Preklad zásadných zmien prijatých FIE a Kongresom FIE 2005, ktoré vstupujú do platnosti
v novej sezóne 2006 - 2007.
1) Prihlášky a akreditácia doprovodu na majstrovstvách sveta.
Odteraz platí, že menovité prihlášky doprevádzajúcich funkcionárov na MS musia byť
realizované cestou webovej stránky FIE národnými federáciami. Táto funkcia je dostupná po
prihlásení v menu „súťaže“ (competitions), „prihlášky“ (entries). V tom istom menu sa
nachádza aj podrobný návod, ako postupovať pri prihlasovaní.
2) Skúšky rozhodcov. Už od sezóny 2005 - 2006 sú rozhodcovské skúšky stanovené
nasledovne:
- jedny rozhodcovské skúšky v každej zóne do roka na základe žiadosti konfederácie
predloženej FIE. Tieto skúšky budú otvorené pre všetkých kandidátov z danej zóny
a budú sa konať pred majstrovstvami zóny
- ak niektorá konfederácia nebude organizovať skúšky alebo ak naopak jedna alebo
viacero konfederácií potrebuje uskutočniť druhé skúšky, organizácia týchto skúšok
bude zverená federácii, ktorá ponúkne najlepšie výhody pre kandidátov
- na zníženie výdavkov organizátorov skúšok a umožniť im koncentrovať sa na
výhodné podmienky pre kandidátov všetky výdavky skúšajúcich (letenky, hotel a per
diem) budú hradené z FIE
- kandidatúry možno predkladať iba na súčasne platných formulároch pre rozhodcovské
skúšky, ktoré musia prísť na sekretariát FIE najneskôr 2 mesiace pred plánovaným
termínom skúšok. Požaduje sa, aby národné federácie predkladali návrhy iba
najlepších kandidátov, ktorí musia byť držiteľmi národnej licencie.
- počet účastníkov je obmedzený na 15 denne. Skúšky vo fleurete a šabli sú rozdelené
na dve časti: praktickú a teoretickú časť. Kandidáti musia uspieť v oboch častiach.
Skúšky v korde majú iba jednu časť.
- je povinnosťou zúčastniť sa prípravného stretnutia pre kandidátov, ktoré predchádza
rozhodcovské skúšky.
- podrobný dokument o procese rozhodcovských skúšok bol zaslaný na národné
federácie
- poplatok za skúšku je 60 EUR na skúšku (ak sa kandidát predstaví v troch zbraniach
zaplatí 3 x 60 EUR). Poplatok za licenciu FIE tohto kandidát nie je v tom zahrnutý.
Tieto sumy platia okamžite, ale nemajú retroaktívny účinok a uplatňovať sa budú iba
pri nových prihláškach.
3) Aktualizácia článku o.54
Na základe rozhodnutia Kongresu 2005 sa mení článok o.54.1, položka e) nasledovne:
Ak sa nedostaví prihlásený šermiar na súťaž, jeho federácia alebo chybujúce družstvo
budú potrestaní pokutou 750 CHF/500 EUR, ktoré sa zaplatia pre FIE, okrem prípadu
skutočne preukázaného zranenia alebo zásahu vyššej moci..
Rovnakým spôsobom sa upraví článok o.31.4 v sezóne 2006 - 2007, pri realizácii
prihlasovania cestou webovej stránky FIE na všetky svetové poháre juniorov, seniorov,
satelity a majstrovstvá sveta.
Menovité prihlášky šermiarov a prípadných náhradníkov, ako aj prihlášky družstiev sa
musia uskutočňovať cestou internetovej stránky FIE najneskôr 15 dní pred súťažou (8
dní pri satelitných súťažiach).
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Od konečného dátumu pre prihlášky uvedeného na internete nebude možné žiadne
ďalšie prihlásenie ani odhlásenie s výnimkou zranenia alebo zásahu vyššej moci riadne
preukázanej.
Avšak pred utorkom, ktorý predchádza súťaž:
- môže byť nahradený šermiar iným. O toto musí národná federácia písomne požiadať
(fax alebo e-mail) FIE.
- jeden alebo viac šermiarov možno dodatočne prihlásiť po zaplatení pokuty 150 EUR
za šermiara. O takúto možnosť musia národné federácie písomne požiadať (faxom
alebo e-mailom) FIE súčasne so zaslaním potvrdenia o bankovom prevode sumy
zodpovedajúcej pokute.
4) Článok o. 65. Počet kvalifikovaných družstiev je 16 v závislosti od oficiálneho rebríčka
FIE a k tomu 16 družstiev podelených medzi zóny podľa oficiálneho rebríčka FIE
nasledovne: 6 z Európy, 4 z Ameriky, 4 z Ázie - Oceánie a 2 z Afriky.
Pokiaľ krajina organizátora nemá kvalifikované družstvo dostane z úradnej moci
jedno miesto medzi 16 družstvami na úkor zóny.
Ak sa niektoré družstvo nezúčastní kvalifikuje sa na jeho miesto nasledujúce
družstvo.
5) Článok o. 78. Pri súťažiach Grand Prix bude jeden z členov DT menovaný Výkonným
výborom FIE s ohľadom na geografickú blízkosť. Ak takú osobu má krajina organizátora
FIE ju bude menovať.
6) Článok o. 79. Na súťaže kategórie A jednotlivcov, juniorov i seniorov, môže v každej
zbrani prihlásiť federácia maximálne 12 šermiarov. Krajina organizátora (súťaže
v Európe) môže prihlásiť do 20 šermiarov a k tomu počet šermiarov potrebných na
doplnenie skupín.
Pre súťaže mimo Európy môže krajina organizátora prihlásiť až 30 šermiarov
a k tomu počet šermiarov potrebných na doplnenie skupín.
Pre súťaže GP je účasť obmedzená na maximálne 8 šermiarov v danej zbrani a na krajinu.
Krajina organizátora môže prihlásiť maximálne 20 šermiarov vrátane tých, ktorí sú
potrební pre doplnenie skupín.
7) Články o. 83 a o. 84. Zrušenie poradia Svetový pohár juniorov, seniorov, družstiev.
Víťaz (šermiar na prvom mieste) každého oficiálneho rebríčka FIE seniorov bude
vyhlásený na konci Majstrovstiev sveta alebo OH.
Víťaz (šermiar na prvom mieste) každého oficiálneho rebríčka FIE juniorov bude
vyhlásený na konci Majstrovstiev sveta juniorov.
Víťaz (družstvo na prvom mieste) každého oficiálneho rebríčka FIE družstiev bude
vyhlásený na konci Majstrovstiev sveta alebo OH.
Článok 83. Oficiálny rebríček FIE jednotlivcov.
Princíp
Do oficiálneho rebríčka FIE sa započíta 6 najlepších výsledkov na súťažiach Svetového
pohára alebo Grand Prix, na ktorých sa šermiar zúčastnil s obmedzením 3 na jednom
kontinente, k tomu Majstrovstvá sveta alebo Olympijské hry a majstrovstvá zóny.
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Do oficiálneho rebríčka FIE juniorov sa započíta 6 najlepších výsledkov na súťažiach
Svetového pohára juniorov, na ktorých sa šermiar zúčastnil s obmedzením 3 na jednom
kontinente, k tomu Majstrovstvá sveta juniorov a majstrovstvá zóny juniorov.
Bodové hodnotenie:
Grand Prix FIE a majstrovstvá zóny majú koeficient násobenia 2.
Článok o.84. Oficiálny rebríček FIE družstiev.
Do oficiálneho rebríčka FIE družstiev sa započítajú 4 najlepšie výsledky na súťažiach
Svetového pohára družstiev s obmedzením 2 výsledkov na jednom kontinente, k tomu
Majstrovstvá sveta alebo Olympijské hry a majstrovstvá zóny.
8) Zmeny Administratívnych pravidiel FIE.
Nasledovné články Administratívnych pravidiel FIE sa menia a platia od začiatku sezóny
2006 - 2007.
a) Majstrovstvá zón.
2.4.1.1 Kadetské/juniorské majstrovstvá zóny sa musia uskutočniť mimo obdobia SPJ (od 15.
apríla do 30. augusta)
2.4.1.2 Seniorské majstrovstvá zón sa nesmú konať v období SP (od 1. decembra do 30. júna)
2.4.1.3 Rozhodcovia a oficiálni funkcionári sú menovaní FIE.
b) Juniorské svetové poháre.
2.5.1.1 Členská federácia môže organizovať iba jednu súťaž SPJ v každej zbrani.
2.5.1.5
2.5.4

2.5.6

Súťaže juniorov sú limitované na sériu 14 turnajov v zbrani.
Kalendár nasledujúcej sezóny sa definitívne ustaľuje počas zasadnutia Výkonného
výboru FIE, ktoré nasleduje po zasadnutí ku kalendáru. Okrem zásahu vyššej moci
(ako sú prírodné katastrofy, vnútroštátne nepokoje, hospodárske krízy ...) alebo ak je
to v prospech šermu a FIE, každá zmena dátumu, miesta alebo zrušenie súťaže po
tomto zasadnutí bude mať za následok zrušenie danej súťaže v nadchádzajúcom roku.
S výnimkou zásahu vyššej moci (ako sú prírodné katastrofy, vnútroštátne nepokoje,
hospodárske krízy ...) alebo ak je to v prospech šermu a FIE každé zrušenie súťaže
menej ako 2 mesiace pred dátumom v kalendári bude mať za následok zrušenie tejto
súťaže v nasledujúcom roku a pokutu 7. 500 CHF na zaplatenie FIE, ako aj uhradenie
organizátormi leteniek zakúpených ako nezrušiteľné alebo nevymeniteľné, na základe
dokladu o zaplatení.

c) Kapitola 7 Administratívnych pravidiel FIE.
Pozorovatelia, oficiálni činovníci a rozhodcovia na SP, GP a MS obdržia denné dávky vo
výške 80 EUR (alebo ich náhradu) denne.
Preložil: Július Králik, SŠZ
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