Tabulka p estupk
duben 2008

eský šermí ský svaz

t. 120 P estupky a jim odpovídající tresty
P estupek
0.1
0.2

0.3

0.4

lánek

Tresty

Chyb jící jméno na zádech, chyb jící národní oble ení Mistrovství sv ta a SP družstev
t.45.4 a), b), i a iii
Chyb jící jméno na zádech po vým n neregulérní
elektrické vesty
t.45.5
vylou ení ze sout že
Nedostavení se na první výzvu rozhod ího 10 min.
p ed stanoveným za átkem skupiny, utkání družstev
nebo zápasu p ímé eliminace
t.86.5
Nedostavení se p ítomného závodníka na planš na
výzvu rozhod ího vykonanou ve 3 jednominutových
3.výzva
intervalech
vylou ení
t.86.6
1.výzva
2.výzva
3.

1. skupina

Zákrývání, nahrazování platného povrchu (*)
Dotyk, uchopení elektrického materiálu (*)
Vystoupení stranou za ú elem vyhnutí se zásahu
Úmyslné p erušení boje

Nep edpisové oble ení a materiál. Nedodržení pravidla
t.45.1/2/3.a)ii;
o pr hybu epele. Chyb jící náhradní zbra nebo
t.86.4
1.9 osobní š ra
t.46.2/3; t.61.2/3;
t.70.6
1.10 Narovnávání epele o planš
Ve fleretu a v kordu pokládání nebo tahání hrotu po
t.46.2/3; t.61.2/3
1.11 vodivé planši
t.53.3
1.12 P ikládání zbran k vodivé vest (*)
V šavli úder košem(*), zk ížený krok, fleš a každý
1.13 pohyb vp ed se zk ížením nohou, chodidel (*)
1.14 Odmítnutí poslušnosti
1.15 Nep edpisové vlasy

ervená karta

1.5
1.6
1.7
1.8

t.18.6
t.20.2
t.20.3; t.63.2
t.21.2
t.22.2; t.49.1;
t.72.2
t.22.3
t.28.3
t.31.2

a
další

ervená karta

Opušt ní planše bez povolení
Srážka jednoduchá (fleret a šavle) (*)
Srážka za ú elem zabrán ní zásahu (*)
Otá ení se k soupe i zády (*)

žlutá karta

1.1
1.2
1.3
1.4

1. p estupek 2. p estupek

t.70.3; t.75.5
t.82.2; t.84
t.86.2

Strkání, pády, neobvyklé pohyby (*), sundání masky
t.86.3; t.87.2/7/8

Nenormální pohyby (*), brutální (surové) body nebo
1.17 seky nebo zásahy dosažené po pádu (*)
1.18 Nebojovnost
1.19 Neoprávn ný protest (reklamace)

t. 87.2
t.87.2
t.122.2/4
3.

2. skupina

2.4
2.5
2.6

Chyb jící jméno na zádech, chyb jící povinné národní
oble ení na sout žích SP jednotlivc a mistrovství zón
Úmyslný zásah mimo soupe e
Násilný in, nebezpe ný, mstivý úder íškou nebo dlaní
(*)

t.45.4 a), b) ii
t.53.2; t.66.2
t.87.2; t.103;
t.105.1

ervená karta

2.2
2.3

Používání neozbrojené paže (*)
t.22.1
Žádost o p erušení boje z d vodu zran ní/k e e, které
nebylo uznáno
t.33.3
Chyb jící zna ka kontroly (*)
t.45.3.a) i

ervená karta

2.1

1. p estupek 2. p estupek

a
další

ervená karta

1.16 p ed povelem "Stát", vysvlékání se na planši
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3. skupina

1. p estupek

3.1

Šermí rušící po ádek na planši (2)

3.2

Ne estný boj (*)

3.3

P estupek proti reklam

t.87.1
P edpisy pro
reklamu

Každá osoba rušící po ádek na planši

t.82.3/4; t.83;
t.96.3; t.118.3;
t.118.4

4. skupina
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

ervená

erná

žlutá
nebo (3)

erná a/nebo (1)

Tresty (karty)

Používání elktronického dorozum.za ízení umož ující
komunikaci v pr b hu boje
Napodobení nebo p emíst ní kontrolní zna ky
Materiál upravený tak, že umož uje libovoln
zaznamenávat zásahy, nebo zp sobit nefunk nost
elektrického signaliza ního p ístroje
Odmítnutí šermí e st etnout se se soupe em
(jednotlivec nebo družstvo) ádn p ihlášeným
P estupek proti sportovnímu duchu
Odep ení pozdravit soupe e, rozhod ího a diváky p i
nástupu k zápasu nebo po posledním zásahu
Uleh ování soupe i, domluva s ním
Úmyslná brutalita (*)
Doping

t.43.1.f; t.44.2;
t.45.3.a).vi
t.45.3.a) iii) iv)

t.45.3.a) v)
t.85.1
t.87.2; t.105.1
t.87.3
t.88; t.105.1
t.105.1
t.127

erná

3.4

2. p estupek

ervená
t.82.3; t.83; t.96.2 nebo (2)

Vysv tlivky
(*)

žlutá karta
ervená karta

erná karta

Zrušení zásahu dosaženého provinivším se šermí em
Výstraha platná pro 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
Vylou ení ze sout že, zastavení innosti pro zbývající ást
sout že a na 2 m síce v práv probíhající sezón nebo
následují v následující (1. íjen pro MS-junior a 1.leden pro
MS-senior )
Šermí dostane ERNOU KARTU za p estupek ze 3.skupiny
pouze v p ípad , že se p edtím dopustil p estupku z téže 3.
skupiny, který byl potrestán ERVENOU KARTOU

(1), /2), (3)

(1) z místa sout že

Vykázání

(2) v nejzávažn jších p ípadech m že vrchní rozhod í ihned
vylou it provinilce
(3) v nejzávažn jších p ípadech m že vrchní rozhod í ihned
vylou it a/nebo vykázat provinilce

