Medzinárodný Šermiarsky Zväz (FIE)
Obežník č. 6-2006.
9. júna 2006
Vážené dámy a vážení páni!
1. Nová adresa a sídlo FIE:
14. júla 2006, sa FIE sťahuje do nového sídla, do domu medzinárodných športov (Maison du Sport International).
Teda dňa 14. júla bude naša telefónna linka, fax a tiež e-mail nepoužiteľná.
Za vaše porozumenie vopred ďakujeme.
Naša nová adresa a sídlo od 17.júla.2006:

Fédération Internationale d’Escrime
Maison du Sport International
Avenue de Rhodaine 54
CH-1007 LAUSANNE – Suisse

Naše telefónne čísla a čisla faxu a podobne aj e-mailové adresy sa nemenia, ostávajú pôvodné.
Prosíme Vás, aby ste oboznámili Vašich partnerov so zmenou adresy FIE.
2. Pripomenutie uznesení kongresu FIE v roku 2005.
Ako je známe, na kongrese FIE v roku 2005 sa prijali také uznesenia vzťahujúce sa na Pravidlá súťaží FIE, ktoré
treba od sezóny 2006-2007 používať (aplikovať).
článok o.83 a o.84:
Zrušenie seniorského a juniorského svetového pohára a svetových pohárov družstiev.
FIE vyhlasuje víťazov (prvých vo všetkých oficiálnych rebríčkoch FIE) na konci Majstrovstiev sveta,
respektíve na konci olympijských hier.
FIE vyhlasuje víťazov (prvých vo všetkých oficiálnych juniorských rebríčkoch FIE) na konci Juniorských
Majstrovstiev Sveta.
FIE vyhlasuje víťazné družstvo na konci Majstrovstiev sveta, respektíve na konci Olympijských hier.
článok o.54:
Prihlášky na seniorské a juniorské Svetové poháre a satelitné turnaje.
Menovitú prihlášku šermiarov a eventuálnych náhradníkov treba zaslať najneskôr 15 dní pred konaním turnaja
(pri satelitných turnajoch 8 dní) na Internetovú stránku FIE.
Po vypršaní lehoty na prihlásenie sa na stránke FIE nedá zaslať, žiadna ďalšia prihláška respektíve odhláška
(výnimkou sú zranenia, alebo riadne zdôvodnená „vis major” udalosť.
A zároveň pred utorkom predchádzajúcim súťaži
-

Môže byť šermiar nahradený iným šermiarom. Túto zmenu musia národné zväzy žiadať od FIE písomne
(faxom, alebo e-mailom).

-

2 - jeden, alebo viac šermiarov je možné dodatočne prihlásiť, v tomto prípade treba FIE zaplatiť pokutu 150
Euro. Národné zväzy musia písomne (faxom, alebo e-mailom) žiadať FIE o dodatočné prihlásenie pretekárov a
súčasne musia priložiť kópiu dokladu o zaplatení pokuty na účet FIE.

článok o.65:
Podľa oficialneho rebríčku FIE môže štartovať prvých 16 družstiev, ak súčasne 16 družstiev na základe zón z
oficiálneho rebríčka FIE na základe nižšie uvedeného zadelenia:

6 z Európy
4 z Ameriky
4 z Azie a Oceánie
2 z Afriky.
Usporiadateľ ak sa jeho družstvo nenachádza v uvedenom kľúči, dostáva jedno miesto zo 16 družstiev ktoré
majú umožnený štart na základe zón.
Ak niektoré družstvo z kvalifikovaných neštartuje, má možnosť štartu nasledujúce družstvo z oficiálneho
rebríčka FIE podla vyššie uvedených pravidiel.
článok o. 78:
Na turnaje Grand Prix jedného člena Directoire Technque, berúc do ohľadu zemepisnú vzdialenosť vymenuváva
Výkonný Výbor FIE. Ak usporiadajúca krajina disponuje takouto vyhovujúcou osobou, tak FIE vymenuváva jeho.
článok o.79:
Národné zväzy, ktoré sú členmi FIE môžu na juniorské a seniorské svetové poháre prihlásiť maximálne 12
šermiarov. Usproriadateľská krajina (na Európskych súťažiach) môže prihlásiť max 20 pretekárov na
doplnenie skupiny na potrebný počet.
Na súťažiach mimo Európy môže doplniť usporiadateľská krajina skupiny na potrebný počet do počtu max.
30 šermiarov z usporiadateľskej krajiny.
Na turnajoch Grand Prix sa môžu národy zúčastniť maximálne 8 šermiarmi. Usporiadateľ môže prihlásiť
maximálne 20 šermiarov vrátane pretekárov potrebných na doplnenie skupín.
článok o.83:
Oficiálny rebríček FIE
Princíp:
Do Oficiálneho rebríčka FIE sa počítajú výsledky zo 6 Svetových pohárov, alebo Grand Prix turnajov, v ktorých
dosiahol šermiar najlepšie výsledky, z ktorých môžu byť maximálne 3 z toho istého kontinentu, okrem toho
výsledky dosiahnuté na Majstrovstvách sveta, alebo Olympijských hrách
a výsledky dosiahnuté na
Majstrovstvách Zón.
Do Oficiálneho juniorského rebríčka FIE sa počítajú výsledky zo zo 6 Svetových pohárov, v ktorých dosiahol
šermiar najlepšie výsledky, z ktorých môžu byť maximálne 3 z toho istého kontinentu, okrem toho výsledky
dosiahnuté na Juniorských Majstrovstvách sveta a výsledky dosiahnuté na Juniorských Majstrovstvách Zón.
Stanovenie bodového hodnotenia:
Na turnajoch Grand Prix a Majstrovtvách zón a Juniorských Majstrovstvách zón treba dosiahnuté bodové
ohodnotenie násobiť číslom 2.
-

3 -

článok o. 84:
Oficiálny rebríček družstiev FIE
Pri oficiálnom hodnotení družstiev FIE sa berú najlepšie 4 výsledky družstva, z ktorého môžu byť z rovnakého
kontinentu maximálne 2 výsledky, a súčasne sa zarátavajú výsledky dosiahnuté na Majstrovstvách Sveta, alebo
Olimpijských hrách a výsledky dosiahnuté na Majstrovstvách Zón.

René ROCH
Prezident FIE

