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111 federácií sa zúčastnilo na Kongrese, z nich bolo 101 prítomných a 10 zastúpených
1) Všeobecné
1.1 Schválenie správy z Kongresu 2009 v Palerme (ITA)
Správa z Kongresu 2009 bola schválená.
1.2 Výročná správa 2010 Výkonného výboru (1. Semester)
Výročná správa VV bola schválená.
1.3 Finančná správa, audit 2009/2010, správa audítorov
Finančná správa, audit 2009/2010 a správa audítora boli schválené.
1.4 Odsúhlasenie rozpočtov a činnosti VV a audítorov.
Čerpanie rozpočtu a činnosť VV a audítorov boli schválené.
1.5 Rozpočet 2011/2012
Bol schválený rozpočet na obdobie 2011/2012
1.6 Menovanie audítorov
Audítorská spoločnosť Ernst a Young bola schválená na ďalší rok
1.7 Pridelenie Majstrovstiev sveta
- Veteráni 2011: Maroko
- J/K 2012: Moskva (RUS)
- Veteráni 2012: niet kandidáta
- Družstvá 2012: Kiev (UKR)
- Seniori 2013: Budapest (HUN)
1.8 Pridelenie Kongresu FIE
Organizácia Kongresu FIE 2011 bola pridelená mestu Philadelphia (USA).
Federácia Brazílie informovala o svojej kandidatúre na 2013 a federácia Maďarska
oznámila, že by tiež mohla kandidovať na rok 2013
1.9 Nové federácie (spolu 142)
Kongres vyhlásil za definitívne prijaté nasledovné národné federácie:
Rovníková Guinea (GEQ)
Líbya (LBA)
Nepál (NEP)
Antiga a Barnados (ANT)
Bahamy (BAH)
Bermudy (BER)
Dominika (DMA)
Guayana (GUY)

2

2) Zmeny Stanov FIE
Nasledovné zmeny článkov Stanov boli prijaté a vstupujú do platnosti okamžite, ak to
nie je uvedené ináč:
2.1.1 V článku 2.1.1 pridať nasledovný text:
„V prípade, že MOV príjme sankčné opatrenie alebo zákaz voči NOV na ochranu
olympijského hnutia a z dôvodu porušenia Charty MOV, Výkonný výbor FIE môže prijať
dočasné opatrenia, ktoré považuje za primerané na obranu princípov a hodnôt uvedených
v jeho Stanovách, vrátane úplnej alebo čiastočnej suspenzácie členstva s dôsledkami
a rozsahom, ktorý považuje za primerané, voči národnej federácii daného NOV. V každom
prípade opatrenie bude prijaté po tom, ako dostane dotknutá národná federácia možnosť na
vypočutie a musí byť prijaté nasledujúcim Kongresom. VV FIE bude oprávnený na nájdenie
riešenia záležitostí týkajúcich sa šermiarov a rozhodcov, ktorí zastupovali túto národnú
federáciu.“
2.1.2 Čestní členovia
a) Nominácia
Vymazať:
Okrem národných federácií môže FIE tiež prijať čestných členov.
Doplniť:
Všetky kandidatúry musia byť predložené národnou federáciou alebo členom VV FIE 3
mesiace pred Kongresom, ktorý nasleduje po volebnom Kongrese.
b) Pred Kongresom, ktorý nasleduje po volebnom Kongrese FIE ...
Nový text:
Komisia pre čestné členstvo sa vytvára:
• Z čestných členov prítomných na Kongrese
Komisia sa stretne počas Kongresu, ktorý nasleduje po volebnom Kongrese a rozhodne
tajným hlasovaním .......
2.2.2 Práva a povinnosti čestných členov
a) Čestní členovia FIE majú právo zúčastniť sa na Kongrese FIE. Ak nie sú delegovaní ich
národnou federáciou, aby tam reprezentovali majú iba poradný hlas t.j. nemajú právo
hlasovať.
b) Majú tiež právo zúčastniť sa zasadnutí všetkých komisií FIE, ale iba s poradným hlasom.
3.3.3 Mandát na zastupovanie.
Treba vymazať text „...alebo čestným členom“ na všetkých miestach v pôvodnom texte
článku.

3.6.2 Doplniť v druhom odseku:
Výkonný výbor môže rozhodnúť o tom, že voľby sa uskutočnia elektronicky a v takom
prípade bude o tom informovať členské federácie.
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Ak sa hlasovanie neuskutoční elektronicky, musí sa uskutočniť v oddelenom priestore
..(pokračuje pôvodný text)
4.1.2 Vymazať “alebo čestným členom”, “- iba jeden kandidát môže byť navrhnutý každým
čestným členom na každé miesto.“ a „alebo čestným členom“.
4.1.3. Tento článok teba vymazať.
4.3.1 Člen Výkonného výboru, ktorý bol zvolený, nemôže byť prezidentom konfederácie
alebo členom niektorej komisie.
Doplniť:
Členovia Výkonného výboru (v zmysle článkov 5.2.1 a 5.2.4) nemôžu byť členmi komisií FIE.
V platnosti od Kongresu FIE 2012.
4.4.2 Vymazať poznámku o Disciplinárnej komisii z článku 4.4.2.
4.5.8 Iba jedna hlasovacia urna bude zabezpečená pre všetky zbrane v celom priebehu
všetkých šiestich súťaží jednotlivcov.
Platné od volieb pri MS 2013.
4.5.9 Hlasovanie bude k dispozícii pre všetky zbrane počas konania súťaží jednotlivcov a to
od začiatku eliminačných zápasov a začne na poludnie v prvom dni MS a skončí sa na
poludnie v posledný deň MS.
V platnosti od volieb na MS 2013.
4.5.12 VV na svojom prvom zasadnutí po týchto MS vyberie jedného športovca v každej
zbrani a nominuje 6 športovcov, zásadne z návrhu predloženého ich národnými federáciami.
Športovci sú nominovaní na obdobie 4 rokov, každá krajina môže mať iba jedného zástupcu
v Komisii športovcov. Ak to umožnia kandidatúry musia byť v komisii zastúpené všetkých 6
zbraní a 4 zóny – Európa, Amerika, Afrika a Ázia/Oceánia.
V platnosti od volieb na MS 2013.
4.6 Pridať nový názov k bodu 4.6 Výber Disciplinárnej poroty
Do platnosti vstúpi pri Kongrese 2012.
4.6.1 Členovia Disciplinárnej poroty (DP) budú osoby, ktoré pôsobili v praxi ako právnici,
sudcovia, arbitri alebo profesori práva.
Do platnosti vstúpi pri Kongrese 2012.
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4.6.2 Kandidáti do DP môžu byť navrhnutí buď členskou federáciou FIE alebo čestným
členom za nasledovných podmienok:
- každá národná federácia môže navrhnúť iba jedného kandidáta DP
- každý čestný člen môže navrhnúť iba jedného kandidáta DP
- kandidát do DP môže byť prezentovaný iba členskou federáciou kandidáta alebo čestným
členom na základe súhlasu jeho členskej federácie
- žiadny kandidát nemôže byť členom VV FIE ani niektorej jej komisie
Do platnosti vstúpi pri Kongrese 2012.
4.6.3 Všetky kandidatúry na výber DP musia prísť do Ústrednej kancelárie FIE, písomne,
aspoň 2 mesiace pre Volebným Kongresom. Kandidatúry musia byť predložené formou
podpisu pod prehlásením doručeným FIE (jedna stránka A4). Formulár musí obsahovať aj
informáciu o jazyku, ktorým hovorí kandidát, ako aj o jeho úrovni alebo kvalifikácii pre DP.
Ústredná kancelária FIE vytvorí zoznam všetkých kandidátov ako aj ich CV a predloží ich na
zasadnutie Výkonného výboru, ktoré sa uskutoční deň po Volebnom Kongrese.
Do platnosti vstúpi pri Kongrese 2012.

4.6.4 VV preverí kandidatúry a vytvorí zoznam členov (bez obmedzenia počtu), ktorí splnili
požiadavky v čl. 4.6.1 a 4.6.3. Ak to bude možné, tento zoznam bude obsahovať aspoň 2
ženy a jedného zástupcu z každej zóny. Vybraní kandidáti budú členmi DP do kongresu,
ktorý nasleduje po Volebnom Kongrese.
Do platnosti vstúpi pri Kongrese 2012.
4.6.5 V prípade, keď bude potrebné konanie DP, Právna komisia FIE alebo jej podvýbor
vytvorený na tento účel, vylúči tých členov DP, ktorí majú konflikt záujmov buď kvôli tomu, že
sú zástupcami zainteresovaných strán alebo preto, že sú zainteresovaní v konflikte v inej
úlohe (t.j. DT, rozhodovanie atď.). Potom vyberie 3 členov disciplinárneho súdu losovaním na
vytvorenie Disciplinárneho Súdu (DS) a jednu ďalšiu osobu, ktorá bude tiež vylosovaná ako
náhradník za niektorého z pôvodných 3 osôb, keď by táto nebola k dispozícii alebo by bola
následne vylúčená pre konflikt záujmov, čo by malo za následok jej vylúčenie z DS.
Právna komisia menuje predsedu DS. Každý člen DS vybraný Právnou komisiou bude
zodpovedný za prerušenie akýchkoľvek vzťahov so stránkami sporu a musí odmietnuť
menovanie do DS, ak tam má konflikt záujmov.
4.6.6 DP je zodpovedná za riešenie všetkých porušení Pravidiel, disciplínu alebo športové
správanie v rámci predpisov FIE, v súlade s Disciplinárnym poriadkom FIE (viď kap. 7),
vyjmúc zvláštne ustanovenia týkajúce sa rešpektovania disciplíny v miestach súťaží, ktoré sa
nachádzajú v čl. t.114ss Pravidiel pre súťaže FIE.
4.6.7 Konanie DP a Právnej komisie pri každej sťažnosti bude prísne dôverné až do vydania
rozhodnutia. Žiadna kópia sťažnosti nebude zaslaná inému ako zainteresovaným stranám,
DP a Právnej komisii.
6.1.1 V článku 6.1.1 zrušiť Disciplinárna komisia.
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6.1.3 Je vytvorená stála Disciplinárna porota (viď 4.6).
Do platnosti vstúpi pri Kongrese 2012.
6.5.4 Vymazať súčasný článok 6.5.4
6.7 Disciplinárna porota
6.7.1 Disciplinárna porota je poverená riešiť všetky porušenia Pravidiel (okrem prípadov
dopingu), disciplíny alebo športového správania v rámci FIE v súlade s disciplinárnym
poriadkom FIE (viď kapitolu 7), ktoré sú predmetom zvláštnych ustanovení týkajúcich sa
disciplíny na miestach súťaží uvádzaných v článkoch t.114 a nasl., Pravidiel pre súťaže FIE.
Kapitola VII Nahradiť Disciplinárna komisia za Disciplinárna porota. (7.1.2 (2-krát), (7.1.4
za (d) nahradiť Komisia slovom Súd – 3-krát), 7.1.7 (2-krát), 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4,
7.2.6 (b) 2., 7.2.11 nahradiť Komisia textom Právna komisia, 7.2.12 (3-krát)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1.1 Disciplinárna porota, vybraná Výkonným výborom...
Do platnosti vstúpi pri Kongrese 2012.
7.2.2 Disciplinárna porota sa vyberá v súlade s článkom 4.6. vyššie.
Do platnosti vstúpi pri Kongrese 2012.
7.2.3 Vymazať prvých 6 odsekov súčasného článku 7.2.3.
Ústredný úrad FIE zašle predsedovi Disciplinárneho súdu do 15 dní sťažnosť, ktorá bola
zaregistrovaná vo FIE. Predseda Disciplinárneho súdu zašle do 15 dní kópiu sťažnosti
dotknutej osobe (osobám) v nej uvádzanú.
7.2.5 Vymazať súčasný článok 7.2.5.
Predseda Disciplinárneho súdu upovedomí obvineného, sťažovateľa a ich federácie
o rozhodnutí (s odôvodnením a trestom) Disciplinárneho súdu. Upovedomenie sa doručí
doporučenou poštou s vyžiadanou potvrdenkou o prevzatí.
Predseda Disciplinárneho súdu zašle kópie o rozhodnutí aj prezidentovi FIE a predsedovi
Právnej komisie.
10.2.1 Kandidatúry na Majstrovstvá sveta, doplniť:
h) Požiadavky na usporiadanie MS veteránov v nasledujúcich rokoch musia prísť do
Ústrednej kancelárie FIE dva roky pred zorganizovaním týchto súťaží.
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10.5 MAJSTROVSTVÁ VETERÁNOV
10.5.1 Organizácia a pravidlá
Organizačné pravidlá, Technické pravidlá a Súťažné pravidlá pre MS veteránov sú
definované v zvláštnych článkoch daných Pravidiel. Pravidlá pre všetky vekové kategórie sú
platné, ak to nie je ináč uvedené v týchto článkoch.

3) ZMENY PRAVIDIEL
Nasledovné zmeny článkov Pravidiel boli prijaté a vstúpia do platnosti 1. Januára 2011
ak to nie je uvedené ináč:
3.1 Zmeny pravidiel organizácie súťaží
o.4. Ústredná kancelária FIE kontroluje činnosť DT na OH, MS a MSKaJ, ako sa to uvádza
v čl. o.63.
o.12 Pri všetkých súťažiach, ktorých formula obsahuje skupiny, tieto skupiny sú zložené zo 7
šermiarov, ak je počet účastníkov deliteľný 7. Ak tomu tak nie je, skupiny budú zložené zo 6
šermiarov ak je počet účastníkov deliteľný 6. V ostatných prípadoch budú skupiny zložené
z 7 a 6 šermiarov. V žiadnom prípade nesú byť skupiny zložené z menej ako 6 šermiarov. Ak
napriek tomu z dôvodu neprítomnosti jedného alebo viacerých šermiarov je jedna alebo viac
skupín zredukovaných na 5 alebo menej šermiarov musia organizátori pridať do týchto
skupín jedného alebo viacerých šermiarov zo skupín so 7 šermiarmi berúc do ohľadu
pôvodné nasadenie šermiarov, ktorí sú nahradení.
o.31.2 Deň pred súťažou musia organizátori zverejniť skupiny, ako aj zoznam vyňatých
šermiarov, najneskôr o 15h00 (miestneho času). Na tento účel musia stiahnuť vstupný súbor
zo stránky FIE najneskôr deň pred súťažou.
o.31.3 Potvrdenie prítomnosti vyňatých šermiarov sa koná v momente prihlásenia šermiarov.
16 skutočne prítomných prihlásených šermiarov, ktorí sú najvyššie nasadení v
najnovšom rebríčku FIE sú vyňatí z predbežnej kvalifikačnej fázy.
o.32.2 Po skončení skupín, 16 najvyššie umiestnených šermiarov na základe všeobecného
indexu (čl. o.19) sú vyňatí z predbežnej tabuľky priamej eliminácie. V prípade zhody medzi
dvomi alebo viacerými šermiarmi na 16. mieste, bude nasledovať baráž na 5 zásahov, ktorá
rozhodne o tom, kto bude klasifikovaný na 16. mieste.
o.33.3 Ak niektorý z nasadených šermiarov, ktorý bol prihlásený nie je prítomný (čl. o.31.)..
o.54.3 Nahradenie šermiara
Až do utorku predchádzajúceho súťaž (polnoc miestneho času v Lausanne) môže byť jeden
šermiar nahradený iným. Na tento účel musí národná federácia poslať na FIE faxom alebo
emailom písomnú žiadosť o nahradenie šermiara.
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o.54.4 Pridanie šermiara po termíne.
Avšak až do utorku predchádzajúceho súťaž (do polnoci miestneho času v Lausanne) jeden
alebo viac šermiarov môže byť pridaných po zaplatení pokuty FIE (čl. o.86 o finančných
trestoch a pokutách) za každé ďalšie prihlásenie.
o.57.3 Majstrovstvá sveta veteránov
Technické riaditeľstvo MS veteránov sa skladá z troch členov rôznej národnosti, jeden z nich
musí byť z krajiny organizátora.
Vstúpi do platnosti pri MS veteránov 2011.
o.81.3 Vložiť: „Ďalších potrebných rozhodcov (nie menej ako 5) zabezpečí organizačný
výbor“ po slovách „..nemusí zabezpečiť žiadnych rozhodcov“, a ďalšia veta začne slovami
„Všetci rozhodcovia budú...“
„Supervizor musí...uplatnenie tohto článku.“ Musí byť premiestnené na koniec riadku článku
o.81.2.
o.87 MAJSTROVSTVÁ SVETA VETERÁNOV
Organizátori musia predložiť program podujatia VV na schválenie.
Vstúpi do platnosti pri MS veteránov 2011
o.88 Prihlášky na súťaže
Prihlášky musia byť zaslané organizátorovi národnou federáciou šermiarov.
Vstúpi do platnosti pri MS veteránov 2011
o.89 Pri MS veteránov sú prihlášky obmedzené na súťaže jednotlivcov na 4 šermiarov
v každej kategórii a na pohlavie, zbraň alebo národnosť.
Vstúpi do platnosti pri MS veteránov 2011
o.90 Vytvorenie skupín
Pri losovaní skupín DT berie do ohľadu nasledujúce kritériá sily:
1. 32 najvyššie umiestnených na predošlých MS bez ohľadu na zmenu vekovej
kategórie;
2. 32 najvyššie umiestnených na posledných Majstrovstvách zóny bez ohľadu na zmeny
vekovej kategórie
3. Všetkých ostatných šermiarov podľa veku počnúc najmladším.
Zadelenie šermiarov do skupín musí byť také, aby boli šermiari rovnakej národnosti rozdelení
do rôznych skupín tak, ako to je možné (presun).
Ak je v ktorejkoľvek kategórii menej šermiarov ako 10, súťaž sa urobí ako jedna skupina.
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Ak je v ktorejkoľvek skupine menej ako 6 šermiarov, budú šermovať so susednou vekovou
kategóriou. Bude však vytvorené samostatné poradie pre túto kategóriu extrapoláciou
z druhej kategórie a to po skončení súťaže.
Ak ja v niektorej kategórii iba jeden šermiar, táto kategória sa ruší.
Vstúpi do platnosti pri MS veteránov 2011
o.91 Trvanie zápasov
Zápasy priamej eliminácie sa šermujú na 10 zásahov alebo skončia, keď uplynú 2
trojminútové sady s jednou minútou na prestávku medzi periódami. Výnimkou je šabľa, kde
sa prvá perióda skončí buď po uplynutí 3 minút alebo keď jeden šermiar dosiahne 5
zásahov.
Vstúpi do platnosti pri MS veteránov 2011
o.92 Rozhodcovia
Zúčastnené krajiny musia upovedomiť aspoň 1 mesiac vopred, či privezú so sebou
požadovaný počet rozhodcov alebo zaplatia pokutu, aby umožnili organizátorom získať iných
rozhodcov.
Vstúpi do platnosti pri MS veteránov 2011
o.93 Pozvanie medzinárodných funkcionárov
1. Každá kandidatúra na organizovanie MS musí byť posúdená na mieste delegátom
menovaným VV na pozvanie kandidátskej federácie.
2. Organizačný výbor MS, ktorý získa všetky štartovné poplatky od zúčastnených
delegácií, musí na vlastné náklady pozvať nasledovných medzinárodných
funkcionárov (spiatočná letenka turistickou triedou, ubytovanie a denné per diem)
a) Prezidenta FIE alebo jeho zástupcu, ktorý predsedá MS a hlavne, kontroluje
hladký priebeh činnosti DT
b) Troch členov DT menovaných VV FIE, z ktorých jeden musí byť z krajiny
organizátora.
c) Jedného člena komisie SEMI FIE menovaného VV FIE.
d) Jedného člena Rozhodcovskej komisie menovaného VV FIE.
e) Jedného člena Lekárskej komisie menovaného VV FIE.
Vstúpi do platnosti pri MS veteránov 2011

3.2 ZMENY TECHNICKÝCH PRAVIDIEL
Nákresy Pridať ku každému nákresu poznámku, že „Tento nákres je iba na vodítkom.
V prípade akejkoľvek pochybnosti citácia príslušného textu má prednosť.“ Ide o nákresy pri
článkoch spomenutých v ďalšom: platný povrch (vo fleurete t.47, v korde t.62 a v šabli t.71).
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t.35.1 Rozhodcovia
Všetky zápasy musia byť vedené rozhodcom, ktorí musí mať licenciu FIE pre danú sezónu.
Z praktických dôvodov národní rozhodcovia, ktorí zaplatili a oznámili svoju kandidatúru na
skúšky rozhodcov FIE sú oprávnení rozhodovať na satelitných súťažiach.
t.37 Nápis pred článkom t.37 sa upraví na „Pridelenie rozhodcov a konzultantov pre video
rozhodovanie.“
Konzultant pre video musí:
a) byť rozhodcom držiteľom licencie FIE pre dotknutý rok
b) absolvovať školenie na asistovanie s videom
c) byť inej národnosti, ako sú šermiari na planši
d) byť inej národnosti ako je hlavný rozhodca
Vstúpi do platnosti od MSKaJ.
t.37.6 Losovanie sa uskutočňuje pomocou počítača pre celú súťaž až do finále. Počítač musí
zaznamenať každé losovanie, aby bolo možné vedieť, ktorí rozhodcovia boli predmetom
každého losovania. Počítač by mal byť tiež schopný udať, či losovanie pre niektorú fázu sa
zopakovalo.
Vstúpi do platnosti od MSKaJ.
t.37.7 V súlade s článkami t.37.2 a t.37.3 pridelenie video konzultantov sa musí uskutočniť
losovaním pri použití počítačového programu. Meno a národnosť video konzultanta musia
tiež byť uvedené na tabuľke skupiny alebo zápasu priamej eliminácie popri mene rozhodcu.
Vstúpi do platnosti od MSKaJ.
t.42

3 Video rozhodovanie

a) Video rozhodovanie je povinné pre všetky tri zbrane na GP, SP seniorov jednotlivcov
a družstiev, MS a OH, Majstrovstvách zón a kvalifikačných súťažiach pre OH. Sú voliteľné
pri MS veteránov.
i) Pre SP jednotlivcov, GP súťaže, Majstrovstvá zón a kvalifikačné súťaže pre OH je video
rozhodovanie povinné a musí sa používať hneď, ako dovolí časový rozpis, aby sa
šermovalo iba na 4 planšoch a v každom prípade od tabuľky T64.
ii) Pri SP družstiev je video rozhodovanie povinné akonáhle časový rozpis súťaže dovolí,
aby sa od T32 smerom dopredu šermovalo na 4 planšoch. Vrátane zápasu o 3. Miesto,
ale nie zápasy o ostatné umiestnenia.
iii) Pri súťažiach jednotlivcov a družstiev na MS je video rozhodovanie povinné vo
všetkých troch zbraniach od chvíle, ako časový rozpis súťaží dovolí, aby sa šermovalo
maximálne na 8 planšov, ktoré sú všetky vybavené video rozhodovaním.
iv) Na súťažiach jednotlivcov na MSKaJ je video rozhodovanie povinné vo všetkých troch
zbraniach od momentu, keď časový rozpis umožní, aby sa šermovalo maximálne na 4
planšoch, ktoré sú všetky vybavené video rozhodovaním.
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Pri súťažiach družstiev v konvenčných zbraniach je video rozhodovanie povinné od T16.
V korde je video rozhodovanie povinné od T8.
v) Pre súťaže jednotlivcov a družstiev na OH je video rozhodovanie povinné vo všetkých
troch zbraniach vo všetkých fázach súťaží.
b) Odvolania
Pri oboch, súťažiach jednotlivcoch i družstiev, iba šermiar na planši je oprávnený požadovať
video prehratie.
i) V súťažiach jednotlivcov má šermiar právo
• V skupinách jedno odvolanie v každom zápase
• V zápasoch priamej eliminácie dve prípadné odvolania sa.
Ak rozhodca súhlasí so šermiarom, ktorý sa odvolal na video rozhodnutie zostáva mu
právo na opätovné odvolanie
ii) V súťažiach družstiev má šermiar právo na odvolanie k video rozhodnutiu v každej
štafete a zostáva im právo na ďalšie odvolanie sa, ak rozhodca prijal ich odvolanie.
iii) V prípade odvolania sa na video rozhodnutie, rozhodca odíde k video konzultantovi,
spolu si pozrú video a po analýze akcie rozhodca vynesie svoje konečné rozhodnutie.
c) Je dovolených maximálne 4 opakovania akcie. Rozhodca si môže vybrať opakovanie
akcie v reálnom čase alebo spomalene, pri rýchlosti, ktorú si vyberie.
d) Pri všetkých zbraniach a v každom čase môže rozhodca konzultovať svoj monitor pred
prijatím rozhodnutia.
e) Ak je skóre šermiarov zhodné na konci zápasu, pre rozhodujúci zásah rozhodca musí
použiť video rozhodovanie pred svojim rozhodnutím okrem prípadu uvedeného v čl.
42.3.d.
f) Video konzultant môže v každej chvíli požadovať, aby rozhodca prehodnotil svoje
rozhodnutie pri použití video rozhodovania.
g) Akonáhle rozhodca spolu s video konzultantom analyzovali akciu, či to bolo:
- Z iniciatívy rozhodcu
- Na požiadanie šermiara
- V prípade zhodného skóre pred rozhodujúcim zásahom
- Na žiadosť video konzultanta
Rozhodnutie urobené rozhodcom je konečné a žiadne zopakovanie tej istej akcie
nesmie byť požadované.
h) Všetko vymazať.

t.87

4. Ak obaja šermiari jasne prejavia neochotu šermovať, rozhodca ihneď povie Stáť!
Neochota šermovať (pasivita)
Ak je jedno z kritérií v ďalšom splnené, ide o pasivitu:
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1.
2.

Časové kritérium: približne jedna minúta šermovania bez zásahu
Absencia kontaktu čepelí alebo prílišná vzdialenosť (väčšia, ako vzdialenosť na
posun-výpad) počas aspoň 15 sekúnd

5. Súťaže jednotlivcov
a) Ak počas dvoch periód zápasu priamej eliminácie obaja šermiari prejavia jasnú
neochotu šermovať, rozhodca priamo prejde k ďalšej perióde bez minúty na
odpočinok.
b) Ak obaja šermiari prejavia jasnú neochotu šermovať počas tretej tretiny zápasu
priamej eliminácie, rozhodca rovno prejde k poslednej minúte šermovania. Táto
posledná minúta sa odšermuje celá, bude rozhodujúca a bude jej predchádzať
losovanie na určenie víťaza, ak by bolo skóre zhodné na konci tej minúty.
6. Súťaže družstiev
a)
b)

Ak prejavia obe družstvá jasnú neochotu šermovať počas stretnutia družstiev,
rozhodca prejde k ďalšiemu zápasu.
Ak obe družstvá prejavia jasnú neochotu šermovať v priebehu posledného
zápasu, rozhodca prejde k poslednej minúte. Táto posledná minúta, ktorá sa
odšermuje celá, bude rozhodujúca a bude jej predchádzať losovanie, ktoré
rozhodne o víťazovi, ak by bolo skóre zhodné po skončení minúty.

t.120 Vymazať riadok 1.1.8 v tabuľke.

3.3 ZMENY MATERIÁLOVÝCH PRAVIDIEL
Nákresy pridajte poznámku pod každý nákres, že „Tento nákres slúži iba ako vodítko.
V prípade akejkoľvek pochybnosti má prednosť príslušný text.
Dotknuté nákresy sa týkajú článkov uvedených v ďalšom. Rozmery a flexibilita
(fleuret m.8.5, pre kord m.16.5 a pre šabľu m.23.5c), nákres špičky kordu (m.19.1),
detaily kordovej špičky (m.19.1.c), elektrická vesta (fleuret m.28.7 a šabľa m.34.5).
m.2.3 Začiatok druhej vety: Pre fleuret a kord musí čiaška obsahovať podušku alebo
vypchávku...
m.5.2 a) Veta začína: Pre fleuret a kord musí byť vnútri čiašky poduška (výplň) dostatočne
široká, aby...
m.5.3 d) Pridať: pri chýbajúcom zabezpečovacom zariadení na zbrani, musí byť
zabezpečovací mechanizmus upevnený na osobnú šnúru.
m.8.5 b) Pridať „(tolerancia +/- 1 g)“ po „A 200 g závažie“.
.
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m.11.4

Pridať: mierka, ktorá sa používa má mať maximálnu toleranciu +/- 0,05 mm.

m.13.1 Vymazať slová „ako aj držanie alebo zadný koniec rúčky.“

m.16.5 b) Pridať: „(tolerancia +/- 1 g)“ za „A 200 g závažie“.
m.19.4 a) Pridať: Používaná mierka má mať maximálnu toleranciu +/- 0,05 mm.
m.19.4 b) Pridať: Používaná mierka má mať maximálnu toleranciu +/- 0,05 mm.
m.23.2 Koniec čepele musí byť zahnutý naspäť alebo vyrobený z jedného kusu materiálu vo
forme gombíka, ktorý pri pohľade od konca má štvorcový alebo pravouhlý rez
minimálne 4 a maximálne 6 mm. Najväčší rozmer nesmie byť vzdialený od konca
čepele viac ako 3 mm. Hrany zahnutého konca alebo gombík musia byť
opracované s polomerom 0,5 mm (minimum) tak, aby boli odstránené všetky ostré
hrany.
Vstúpi do platnosti sezónou 2011-2012.
m.23.5 b) Pridať: „(tolerancia +/- 1 g)“ za „A 200 g závažie“.
m.24.2 Pridať slovo „pozdĺžny“ medzi slovami tak, aby bol text: „je paralelný s pozdĺžnou
osou merného valca“.
m.27.3 treba čítať:
Spôsob pripojenia: elektrický kontakt medzi vodivou vestou a podbradníkom masky musí byť
zabezpečený pomocou kábla bielej alebo svetlej farby s dvomi krokodílmi. Kábel musí byť
uchytený na podbradníku masky jedným krokodílom a na veste druhým. Tento kábel musí
byť dlhý 30 – 40 cm.
m.29.1 b) Pridať: Pri absencii zabezpečovacieho zariadenia nainštalovaného v zbrani musí
byť zabezpečovacie zariadenie uchytené na osobnej šnúre.
m.31.2 Pridať: Pri absencii zabezpečovacieho zariadenia nainštalovaného v zbrani musí byť
zabezpečovacie zariadenie uchytené na osobnej šnúre.
m.32.5 Pridať: Kábel musí byť bielej alebo svetlej farby.
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m.44. 7 Bezdrôtový systém je voliteľný na MS veteránov.

ANNEX A
2.1.2 MASKA S PRIEZOROM
1. Všeobecne
1.1 Použitie masky s priezorom je nepovinné vo všetkých troch zbraniach na súťažiach FIE.
NB: nezahrnuté do Pravidiel: referencia Súrny list FIE 3-10 z 8. Februára 2010, ktorý je stále
platný
1.2 MS veteránov
Používanie masiek s priezorom je opcia na MS veteránov vo všetkých zbraniach.
2.1.2 3. Bezpečnostné štandardy
- S ohľadom na starnutie plastických materiálov, priezor z poly-karbonátu môže byť
používaný iba dva roky, preto sa musí pri výrobe uviezť dátum výroby vo formáte mesiac
(dve číslice) a rok (4 číslice), t.j. 10-2010 a musí to byť uvedené veľmi jasne.

3.4 SÚRNE ROZHODNUTIA
Prihlášky
o.65

1. Pri otvorených MS sú prihlášky obmedzené počtom 4 šermiarov v zbrani, na
federáciu v súťažiach jednotlivcov a na jedno družstvo na zbraň a federáciu v súťaži
družstiev.
Rozhodcovia — súťaže úroveň A a kandidáti na A úroveň a Grand Prix súťaže
o.81

1. Počet rozhodcov FIE kategórie A alebo B (čl. t.35), ktorí musia doprevádzať
družstvá na súťaže juniorov kategórie A sú:
1–4 šermiarov - žiadny rozhodca
5–9 šermiarov – jeden rozhodca
10 alebo viac šermiarov – dvaja rozhodcovia
3 Pre súťaže A kategórie, Grand Prix a SP družstiev navrhne 7 rozhodcov
Rozhodcovská komisia FIE, ktorí budú menovaní Výkonným výborom FIE a delegácie
nemajú povinnosť priviezť žiadnych rozhodcov. Títo 7 rozhodcovia budú hradení
organizátormi, ktorým na oplátku zostane štartovné.
Svetový pohár družstiev
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o.82

2 Princípy
a) Turnaj SP družstiev sa skladá z maximálne 5 súťaží (až do prvého miesta), ktoré majú byť
organizované, ak možno, na všetkých kontinentoch. Body budú pridelené na konci každej
súťaže.
Svetový rebríček jednotlivcov

o.83

1 oficiálny rebríček FIE jednotlivcov

a) Princípy
Oficálny otvorený rebríček FIE berie do úvahy 5 najlepších výsledkov zo SP, GP alebo
satelitnych súťaží, na ktorých šermiar štartoval, bez ohľadu na kontinent, k tomu MS alebo
OH a Majstrovstvá zóny.
b) Oficiálny rebríček FIE juniorov berie do úvahy 6 najlepších výsledkov v SPJ, na ktorých
šermiar štartoval, bez ohľadu na kontinent, k tomu MSJ a Majstrovstvá zóny juniorov.
o.83
2 Škála bodov
b) Body získané na súťažiach SP jednotlivcov kategórie A sa násobia koeficientom 1,0.
c) Body získané na GP FIE a Majstrovstvách zóny sa násobia koeficientom 1,5.
d) Body získané na Otvorených MS a na MSJ sa násobia koeficientom 2,5.
e) Body získané na OH jednotlivcov sa násobia koeficientom 3. Na OH sa prideľuje za 4.
miesto 54 bodov.
o.84

1 Oficiálny rebríček FIE družstiev

a) Princíp
Oficiálny rebríček FIE družstiev berie do úvahy 4 najlepšie výsledky družstva na súťažiach
SP družstiev bez ohľadu na kontinent a k tomu Otvorené MS alebo OH a Majstrovstvá zóny.
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