
Briefing k MČR
ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ

19:00 – 19:40

Prostor pro dotazy na konci 



Situace obecně v ČR

 Stále velice proměnná, různá doporučení vlády

 Musíme se chovat zodpovědně a snažit se co nejvíce chránit zdraví naše i ostatních



Situace ve světě

 FIE – vyčkávání vzhledem k celosvětové pandemii a nejistotě restrikcí v 
jednotlivých státech, také veliká nejistota pořadatelů, stále nejistý avizovaný 
začátek v listopadu, vydán dokument COVID

 EFC – vyčkávání na kalendář FIE a stejné nejistoty, soutěže kadetského okruhu jsou 
velmi navštěvované a pouze minimum pořadatelů je schopno dodržet doporučení v 
souvislosti s pandemií

 Jiné státy

 některé státy zrušili všechna národní mistrovství (Německo, Rumunsko, USA atd.)

 některé plánují v nejbližší době národní mistrovství (Dánsko, Francie , Itálie atd.)

 ČŠS – naplánována mistrovství a kalendář na 1. pol. v draftu



Jiné sporty



Termíny MČR

Kord

05-06.09.2020 MČR mini žáci, mini žačky, kadeti, kadetky (USK Praha BB Aréna)

12-13.09.2020 MČR junioři, juniorky (Dukla Olomouc)

19-20.09.2020 MČR senioři, seniorky (TJ Slov. Slávia Uherské Hradiště)

26-27.09.2020 MČR žáci, žačky (Šerm Liberec)

03-04.10.2020 MČR mladší žáci, mladší žačky (1. FC Bělá pod Bezdězem)

Fleret

12.09.2020 MČR žáci, žačky (Sokol Brno I)

19.09.2020 MČR senioři, seniorky (TJ Sokol Bystřice n.P.)

20.09.2020 MČR kadeti, kadetky (TJ Sokol Bystřice n.P.)

26.09.2020 MČR mladší žáci, mladší žačky (Šerm Ostrava) 

27.09.2020 MČR junioři, juniorky (Šerm Ostrava)

28.09.2020 MČR mini žáci, mini žačky (Šerm Ostrava)

Šavle

12.9.2020 MČR žáci, žačky, kadeti, kadetky (FC šerm Chomutov)

19./20.9.2020 MČR junioři, seniorky, senioři (AMU Praha (SKUŠ) BB Aréna)



POKYNY pro MČR

Mimo vládní omezení účasti maximálního počtu 500 osob máme svá pravidla dle 

Informačního dopisu č.6/2020 – pokyny pro pořadatele a účastníky MČR s ohledem na 

opatření proti nákaze COVID-19 a Informačního dopisu č.7/2020 – nařízení VV ČŠS pro 

všechna MČR v září a říjnu 2020.

S ohledem k možným přísnějším nařízením v jednotlivých krajích nebo v příslušných 

prostorách může být pořadatelem nařízen i přísnější režim.



1/ Dodržuj rozestup 2m, pokud možno

 Šermířskou vzdálenost v souboji udržujeme jakkoli dle 

své taktiky.

Mimo zápas máme všichni taktiku společnou, snažím se 

držet 2m odstup od ostatních (je-li to možné).



2/ Při vyšším počtu osob v hale než 100 je 

nutné použití ochranného prostředku 

dýchacích cest s jedinou výjimkou 

sportovců po dobu sportovního výkonu…

…pokud však opustí plochu, např. při cestě na 

WC, do šatny, do sprchy či na občerstvení, 

pak si musí roušku taktéž nasadit.

Nezapomeňte si vlastní roušku!



3/ Soupeři si nepodávají po zápase ruce a to 

ani v soutěži družstev

Závodníci nepodávají ruku ani rozhodčímu

Dočasná úprava t.122

 Před začátkem zápasu (utkání) musí oba šermíři šermířským pozdravem 

pozdravit svého soupeře, vrchního rozhodčího a diváky. Když padne poslední 

zásah, zápas končí, až když šermíři pozdraví svého soupeře, rozhodčího a 

diváky. Musí tedy zůstat stát v klidu na střehové čáře do doby rozhodnutí 

vrchního rozhodčího o zásahu a potom pozdravit a podat soupeři 

neozbrojenou ruku ihned po vyhlášení rozhodnuti.

V soutěži družstev platí také (i při pozdravu družstva)!



4/ Závodníci, trenéři a doprovod by měli 

omezit co nejvíce kontakt – objímání, 

pozdrav stiskem ruky a podobné

Alternativy např. dotykem loktů, dotykem nohou, přikývnutí



5/ Pokud se necítím fit, mám kašel, teplotu 

nebo jsem v karanténě, turnaje se nemohu 

účastnit

 Platí pro všechny účastníky

 Závodníky

 Trenéry

 Rozhodčí

 Doprovod

 Rodiče

 Dobrovolníky



6/ Snížení maximálního povoleného 

doprovodu (!)

 Maximální přípustný doprovod jedné osoby v kategoriích

 Mini žáci/žačky

 Mladší žáci/žačky

 Žáci/Žačky

 Zákaz doprovodu (mimo trenéra) v kategoriích

 Kadeti/Kadetky

 Junioři/Juniorky

 Senioři/Seniorky



 Při komunikaci s rozhodčím i soupeřem vždy držím dostatečný rozestup, nepokřikuji, 

vyvaruji se oslavným výkřikům, nehádám se

 Rozhodčí by měl upozornit závodníka při neadekvátním výkřiku

 Pokud závodník neuposlechne, potom

…nechceme, aby se na základě dočasných opatření prohrávalo!!!

 Pohybuji se po hale nezbytně, věci mám mezi zápasy vždy v tašce

 Vybavení si půjčím jen v nezbytných případech, nikomu nedávám napít z vlastní lahve

 Dbám na hygienická pravidla, zejména časté čištění rukou a desinfekce

 Fandím a slavím rukama

6/ Dodržuji zásady chování



Jak bezpečnosti pomůže pořadatel:

 Zajistí dostatek desinfekčních prostředků (při vstupu do haly, na ředitelství 

soutěže, u jednotlivých planší, eventuálně u tribuny)

 Minimálně třikrát denně otře desinfekcí ovládání aparátu a závaží příp. měrky

 Zajistí dostatek volného prostoru mezi planšemi během zápasů, minimalizuje 

množství osob ve stejnou dobu v prostoru za posledním metrem – zmíněná 

vzdálenost 2 metry

 Výsledky budou ideálně přenášeny on-line, v případě vyvěšování tištěné formy 

bude vyvěšeno na více místech – nesrocovat se ve větším množství

 Při nástupu bude informovat závodníky a doprovod o pokynech (ideálně vytiskne 

zásady chování)



Jak bezpečnosti pomůže rozhodčí:

 Při počtu účastníků nad 100 osob je ochrana dýchacích cest povinná

 Při nižším počtu účastníků ochranu dýchacích cest nepoužíváme

 Držte odstup od závodníků v průběhu kontroly, nepůjčujte jim měrky ani závaží

 Desinfikujte si ruce častěji, i mezi zápasy

 Protokol o zápase

 Nepodepisuje se šermíři, jen kontrolují

 Protokol dát na místo, aby mohli závodníci jednoduše nahlédnout

 Udržujte pořádek kolem planše dle nařízení, pomáhá šermířům



Dlouho jste nebyli na závodech? 

 Nezapomeň si zabalit všechno potřebné vybavení, aby sis nemusel nic 
půjčovat

 Rozhodčí nesmí zapomenout své karty příp. měrky, nejlépe také vlastní 
propisku

 Rozhodčí by měl mít adekvátní dress code

 Rozhodčí by si měl procvičit gesta třeba před zrcadlem

 Zopakuj si tabulku trestů



Gesta rozhodčího



Gesta rozhodčího (pouze fleret a šavle)



 Šermíři se postaví po posledním zásahu za střehovou čáru, maska v ruce

 Pozdraví soupeře, rozhodčího příp. diváky

 Šermíři si podají ruce

 Rozhodčí vyhlásí vítěze

 Odmítnutí pozdravu

>>> černá karta

Konec zápasu



„Soutěžení v lidství je 

nejušlechtilejším závoděním.“

Publilius Syrus



Dotazy?



Systém národních a mezinárodních licencí

 ČŠS E   licence národní (omezená platnost, povinný seminář)

 ČŠS D   licence národní bez omezení

 EFC C kontinentální licence (hodnocení 4-5 na alespoň 5 turnajích CC za 2 sezóny) 

 FIE B   mezinárodní licence (licence C, teoretická a praktická zkouška)

 FIE A   nejvyšší mezinárodní licence (nominace KR FIE, schválení COMEX FIE)

 Cadet Circuit – nominace odpovědnými za ČŠS

 Mistrovství Evropy – nominace ČŠS, výběr KR EFC, schválení COMEX EFC



Trénink rozhodčích v klubech

(při tréninku)

 Předpoklad

 Znalost Technických pravidel, tabulky trestů

 Zajištění závodníků pro možný trénink

 Program (časová dotace 2-3h)

 Co vše musí sledovat rozhodčí

 Gesta a chování rozhodčího

 Dotazy obecně i k pravidlům

 Trénink rozhodčích při zápasech

 Zpětná vazba

 Zájem v klubu můžete napsat na vilem.madr@czechfencing.cz do 30.9. 
Individuálně budeme řešit možnosti a termíny.

mailto:vilem.madr@czechfencing.cz


Zkoušky rozhodčích – on-line

Teoretická část

 Webinář ke zkoušce rozhodčích (40min)

 On-line zkouška s komisařem (individuálně)

Praktická část se zkušebním komisařem po předchozí domluvě

 Na některém z nadcházejících turnajů

 Na regionálním tréninku rozhodčích

 Přihlášky na vilem.madr@czechfencing.cz do 30.9. Zpět obdržíte potvrzení i 

návrh termínu na individuální přezkoušení.
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