t.170 (1 ze 2) Přestupky a jim odpovídající tresty

t.118

t.119

1. výzva

2. výzva

3.výzva
vyloučení

t.124

1. výzva

2. a 3.
výzva

4. výzva
vyloučení

1. přestupek

2. přestupek

3. a další

1. skupina
Opuštění planše bez povolení
Srážka za účelem zabránění zásahu (*)
Otáčení se k soupeři zády (*)
Zákrývání, nahrazování platného povrchu (*)
Dotyk, uchopení elektrického materiálu (*)
Vystoupení stranou za účelem vyhnutí se
1.6
zásahu (*)
1.7 Úmyslné přerušení boje
Nepředpisové oblečení a materiál.
1.8 Nedodržení pravidla o průhybu čepele.
Chybějící náhradní zbraň nebo osobní šňůra
1.9 Narovnávání čepele o planš
Ve fleretu a v kordu pokládání nebo tahání
1.10
hrotu po vodivé planši
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

V šavli úder košem (*), zkřížený krok, fleš a
1.12 každý pohyb vpřed se zkřížením nohou,
chodidel (*)
1.13 Odmítnutí poslušnosti
1.14 Nepředpisové vlasy
Strkání, pády, neobvyklé pohyby (*), sundání
1.15 masky před povelem "Stát", vysvlékání se na
planši

t.23.6
t.25.2
t.27.2
t.29.2; t.30.1; t.79
t.29.3
t.35.3
t.43.2
t.71; t.72; t.73.1.a;
t.117
t.76.2; t.90.2; t.96.5
t.76.2; t.90.2
t.96.3; t.101.5
t.108; t.112
t.115.2

ČERVENÁ KARTA

0.5

t.75

1. přestupek

2. přestupek

3. a další

ČERVENÁ KARTA

0.4

Vyloučení ze soutěže

ČERVENÁ KARTA

0.3

t.74

ČERVENÁ KARTA

0.2

Chybějící jméno a národnost na zádech,
chybějící národní logo nebo národní oblečení
na Mistrovství světa, SP družstev seniorů a
Mistrovství zón družstev seniorů
Platnost od 2019/2020: Chybějící jméno a
národnost na zádech, chybějící národní
oblečení nebo logo
Chybějící jméno na zádech po výměně
neregulérní elektrické vesty
Nedostavení se na první výzvu rozhodčího
10 min. před stanoveným začátkem skupiny,
utkání družstev nebo zápasu přímé
eliminace
Nedostavení se přítomného závodníka na
planš na výzvu rozhodčího vykonanou ve 3
jednominutových intervalech
Nebojovnost: uložené sankce jsou
zachyceny specifickými „P-kartami“, které
nejsou sčítány s žádnými jinými přestupky

Tresty

ŽLUTÁ KARTA

0.1

Článek

ČERVENÁ KARTA

Přestupek

t.116; t.121.2; t.125;
t.126

Nenormální pohyby (*), brutální (surové)

1.16 body nebo seky nebo zásahy dosažené při
pádu a po pádu (*)
Neoprávněný protest (reklamace):
1.17 zpochybnění rozhodnutí rozhodčího
týkajícího se „akce“
Vniknutí do prostoru planše bez povolení
1.18 rozhodčího (+)

t.121.2

t.172; t.173; t.174
t.132.2

2. skupina
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

Používání neozbrojené paže (*)
Žádost o přerušení boje z důvodu
zranění/křeče, které nebylo uznáno
Chybějící značka kontroly (*)
Chybějící jméno a národnost na zádech,
chybějící národní logo na soutěžích SP
seniorů jednotlivců a mistrovství zón seniorů
jednotlivců
Bude zrušeno od sezóny 2019/2020
Úmyslný zásah mimo soupeře (*)
Násilný čin, nebezpečný, mstivý úder číškou
nebo dlaní (*)

t.29.1; t.30
T45.3
t.73.1.a

t.74

t.55.2
t.121.2; t.147;
t.149.1

Nečestný boj (*)

t.121

3.3

Přestupek proti reklamě
Každá osoba rušící pořádek na planši Ve zvláště
závažných případech, rozhodčí může udělit okamžitě
černou kartu (t.118.4).
Rozcvičování nebo trénování bez předepsaného

Kodex reklamy šermíře

3.5
3.6

t.109; t.110; t.111
t.132.2; t.133;
t.137.3/4; t.168

oblečení a materiál odpovídající pravidlům FIE.

t.20.2

Nesportovní chování

t.121.2
4. skupina

Tresty (karty)

4.1

Používání elektronického dorozumívacího zařízení
umožňující komunikaci v průběhu boje

t.64.6; t.68; t.73.1.g

4.2

Podvod, napodobení nebo přemístění kontrolní značky

t.73.1c/d/e

4.3

Materiál upravený tak, že umožňuje libovolně
zaznamenávat zásahy, nebo způsobit nefunkčnost
elektrického signalizačního přístroje

t.73.1.f; m.5.5.d

4.4

Odmítnutí šermíře střetnout se se soupeřem
(jednotlivec nebo družstvo) řádně přihlášeným

t.113

4.5

Přestupek proti sportovnímu duchu

t.121.2; t.122; t.123;
t.149.1

4.6

Odepření pozdravit soupeře, rozhodčího a diváky při
nástupu k zápasu nebo po posledním zásahu

t.122

4.7
4.8

Ulehčování soupeři, domluva s ním
Úmyslná brutalita

t.128; t.149.1
t.149.1

4.9

Doping

o.107

ČERNÁ KARTA

3.4

ČERNÁ
KARTA

3.2

ČERNÁ
KARTA

t.108.2; t.109; t.110;
t.137.2

ŽLUTÁ
KARTA

3.1

2. přestupek

ČERVENÁ
KARTA

1. přestupek

3. skupina
Šermíř rušící pořádek na planši. Ve zvláště závažných
případech, rozhodčí může udělit okamžitě černou kartu
(t.118.4).

Vysvětlivky
(*)

Zrušení zásahu dosaženého provinivším se šermířem

(+)

Specifická ŽLUTÁ KARTA pro celé družstvo a platná po celou
dobu utkání družstev. Jestliže se šermíř dopustí během téhož
utkání přestupku z 1. skupiny trestů, rozhodčí vždy potrestá
šermíře ČERVENOU KARTOU

ŽLUTÁ KARTA

Výstraha platná pro zápas. Proviní-li se šermíř přestupkem 1.
skupiny poté, co obdržel ČERVENOU KARTU - bez ohledu na
důvod - dostane znovu ČERVENOU KARTU

ČERVENÁ KARTA

Trestný zásah

Vyloučení ze soutěže**, zastavení činnosti pro zbývající část
soutěže a na 60 dnů v právě probíhající sezóně nebo následují v
následující (1. říjen pro MS - juniorů a 1.leden pro MS - seniorů)

ČERNÁ KARTA
Šermíř dostane ČERNOU KARTU za přestupek ze 3. skupiny
pouze v případě, že se předtím dopustil přestupku z téže 3.
skupiny, který byl potrestán ČERVENOU KARTOU

P KARTY

P-žlutá (výstraha), P-červená (trestný zásah), P-černá (možná
ztráta utkání nebo zápasu). V případě P-černé karty není nikdy
uplatněno zastavení činnosti na 60 dnů, potrestaný šermíř nebo
družstvo je v konečném pořadí umístěno, jako by ztratilo
utkání/zápas. Získávají odpovídající body.

**Platí pro soutěže FIE, Pro soutěže pořádané ČŠS platí Disciplinární řád

