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Úvod
i.1 Historie.
1

Pravidla FIE (Fédération Internationale d´Escrime - Mezinárodní šermí ská federace) byla jednomysln
p ijata pro všechny šermí ské sout že na olympijských hrách Mezinárodním kongresem národních
olympijských výbor , který se konal v Pa íži v ervnu 1914. Poprvé byla kodifikována markýzem de
Chasseloup-Laubatem a Paulem Anspachem v roce 1914 a vydána tiskem v roce 1919 pod názvem
“Pravidla sout ží”.

2

Byla upravována na r zných kongresech FIE, Kongres z roku 1931 rozhodl o novém ut íd ní pravidel,
Kongres z roku 1954 rozhodl, aby Pravidla a jejich jednotlivá ustanovení byla znovu ut íd na a vydána pod
názvem “Technická pravidla”, Kongres z roku 1958 rozhodl o jejich nové redakci a op tovn zavedl název
“Pravidla sout ží”.

3

Zm ny schválené kongresy v letech 1964 až 1972 byly zahrnuty do dopln ného a p epracovaného vydání
v roce 1972. Zm ny schválené kongresy v letech 1973 až 1983 (v etn ) byly zahrnuty do edice vydané
v roce 1983. Zm ny, které následovaly pozd ji, byly zahrnuty do restruktualizovaného vydání v roce 1997.

i.2 FLERET
1

Pravidla pro fleret byla p ijata 12. ervna 1914 Komisí FIE pro fleret, která se sešla v Pa íži pod
p edsednictvím generála G.Ettore, zástupce Italské šermí ské federace, který byl redaktorem projektu.

2

V hlavních ástech byla použita Pravidla sepsaná Camillem Prévostem, prezidentem Zbrojní akademie a
prezidentem Technické sekce pro fleret FNE (Národní šermí ská federace Francie). Odpovídala i Pravidl m
vydaným markýzem de Chasseloup-Laubatem pro zbran ve Francii i r zným p edešlým mezinárodním
pravidl m z více zemí sdružených ve FIE a Pravidl m francouzsko-italským.

3

Pravidla, která ídí sout že ve fleretu s použitím p ístroje pro elektrickou kontrolu zásah , byla p ijata v roce
1957 a od tehdy upravována r znými kongresy následujícími po tomto datu.

i3

KORD

1

Pravidla pro kord z roku 1914 up esnila a zkompletovala všechna Pravidla pro kord, která p edcházela
založení FIE, tak jak byla postupn p ijímána od roku 1892 a to jak ve Francii tak v zahrani í, hlavn však
ta, které byla p ijata t mito institucemi:

2

Stálý výbor jmenovaný Spole ností šermu pro kord v Pa íži, Akademie pro kord, Spole nost pro trénink
kordu a pistole a Zbran Francie,
Mezinárodní výbor z roku 1905, krom zákon každé zem týkajících se použití p i soubojích,
Jednota francouzských spole ností pro atletické sporty (USFSA),
Národní výbor pro sport Francie,
Francouzský olympijský výbor,
Organiza ní výbory turnaj v Nice a Cote d´Azur, v Ostende atd.

3

Pravidla, která ídí sout že v kordu s použitím p ístroje pro elektrickou kontrolu zásahu, byla p ijata v roce
1936 a od tehdy upravována r znými kongresy následujícími po tomto datu.

4

Kongres z roku 1984 p ijal zavedení kordu žen, Kongres z roku 1987 rozhodl o organizování Mistrovství
sv ta v kordu žen od roku 1989.

eský šermí ský svaz

Pravidla šermu
Srpen 2008

i.4 ŠAVLE
1

Pravidla FIE pro šavli reprodukují ve svých hlavních ástech Pravidla, která byla p ijata b hem
Olympijských her v Londýn v roce 1908 a v Stockholmu v roce 1912.

2

Odpovídají zárove princip m pravidel z Ostende a ma arským pravidl m a byla p ijata 12. ervna 1914
komisí FIE pro šavli, která se sešla pod p edsednictvím dr.Bély Nagye, ídícího prezidenta Ma arské
šermí ské federace, který byl redaktorem projektu.

3

Pravidla, která ídí sout že v šavli za použití p ístroje pro elektrický záznam zásah , byla p ijata v roce
1988.
Kongres z roku 1998 rozhodl o organizování Mistrovství sv ta v šavli žen od roku 1999.

i.5 MISTROVSTVÍ SV TA
1

V návaznosti na rozhodnutí p ijatých na kongresech, které se konaly v Antverpách (1920, 1939), Haagu
(1927), Amsterdamu (1928), Bruselu (1937, 1947), Madridu (1962), v Pa íži (1987), v Kapském M st
(1997), v Neuchatelu (1998) a v Lausanne (1999), se budou každoro n konat, pod záštitou FIE, oficiáln
mistrovství ve fleretu, kordu a šavli pro muže a pro ženy, která se budou nazývat Mistrovství sv ta (až do
roku 1936 se nazývaly Mistrovství Evropy).

2

V návaznosti na rozhodnutí p ijatých na kongresech, které se konaly v Pa íži (1949, 1951, 1959),
v Benátkách (1955), Madridu (1962), Gda sku (1963), Pa íži (1987), Neuchâtel (1998) a v Lausanne (1999)
se budou každoro n konat pod záštitou FIE “Mistrovství sv ta junior ”, která se skládají ze sout ží
jednotlivc a družstev ve fleretu, kordu a šavli.

3

V návaznosti na rozhodnutí p ijatých na kongresu, který se konal v Neuchâtel (1998), se budou každoro n
konat “Mistrovství sv ta kadet ”, která se skládají ze sout ží jednotlivc a družstev ve fleretu, kordu a šavli.

