Súhrn rozhodnutí Kongresu
21.- 22. NOVEMBER 2009 PALERMO (ITA)
Na Kongrese sa zúčastnilo 115 federácií, z ktorých bolo 105 prítomných a 10 zastúpených.
1) VŠEOBECNE

1.1 Schválenie Správy z Kongresu FIE 2008 v Paríži (FRA).
Správa z Kongresu FIE 2008 bola schválená jednohlasne.
1.2 OH 2012 Londýn
Dve zbrane, ktoré nebudú prítomné na OH 2010 sú šabľa ženy a kord muži - družstvá
1.3 Usporiadanie Majstrovstiev sveta boli pridelené:
Catania (ITA) Majstrovstvá sveta 2011
Jordánsko sa prihlásilo ako kandidát pre usporiadanie MSKaJ 2012
1.4 Kandidatúry na organizáciu Kongresu 2010.
Dve mestá predložili kandidatúru na zorganizovanie Kongresu FIE 2010. Výkonný výbor sa
rozhodne neskôr.
1.5 Menovanie čestných členov
Na návrh Výkonného výboru bol menovaný p. Marcello BAIOCCO (ITA) čestným členom
FIE
1.6
Trofej šľachtica Feyericka bola udelená sl. Mariel ZAGUNIS (USA), ktorá preukázala
mimoriadne nesebecké správanie a veľmi športového ducha.
2) ZMENY ŠTATÚTU
Zmeny nasledujúcich článkov Štatútu boli prijaté a vstúpili okamžite do platnosti:
1.4 FINANČNÝ ROK
Finančný rok počíta 12 mesiacov od 1. júla do 30. júna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.5.6 Na Kongresoch môžu účastníci hovoriť v ľubovoľnom z pracovných jazykov a Úrad
(FIE) prijme potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že účastníci budú mať k dispozícii
simultánne tlmočenie do troch jazykov.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.6 Dodatok:
„6) Dary a príspevky zo svojich sponzorských zmlúv“.
7) Iné zdroje, ktoré sa môžu využiť.“
V tomto článku sa škrtá Valné zhromaždenie a nahrádza sa Kongresom
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.1.1 a)
Pridať:
„Národné federácie majú nezávislé postavenie v súlade s princípmi Olympijskej charty.“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.1.2
Čestné členstvo
b) Postup
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Pred Kongresom môže Úrad (Bureau) vybrať jednu alebo viacero osôb s úmyslom predložiť ich
nomináciu na čestných členov Kongresu.
2.4 Zodpovednosť Zónových Konfederácií
2.4.1 Zónová Konfederácia spolupracuje s FIE pri rozvíjaní šermu v danej geografickej zóne.
2.4.2 Táto spolupráca Zónových Konfederácií vo vzťahu k FIE je definovaná v Administratívnych
pravidlách.
Kapitola III. KONGRES (škrtá sa: a Valné zhromaždenie).
Škrtá sa článok 3.1.1
3.1.a) Kongresy sa konajú koncom novembra alebo začiatkom decembra každý rok.
i) Volebný Kongres sa koná počas Olympijského roku.
V zásade, nasledujúce Kongresy budú zamerané na oblasti uvedené v ďalšom:
ii) Kongres zaoberajúci sa návrhmi na zmeny Pravidiel sa bude konať prvý rok po Olympijskom roku.
iii) Kongres zaoberajúci sa všetkými ostatnými otázkami týkajúcimi sa OH sa bude konať v druhom
poolympijskom roku.
iv) Kongres venovaný zmenám Štatútu sa bude konať v treťom poolympijskom roku.
Články 3.1.2a) a 3.1.2b) sa rušia a články 3.1.2c) a d) sa stávajú článkami 3.1b) a 3.1c).
V článkoch: 3.2, 3.2.1, 3.3., 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.4 sa nahrádza „Valné zhromaždenie“ slovom
„Kongres“.
Zmena článku 3.4.1:
Všetky návrhy musia prísť do Úradu FIE najneskôr o 00h00 Lausanskeho času, 6 mesiacov pred
otváracím dňom Kongresu.
3.4.5: na konci diskusie o každom bode programu (Kongresu), CEO alebo iná poverená osoba uvedie
presne text, o ktorom sa bude v ďalšom hlasovať . Po hlasovaní sa potvrdí sa definitívny text
a zaznamená sa.
3.4.6: Návrh súhrnnej správy o rozhodnutiach Kongresu musí byť spracovaný CEO, skontrolovaný
prezidentom príslušnej komisie, schválený Prezidentom FIE a zaslaný federáciám do jedného
mesiaca.
3.4.7 a 3.4.8 sa vypúšťajú
3.5.1 vypúšťa sa odvolanie na Valné zhromaždenie.
3.5.2 vypúšťa sa odsek o hlasovaní na VZ. Rozhodnutia Kongresu sú právoplatné, ak je viac ako 50%
členov FIE prítomných alebo zastúpených.
3.6.1

Prezident, Výkonný výbor a členovia stálych komisií sú volení na volebnom Kongrese
v Olympijskom roku. Sú volení na 4-ročné obdobie.

4.1.1

Vypúšťa sa text o Špeciálnej komisii pre pravidlá MS a OH.

4.1.2

Dopĺňa sa na koniec textu: ...s obmedzením na 1 kandidáta/krajinu na danú pozíciu.

4.1.3

Všetky kandidatúry musia prísť do sídla Úradu FIE najneskôr o 00h00 Lausanského času, 30
dní pred začatím Volebného Kongresu.

4.2.1

Dopĺňa sa text: Prezident FIE nemôže zastávať ani žiadnu funkciu v Konfederácii.

4.3.2

Článok sa dopĺňa na koniec: ...pred uplynutím lehoty stanovenej v 4.1.4

4.3.4

Zmena: Aspoň 20% zvolených členov musia byť ženy.....Vypúšťa sa text od: ak jedna alebo
viac žien takto zvolených sú tej istej národnosti, ako...
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4.4.2

Ak niektorý kandidát do komisií stiahne svoju kandidatúru pred voľbami, jeho federácia môže
navrhnúť iného kandidáta pre termínom uvedeným v článku 4.1.4.

4.4.4

Ak medzi 10 zvolenými členmi komisie nie sú dve ženy, Komisia bude zložená z 8 zvolených
členov a 2 žien, ktoré získali najviac hlasov spomedzi kandidátok do tejto komisie.
Ruší sa text:
Ak jedna alebo viac žien ...

5.3.3.

V prípade úmrtia alebo odstúpenia prezidenta, zabezpečí funkciu prezidenta ad interim
Generálny sekretár až do budúceho Kongresu alebo sa zorganizujú nové voľby prezidenta.

5.5.2

Vypúšťa sa zmienka o Valnom zhromaždení a zostáva iba Kongres.

5.5.3

Výkonný výbor určuje hlavné smery práce komisií a Kongresov. K tomuto účelu sa bude
snažiť získať čo najviac informácií o názoroch, tendenciách a prianiach členov združenia.
Stanovuje miesto a dátum Kongresov.
Môže zvolať mimoriadny kongres.
Pripravuje program rokovania kongresu.

5.5.4

Výkonný výbor menuje jedného zo svojich členov do každej komisie pre zabezpečenie
koordinácie a kontaktu s ňou.

5.5.7

Výkonný výbor je oprávnený vypracovať, upravovať a vydávať Administratívne pravidlá.
Schvaľuje vypracovanie textu pripraveného Komisiou pre pravidlá a Právnou komisiou
a Komisiou pre špeciálne pravidlá Majstrovstiev sveta a OH na predloženie Kongresu.

5.5.12 Výkonný výbor schvaľuje konečnú verziu oficiálneho kalendára FIE, ktorá bola vytvorená
počas stretnutia ku Kalendáru pri príležitosti Majstrovstiev sveta juniorov.
5.5.14 a 5.5.15 – vypúšťa sa zmienka o Valnom zhromaždení a nahrádza sa pojmom „Kongres“.
Vypúšťa sa pôvodný článok 5.6.1 a prečíslujú sa články 5.6.2 – 5.6.5 na 5.6.1 – 5.6.4 s nasledovným
textom:
5.6.1 Prezident je legálnym predstaviteľom FIE. V prípade prekážok ho nahrádza Generálny
sekretár.
5.6.3

Prezident je oprávnený otvoriť a prevádzkovať bežný účet, ako aj termínované vklady
v ktorejkoľvek banke podľa svojho rozhodnutia s právom podpisovať potrebné dokumenty,
vykonávať bežné operácie a uskutočňovať operácie uloženia prostriedkov, o ktorých informuje
Výkonný výbor.
Prezident môže dať poverenie na výkon týchto bežných operácií Generálnemu sekretárovi
alebo pokladníkovi alebo CEO na operácie uloženia prostriedkov oprávnenie pokladníkovi.

5.6.4

Prezident môže dať poverenie aj CEO na interné operácie so stanoveným limitom peňazí
schváleným Výkonným výborom.

5.7

Oprávnenia Úradu.
Úrad môže prijímať rozhodnutia o všetkých bežných záležitostiach týkajúcich sa aktivít FIE
s dodatočným schválením Výkonným výborom.

5.8

Rozpočtové oprávnenia pokladníka.

5.8.1

b) ... vypúšťa sa „Valné zhromaždenie“ a vkladá sa „Kongres“..
d) .. na koniec odseku sa dopĺňa „...a CEO“.
Vypúšťa sa text: Administratívny a finančný riaditeľ môže dostať od VV oprávnenie disponovať
s prostriedkami do určitej výšky.
e) Dopĺňa sa v celom texte vždy za „pokladník“ text „a CEO“.
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Ruší sa bod f). Paragraf g) sa tak stáva paragrafom f).
5.9

Vytvoriť nový článok „Personálny vedúci. Zodpovednosti CEO.“

6.1.1

Ruší sa „- Komisia pre zvláštne pravidlá Majstrovstiev sveta a OH“

6.2.1

Vypúšťa sa zmienka o Komisii pre zvláštne pravidlá Majstrovstiev sveta a OH v prvom odseku
a v bode a). Ruší sa celý bod b).

6.2.3

Výkonný výbor deleguje do každej komisie jedného zo svojich členov, ktorý vytvára prepojenie
s ňou a koordinuje jej prácu. (viď 5.5.7)
Prezident FIE môže so súhlasom VV a po konzultácii s predsedom komisie mať prizvaných
expertov pôsobiacich v komisiách.

6.2.4

Celý článok sa vypúšťa.

Články 6.2.5 a 6.2.6 sa tak stávajú článkami 6.2.4 a 6.2.5
6.3

Trvanie mandátu komisií.

6.3.1

V článku sa vypúšťa zmienka o Komisii pre zvláštne pravidlá Majstrovstiev sveta a OH.

Článok 6.3.2 sa ruší a články 6.3.3 6.3.4 sa stávajú článkami 6.3.2. 6.3.3.
6.5.1

b) ruší sa text v druhej vete „Ak Kongres pozmení nejaký návrh bez spresnenia textu (komisia)
pripraví návrh textu, ktorý definitívne schváli Výkonný výbor.“

To isté platí aj pre článok 6.5.2.
Článok 6.5.8 sa ruší a článok 6.5.9 sa stáva článkom 6.5.8.
6.6

Zodpovednosť predsedov komisií.

6.6.1

Riadenie činnosti komisií

6.6.2 Príprava práce komisií a kontrola realizácie v koordinácii s delegátom VV pri komisii.
6.6.3 Dodanie správ zo zasadnutí a o činnosti komisií členom Výkonného výboru.
Kapitola VI-A Rady
6A.1 Rada Žena a šerm
Túto Radu menuje Výkonný výbor a plní nasledujúce úlohy:
• znásobuje aktivity pre nárast účasti žien v šerme tak v praxi, ako aj pri riadení;
• podporuje organizovanie vzdelávania pre ženy v rôznych oblastiach športu (vedenie, riadenie,
personálne vybavenie, tréningy, rozhodovanie...);
• dbá na rovnosť šancí v riadení a účasti žien, ako aj v zastúpení v rôznych oblastiach športu;
• podporuje ženy pri pôsobení a prispievaní k rozvoju šermu na celom svete na rôznych
úrovniach
6A.2 Rada veteránov
Túto Radu menuje VV, ktorému slúži ako poradný orgán pri všetkých otázkach týkajúcich sa
veteránov.
9.1.4 vypúšťa sa zmienka „Valné zhromaždenie“ a dopĺňa sa „Kongres“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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9.1.8
a) Národná federácia môže získať licenciu pere rozhodcu, ktorý má jej národnosť a táto bude
uvedená ako jeho národnosť.
b) Národná federácia môže získať licenciu pre rozhodcu , ktorý nemá jej národnosť, ale tam pobýva
3 roky. Jeho licencia bude označená « FIE » na mieste jeho národnosti.
10.2.1 Kandidatúry pre Majstrovstvá sveta všetkých kategórií:
Vo všetkých článkoch a) – f) sa vypúšťa „Valné zhromaždenie“ a vkladá sa „Kongres“
10.3.4 Pravidlá MOV týkajúce sa definície olympijského športovca a zákazu politickej, rasovej alebo
náboženskej diskriminácie musia byť uplatnené pri OH a oficiálnych súťažiach FIE.
Tento článok sa presunie na začiatok 10.3.4.
KAPITOLA XI – Tituly a ocenenia udeľované Kongresom.
Články 11.2.1, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, a 11.4 sa presúvajú do Administratívnych pravidiel FIE.
3) ZMENY PRAVIDIEL FIE
Nasledujúce zmeny článkov Pravidiel boli prijaté s okamžitou platnosťou:
3.1. Zmeny Organizačných pravidiel
o.2.2
Každý šermiar alebo funkcionár menovaný na akýkoľvek post, musí mať povinne medzinárodnú
licenciu platnú pre danú sezónu (čl. Štatút, Kapitola IX).
o.6
články 2 a) a b) sa rušia.
o.7
Kontrola materiálu na organizáciu súťaže, ako aj vybavenia šermiarov sa musí uskutočniť v zmysle
pravidiel uvedených v Pravidlách pre materiál FIE kvalifikovaným personálom menovaným
organizačným výborom. Ak sa tam nachádzajú menovaní členovia komisie SEMI túto funkciu musia
zabezpečovať oni alebo pod ich kontrolou.
o.9.1
Časový program musí byť vystavený, rozoslaný a musí rešpektovať čas odpočinku šermiarov medzi
zápasmi. Musí byť zostavený tak, aby žiadny šermiar nemusel byť aktívne účastný na súťažiach viac
ako 12 hodín v priebehu posledných 24 hodín....
o.9.3
Organizátori musia predvídať v časovom programe dobu dostatočnú na vykonanie kontroly materiálu
šermiarov a to minimálne 1 deň pre každú zbraň.
o.10
Vystavenie prvého kola všetkých súťaží jednotlivcov alebo družstiev vrátane Majstrovstiev sveta a OH
musí byť uskutočnené najneskôr o 16h00 v dni predchádzajúcom súťaže (čl. t.123)
o.13.1
Ak sa to neuvádza v týchto Pravidlách ináč, skupiny musia byť zostavené berúc do úvahy oficiálny
rebríček FIE a prípadným vylosovaním šermiarov bez nasadenia.
o.15.3
Článok sa ruší.
Články o.15.4 a o.15.5 sa stávajú článkami o.15.3 a o.15.4
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o.18
Pred začiatkom súťaže stanoví a oznámi DT počet šermiarov, ktorí budú vyradení na základe poradia
stanoveného po skončení skupín.
o.29
Táto formula sa uplatňuje na súťažiach jednotlivcov na MS, ako aj pri súťažiach SP a súťažiach GP.
o.31.4
V prípade nedostavenia sa prihláseného šermiara alebo družstva (čl. o.86 prehľadu finančných trestov
a pokút) zaplatí pokutu pre FIE federácia dotknutého šermiara alebo družstva okrem prípadu zranenia
alebo zásahu vyššej moci, ktoré musia byť riadne preukázané.
o.32.1
Predbežná fáza pozostáva z kola skupín, kde sa vyradí na základe koeficientov ... Pre súťaže Grand
Prix je počet eliminovaných šermiarov na základe koeficientov 30%.
o.33.1
Hlavná fáza prebieha formou tabuľky priamej eliminácie...Pre súťaže Grand Prix musí súťaž prebiehať
na 4 planšoch.
o.33.3
V prípade nedostavenia sa šermiara spomedzi vyňatých 16 šermiarov riadne prihlásených na súťaž
(čl. o.31) jeho miesto zostane prázdne a jeho federácia musí zaplatiť FIE pokutu (čl. o.86 prehľadu
finančných trestov a pokút) okrem prípadu zranenia alebo zásahu vyššej moci, ktoré musia byť riadne
preukázané.
o.39
2/ prvých 64 z oficiálneho rebríčka juniorov FIE v danom roku.
4/ šermiari umiestnení od 65. miesta až do konca oficiálneho rebríčka juniorov FIE v danom roku.
o.47.2
Tabuľka bude zostavená na základe nasadenia družstiev prihlásených najneskôr 1 hodinu po
skončení štvrťfinále súťaže jednotlivcov.
o.50 Zmenený nadpis : Prihlášky na súťaže
o.50.3
2 Pre súťaže SP minimálne 2 mesiace pred súťažou alebo súťažami.
o.51 a)
Oficiálny názov organizačného výboru, poštovú adresu, mailovú adresu a telefónne a faxové číslo;
o.53
Prihlášky na MS (všetky kategórie)
1 Federácie dostanú od organizačného výboru tri mesiace pred termínom konania súťaží formulár na
prihlášku počtu účastníkov. Tieto sú potom povinné uviezť počet šermiarov a družstiev, ktoré sa
zúčastnia na súťažiach podľa programu súťaží dva mesiace pred prvou súťažou.
.
2 Nominatívna prihláška šermiarov a družstiev sa robí cestou internetovej stránky FIE! Táto
nominatívna prihláška šermiarov a prípadných náhradníkov, ako aj družstiev sa musí urobiť najneskôr
15 dní (čas o polnoci v Lausanne) pred prvou súťažou majstrovstiev.
3 Odstúpenie šermiara
Po uzavretí prihlášok nemožno nikoho odhlásiť s výnimkou vyššej moci, ktorú treba riadne preukázať.
4

Pridanie šermiara(ov) po termíne.
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Avšak až do dňa pred súťažou 10h00 miestneho času v meste konania Majstrovstiev sveta, jeden
alebo viacerí šermiari môžu byť pridaní po zaplatení pokuty FIE (čl. o.86 tabuľky finančných trestov
a pokút).
K tomuto účelu musia národné federácie zaslať na žiadosť o pridanie šermiarov a okamžite uhradiť
poplatok.
5 Zmena mena sa môže uskutočniť iba so súhlasom FIE a iba v prípade vyššej moci a to najneskôr 24
hodín pred začiatkom každej súťaže.
o.54
Nominatívne prihlášky na súťaže SP a SPJ, GP, satelitné súťaže, SP družstiev a Majstrovstvá zón
juniorov a seniorov.
1 Menovité prihlášky šermiarov a prípadných náhradníkov a prihlášky družstiev sa musia uskutočniť
cestou internetovej stránky FIE najneskôr 7 dní pred súťažou (do polnoci v Lausanne).
Čo sa týka prihlášky družstiev, mená šermiarov tvoriacich družstvo sa môže zmeniť u organizátora až
do dňa pred súťažou, najneskôr do konca štvrťfinále súťaže jednotlivcov.
2 Odstúpenie šermiara alebo družstva.
Po skončení prihlášok nemožno nikoho odhlásiť, ani družstvo.
Od utorku, ktorý predchádza súťaž, v prípade odstúpenia šermiara kvôli zraneniu alebo vyššej moci
musia národné federácie informovať FIE a organizátora. Šermiar nebude nahradený.
3 Nahradenie šermiara
Až do pondelka (polnoc v Lausanne), ktorý predchádza súťaž môže byť jeden šermiar nahradený
druhým. Na tento účel musia národné federácie poslať písomne (fax alebo email) žiadosť
o nahradenie šermiara na FIE.
4 Pridanie šermiara(ov) po termíne.
Avšak až do pondelka (polnoc v Lausanne), ktorý predchádza súťaž, jeden alebo viacero šermiarov
môže byť pridaných po zaplatení poplatku FIE (čl. o.86 tabuľky finančných trestov a pokút)
Na tento účel musia národné federácie zaslať žiadosť (faxom alebo emailom) o pridanie šermiara(ov)
spolu so záväzkom uhradiť poplatok do 15 dní.
5 V prípade nedostavenia sa prihláseného šermiara alebo družstva bude udelená pokuta chybujúcej
národnej federácii, ktorú treba zaplatiť FIE (čl. o.86 tabuľky finančných trestov a pokút) vyjmúc prípad
vyššej moci riadne preukázanej.
6 Organizátori všetkých oficiálnych súťaží musia pod hrozbou trestu splatnej pre FIE (čl. o.86 tabuľky
finančných trestov a pokút) odmietnuť prihlášku šermiarov, ktorí sa nenachádzajú na zozname
zodpovedajúcom tomuto odporúčaniu, ako aj každú prihlášku, ktorá nebude požadovaná federáciou
a každú prihlášku šermiara alebo rozhodcu, ktorí nie sú nositeľmi platnej licencie pre danú sezónu.
o.55
1 Nikto nemôže štartovať na oficiálnej súťaži FIE, v ktorejkoľvek zbrani, ak nemá vek aspoň 13 rokov
1. januára v roku konania súťaže.
2 Účastníci všetkých oficiálnych súťaží FIE kadetov musia mať menej ako 17 rokov 31. decembra
v roku, ktorý predchádza rok konania súťaží.
3 Účastníci oficiálnych súťaží FIE juniorov musia mať menej ako 20 rokov o polnoci 31. decembra
v roku, ktorý predchádza rok konania súťaží. (Čl. o.80).
4 Na rozdiel od vyššie uvedených bodov, nie je maximálny vekový limit pre účastníkov ostatných
oficiálnych súťaží FIE, okrem toho, čo sa týka rozličných vekových kategórií Veteránov.
o.56
Okrem špecifických kompetencií, vyplývajúcich z iných delegácií právomoci, technické riaditeľstvo pri
oficiálnych súťažiach FIE sa zveruje DT, ktorého zloženie a nominácia musia zohľadniť špecifické
pravidlá každej súťaže.
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o.57
DT sa skladá z osôb, ktoré sú zvyknuté a sú kompetentné organizovať súťaže.
1 MS a OH
a) DT sa skladá z 6 členov rôznej národnosti vrátane jedného zástupcu organizátorskej krajiny.
b) Predsedu, ako aj ostatných členov DT menuje Výkonný výbor FIE.
c) V prípade deľby hlasov v DT, hlas predsedu ma rozhodujúcu váhu.
2 Svetový pohár
a) DT sa skladá z 3 kvalifikovaných členov krajiny organizátora alebo ním pozvaných.
b) Na súťažiach GP je supervízor súťaže, menovaný VV FIE, aj predsedom DT.
o.58.3
c) určuje tabuľky skupín a priamej eliminácie;
e) dohliada na priebeh súťaže(í)
o.70 Vo všetkých článkoch 1 – 4 sa vypúšťa text „po konzultácii s organizačným výborom“
o.72 – článok sa vypúšťa. Články: o.71.1 sa stáva o.71 a 71.2 sa stáva o.72
o.78 sa ruší
Články o.79.1 a o.79.2 sa stávajú článkami o.78.1 a o.78.2
o.79.3 sa stáva o.79
o.81.2
Na súťaže GP a SP družstiev menuje VV 7 rozhodcov na základe návrhu Rozhodcovskej komisie a po
konzultácii s organizátorom, a delegácie nemusia dodať rozhodcov. Týchto 7 rozhodcov hradí
organizátor, ktorý ako protiváhu dostáva štartovný poplatok.
o.81.3
V prípade, že niektorá národná federácia neprivedie požadovaný počet rozhodcov udelí sa mu pokuta
(čl. o.86 tabuľky finančných trestov a pokút), ak o tom dala upovedomenie 15 dní vopred. Táto pokuta
sa zdvojnásobí, ak to bolo menej ako 15 dní vopred.
Túto pokutu zaplatí delegácia organizátorovi, aby tento mohol zabezpečiť potrebné služby rozhodcov
nahradením chýbajúcich.
Národná federácia, ktorá nezaplatí pokutu musí obmedziť účasť svojich šermiarov tak, aby
neprekračovali kvótu (čl.1 uvedený vyššie).
Supervízor musí overiť správnu aplikáciu tohto článku.
o.82.2 c) sa ruší.
o.82.2 d) sa stáva o.82.2 c)
o.82.3
Účasť
Účasť družstiev je otvorená pre všetky krajiny obmedzená na 1 družstvo v každej disciplíne pre jednu
krajinu.
o.83.1
1 Oficiálny rebríček FIE jednotlivcov
c) Pre seniorov i juniorov sa rebríček aktualizuje permanentne. Súťaž v danom roku ruší
zodpovedajúcu súťaž z predchádzajúceho roku a body pridelené pri jednej súťaži rušia body získané
z rovnakej súťaže v predchádzajúcej sezóne. Ak niektorá súťaž sa neuskutoční v danej sezóne, body
získané z tejto súťaže v predchádzajúcej sezóne sa rušia k výročiu tejto súťaže.
e) Po každej súťaži zaradenej do rebríčka je tento automaticky aktualizovaný po overení výsledkov vo
FIE.
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o.86 Finančné tresty a pokuty

Prihláška po termíne
na MS

Článok

Čiastka

o.53.3

150 euro za
prihlášku

Termín zaplatenia

Platba pre

Platí

federácia
počas prihlasovania FIE

Prihláška po termíne
na ostatné súťaže FIE

o.54.4

150 euro
za prihlášku

federácia
počas prihlasovania FIE

Nedostavenie sa
prihláseného
športovca alebo
družstva

o.31.4,
o.33.3,
o.54.5

Prihláška
neprihláseného
šermiara/družstva

o.54.6

Nerešpektovanie
požadovaného počtu
rozhodcov (informácia
poskytnutá
organizátorovi 15 dní
vopred)
Nerešpektovanie
požadovaného počtu
rozhodcov (informácia
poskytnutá
organizátorovi menej
ako 15 dní vopred)

750 CHF
alebo 500
Euro za
športovca
alebo
družstvo
1500 CHF
alebo 1000
euro za
prihlášku

po udelení pokuty

federácia
FIE

po udelení pokuty

organizátor
FIE

o.81.3

750 CHF
alebo 500
Euro za
rozhodcu

Súčasne s
informáciou
organizátorovi

organizátor

federácia

o.81.3

1500 CHF
alebo 1000
Euro za
rozhodcu

Súčasne s
informáciou
organizátorovi

organizátor

federácia

3.2 ZMENY TECHNICKÝCH PRAVIDIEL
t.21.1
Úniky a uhýbanie sú dovolené aj také, pri ktorých sa neozbrojená ruka alebo koleno zadnej nohy
dotknú zeme.
t.42
1. Pri zastavení boja rozhodca krátko analyzuje akcie, ktoré tvorili posledný chod zbraní.
2. Po zistení indikácie zásahu rozhodca rozhodne na základe uplatnenia pravidiel, ktorý šermiar bol
zasiahnutý, či obaja (v korde) alebo či žiadny zásah nebude pridelený. (čl. t.55 a ďalšie, t.64 a ďalšie,
t.74 a ďalšie)
3. Video rozhodovanie
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a) Video rozhodovanie je povinné vo všetkých troch zbraniach GP, súťažiach SP družstiev, MS,
majstrovstvách zón a kvalifikačných súťažiach pre OH.
i) Pre súťaže GP jednotlivcov musí byť video rozhodovanie od momentu, keď časový program dovolí
šermovať na 4 planšoch a v každom prípade počnúc tabuľkou 64 šermiarov.
ii) Pre súťaže SP družstiev je video rozhodovanie povinné od tabuľky 32 družstiev vrátane stretnutia
o 3. miesto, ale nie pre ostatné stretnutia o umiestnenie.
iii) Pre súťaže jednotlivcov a družstiev na MS seniorov je video rozhodovanie povinné od začiatku
súťaže, čo si vyžaduje vybavenie 8 planšov video systémom.
b) Odvolanie sa
i) V jednotlivcoch šermiar smie:
* v skupinách pri použití videa iba jedenkrát v každom zápase
* v zápasoch priamej eliminácie má dve možnosti odvolať sa na video rozhodnutie
Ak rozhodca príjme odvolanie sa šermiara, ktorý požiadal o video rozhodnutie, tento získa právo na
ďalšie odvolanie
ii) V družstvách majú šermiari nárok na odvolanie sa jedenkrát v každej štafete a získajú ho späť, ak
rozhodca príjme ich odvolanie.
iii) Pri žiadosti o video rozhodnutie sa rozhodca premiestni k delegátovi rozhodcov, spolu si znovu
pozrú video a po konzultácii s delegátom vydá rozhodca svoje konečné rozhodnutie.
c) V konvenčných zbraniach ak svietia dve svetlá, rozhodca sa musí povinne pozrieť na monitor pre
prijatím rozhodnutia.
d) Na konci zápasu ak je skóre oboch šermiarov vyrovnané musí sa rozhodca povinne pred
rozhodnutím o rozhodujúcom zásahu obrátiť na video rozhodovanie a premiestniť sa k delegátovi.
Spolu si pozrú video a po konzultácii s delegátom rozhodca vydá svoje konečné rozhodnutie, ktoré je
definitívne, bez možnosti znovu konzultovať video.
e) Na monitoroch (toho pri rozhodcovi aj delegáta rozhodcov) prebehne zopakovanie poslednej akcie
najskôr pri reálnej rýchlosti a potom spomalene na 20%.
f) V každej chvíli má delegát rozhodcov možnosť požiadať rozhodcu, aby si znova prehodnotil
rozhodnutie.
g) Na základe žiadosti o video jedným zo šermiarov, vydané rozhodnutie je definitívne a druhý
šermiar nesmie žiadať verifikáciu tej istej akcie.
h) Osoby, ktoré sledujú rozhodnutie rozhodcu nemusia byť nutne členovia Rozhodcovskej
komisie. Pri MS je to vedúci delegát pre rozhodovanie, ktorý určí túto alebo tieto osoby. Pri súťažiach
GP je to delegát Rozhodcovskej komisie, ktorý určí tieto osoby.
Ruší sa :
t.70.4
Články t.70.5 a t.70.6 sa stávajú článkami t.70.4 a t.70.5
3.3 ZMENY PRAVIDIEL PRE MATERIÁL.
m.32.5
Naviac, elektrický odpor tohto vedenia (medzi dvomi krokosvorkami alebo krokosvorkou a bodovaným
miestom) nesmie presahovať 1 Ohm.
m.33.4
Vodivé plátno musí zodpovedať spresneným podmienkam kontroly (čl. m.28.5).
Preklad: Július Králik, SŠZ
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