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PŘEHLED ZMĚN PRAVIDEL (01-2019)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Povinné používání masek s dvojitým bezpečnostním systémem upevnění a nových hrudních
chráničů ve fleretu je platné pro soutěže ČŠS ve všech věkových kategoriích od 1.9.2019.
V případě absence nového vybavení bude v přechodném období do 31.12.2019 závodník
připuštěn ke startu, avšak v každém zápase bude penalizován červenou kartou.

 Dvojitý bezpečnostní systém upevnění masky (čl. m.25.7)
 Nové hrudní chrániče ve fleretu (čl. m.25 4.c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Změna pravidel pro max. počet zásahů zápasů v soutěži družstev (t.41 1, o.103 4)
Nově jsou uznány oba zásahy v případě přiznání trestného zásahu (červená karta) současně
s posledním zásahem z boje. Např. čtvrtý zápas tedy může skončit i 21-17 v případě červené karty
s posledním zásahem.
Výjimečně může zápas skončit i více než 5, 10, 15 atd. Pokud šermíř zaznamenal platný poslední
zásah a současně mu byl přidělen dodatečný trestný zásah: v tomto případě oba zásahy budou
započteny
Stále platí čl.41 4 o maximálním možném skóre 45. Družstvo tedy nemůže dosáhnout vyššího skóre
než 45 zásahů.
 Upřesnění postavení družstev při zápase (t.22)
Nově se družstva staví takto:
Družstvo s vyšším počtem praváků se staví napravo od rozhodčího. Pokud mají obě družstva shodný
počet praváků a leváků, první volané družstvo se staví napravo od rozhodčího.
 Nebojovnost – komplexní změna pravidla (t.124) – v ČR platné od 1.4.2019
Cílem změny pravidla je přimět šermíře bojovat, nikoli je penalizovat. Před zápasem přímé eliminace
doporučuji upozornit závodníky na možnost penalizace P-kartami.
Nově je pro nebojovnost nutná jediná podmínka - jedna minuta bez zásahu (počítán zásah na
platný i neplatný povrch, včetně zrušených zásahů, nepočítány zásahy po povelu „Stůj“). Zároveň se
použijí karty P-žlutá, P-červená (trestný zásah), P-černá (vyloučení). Tyto karty se nekumulují
s žádnými jinými tresty, nelze sčítat s běžnými žlutými ani červenými kartami, P karty se zapisují
zvláště na zápis z utkání. Při jakémkoli udělení nebojovnosti se šermuje dále, neposouvá se do další
třetiny (proto již nemůže nastat nastavená minuta z důvodu nebojovnosti, která by se šermovala
celá). Nebojovnost nelze udělit za stavu 14:14, 44:44 nebo v nastavené minutě.
P-žlutou, P-červenou, P-černou kartu rozhodčí udělí po minutě bez zásahu, a sice oběma
závodníkům nebo družstvům v případě vyrovnaného stavu zápasu nebo pouze tomu
závodníkovi nebo družstvu, které má nižší skóre. V případě, první nebojovnosti je udělena Pžlutá karta, v případě druhé a třetí nebojovnosti vždy P-červená karta a trestný zásah, v případě
čtvrtého prohřešku šermíře nebo družstva je udělena P-černá karta (pouze závodník, který již
obdržel P-žlutou kartu, může získat P-červenou atd.) V soutěži jednotlivců je při obdržení P-černé
karty závodník vyloučen z turnaje, ale je mu zachováno dosud vyšermované pořadí i body z
turnaje. V případě družstva je možné šermíře při P-černé kartě vyměnit, pokud je v družstvu
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náhradník a nebyl použit. Náhradníka je možné vystřídat i v případě, že byla nahlášena změna
v dalším průběhu utkání, avyšak ještě nebyl náhradník použit. Pokud není možné náhradníka vyměnit,
družstvo utkání prohrává a může bojovat v dalších bojích o umístění.
V případě potrestání obou šermířů P-černou kartou současně na turnaji ČŠS vítězí šermíř s vyšším
nasazením v přímé eliminaci dané soutěže.
Úplné znění:
t.124
Nebojovnost nastane po uplynutí minuty boje bez zásahu nebo zásahu na neplatný povrch.
Pokud jeden nebo oba šermíři jasně dávají najevo svoji pasivitu v boji (nebojovnost), tak vrchní
rozhodčí dá povel „Stát“.
1 Soutěž jednotlivců – přímá eliminace
Pokud nastane poprvé minuta nebojovnosti, vrchní rozhodčí potrestá jednoho nebo oba šermíře Pžlutou kartou následovně:
a) Pokud je mezi šermíři vyrovnaný stav: rozhodčí potrestá oba šermíře P-žlutou kartou.
b) Pokud není mezi šermíři vyrovnaný stav: rozhodčí potrestá šermíře s nižším počtem dosažených
zásahů P-žlutou kartou.
Pokud nastane podruhé nebo potřetí minuta nebojovnosti, vrchní rozhodčí potrestá jednoho nebo oba
šermíře P-červenou kartou následovně:
c) Pokud je mezi šermíři vyrovnaný stav: rozhodčí potrestá oba šermíře P-červenou kartou.
d) Pokud není mezi šermíři vyrovnaný stav: rozhodčí potrestá šermíře s nižším počtem dosažených
zásahů P-červenou kartou.
Po udělení jakékoli P karty pro nebojovnost šermíři pokračují v boji až do konce třetiny, ve které byla P
karta udělena.
Pokud nastane počtvrté minuta nebojovnosti, vrchní rozhodčí potrestá P-černou kartou jednoho nebo
oba šermíře, kteří již obdrželi dvě P-červené karty.
Pokud je mezi šermíři vyrovnaný stav a jsou potrestáni P-černou kartou současně, vyhrává šermíř s
vyšším postavením v žebříčku FIE.
V případě potrestání obou šermířů P-černou kartou současně na turnaji ČŠS vítězí šermíř s vyšším
nasazením v přímé eliminaci dané soutěže.
2 Soutěž družstev
Pokud nastane poprvé minuta nebojovnosti, vrchní rozhodčí potrestá jedno nebo obě družstva Pžlutou kartou následovně:
a) Pokud je mezi družstvy vyrovnaný stav: rozhodčí potrestá obě družstva P-žlutou kartou.
b) Pokud není mezi družstvy vyrovnaný stav: rozhodčí potrestá družstvo s nižším počtem dosažených
zásahů P-žlutou kartou.
Pokud nastane podruhé nebo potřetí minuta nebojovnosti, vrchní rozhodčí potrestá jedno nebo obě
družstva P-červenou kartou následovně:
c) Pokud je mezi družstvy vyrovnaný stav: rozhodčí potrestá obě družstva P-červenou kartou.
d) Pokud není mezi družstvy vyrovnaný stav: rozhodčí potrestá družstvo s nižším počtem dosažených
zásahů P-červenou kartou.
Po udělení jakékoli P karty pro nebojovnost šermíři pokračují v boji až do konce třetiny, ve které byla P
karta udělena.
Pokud nastane počtvrté minuta nebojovnosti, vrchní rozhodčí potrestá P-černou kartou jedno nebo
obě družstva, která již obdržela dvě P-červené karty.
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Družstvo, které obdrželo P-černou kartu, může použít náhradníka v případě, že jej má a ještě nebyl
vystřídán z taktického důvodu nebo pro zranění. V případě výměny náhradníka po obdržení P-černé
karty není žádná další výměna možná, a to ani z důvodu zranění.
Jestliže po obdržení P-černé karty nemůže být provedena výměna (protože družstvo nemá
náhradníka nebo byl již vyměněn), družstvo potrestáno P-černou kartou prohrává utkání.
Pokud je mezi družstvy vyrovnaný stav a jsou potrestána P-černou kartou současně, vyhrává družstvo
s vyšším postavením v žebříčku FIE.
V případě potrestání obou družstev P-černou kartou současně na turnaji ČŠS vítězí družstvo s vyšším
nasazením v dané soutěži.
2 Soutěž jednotlivců i družstev
a) P-žlutá (výstraha), P-červená (trestný zásah) obdržené během jednoho zápasu nebo utkání jsou
platné pouze pro tento zápas nebo utkání. Tyto tresty se nepřevádějí do následujícího zápasu ani
utkání.
b) P-černá karta znamená vyloučení pro opakovanou nebojovnost. 60-ti denní pozastavení činnosti
neplatí pro tento případ, potrestanému šermíři nebo družstvu zůstává pořadí i body získané do
momentu vyloučení.
c) Rozhodčí musí zaznamenat P-žluté, P-červené a P-černé karty zvlášť na záznam z utkání. Tresty
udělené pro nebojovnost se nesčítají s žádnými jinými tresty.
d) V případě rovnosti na konci předepsaného času jsou uplatněny čl. t.40.3 a t.41.5.
 Rozšíření reklamních ploch sponzorů (Kodex reklamy, p.12 2)
Od sezóny 2019/2020 dochází ke zdvojnásobení maximálního počtu reklamních ploch, a sice na
maximálně 10 log.
Pokud federace a/nebo šermíř podepsali smlouvu o sponzorství s komerční nebo jinou firmou, logo
tohoto sponzora může být umístěno:
- v horní části rukávu neozbrojené paže šermířského obleku, maximálně 3 loga s maximální plochou
2
85 cm každého z nich;
- na ponožkách;
2
- na rukavici, maximálně 1 logo o velikosti 30 cm , tištěné na manžetě (upevnění šitím a lepením není
povoleno);
2
- na klíční kosti, maximálně 2 loga, jedno na každé straně s maximální plochou 50 cm každého z nich
2
- na límci šermířského obleku nebo elektrické vesty, maximálně 1 logo s maximální plochou 30 cm ;
2
- na zádech, maximálně 1 logo pod národním kódem s maximální plochou 250 cm .
Logo sponzora/sponzorů mohou být umístěna na obou stranách masky. Maximální velikost: 100 cm2
na každé straně masky.
 Úprava povinnosti nosit jméno a kód státu na zádech (t.74)
Na oficiálních turnajích FIE je povinné nošení jména i kódu země na zádech a národní uniformy/loga.
Pokud se nejedná o vyšší moc, bude nově závodník vyloučen.
 Změna koeficientu pro bodové hodnocení do žebříčku FIE (čl. o.108)
Pro Mistrovství zón (např. Mistrovství Evropy, Asie, Afriky atd.) byl snížen koeficient pro bodové
ohodnocení do žebříčku FIE z původních 1,5 na hodnotu 1. Platnost až od sezóny 2019/2020.
 Upřesnění uznání zásahu (t.33)
Pouze formální úprava pravidel, v praxi se rozhodovalo vždy takto. Zjednodušeně platí, že je možné
uznat pouze zásah daný šermířem, který byl alespoň jednou nohou na planši. V kordu může být
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uznán i v případě soubodu. V konvenčních zbraních je aplikována konvence (při zrušení neznamená
automaticky zásah soupeře).
 Upřesnění pravidla o zásahu mimo šermíře ve fleretu (t.55, t.78)
Mění se přístup k posuzování akce, při které je zásah veden mimo soupeře nebo jeho vybavení. Již
není respektován chod zbraní a případný neplatný zásah mimo soupeře není započítán. Platí tedy, že
v případě útoku vedeného mimo soupeře např. na zem mimo planš je akce posouzena jako útoku
nedochází (i přes bílé světlo) a odvetná akce je platná.
 Nemožnost opakovat již ukončený boj (t.37)
V případě, že byl boj nebo zápas družstev ukončen vyhlášením vítěze, pozdravem a podáním ruky,
nelze již boj znovu opakovat, a to ani v případě formální chyby.
Stejný boj nebo zápas nemůže být opakován, pokud byl již tento boj nebo zápas ukončen dle t.122, a
to dokonce i v případě formální chyby.
 Drobné úpravy v počtu delegátů nominovaných na soutěže FIE a jejich kompetencích (čl.
o.18 – o.23)
Byl rozšířen počet delegátů lékařské komise a upřesněny kompetence delegátů komise SEMI.
 Nová formule družstev v soutěžích Veteránů (čl. o.103)
Nově soutěž družstev v kategoriích veteránů obsahuje kolo 3-4členných skupin, dále pak postupuje
16 družstev do přímé eliminace. V případě méně než 16 družstev v soutěži postupuje do přímé
eliminace pouze 8 družstev.
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