násl., t.64 a násl., t.73 a násl.
Rozm ry planše: viz. “P da”
Rozestup p i postavení na st eh: t.17
Rub: t.70
Ru ka (viz. “Pravidla pro materiál”)
- ortopedická: t.16
- speciální za ízení: t.16
- uchycení: t.16
Ruka (rozhod í): viz. “Postranní rozhod í”
Rušení po ádku: t.82 a násl., t. 93, t.118, t.120
ízení boje: t.35, t.96
Sekretariát FIE: t.94, t.129 (viz. “Pravidla pro organizování sout ží”)
Selhání:
- asomíry: t.32
- elektrického materiálu: t.35, t.44, t.45, t.54, t.67, t.68, t.73, t.103
pro elektrickou signalizaci: t.44, t.54, t.68, t.73
Sledovat akci: t.19
Sportovní duch: t.82, t.101, t.120, t.127
Srážky (corps á corps): t.120
- brutální: t.20, t.120
- jednoduché: t.20
- náhodné: t.120
- úmyslné: t.20, t.63, t.120
- v kordu: t.63
Sundání masky p ed “Stát!”: t.87, t.120
Stát: t.18, t.21, t.24, t.26, t.28, t.30, t.32, t.46, t.53, t.61, t.63, t.66, t.87, t.120
Stížnost (postup): t.123
St eh: viz. “Postavení se do st ehu” a “Op tovné se postavení na st eh”
Strkání: t.87, t.120
Styk epelí: t.56, t.60, t.76, t.80
Sout že: t.1, t.4
Sv tla: viz. “Pravidla pro materiál”:
- p ídavná: t.40
- p ístroje: t.40
Šavle: t.19, t.20, t.22, t.44, t.70 a násl., t.120 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Šermí i (jejich úlohy): t.84 a násl.
Šermí ské tempo: t.6, t.8, t.59, t.60, t.77, t.80
Ší ka: viz. “P da”
Tahání hrotu: t.46, t.61, t.120
Tajná dohoda: t.88, t.105, t.120
Technické editelství: t.23, t.33, t.38, t.39, t.89, t.87, t.96, t.97, t.99, t.113, t.115, t.118, t.122, t.123, t.129 (viz.
“Pravidla pro organizaci sout ží”)
Technik: t.92, t.108
Terminologie: t.2 a násl.
Trenér: t.81, t.92, t.96, t.108
Trestný zásah: viz. “Tresty”
Tresty:
- disciplinární: t.106 a násl.
- Doping: t.129, P íloha 1 (tresty za doping)

58

eský šermí ský svaz

Technická pravidla
srpen 2008

- druhy: t.114
- omilostn ní a sdružení: t.128
- postup: t.121 a násl.
- potvrzení: t.113
- potvrzení: t.99
- tabulka: t.120
- týkající se boje: t.102 a násl.
- typy: t.114 a násl.
- zrušení: t.99
Trvání boje: t.30
Turnaj: t.107
Uchopení elektrického materiálu neozbrojenou paží: t.22, t.120
Uleh ení boje soupe i: t.88, t.120
Úlohy vrchního rozhod ího: viz. “Rozhod í”
Umíst ní:
- postranních rozhod ích: t.23, t.36
- šermí : t.17, t.23
- trenér , ošet ovatel , technik : t.92
- závady: t.54, t.68, t.73
Únik: t.21, t.60, t.80
Uposlechnutí: t.82, t.84, t.120
Ústup: viz. “Ztráta p dy”
Utkání: t.3
Útok:
- definice: t.7
- jednoduchý: t.7, t.56
- nep ímý: t.8
- p ímý: t.8
- uskute n ní:
* fleret: t.56 a násl.
* šavle: t.75 a násl.
- složený: t.8
Uvedení trest v platnost: t.113
V lince: t.10, t.56, t.60, t.76, t.80
V asné dostavení se: t.86, t.120
Vesta (kontrola vrchním rozhod ím): t.44, t.45
Vis major: t.29, t.54, t.68, t.73
Volný šerm: t.2
Vybavení šermí : t.15 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Vyhledávání srážek: t.20, t.63, t.120
Vyhnutí se zásahu: t.20, t.28, t.63, t.120
Výhyb hledající epele soupe e: t.56, t.76
Výhyb: t.8, t.56, t.76
Vykázání: t.83, t.96, t.100, t.108, t.114, t.118, t.120
Výkonný výbor: t.85, t.97, t.99, t.128
Vylou ení šermí e: t.86 a násl., t.96, t.100, t.105 a násl., t.114, t.118 a násl.
Vymazání: t.112, t.127
Vymezení platného povrchu: viz. “Platný povrch”
Vymezení p dy: viz. “P da”, “P ekro ení” a “ áry”
Vým na stran (postranních rozhod ích): t.36
Vypršení asu:
- asom i : t.32
- dosažený zásah: t.32
- zablokování p ístroje: t.32
Výstraha (trest): t.114, t.116, t.118, t.120
Vyto ení linie ramen (fleret): t.46
Vytržení navijáku: viz. “Pravidla pro materiál”: t.21
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Vysvléknutí se (zákaz vysvlékat se na planši): t.87
Výzva: t.17, t.35, t.86, t.120
Zabezpe ovací (za ízení): t.68 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Zablokování p ístroje: t.32, t.53 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Zabavení závadné materiálu: t.45
Za átek boje: t.18
Zákaz (t.120):
- dopingu: t.129
- kou ení v halách b hem sout ží: t.82
- chránit nebo nahrazovat platný povrch (fleret a šavle): t.22
- m nit ozbrojenou ruku b hem boje: t.16
- narovnávat zbra na planši: t.43, t.61, t.70
- neobvyklé iny: t.87
- opírat nebo tahat hrot po planši: t.46, t.61
- opustit planš bez povolení: t.18
- otá et se zády k soupe i: t.21
- p ek ížení a fleš v šavli: t.75
- p ikládat neizolovanou ást na vestu (ve fleretu): t.53
- protestovat proti postupu p i hledání závady na materiálu: t.35
- radit šermí i: t.82
- ude it íškou: t.70
- vytá et linii ramen (ve fleretu): t.46
- vysvlékat se na planši: t.87
Zakázané látky: viz. t.46, t.61, (viz antidopingová pravidla)
Zakrývání platného povrchu: t.22, t.23, t.72, t.120
Záloha (uložení): t.95, t.129
Zápas: t.2
Zapo etí boje: t.18, t.87
Zapojení konektor : t.44, t.68
Záraz: t.8, t.59, t.60, t.77, t.80
Zárazník (kontrola dráhy vrchním rozhod ím): t.43, t.45
Za ízení k elektronickému dorozumívání: t.43, t.44, t.45, t.120
Zásah:
- bodem (hrotem): t.46, t.61, t.70
- brutální: t.87, t.120
- p es epel: t.70
- do zem : t.36, t.53, t.66
- mimo (šavle): t.70
- mimo soupe e: t.53, t.66, t.120
- neplatný: t.48, t.49, t.53, t.66
- ost ím: t.70
- po et: t.30
- pochybný: t.54, t.67, t.68, t.73
- požadovaný, daný: t.88, t.120
- rozhodnutí: t.34 a násl., t.40 a násl., t.50 a násl., t.64 a násl., t.73 a násl., t.96
- rubem: t.70
- sou asný: t.60, t.64, t.67, t.80
- trestný: t.114 a násl. (viz. “Odmítnutí uznání zásahu”)
- zapo atý:
* po p ekro ení hranic: t.26
* po skon ení: t.32
* po “Stát!”: t.18, t.53, t.66, t.73
* p ed “Stát!”: t.18, t.53, t.66, t.73
- zp sob dosažení: t.46, t.61, t.70
- zrušení: t.53 a násl., t.66 a násl., t.73 a násl., t.114, t.120
Zásah Technického editelství: t.115
Zasedání: t.125, t.128
Zastavení boje: viz. “P erušení”
Závady materiálu: viz. “Selhání”
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Záznam zásah : t.51, t.65, t.73 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Zaznamenání zásahu: t.40 a násl., t.51, t.65, t.73
Zbra (viz. “Pravidla pro materiál):
- vrhání zbra : t.16
- kord: t.61 a násl.
- fleret: t.46 a násl.
- zp sob držení: t.16
- zm na: t.45, t.86, t.120
- šavle: t.70 a násl.
- v dobrém stavu na planši: t.45, t.86, t.120
Zdvo ilost: t.2, t.82, t.87, t.122
Zem: viz. “P da”
Získání p dy (viz. “P dy”)
Zjevný podvod na materiálu: t.45, t.120
Zkoušky (selhání materiálu): t.35, t.54, t.68, t.73
Zlomení epele: t.54, t.68, t.73
Zmate ní stížnost: t.95, t.97, t.110
Zm na po adí zápas :
- po adí p i st etnutí družstev: t.86, t.120 (viz. “Pravidla pro organizaci sout ží”)
- v p ípad zran ní: t.33 (viz. “Pravidla pro organizování sout ží”)
Zm na ruky: t.16
Zna kova : t.35 (viz. “Pravidla pro organizování sout ží”)
Zna ky kontroly na materiálu:
- imitované nebo p emíst né: t.45, t.120
- nep ítomnost: t.45, t.120
Zneužití p erušení boje: t.31, t.120
Znovupostavení na st eh: t.24
- pobo ní vystoupení: t.24
- po p eb hnutí: t.21
- po soubodu (ve fleretu a šavli): t.60, t.80
- po sou asné akci (fleret): t.54
- po zásahu: t.17
- po srážce: t.25
Zodpov dnost šermí : t.15, t.87, t.90
Zp sob:
- boje: t.87
- dosahování zásah : viz. “Zásahy”
- držení zbran : t.16
Zran ná ruka: t.16
Zran ní: t.33 (viz. “Pravidla pro organizování sout ží”)
Zran ní: t.116, t.129
Zran ni: t.33, t.120
Zrušení zásahu: viz. “Zásah”
Zv tšení platného povrchu: t.49
Ztráta p dy: viz. “P da”
Ztracené tempo (p i odvet ): t.8, t.60, t.80
Zvukové signály (akustické): t.32 (viz. “Pravidla pro materiál”)
Zvýšení trestu (t.97)
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