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KAPITOLA 1. SÚŤAŽE 

 

o.1 Oficiálne súťaže FIE sú organizované podľa nasledovných pravidiel: 

 

o.2  1. Oficiálnych súťaží FIE sa môžu zúčastniť všetci šermiari (jednotlivci alebo skupiny) 

všetkych členských krajín FIE.  

 

2. Každý súťažiaci alebo delegovaný zástupca, bez ohľadu na status, je povinný mať 

licenciu pre príslušnú sezónu (čl. Štatút FIE, Kapitola IX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPITOLA 2. RIADIACE A KOTROLNÉ ORGÁNY 

 

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

 

o.3.  Organizačný výbor je skupina ľudí zodpovedná za organizáciu súťaže. 

 

SEKRETARIÁT FIE 

 

o.4.  Sekretariát FIE kontroluje aktivity Technického riaditeľstva (ďalej aj „TR“) na 

Olympijských hrách, Majstrovstvách sveta a na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov, 

ako je uvedené v Článku o.63. 

 

 

TECHNICKÉ RIADITEĽSTVO 

 

o.5.  Technická organizácia sútaží je zverená Technickému riaditeľstvu, jeho funkcie a rozsah 

činností sú uvedené v Pravidlách (čl. t.97, o.56-62).  

 

 

VEDĽAJŠÍ ŠPECIALIZOVANÝ PERSONÁL 

 

o.6.  Organizačný výbor ustanoví: 

 

 1. Zapisovateľov a meračov času 

  

Organizátor, na vlastnú zodpovednosť, ustanoví zapisovateľov, ktorých povinnosťou bude 

viesť výsledkový záznam pre zápas, skupinu alebo stretnutie a aktualizovať výsledkové 

tabule, a meračov času, ktorých povinnosťou bude sledovať čas trvania zápasov (čl. 

t.30ss). 

 

Pre finále môže Technické riaditeľstvo ustanoviť delegáta alebo rozhodcu, nezávislého ak 

je to možné, ktorý dohliada na merača času, zapisovateľa a na osobu zodpovednú za 

bodovacie zariadenie.  

 

2. Organizačný výbor musí vybrať kvalifikované osoby, ktoré dôsledne sledujú 

signalizáciu zariadenia tak, aby boli schopné poradiť rozhodcovi, čo zariadenie zachytilo, a 

varovať ho, hoci aj počas trvania zápasu, o akejkoľvek abnormálnej aktivite, ktorá sa môže 

vyskytnúť.  

 

 3. Experti 

 

a) pre každú súťaž je Organizačný výbor povinný ustanoviť expertov pre elektrické 

zariadenia. Na týchto expertov dohliada Technickým riaditeľstvom.  

 

b) Títo experti môžu byť dopytovaní rozhodcami alebo Technickým riaditeľstvom, 

osobitne alebo spoločne, na všetky otázky súvisiace s elektrickými zariadeniami.  

 

c) Členovia komisie pre elekrické zariadenia a vybavenie FIE (SEMI), ktorí sú 

prítomní, sú ex officio kvalifikovaní pôsobiť ako experti.  

 



  

  

 4. Opravári 

 

Pre každú súťaž musí Organizačný výbor zabezpečiť prítomnosť zodpovedných 

opravárov, ktorých úlohou je opraviť závady na elektrických zariadeniach a, pokiaľ 

možno, na osobnom elektrickom zariadení šermiarov.   

 

 

KONTROLA VYBAVENIA  

 

o.7.   Kontrola vybavenia organizátora, ako aj vybavenia šermiarov, musí byť vykonaná podľa 

pravidiel nachádzajúcich sa v Materiálových pravidlách, a to kvalifikovanou osobou 

ustanovenou Organizačným výborom. Ak sú prítomní ustanovení členovia Komisie SEMI, 

táto činnosť musí byť vykonaná tímito členmi alebo pod ich kontrolou.  

 

 

 

 

 

KAPITOLA 3. PRIHLÁŠKY NA SÚŤAŽ 

 

o.8.  Prihlášky musia byť zaslané organizátorovi národnou federáciou súťažiacich (pre 

Olympijské hry národnými olympijskými výbormi). 

 

 

 

 

KAPITOLA 4. ČASOVÝ ROZPIS 

 

o.9 1. Program musí byť zverejnený, vyhlásený a rešpektovaný a musí brať v úvahu čas 

potrebný pre šermiarov na odpočinok medzi zápasmi. Mal by byť zorganizovaný tak, aby 

žiaden šermiar nebol povinný zúčastniť sa na súťaži dlhšie ako 12 hodín z 24. V každom 

prípade sa žiadna skupina, zápas alebo stretnutie nesmie začať po pólnoci alebo v čase, ak 

možno s určitosťou predpokladať, že skončí po pólnoci.  

 

2. Akýkoľvek program sa prijal, finále musí začať v taký čas, aby vzhľadom na lokálne 

zvyky bolo zabezpečené, že výsledky budú komunikované médiám v dostatočnom 

predstihu pre zverejnenie.  

 

3. V časovom rozpise musia organizátori zabezpečiť dostatočný priestor na vykonanie 

kontroly šermiarskeho vybavenia, t.j. minimálne jeden deň pre každú zbraň.  

 

 

o.10  Rozpis prvého kola v súťaži jednotlivcov a skupín na Majstrovstvách sveta a 

Olympijských hrách musí byť zverejnený najneskôr do 16:00 dňa predchádzajúceho 

súťaži (čl. t.123). 

 

 

 

 



KAPITOLA 5. SÚŤAŽE JEDNOTLIVCOV 

 

o.11.  Súťaže jednotlivcov sa môžu organizovať: 

 

a) Priamou elimináciou so smiešaným systémom, ktorá je tvorená jedným kolom skupín 

a predbežnou tabuľkou priamej eliminácie, nasledovaným hlavnou tabuľkou priamej 

eliminácie 64 šermiarov, z ktorých sa kvalifikuje 8 alebo 4 šermiarov pre priamu 

elimináciu vo finále.  

 

b) Priamou elimináciou so smiešaným systémom, ktorá je tvorená jedným kolom skupín, 

nasledovaným tabuľkou priamej eliminácie, v ktorej sa kvalifikuje 8 alebo 4 šermiarov pre 

priamu elimináciu vo finále.  

 

c) Priamou elimináciou v celej súťaži. (Tento systém, použiteľný na Olympijských 

hrách, je obsiahnutý v prílohe.)  

 

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE SKUPINOVÉ KOLO 

 

o.12. 1. Vo všetkých súťažiach, ktoré obsahujú skupinové kolo, budú tieto skupiny 

pozostávať zo 7 šermiarov, pokiaľ je počet účastníkov deliteľný 7. V opačnom prípade 

budú skupiny tvorené v počte 7 a 6. V žiadnom prípade nesmie skupinu tvoriť menej ako 6 

šermiarov. 

 

Pokiaľ však z dôvodu neprítomnosti jedného alebo viacerých šermiarov, bude jedna alebo 

viac skupín zredukovaná na 5 alebo menej šermiarov, je organizátor povinný pridať do 

týchto skupín jedného alebo viac šermiarov z iných skupín, ktoré majú 7 šermiarov. Musí 

pritom vziať do úvahy pôvodné poradie nasadzovaných šermiarov.  

 

2. Na súťažiach Svetového pohára môže usporiadateľská krajina pridať nevyhnutný 

počet domácich šermiarov do všetkých skupín tak, aby mali 7 šermiarov.  

 

Zloženie skupín 

 

o.13. 1. Skupiny sú zložené tak, aby brali v úvahu najnovší oficiálny ranking (rebríček) FIE a 

losovaním šermiarov, ktorý nie sú v rebríčku.  

 

 2. Rozdelenie šermiarov do skupín musí byť vykonané tak, aby boli šermiari rovnakej 

národnosti v iných skupinách, pokiaľ je to možné.  

 

 3. Poradie šermiarov v skupinovej súpiske je rozhodnuté losovaním.  

 

 4. V skupinách sa musia odšermovať všetky zápasy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



o.14. Poradie zápasov v skupinách je nasledovné: 

 

 

  7-čllenné skupiny    6-členné skupiny 

 1-4 5-1 3-5   1-2 5-4 6-4 

 2-5 4-3 1-6   4-3 1-6 2-3 

 3-6 6-2 2-4   6-5 3-5 1-4 

 7-1 5-7 7-3   3-1 4-2 5-2 

 5-4 3-1 6-5   2-6 5-1 3-6 

 2-3 4-6 1-2 

 6-7 7-2 4-7 

 

o.15.    Keď je v jednej skupine viac šermiarov z tej istej krajiny 

 

1. Pokiaľ netvoria väčšinu súťažiacich v skupine, musia zašermovať všetky zápasy 

medzi sebou pred tým, ako sa stretnú so súťažiacimi inej národnosti.  

 

2. Pokiaľ tvoria väčšinu súťažiacich v skupine, Technické riaditeľstvo môže ustanoviť 

špeciálne poradie zápasov, odkloniac sa čo najmenej od princípu uvedeného v bode (a) 

vyššie tak, aby zabránilo prehnanej únave alebo omeškaniu pre súťažiacich tvoriacich 

menšinu v skupine.  

 

3. Príklady poradia šermiarov rovnakej národnosti v skupine šiestich: 

 

a) Keď skupina obsahuje medzi jej 6 členmi, 

  

- dvoch šermiarov rovnakej národnosti A, alebo 

- dvoch šermiarov rovnakej národnosti A a dvoch rovnakej národnosti B, alebo 

- dvoch šermiarov rovnakej národnosti A, dvoch rovnakej národnosti B a dvoch 

šermiarov rovnakej národnosti C, 

 

mená šermiarov sú umiestnené na súpisku skupiny tak, že šermiari rovnakej národnosti 

šermujú navzájom vo svojom prvom zápase a ostatné zápasy v 6-člennej skupine 

pokračujú tak, ako je uvedené v článku o. 14. vyššie.  

 

b) Keď skupina obsahuje medzi jej 6 členmi, 

 

- troch šermiarov rovnakej národnosti A, alebo 

- troch šermiarov rovnakej národnosti A a dvoch šermiarov rovnakej nárdonosti B, 

alebo 

- troch šermiarov rovnakej národnosti A a troch šermiarov rovnakej národnosti B, 

poradie bude nasledovné: 

 

  1-2 6-4 4-2 

  4-5 2-5 3-6 

  2-3 1-4 5-1 

  5-6 5-3 3-4 

  3-1 1-6 6-2 

 

  

mená šermiarov sú umiestnené na súpisku skupiny nasledovne: 



 - šermiari národnosti A dostanú čísla 1,2 a 3; 

 - šermiari nárdonosti B dostanú čísla 4 a 5 alebo 4,5 a 6. 

 Poradie zápasov bude také, ako je uvedené v článku o.14. 

 

c) Keď skupina obsahuje medzi jej 6 členmi štyroch šermiarov rovnakej národnosti A a 

dvoch ďalších inej národnosti, títo štyria šermiari národnosti A sú uvedený na súpisku 

skupiny ako 1,2,3 a 4 a poradie zápasov je nasledovné: 

 

 3-1 1-2 4-5 

 4-2 3-4 6-2 

 1-4 1-6 5-1 

 2-3 2-5 6-4 

 5-6 3-6 5-3 

 

 4. Príklady poradia šermiarov rovnakej národnosti v 7-členných skupinách: 

 

a) Keď táto skupina obsahuje, spomedzi 7 šermiarov,  

- dvoch šermiarov národnosti A, alebo 

- dvoch šermiarov národnosti A a dvoch šermiarov národnosti B, alebo  

- dvoch šermiarov národnosti A, dvoch šermiarov národnosti B a dvoch šermiarov 

národnosti C 

šermiari rovnakej národnosti sú uvedení na súpiske skupiny tak, aby šermovali svoje prvé 

zápasy medzi sebou a následne podľa poradia ako je uvedené v článku o.14. vyššie pre 7-

člennú skupinu.  

 

b) Keď skupina obsahuje 

 

- troch šermiarov národnosti A, alebo 

- troch šermiarov národnosti A a dvoch šermiarov národnosti B, alebo 

- troch šermiarov národnosti A, dvoch šermiarov národnosti B a dvoch šermiarov 

národnosti C 

 

traja šermiari národnosti A musia byť na súpiske skupiny očíslovaní 1,2 a 3, dvaja šermiari 

národnosti B 4 a 5 a dvaja šermiari národnosti C 6 a 7.  

 

Poradie zápasov v 7 člennej skupine, ako uvedené v článku o.14., neplatí a musí byť 

vymenené za nasledovné: 

 

 1-2 6-2 1-4 

 4-5 3-4 2-7 

 6-7 7-5 5-3 

 3-1 1-6 6-4 

 4-7 4-2 7-1 

 2-3 7-3 2-5 

 5-1 5-6 3-6 

 

 

o.16.  1. Ak je zápas v skupine prerušený z náhodného dôvodu, a toto prerušenie bude 

pravdepodobne predĺžené, môže rozhodca (so súhlasom Technického riaditeľstva, prípadne 

Organizačného výboru) zmeniť poradie zápasov tak, aby bol možné normálne pokračovať 

v súťaži.  



 

 2. Čas odpočinku šermiara medzi dvoma nasledujúcimi zápasmi v skupine je tri minúty.  

 

o.17.  V skupine končí zápas keď: 

 

1.  a) Jeden zo šermiarov získal 5 zásahov. V tomto prípade skóre zapísané vo 

výsledkovej tabuľke je finálne skóre zápasu (V5 - Dn, kde n = číslo zásahov 

získaných porazeným šermiarom). 

 

 b) V korde, keď dvaja šermiari dosiahnu skóre 4-4, musia šermovať o rozhodujúci 

zásah až do skončenia časového limitu. Akýkoľvek dvojzásah sa nepočíta (a šermiari 

zostávajú na planši kde sú).  

 

2.  Tri minúty skutočnej doby šermovania uplynuli. (bez varovania o poslednej 

minúte.)  

 

 a) Ak je v čase uplynutia časového limitu rozdiel medzi skóre šermiarov aspoň jeden 

zásah, šermiar ktorého skóre zásahov je vyššie je vyhlásený za víťaza. Skóre 

zaznamenané do tabuľky výsledkov je skutočné skóre dosiahnuté v zápase (VN - Dn, 

kde N je číslo zásahov víťazného šermiara a n je číslo zásahov, ktoré dosiahol 

porazený šermiar). 

 

 b) Pokiaľ je na konci stanoveného času skóre rovnaké, šermiari šermujú o 

rozhodujúci zásah v nadsadenom čase maximálne jednu minútu. Predtým ako 

šermovanie pokračuje, rozhodca vylosuje, kto sa stane víťazom, ak sa bude po 

uplynutí tejto extra minúty skóre stále rovnať.  

 

 c) V takomto prípade skóre zaznamenané v tabuľke výsledkov je vždy skutočné skóre 

dosiahnuté v zápase: 

 

 - VN - Dn keď rozhodujúci zásah je zasadený v časovom limite zápasu. 

 - V4 - D4 alebo V3 - D3 alebo V2 - D2 alebo V1 - D1 alebo V0 - D0 ak je víťaz 

určený na základe losovania. 

 

o.18.  Predtým ako súťaž začne, Technické riaditeľstvo rozhodne a vyhlási počet šermiarov, 

ktorí budú vyradení podľa poradia rebríčka stanoveného v skupinách.  

 

o.19.  1. Po došermovaní skupín sa vytvorí jeden spoločný rebríček všetkých šermiarov, ktorí 

sa zúčastnili súťaže v skupinách, zároveň zohľadniac postupne indexy V/S, DZ - OZ, DZ 

(V - víťazstvo, S- zápas, DZ - daný zásah, OZ - obdržaný zásah) 

 

 

2.  Sumarizačná klasifikačná tabuľka sa vytvorí nasledovne: 

 

a) Výsledky zapísané v sumarizačnej tabuľke budú doplnené pre zabezpečenie 

dvoch požadovaných indexov. 

 

b) Prvý index, pre prvotnú klasifikáciu, sa získa vydelením počtu víťazstiev číslom 

odšermovaných zápasov, použitím formulky V/S. 

 

c) Šermiar s najvyšším indexom (maximálne 1) bude uvedený prvý.  



 

d) V prípade rovnosti tohto prvého indexu sa na rozlíšenie šermiarov s rovnajúcim 

sa výsledkom ustanoví druhý index, použitím formulky DZ - OZ, rozdiel medzi 

konečným číslom daných zásahov a obdržaných zásahov.  

 

e) V prípade rovnosti oboch indexov V/S a DZ/OZ, šermiar ktorý dal najviac 

zásahov bude umiestnený najvyššie.  

 

f) V prípade absolútnej rovnosti medzi dvoma alebo viacerými šermiarmi, bude ich 

poradie rozhodnuté losovaním.  

 

 3.  Ak sa vyskytne absolútna rovnosť medzi šermiarmi na posledné miesto v kvalifikácii, 

losovať sa nebude, a šermiari s rovnakými výsledkami sa všetci kvalifikujú, a to aj 

vtedy, ak sa tým prekročí počet postupujúcich šermiarov, na ktorom dohodlo.  

 

 

Odstúpenie 

 

o.20.   Šermiar, ktorý odstúpi, alebo ktorý bol vylúčený, je vyškrtnutý zo skupiny a jeho 

výsledky sú anulované tak, ako keby sa nezúčastnil.  

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIAMU ELIMINÁCIU 

 

o.21.  Tabuľka priamej eliminácie (rozvrh zápasov) sa zostaví berúc v úvahu tabuľku 

klasifikácie a osobitné pravidlá pre každú súťaž (viď prílohu A). Princíp ochrany 

národnosti sa nepoužije.  

 

o.22.  Organizátori súťaže musia zverejniť rozvrh zápasov priamej eliminácie zobrazujúc na 

ňom naplánovaný čas pre každý zápas v tabuľke počínajúc miestom 64. 

 

o.23  1. Zápasy priamej eliminácie sa konajú na 15 zásahov a končia keď uplynú tri úseky po 

troch minútach s prestávkou 1 minúta medzi každým úsekom. Výnimkou pre šabľu, 

prvý úsek končí buď uplynutím troch minút alebo keď jeden zo šermiarov dosiahne 8 

zásahov.  

 

2. Počas 1-minútových prestávok môže mať osoba, menovaná pred zápasom, prístup k 

šermiarovi.  

 

3. Časomiera, zabudovaná do elektrického záznamenávača zásahov, ho zablokuje po 

konci každého úseku.  

 

o.24.  1. Zápas končí keď: 

   

  - jeden zo šermiarov dosiahol 15 zásahov, alebo 

  - uplynulo 9 minút skutočného elefektívneho šermovania 

 

  2. Šermiar, ktorý dosiahol vyšií počet zásahov je vyhlásený za víťaza.  

 

  3. Ak na konci stanoveného času je skóre rovnaké, šermiari šermujú o rozhodujúci 

zásah v čase maximálne ďalšej 1 minúty. Predtým ako šermovanie pokračuje, rozhodca 

vylosuje, kto je víťaz, ak je skóre aj po uplynutí dodatočnej minúty stále nerozhodné.  



 

 4. V tomto prípade skóre zaznamenané v tabuľke výsledkov je skutočné skóre dosiahnuté v 

zápase.  

 

 

Odstúpenie 

 

o.25.   Ak, z akéhokoľvek dôvodu, šermiar nemôže šermovať alebo nemôže dokončiť zápas, 

jeho protivník je vyhlásený za víťaza zápasu. Šermiar, ktorý odstúpi nestráca svoje 

miesto v celkovej klasifikácii súťaže.  

 

Poradie zápasov 

 

o.26.  1. V každom kole tabuľky priamej eliminácie (256, 128, 64, 32, 16, 8 alebo 4) sú zápasy 

vždy vyvolané v poradí podľa rozpisu sújobov, začínajúc na vrchu a končiac na 

spodku.  

 

  2. Toto pravidlo musí byť použité tiež na každú štvrtinu tabuľky, keď sa priama 

eliminácia uskutočňuje súčasne na 4 alebo 8 planšoch.  

 

  3. Šermiarovi musí byť vždy dovolené oddychovať 10 minút medzi dvoma 

nasledujúcimi zápasmi.  

 

 

Finále 

 

o.27 1. Finále, ktoré je priamou elimináciou, tvoria pokiaľ možno 4 šermiari. 

 

 2. Finále súťaží mužov a žien v rovnakej zbrani by sa, pokiaľ možno, mali konať v rovnaký 

deň.  

 

Klasifikácia 

 

o.28.   1. Všeobecná klasifikácia sa získava nasledovne: 

   

  Prvý: Víťaz zápasu o prvé miesto 

  Druhý: Porazený v zápase o prvé miesto 

  

  2. Šermiari, ktorí prehrajú semifinále obsadia spoločne tretie miesto, pokiaľ nie je 

nevyhnutné ich rozdeliť.  

 

  3. Pokiaľ je nevyhnutné ich rozdeliť, uskutoční sa medzi šermiarmi, ktorí prehrali 

semifinálové zápasy, zápas o tretie a štvrté miesto. 

 

  4. Zvyšní šermiari sa umiestňujú v každom kole priamej eliminácie podľa ich 

klasifikácie na vytvorenie tabuľky priamej eliminácie.  

 

  5. Šermiari vyradení v kole skupín sú umiestnení podľa ich klasifikácie v tomto kole a 

sú umiestnení po tých, ktorí sa kvalifikovali do priamej eliminácie.  

 

 



A. ZMIEŠANÝ REŽIM - Jedno kvalifikačné kolo skupín, predbežná tabuľka priamej 

eliminácie, hlavná tabuľka 64 šermiarov na kvalifikáciu pre finále priamou elimináciou 

(súťaže: Majstrovstvá sveta seniorov a Svetový pohár seniorov) 

 

o.29  Tento režim sa používa pre súťaže jednotlivcov na Majstrovstvách sveta seniorov, ako 

aj na Svetovom poháry seniorov a na súťažiach Grand Prix. 

 

o.30.  Okrem špecifík uvedených nižšie sa na súťaž v skupinách a na priamu elimináciu 

vzťahujú vyššie uvedené pravidlá.  

 

o.31. 1. Súťaž pozostáva z dvoch fáz, predbežnej a hlavnej fázy, z ktorých každá sa koná v jeden 

deň.  

 

2. Deň pred konaním súťaže je organizátor povinný zverejniť a zaslať FIE zoznam skupín a 

príslušné rozvrhy, ako aj zoznam vyňatých šermiarov, a to najneskôr do 15:00 (lokálneho 

času). Pre tento úkon musí zo stránky FIE stiahnuť formulár prihlášky najneskôr deň pred 

konaním súťaže. Do už zverejnených skupín sa nesmie zasahovať, ibaže by išlo o skupiny, 

ktoré začínajú v rovnaký čas. (čl. o.12.1). 

 

3. 16 nasadených šermiarov, umiestnených najvyšie v aktuálnom oficiálnom rebríčku 

FIE je vyňatých z predbežnej fázy. 

 

4.  V prípade, ak sa prihlásený šermiar nedostaví, federácii tohto šermiara bude udelená 

pokuta (čl. o.86, tabuľka finančných trestov a pokút), ktorú je potrebné zaplatiť FIE. 

Pokuta sa neudelí, ak išlo o riadne odôvodnený prípad vis major.  

 

5. V prípade rovnosti v oficiálnom rebríčku FIE medzi dvoma alebo viacerými šermiarmi 

pre 16-te miesto na vyňatie, rozhodnutie o tom, ktorý šermiar dostane výnimku z 

predbežnej fázy bude uskutočnené losovaním. 

 

o.32. 1. Predbežná fáza sa skladá z jedného kola skupín, z ktorého sa na základe indexov 

všetkých súťažiacich eliminuje 20-30% účastníkov, a z tabuľky predbežnej priamej 

eliminácie. Pre súťaže Grand Prix musí byť na základe indexov v kole skupín 

eliminovaných 30% šermiarov. 

 

 2. Po skupinách, 16 šermiarov umiestnených najvyššie vo všeobecnom hodnotení (čl. 

o.19) je vyňatých z tabuľky predbežnej priamej eliminácie. Pokiaľ sa vyskytne rovnosť 

medzi dvoma alebo viacerými šermiarmi pre 16-te miesto, uskutoční sa rozboj (baráž) na 5 

zásahov, ktorým sa určí, kto obsadí toto 16-te miesto. (Platnosť od sezóny 2016/17) Po 

baráži sa hodnotenie šermiarov určí podľa V, DZ - OZ, DZ. 

 

 3. Zostávajúci šermiari, ktorí sa kvalifikovali po skupinách, vytvoria súhrnnú tabuľku 

predbežnej priamej eliminácie. Táto bude zostavená na základe indexov šermiarov vo 

všetkých skupinách (v prípade rovnosti v indexoch, šermiari budú rozdelení losovaním). 

Táto tabuľka, úplná či neúplná, sa bude šermovať až pokiaľ zostane iba 32 šermiarov.  

 

o.33.  1. Hlavná fáza sa skladá zo súhrnnej tabuľky priamej eliminácie, ktorá sa šermuje na 

štyroch planšách, jedna štvrtina tabuľky na jednu planš. Prvé kolo tabuľky 64 šermiarov sa 

však môže šermovať na ôsmych planšách, pokiaľ to organizácia súťaže vyžaduje. Súťaže 

Grand Prix sa musia šermovať (iba) na štyroch planšách.  

 



 2. Nasadení šermiari, ktorí sú vyňatí z predbežnej fázy, obsadia miesta 1-16 tejto 

tabuľky tak, že losujú v pároch podľa ich poradía v oficialnej FIE klasifikácii.  

 

 3. Pokiaľ sa jeden z nasadených16-tich vyňatých šermiarov nedostaví šermovať (čl. 

o.31), jeho pozícia v tabuľke zostane neobsadená a jeho federácia bude povinná zaplatiť 

FIE pokutu (čl. o.86, tabuľka finančných trestov a pokút), okrem prípadov, kedy bola 

takáto absencia spôsobená riadne podloženou skutočnosťou vis major.  

 

 4. 16 šermiarov, ktorí majú najvyššie hodnotenia po kole skupín a ktorí sú tak vyňatí z 

tabuľky predbežnej priamej eliminácie, obsadia miesta 17-32, v poradí podľa ich indexov 

(v prípade rovnosti indexov budú šermiari rozdelení na základe losovania). 

 

 5. 32 šermiarov kvalifikovaných z tabuľky predbežnej priamej elminácie obsadia 

miesta 33-64 v poradí podľa indexov po kole skupín. 

 

o.34  O tretie miesto sa zápas neuskutoční. Šermiari, ktorí prehrajú semifinálové zápasy obsadia 

spoločne tretie miesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Zmiešaný režim - Jedno kvalifikačné kolo skupín a tabuľka priamej elminácie pre 

kvalifikáciu do finále formou priamej eliminácie (súťaže Majstrovstiev sveta juniorov a 

kadetov, Svetový pohár juniorov) 

 

o.35. Tento režim sa používa pre súťaže jednotlivcov na Majstrovstvách sveta juniorov a 

kadetov a na Svetovom poháry juniorov. 

 

o.36. Okrem špecifík, ktoré nasledujú, platia všeobecná pravidlá pre skupiny a priamu elmináciu 

uvedené vyššie.  

 

o.37. Tieto súťaže sa konajú pre jednu zbraň v jeden deň. 

 

o.38. Súťaž sa skladá z jedného kola skupín, v ktorom sa zúčastnia všetci prítomní šermiari, 

a zo súhrnnej tabuľky priamej eliminácie.  

 

o.39. Pri tvorení skupín na Majstrovstvách sveta kadetov, Technické riaditeľstvo zohľadní silu 

šermiarov nasledovne: 

 

 1.  Najlepších 8 z Majstrovstiev sveta kadetov predchádzajúceho roka; 

 

2. 64 najvyššie hodnotených šermiariov podľa oficiálneho FIE rankingu juniorov za 

aktuálny rok; 

 

3. Umiestnených na miestach 9-32 z Majstrovstviev sveta kadetov predchádzajúceho 

roka; 

 

4. Umiestnených na miestach 65 a nasledovných podľa oficiálneho FIE rankingu 

juniorov za aktuálny rok; 

 

5. Nasadenie podľa poradia určeného národnými federáciami; 

 

6. Podľa rozhodnutia Technického Riaditeľstva.  

 

o.40. 1. Všetci šermiari, ktorí sa kvalifikujú z kola skupín sú zoradení do tabuľky priamej 

eliminácie, úplnej či neúplnej, podľa indexov zo skupín. Táto tabuľka sa potom šermuje 

až do finále.  

 

 2. Z posledných 32 sa zápasy priamej eliminácie uskutočnia nasledovne: 

 

 - buď na 4 planšách, každá švrtina tabuľky na jednej planši. 

 

 - alebo na 8 planšách, každá štvrtina tabuľky na dvoch planšách. 

 

Na súťažiach Majstrovstiev sveta kadetov a juniorov je na týchto planšách povinné video 

rozhodovanie. 

 

o.41. O tretie miesto na zápas neuskutoční. Šermiari, ktorí prehrali semifinálové zápasy obsadia 

spoločne tretie miesto.  

 

 

 



KAPITOLA 6. SÚŤAŽE DRUŽSTIEV 

 

A. MAJSTROVSTVÁ SVETA SENIOROV A JUNIOROV (A OLYMPIJSKÉ HRY) 

DRUŽSTIEV 

 

o.42. Pre každú zbraň je družstvo zložené z troch šermiarov, s alebo bez náhradníka. 

 

 Družstvo sa môže začať stretnutie iba ak je kompletné.  

 

o.43. 1. Súťaž sa koná na základe súhrnnej priamej eliminácie s tabuľkou priamej eliminácie, 

ktorá môže byť neúplná (viď prílohu B).  

 

 2. Na Majstrovstvách sveta seniorov a juniorov sú družstvá zoradené podľa najnovšieho 

oficiálneho FIE rankingu družstiev. Družstvá, ktoré nie sú klasifikované obsadia 

posledné miesta v tabuľke a budú rozdelené na základe losovania.  

 

 3. Na Majstrovstvá sveta seniorov a juniorov sa bojuje až po 16te miesto v tabuľke. Od 17-

teho miesta budú družstvá zoradené po každom kole tabuľky, podľa ich pôvodného miesta 

v tabuľke.  

 

o.44. Režim súťaže je nasledovný. 

 

 1. Pre všetky zbrane sa použije systém štafety. 

 

 2. Traja šermiari jedného družstva šermujú s troma šermiarmi druhého družstva (9 

štafetových zápasov). 

 

 3. Zápasy každého stretnutia sa musia šermovať v nasledovnom poradí: 

 

  3-6 2-5 

  1-5 1-4 

  2-4 2-6 

  1-6 3-5 

  3-4 

Pokiaľ sa toto poradie zmení, vedome či nevedome, všetky zásahy, ktoré nasledovali po 

zmene sa anulujú a stretnutie sa obnoví v správnom poradí. (čl. t.86). 

 

4. Poradie každého družstva vo výsledkovej tabuľke zápasov sa rozhodne losovaním. 

Poradie jednotlivých šermiarov v družstve rozhodne kapitán družstva.  

 

5. Každý zápas štafetového stretnutia sa skladá z piatich zásahov (5, 10, 15, 20, etc.); 

maximálne trvanie každého zápasu sú 3 minúty.  

 

6. Prví dvaja súperi šermujú pokiaľ jeden z nich nedosiahne päť zásahov, v časovom limite 

3 minúty. 

 

Ďalší dvaja súperi šermujú až pokým skóre jedného z nich nedosiahne 10 zásahov v 

časovom limite 3 minúty. Takto nasledujú ďalšie zápasy, spoločne po piatich zásahoch. 

 

7. Pokiaľ časový limit uplynie a predpokladané štafetové skóre sa v zápase nedosiahlo, 

nasledujúci dvaja šermiari pokračujú v skóre a šermujú až do maximálneho 



predpokladaného skóre pre ich zápas, a to v časovom limite 3 minúty.  

 

  8. Zvíťazí družstvo, ktoré prvé dosiahne maximálne skóre 45 zásahov alebo to, ktorého 

skóre je vyššie po uplynutí stanoveného času.  

 

  9. Pokiaľ po uplynutí stanoveného času posledného zápasu sa skóre rovná, šermiari 

posledného zápasu v stretnutí pokračujú až do rozhodujúceho zásahu, a to v maximálnom 

časovom limite jedna minúta. Predtým ako šermovanie pokračuje, rozhodca vylosuje 

víťaza, pokiaľ sa aj po uplynutí extra minúty skóre naďalej rovná.  

 

 10. a) Počas zápasu môže kapitán družstva požiadať o nahradenie šermiara 

náhradníkom, určeným pred začiatkom stretnutia. Táto náhrada sa môže 

uskutočniť až po skončení štafetového zápasu. Šermiar, ktorý bol nahradený, 

môže počas stretnutia ešte jeden krát šermovať, avšak iba ako náhrada za 

šermiara, ktorý ho pôvodne nahradil. Takáto ďalšia náhrada sa nepovolí, ak sa 

prvá náhrada uskutočnila z dôvodov uvedených v čl. o.44. Ďalšia substitúcia za 

šermiara na planši už nie je dovolená, a to ani v prípade úrazu alebo vis major. 

Vyhlásenie, že šermiar bude nahradený sa musí uskutočniť najneskôr pred 

začiatkom zápasu, ktorý predchádza ďalšiemu zápasu šermiara, ktorý má byť 

nahradený a rozhodca to musí ohlásiť kapitánovi súperiaceho družstva.  

 

Na Majstrovstvách sveta a Olympijských hrách musí rozhodca túto skutočnosť 

okamžite ohlásiť aj Technickému riaditeľstvu.  

 

 b)  V prípade, ak počas zápasu, ktorý nasleduje po žiadosti o náhradu, dôjde k 

úrazu, kapitán družstva môže túto žiadosť zrušiť.  

 

 c)  Ak aj kapitán súperovho družstva požiadal o náhradu, táto náhrada sa môže 

uskutočniť alebo zrušiť. 

  

 11.  a)  Ak je člen družstva počas stretnutia povinný odísť, z dôvodu úrazu, ktorý je 

riadne uznaný lekárskym zástupcom FIE, môže kapitán jeho družstva 

požiadať, aby náhradník pokračoval v stretnutí od momentu, kedy bol súťažiaci 

povinný odísť, a to i počas prebiehajúceho zápasu.  

 

 b)  Počas toho istého stretnutia, však súťažiaci, ktorý je takto nahradený, 

nemôže znova zaujať svoje miesto v družstve.  

 

12.  V prípade ak sú obaja, šermiar aj náhradník, povinní odísť, alebo šermiar je 

vylúčený, ich družstvo prehralo stratnutie.  

 

13.  Ak z akéhokoľvek dôvodu družstvo nedokončí súťaž, ktorej sa účastní, Technické 

riaditeľstvo použije pravidlá pre súťažiaceho, ktorý nedokončí súťaž v súťaži 

jednotlivcov; každé družstvo v celosti sa tak považuje za jedného súťažiaceho.  

 

 14.  Pokiaľ sa družstvo nedostaví na stretnutie voči ďalšiemu družstvu, má sa za to, že: 

 

a)  nedokončilo súťaž, ktorej sa zúčastnilo, ak už šermovalo voči inému družstvu 

(čl. o.25); 

 

b)  nesúťaží na celej súťaži, ak ide o prvé stretnutie.  



B. SÚŤAŽE SVETOVÉHO POHÁRA DRUŽSTIEV JUNIOROV A SENIOROV 

 

o.45. Okrem nasledujúcich špecifík, súťaž je organizovaná podľa pravidiel stanovených pre 

sútaže Majstrovstiev sveta juniorov, respektíve seniorov.  

 

o. 46. Pokiaľ družstvo nezačne stretnutie bude diskvalifikované zo súťaže a nezíska tak žiadne 

body Svetového pohára družstiev, vynímajúc situáciu, ak sa tak stane z dôvodu zranenia 

alebo choroby riadne zistenej zodpovedným lekárom.  

 

o.47. 1. Prvé štyri družstvá budú zaradené do tabuľky priamej eliminácie podľa aktuálneho 

oficiálneho rankingu družstiev FIE (čl. o.86); zvyšné družstvá v rankingu sa zaradia do 

tabuľky na základe losovania v pároch.  

 

 Družstvá, ktoré nie sú klasifikované obsadia posledné miesta v tabuľke a budú rozdelené 

na základe losovania. 

 

 2. Tabuľka sa zostaví na základe rankingu prihlásených družstiev, najneskôr jednu hodinu 

po štvrťfinále súťaže jednotlivcov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPITOLA 7. ORGANIZÁCIA OFICIÁLNYCH SÚŤAŽÍ FIE 

 

A. SPOLOČNÉ PODMIENKY 

 

 

PROGRAM SÚŤAŽÍ 

 

o.48. 1. Program šermiarskych súťaží na Olympijských hrách aktuálne pozostáva z desiatich 

disciplín. Akákoľvek zmena v počte disciplín musí byť schválená Kongresom. 

 

 2. Program Majstrovstiev sveta seniorov pozostáva z dvanástich disciplín, šesť 

individuálnych a šesť v družstvách - muži fleuret, ženy fleuret, muži kord, ženy kord, muži 

šabľa a ženy šabľa. 

 

 3. Program Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov pozostáva z dvanástich disciplín 

jednotlivcov (šesť juniorských a šesť kadetských) a šiestich juniorských disciplín družstiev 

- muži fleuret, ženy fleuret, muži kord, ženy kord, muži šabľa a ženy šabľa. Tieto začínajú 

kadetskými súťažmi, po ktorých nasleduje juniorská súťaž jednotlivcov a na koniec 

juniorská súťaž družstiev. 

 

 4. Organizátori musia predložiť program súťaží na schválenie Výkonnému výboru.  

 

 

Priestory, inštalácie, zariadenie, akreditácia, pohyb osôb okolo ohradenia súťažiska, 

administratívna organizácia Organizačného výboru, personál, rôzne publikácie a oficiálny 

program 

 

o.49 Organizačný výbor musí zohľadniť inštrukcie v Špecifikáciách (“Cahier des Charges”) 

osobitných pre každý typ súťaže.  

 

PRIHLÁŠKY NA SÚŤAŽE 

 

Oficiálne pozvanie 

 

o.50.  1. Pre všetky oficiálne súťaže FIE, okrem Olympijských hier, sa oficiálnou pozvánkou 

rozumie list, ktorým organizujúca federácia pozve všetky členské federácie FIE na účasť v 

súťaži.  

 

 2. Pre Majstrovstvá sveta musí byť toto pozvanie poslané všetkým členským federáciám, 

bez výnimky, najneskôr šesť mesiacov pred konaním súťaže.  

 

 3. Pre súťaže Svetového pohára musí byť pozvanie poslané najneskôr dva mesiace pred 

konaním súťaže.  

 

Predbežný program 

 

o.51 Spolu s oficiálnou pozvánkou musí byť členskej federácii zaslaná aj brožúra obsahujúca 

“predbežný program” súťaže. Mala by obsahovať najmenej nasledovné informácie: 

 

a)  oficiálne označenie Organizačného výboru, poštovú adresu, emailovú adresu a 

telefónne a faxové číslo; 



 

b)  navrhovaný časový rozvrh; 

 

c)  organizačné údaje; 

 

d)  informácie o môžnostiach dopravy, vízach, clách, etc.; 

 

e)  informácie o hoteloch, ich cenách a polohe k priesotorom súťaže.  

 

PRIHLÁŠKY 

 

Záväzok na účasť na Majstrovstvách sveta 

 

o.52.  Formulár prihlášky musí byť zaslaný všetkým federáciam zároveň s oficiálnou 

pozvánkou. Najneskôr tri mesiace pred konaním súťaže musia federácie vyjadriť svoj 

záujem zúčastniť sa. 

 

Prihlášky na Majstrovstvá sveta (všetky kategórie) a Majstrovstvá Zóny juniorov a 

seniorov 

 

o.53. 1. Tri mesiace pred začiatkom Majstrovstiev sveta obdržia federácie od Organizačného 

výboru prihláškový formulár. Najneskôr dva mesiace pre začiatkom prvej disciplíny 

musia federácie uviesť počet šermiarov a družstiev, ktoré sa zúčastnia pre každú disciplínu 

programu súťaže.  

 

 2. Prihláška šermiarov a tímov podľa mena musí byť uskutočnená prostredníctvom 

webovej stránky FIE. Prihlásenie mien šermiarov a všetkých prípadných náhradníkov a 

prihlásenie tímov musí byť vykonané nasledovne: 

 

 - najneskôr pätnásť dní (do pólnoci, času v Lausanne) pred prvou disciplínou Majstrovstiev 

sveta. 

 

 - najneskôr sedem dní (do pólnoci, času v Lausanne) pred prvou disciplínou Regionálnych 

Majstrovstiev (Majstrovstiev Zóny). 

 

 3. Stiahnutie šermiara 

 

 Žiadna zmena mien v prihláške po uzávierke prihlášok nie je prípustná, okrem riadne 

odôvodneného prípadu vis major.  

 

 V prípade, ak sa prihlásený šermiar alebo družstvo nedostaví, prislušná federácia dostane 

penalizáciu vo forme pokuty (čl. o.86, tabuľka finančných trestov a pokút), ktorá sa platí 

FIE, okrem riadne zaznamenaných prípadov vis major.  

 

 4. Pridanie šermiara/ov po uzavretí prihlášok 

 

 Jeden alebo viac šermiarov môže byť pridaných do 10:00 dňa predchádzajúceho dňu 

súťaže (lokálneho času v meste hosťujúcom Majstrovstvá sveta alebo Zóny), po zaplatení 

pokuty FIE za každého jedného šermiara (čl. 86, tabuľka finančných trestov a pokút). Pre 

pridanie šermiara musí národná federácia požiadať FIE o pridanie šermiara spolu s 

okamžitou platbou pokuty.  



 

 5. Zmena mien môže byť vykonaná iba so súhlasom FIE najneskôr 24 hodín pred 

začiatkom konkrétnej súťaže.   

 

 

Prihlášky mien pre Svetový pohár seniorov a juniorov, súťaže Grand Prix, satelitné súťaže 

a Svetový pohár družstiev juniorov a senirov 

 

o.54. 1. Prihlášky mien šermiarov a všetkých prípadných náhradníkov a prihlásenie družstiev 

sa musí vykonať prostredníctvom web stránky FIE najneskôr 7 dní pred konaním súťaže 

(pólnoc času v Lausanne). 

 

 Pre prípad príhlašok družstiev, mená šermiarov, ktorý tvoria družstvo môžu byť zmenené 

informovaním organizátora až do dňa predchádzajúceho súťaž, najneskôr však na konci 

štvrťfinále súťaže jednotlivcov. V prípade zranenia alebo choroby, riadne potvrdenej 

lekárom súťaže, však môže byť zmena vykonaná aj po tejto fáze súťaže, a to najneskôr na 

konci súťaže jednotlivcov. 

 

 2. Stiahnutie šermiara alebo družstva 

 

 Po uzávierke prihlášok žiadny nominovaný šermiar alebo družstvo nesmie byť stiahnutý 

okrem prípadov zranenia alebo vis major; o tejto skutočnosti musí informovať národná 

federácia FIE a organizátorov. 

 

 3. Náhrada šermiara 

 

 Jeden šermiar môže byť nahradený iným do stredy, ktorá predchádza konaniu súťaže 

(pólnoc času v Lausanne). Pre takúto zmenu musí národná federácia zaslať FIE, faxom 

alebo emailom, písomnú žiadosť o náhradu šermiara.  

 

 4. Pridanie šermiara alebo družstva po uzávierke prihlášok 

 

 a) Jeden alebo viac šermiarov a/alebo družstiev môže byť pridaný národnou federáciou do 

utorka, ktorý predchádza konaniu súťaže (pólnoc času v Lausanne) po zaplatení pokuty 

FIE (čl. o.86, tabuľka finančných trestov a pokút) za každú ďalšiu prihlášku. 

 

 Pre takéto pridanie musí národná federácia poslať FIE (faxom alebo emailom) žiadosť za 

ďalšieho šermiara(ov) a/alebo družstvo a písomný záväzok, že zaplatí pokutu do 15 dní.  

 

 b) Od stredy, ktorá predchádza konaniu súťaže, do 12:00 (lokálneho času) dňa 

predchádzajúceho súťaž, môže národná federácia pridať jedného alebo viac šermiarov 

a/alebo družstvo po zaplatení vyššej pokuty FIE (čl. o.86, tabuľka finančných trestov a 

pokút) za každú ďalšiu prihlášku.  

 

 Pre takéto pridanie musí národná federácia poslať FIE (faxom alebo emailom) žiadosť za 

ďalšieho šermiara(ov) a/alebo družstvo a písomný záväzok, že zaplatí pokutu do 15 

dní. 

 

 5. Ak sa šermiar alebo družstvo, ktoré bolo prihlásené, nedostaví šermovať, bude jeho 

federácia zaviazaná povinnosťou zaplatiť FIE pokutu (čl. o.86, tabuľka finančných trestov 

a pokút), okrem prípadov riadne zaznamenanej okolnosti vis major.  



 

6. Organizátori všetkých oficiálnych súťaží musia, pod hrozbou trestu alebo pokuty voči 

FIE (čl. o.86, tabuľka finančných trestov a pokút), odmietnuť prihlášku akéhokoľvek 

šermiara, ktorá nie je v súlade s vyššie uvedeným, akúkoľvek prihlášku, ktorá nie je 

podaná federáciou a akúkoľvek prihlášku šermiara alebo rozhodcu, ktorý nemá platnú FIE 

licenciu pre aktuálnu sezónu. 

 

 Vek účastníkov 

 

o.55. 1. Oficiálnej súťaže FIE sa nemôže zúčasniť šermiar, ktorý k 1 Januáru roku, v ktorom sa 

súťaž koná, nedosiahol vek 13 rokov.  

 

 2. Šermiari, ktorí sa účastnia akýchkoľvek oficiálnych FIE súťaží kadetov musia mať 

menej ako 17 rokov k pólnoci 31 Decembra roka, ktorý predchádza rok, v ktorom sa súťaž 

koná. 

 

 3. Šermiari, ktorí sa účastnia akýchkoľvek oficiálnych FIE súťaží juniorov, jednotlivcov 

alebo družstiev, musia mať menej ako 20 rokov k pólnoci 31 Decembra roka, ktorý 

predchádza roku, v ktorom sa súťaž koná (čl. o.80). 

 

 4. Okrem vyššie uvedeného, maximálny vekový limit pre tých, ktorý participujú na 

oficiálnych súťažiach FIE neexistuje, vynimajúc rôzne kategórie veteránskych súťaží.  

 

 5. každý účastník oficálnych súťaží FIE, ktoý nedosiahol vek plnoletosti podľa krajiny, v 

ktorej sa takáto súťaž koná, musí: 

 

  1. byť sprevádzaný osobou, ktorá je rodičom alebo zástupcom účastníka alebo ktorá bola 

rodičom alebo zástupcom účastníka poverená spôsobom, ktorý je platný v 

usporiadateľskej krajine, konať v mene účastníka v zdravotných veciach; alebo 

 

  2. má plnomocenstvo vystavené pre osobu, ktorá dosiahla plnoletosť a ktorá sa bude 

pohybovať v priestoroch súťaže počas jej konania a prijala zodpovednosti uvedené v takom 

plnomocenstve. 

 

 6. Vekové kategórie pre veteránske súťaže sú: 

 

a) Veková skupina 50-59; musí mať minimálne 50 rokov a menej ako 60 rokov v roku, v 

ktorom sa súťaž koná.  

 

b)  Veková skupina 60-69; musí mať minimálne 60 rokov a menej ako 70 rokov v roku, v 

ktorom sa súťaž koná.  

 

c) Veková skupina 70+; musí mať minimálne 70 rokov v roku, v ktorom sa súťaž koná.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNICKÉ RIADITEĽSTVO A DELEGÁTI FIE NA OFICIÁLNYCH FIE 

SÚŤAŽIACH 

 

o.56. a) Okrem niektorých špecifických oblastí, ktoré sú zodpovednosťou iných technických 

delegátov FIE nižšie uvedených, technické riadenie oficiálnych FIE súťaží je zverené 

Technickému riaditeľstvu.  

 

 b) Členovia technického riaditeľstva a iní oficálni delegáti FIE nemôžu kombinovať 

funkcie na súťaži, ako napríklad kapitán družstva, oficiálny delegát federácie, rozhodca, 

súťažiaci, etc.  

 

 c) Technické riaditeľstvo a oficiálni delegáti FIE musia byť vždy prítomní na súťaži od 

začiatku až do konca tak, aby mohli vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý by sa vyskytol a 

zabezpečiť tak plynulý priebeh súťaže. 

 

 d) Všetky rozhodnutia Technického riaditeľstva a oficiálnych delegátov FIE musia byť 

vyvesené v dostatočnom predstihu na jasne viditeľnej informačnej tabuly tak, aby bola 

dostupná pre šermiarov a zodpovedné osoby. V zásade, šermiari a zodpovedné osoby sú 

informované vedúcimi ich delegácie alebo kapitánmi, a nemôžu vzniesť nijakú námietku 

voči zmenám v časovom rozvrhu alebo v inej otázke, o ktorej bola informácia vyvesená v 

stanovených časových limitoch.  

 

 Nominácie Technického riaditeľstva 

 

o.57. Technické riaditeľstvo sa skladá z ľudí, ktorí majú skúsenosti a schopnosti organizovať 

súťaže. 

 

 1. Majstrovstvá sveta a Olympijské hry 

 

 a) Technické riaditeľstvo sa skladá zo šiestich členov rôznych národností, z ktorých jeden 

musí reprezentovať hosťujúcu krajinu. 

 

 b) Prezident Technického riaditeľstva a ostatní členovia sú menovaní Výkonným výborom 

FIE.  

 

 2. Súťaže Svetových pohárov 

 

 a) Technické riaditeľstvo sa skladá z troch kvalifikovaných ľudí, z ktorých jeden je z 

hosťujúcej krajiny alebo je ňou pozvaný.  

 

 3. Majstrovstvá sveta veteránov 

 

 a) Technické riaditeľstvo sa skladá zo štyroch členov rôznych národností, z ktorých jeden 

musí reprezentovať hosťujúcu krajinu.  

 

 

Funkcie Technického riaditeľstva 

 

o.58. 1. Funkcie Technického riaditeľstva zahŕňajú prísnu organizáciu rôznych súťaží, okrem 

zodpovedností iných delegátov FIE (čl. o.61., o.62., o.63.). Má povinosť dohliadať na to, 

aby sa dodržiavali Pravidlá a nemôže rozhodnúť o odchýlení sa od nich, okrem prípadov, 



ak sa vyskytnú také okolnosti, že je absolútne nemožné tieto Pravidlá použiť.  

 

 2. Technické riaditeľstvo je zodpovedné za technickú organizáciu súťaží a za 

zabezpečenie ich plynulého priebehu. 

 

 3. Preto: 

 a) Zabezpečuje koordináciu medzi Organizačným výborom, Technickým riaditeľstvom, 

ofiálnymi delegátmi FIE a ďalšími funkciami FIE; 

 b) Kontroluje prihlášky; 

 c) Zostavuje zoznamy skupín a tabuľku priamej eliminácie; 

 d) Priraďuje planše; 

 e) Dohliada na priebeh súťaže(í); 

 f)  Kontroluje výsledky s pomocou Organizačného výboru; 

 g) Pripravuje následujúce súťaže dostatočne vopred, aby bolo schopné upovedomiť 

šermiarov, zodpovedné osoby a rozhodcov; 

 h) Dohliada na zverejňovanie výsledkov. 

  

  

 4. Okrem toho má Technické riaditeľstvo na súťažiach disciplinárne zodpovednosti, ale 

iba ako jeden celok. V prípade, ak sa pri hlasovaní Technického riaditeľstva vyskytne 

rovnosť hlasov, hlas Prezidenta Technického riaditeľstva je rozhodujúci.  

 

 

Fungovanie 

 

o.59. Menovanie komisie rozhodcov, členov SEMI a lekárskych delegátov 

 

Delegáti komisie rozhodcov musia byť členmi Komisie rozhodcov FIE. Delegáti SEMI 

musia byť členmi SEMI Komisie FIE. Lekársky delegáti musia byť členmi Lekárskej 

komisie FIE.  

 

 1. Majstrovstvá sveta a Olympijské hry 

 

Vedúci delegát komisie rozhodcov a 5 ďalších delegátov komisie rozhodcov, Vedúci 

delegát komisie SEMI a dvaja ďalší delegáti SEMI a 2 lekársky delegáti sú menovaní 

Výkonným výborom FIE na základe odporúčaní príslušných komisií.  

 

 2. Súťaže Svetového pohára seniorov 

 

Jeden delegát komisie rozhodcov je vymenovaný Výkonným výborom na základe 

odporúčania Komisie rozhodcov.  

 

 3. Majstrovstvá sveta veteránov 

 

Jeden delegát komisie rozhodcov, jeden delegát komisie SEMI a jeden lekársky delegát sú 

vymenovaní Výkonným výborom FIE na základe odporúčaní príslušných komisií.  

 

o.60. Funkcie delegátov komisie rozhodcov 

 

 1. Funkcie delegátov komisie rozhodcov zahŕňajú prísnu a úplnú organizáciu rozhodovania 

súťaží. Majú povinnosť dohliadať na to, aby sa dodržiavali Pravidlá a sami nemôžu 



rozhodnúť o odchýlení sa od nich, okrem prípadov, ak sa vyskytnú také okolnosti, že je 

absolútne nemožné tieto Pravidlá použiť. 

 

 2. Delegáti komisie rozhodcov sú zodpovední za organizáciu rozhodovacej stránky súťaží a 

zabezpečenie ich plynulého priebehu. 

 

 3. Preto: 

 

 a) Organizujú stretnutie rozhodcov deň pred Majstrovstvami alebo súťažou.  

 

 b) Zostavia zoznam rozhodcov deň pred každou súťažou. 

 

 c) Pozorujú prácu rozhodcov a uskutočnia selekciu v zmysle článkov t.37, t.38 a t.39. 

 

 d) preverujú protesty a poskytujú riešenia v súlade s inštrukciami v článku t.122. 

 

4. Pre otázky týkajúce sa pravidiel počas súťaží FIE (vrátane Majstrovstiev sveta a 

Olympijských hier) delegáti komisie rozhodcov majú kompetenciu sami posúdiť 

rozhodnutie rozhodcu od začiatku do konca zápasu.  

 

5. Navyše delegát komisie rozhodcov je osoba, ktorá má na súťažiach disciplinárne 

kompetencie; Článok t.97 definuje rozsah týchto kompetencií.  

 

o.61. Povinnosti delegátov komisie SEMI a lekárskych delegátov 

 

1. Funkcie delegátov komisie SEMI zahŕňajú prísnu a úplnú organizáciu kontroly zbraní a 

priestorov súťaží. Majú povinnosť dohliadať na dodržiavanie Pravidiel a sami nemôžu 

rozhodnúť o odchýlení sa od nich, okrem prípadov, ak sa vyskytnú také okolnosti, že je 

absolútne nemožné tieto Pravidlá použiť.  

 

2. Delegáti komisie SEMI sú zodpovední za organizovanie materiálovej stránky súťaže a 

zabezpečenie ich plynulého priebehu.  

 

3. Preto, delegáti komisie SEMI: 

 

 a) Organizujú kontrolu materiálu a dohliadajú na jej činnosť. 

 

 b) Overujú technický stav priestorov a homologizáciu rôznych predmetov výbavy.  

 

 c) Pomáhajú rozhodcom v prípade materiálnych problémov v priebehu zápasov.  

 

 

4. Funkcie delegátov lekárskej komisie zahŕňajú prísnu a úplnú organizáciu 

zdravodníckych aspektov súťaže. Majú povinnosť dohliadať na to, aby sa dodržiavali 

Pravidlá a sami nemôžu rozhodnúť o odchýlení sa od nich, okrem prípadov, ak sa vyskytnú 

také okolnosti, že je absolútne nemožné tieto Pravidlá použiť. 

 

5. Preto, delegáti lekárskej komisie: 

 

 a) Overujú lekárske služby a dohliadajú na ich výkon. 

 



 b) Dohliadajú na výkon anti-dopingovej kontroly. 

 

 c) Dohliadajú na zhodnotenie a ošetrenie zranenia alebo kŕča v súlade s t.33. 

 

 

o.62. Pozorovateľ 

 

Pre otázky týkajúce sa pravidiel počas súťaží FIE (vrátane Majstrovstiev sveta a 

Olympijských hier) sú delegáti Komisie rozhodcov sami oprávnení posúdiť rozhodnutie 

rozhodcu od začiatku do konca zápasu.  

 

Na súťažiach, kde nie je pritomný delegát Komisie rozhodocv, vykonáva tieto funkcie 

Pozorovateľ (čl. o.77). 

 

Pozorovateľ rozhoduje všetky ostatné rozpory, ktoré môžu vzniknúť na Svetovom poháry 

a súťažiach Grand Prix. 

 

 

KONTROLA FIE 

 

o.63. S cieľom dohliadať na dodržiavanie Pravidiel na Majstrovstvách sveta a Olympijských 

hrách má Prezident a členovia Kancelárie FIE právo zúčastniť sa všetkých stretnutí 

Technického riaditeľstva a oficiálnych delegátov FIE. Technické riaditeľstvo je povinné 

o takýchto stretnutiach FIE informovať.  

 

 Kancelária FIE alebo ňou určení zástupcovia sú zodpovední za rozhodnutie akýchkoľvek 

ďalších rozporov, ktoré vzniknú na Majstrovstvách sveta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTI-DOPINGOVÉ TESTOVANIE 

 

o.64. Anti-dopingový test sa musí vykonať na všetkých oficiálnych súťažiach FIE v súlade s 

pravidlami v Článku t.127 a Anti-dopingovými pravidlami FIE. Môže začať od začiatku 

súťaže a platí pre šermiarov, ktorí došermovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. MAJSTROVSTVÁ SVETA 

 

 KAŽDOROČNÉ MAJSTROVSTVÁ 

 

Prihlášky 

 

o.65. Pre Majstrovstvá sveta seniorov sú prihlášky obmedzené na štyroch šermiarov na zbraň 

pre jednu národnosť na súťažiach jednotlivcov a na jedno družstvo pre národnosť na 

súťažiach družstiev.  

 

Rozhodcovia 

 

o.66. 1. Rozhodovanie na Majstrovstvách sveta vykonávajú rozhodcovia vybratí Výkonným 

výborom FIE na návrh Komisie rozhodcov.  

 

 2. Cestovné, stravné a ubytovacie náklady rozhodcov platí Organizačný výbor, ktorý zas 

obdrží všetky štartovacie poplatky. 

 

 3. Rozhodcovia sa musia zúčastniť stretnutia rozhodcov, ktoré sa koná deň pred 

Majstrovstvami sveta. 

 

Pozvania medzinárodných činiteľov 

 

o.67. 1. Akákoľvek navrhovaná kandidatúra na usporiadanie Majstrovstiev sveta sa musí 

preštudovať na navrhovanom mieste ad hoc delegáciou na to určenou Výkonným výborom, 

na základe pozvania kandidátskej federácie.  

 

2. Organizačný výbor Majstrovstiev sveta, ktorý obdrží všetky štartovacie poplatky od 

zúčastnených delegácií musí, na vlastné náklady, pozvať nasledovných medzinýrodných 

činiteľov (turistická trieda spiatočnej letenky, ubytovanie a denné stravné): 

 

a) Prezidenta FIE alebo jeho zástupcu, ktorý predsedá Majstrovstvám sveta a najmä 

kontroluje správne fungovanie Technického riaditeľstva. 

b) Vedúceho protokolu určeného Prezidentom FIE. 

c) Šiestich členov Technického riaditeľstva menovaných Výkonným výborom FIE, z 

ktorých jeden musí pochádzať z usporiadateľskej krajiny. 

d) Troch členov Komisie SEMI, menovaných Výkonným výborom FIE. 

e) Štyroch členov Komisie rozhodcov menovaných Výkonným Výborom FIE, z ktorých 

jeden je určený ako hlavný delegát. 

f) Dvoch členov Lekárskej komisie menovaných Výkonným výborom FIE. 

g) Rozhodcov menovaných Výkonným výborom (maximálne 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. REGIONÁLNE HRY 

 

o.68. 1. Regionálne hry sú uznané FIE rovnako ako tie, ktoré sú uznané Medzinárodným 

olympijskym výborom od kedy je šerm v programe (napr. Hry Stredozemia, Pan-americké 

hry, Hry centrálnej Ameriky a Karibiku, etc.) ako aj Hry Commonwealthu. 

 

 2. V prípadoch kde neplatia Pravidlá pre Regionálne hry prijaté Medzinárodným 

olympijským výborom, platia Pravidlá FIE. 

 

Technický delegáti FIE 

 

o.69. 1. Technického delegáta FIE, ktorý zastupuje FIE v súlade s Olympijskými pravidlami pre 

Regionálne hry, vyberie Prezident FIE po konzultácii s Výkonným výborom, podľa kritérií 

uznaných technických schopností. 

 

 2. Výdavky tohto zástupcu (letenka v turistickej triede, hotel a strava) zaplatí Organizačný 

výbor. 

 

Technickí činitelia a rozhodcovia 

 

o.70. Olympijské pravidlá pre Regionálne hry stanovujú, že kontrola celkovej technickej 

organizácie Hier, vrátane menovania rozhodcov a činiteľov, musí byť zverená 

medzinárodným federáciam. Organizačný výbor musí zaplatiť výdavky (letenku v 

turistickej triede, hotel a stravu) pre nasledovných činiteľov: 

 

 1. Technické riaditeľstov: Dvaja zahraniční členovia, ak Technické riaditeľstvo mý 

troch členov; Piati zahraničný členovia, ak má TR šesť členov. Technické riaditeľstvo je 

menované Výkonným výborom FIE.  

 

 2. Pre kontrolu materiálu: Jeden alebo dvaja zástupcovia Komisie SEMI, v závislosti 

na dôležitosti šermiarskej disciplíny na Hrách. Títo zástupcovia sú menovaní Výkonným 

výborom FIE.  

 

 3. Zástupca komisie rozhodcov: Zástupca komisie rozhodcov, ktorý je menovaný 

Výkonným výborom FIE.  

 

 4. Neutrálni rozhodcovia: Najmenej dvaja medzinárodní rozhodcovia z krajín mimo 

región Hrier, ktorí sú vymenovaní Výkonným výborom FIE na návrh Komisie rozhodcov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. MAJSTROVSTSVÁ SVETA JUNIOROV A KADETOV 

 

KAŽDOROČNÉ MAJSTROVSTVÁ 

 

Prihlášky 

 

o.71. Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov sú otvorené pre všetky členské federácie FIE. 

 

o.72. Pre Majstrovstvá sveta kadetov je štart limitovaný na troch šermiarov pre zbraň a národnosť 

na súťažiach jednotlivcov. 

 

 Pre Majstrovstvá sveta juniorov je štart limitovaný na štyroch šermiarov jednej národnosti 

na súťaž jednotlivcov a jedno družstvo na zbraň a národnosť pre súťaže družstiev.  

 

Rozhodcovia 

 

o.73. 1. Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov rozhodujú rozhodcovia, ktorých vyberie 

Výkonný výbor FIE na základe návrhu Komisie rozhodcov. 

 

 2. Cestovné, stravné a ubytovacie náklady rozhodcov sú platené Organizačným výborom, 

ktorý obdrží všetky štartovacie poplatky. 

 

 3. Rozhodcovia sa musia zúčastniť stretnutia rozhodcov, ktoré sa koná deň pred 

Majstrostvami sveta. 

 

Pozvánky pre medzinárodných činiteľov 

 

o.74 Organizačný výbor Majstrovstiev sveta, ktorý obdrží všetky štartovacie poplatky od 

zúčastnených delegácií musí, na vlastné náklady, pozvať rovnaký zoznam medzinárodných 

činiteľov (spiatočná letenka v turistickej triede, ubytovanie a denné stravné) ako je 

stanovené (čl. o.67) pre Majstrovstvá sveta seniorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. SÚŤAŽE SVETOVÉHO POHÁRA 

 

 

ÚVOD 

 

o.75. Názov “Svetový pohár” sa používa pre nasledovné súťaže: 

 

 - súťaže jednotlivcov Svetového pohára seniorov a súťaže Grand Prix 

 

 - súťaže jednotlivcov Svetového pohára juniorov 

 

 - súťaže družstiev Svetového pohára juniorov a seniorov 

 

 

KRITÉRIA 

 

Prijatie 

 

o.76. Súťaž môže byť zaradená a označovaná súťažou Svetového pohára, ak spĺňa 

nasledovné kritéria. 

 

 1.  Účasť musí zahŕňať šermiarov: 

   

  - najmenej z ôsmych krajín, ak ide o súťaž seniorov v Európe 

  - najmenej z piatich krajín, ak ide o súťaže seniorov mimo Európy 

  - najmenej z piatich krajín, ak ide o súťaže juniorov 

 

 2.  Účasť musí zahŕňať najmenej: 

 

- desať šermiarov umiestnených v oficiálnom rankingu FIE do 32 miesta a z 

najmenej piatich rôznych krajín pre súťaže seniorov v Európe (pre súťaže mimo 

Európy nie sú požiadavky) 

 

3.  Súťaže sa musia zúčasniť aspoň štyria FIE rozhodcovia kategórie A alebo B 

rôznych národností. 

 

4.  Pravidlá FIE sa musia riadne dodržiavať, tak ako aj špecifiká pre súťaže Svetového 

pohára. Organizátori musia používať automatické rozhodovacie zariadenia, ktorých 

prototyp bol schválený Komisiou SEMI. 

 

5.  Finále sa musí uskutočniť v hale, v ktorej je priestor vyhradený pre verejnosť. 

 

6.  Musí byť k dispozícií dostatočný počet planšov tak, aby bolo možné prvé kolo 

uskutočniť v nie viac ako dvoch sériách skupín.  

 

7.  V priebehu finále musia organizátori na planši umiestniť značenie označujúce mená 

a národnosti šermiarov.   

 

8.  Pri odovzdávaní cien sa musia použiť protokolárne pravidlá FIE (Administratívne 

pravidlá FIE). 

 



9.  Počas celého trvania súťaže musí byť v priestoroch súťaže prítomný lekár. 

 

10.  Anti-dopingový test musí byť vykonaný v súlade s Pravidlami FIE (čl. 127 a Anti-

Dopingové pravidlá FIE) 

 

Pozorovateľ 

 

o.77. 1. Organizátori súťaží Svetového pohára, jednotivcov a družstiev, musia zabezpečiť 

prítomnosť pozorvateľa FIE z krajiny inej ako je krajina organizátorov, ktorého úlohou 

bude potvrdiť, že súťaž riadne spĺňa kritéria Svetového pohára. 

 

 2. Cestovné, stravné a ubytovacie výdavky pozorovateľa hradia organizátori, a to v 

súlade so štandardmi, ktoré aktualizuje Výkonný výbor FIE.  

 

 3. Tento pozorvateľa je buď: 

 

- členom Komisie FIE, 

- členom Výkonného výboru FIE, 

- členom skupiny ľudí menovaných Výkonným výborom, ktorý je k dispozícii a je skúsený 

v organizovaní súťaží.  

 

 Pozorovateľ je vymenovaný Výkonným výborom FIE na návrh Kancelárie FIE. 

 

Účasť 

 

o.78. 1. Na súťaže Grand Prix a súťaže Svetového pohára jednotlivcov, pre seniorov a 

juniorov, môže každá národná federácia prihlásiť maximálne 12 šermiarov pre zbraň. 

Hosťujúca krajina môže prihlásiť až 20 šermiarov plus počet, ktorý je potrebný na 

vytvorenie skupín.  

 

 2. V súťažiach Svetového pohára jednotlivcov mimo Európy môže organizujúca krajina 

prihlásiť až 30 šermiarov plus počet, ktorý je potrebný pre vytvorenie skupín.  

 

o.79. Na súťaže Majstrovstiev Zóny jednotlivcov juniorov a seniorov môžu federácie prihlásiť až 

4 šermiarov na každú zbraň.  

 

 Na súťaže Majstrovstiev Zóny družstiev juniorov a seniorov môžu federácie prihlásiť jedno 

družstvo na zbraň (ktoré pozostáva z troch šermiarov s alebo bez náhradníka). 

  

o.80. Na oficiálnych FIE súťažiach juniorov danej šermiarskej sezóny môžu šermovať, 

jednotlivcov alebo skupiny, iba šermiari, ktorí by sa z hľadiska veku kvalifikovali na 

ďalšie Majstrovstvá sveta juniorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodcovia - Majstrovstvá sveta veteránov, kandidáti kategórie A a súťaže 



kategórie A a Grand Prix 

 

o.81. 1.  a) Počet FIE rozhodcov kategórie A a B (čl. t.35), ktorí musia sprevádzať družstvá 

na juniorské súťaže kategórie A a Majstrovstvá sveta veteránov je: 

 

  1-4 šermiari   bez povinnosti poskytnúť rozhodcu 

  5-9 šermiari   jeden rozhodca 

  10 a viac šermiarov dvaja rozhodcovia 

  1 družstvo juniorov jeden rozhodca 

 

  

Na juniorské súťaže kategórie A, musia byť mená rozhodcov (ktorí musia mať 

príslušnú FIE kategóriu pre zbraň, pre ktorú v súťaži prihlásení) oznámené 

prostredníctvom webovej stránky FIE 7 dní pred konaním súťaže (pólnoc času v 

Lausanne).  

 

b) Pokiaľ národná federácia neposkytne požadovaný počet rozhodcov, bude jej 

uložená pokuta (čl. o.86, tabuľka finančných trestov a pokút). 

 

2.  Na súťaže kategórie A seniorov, Grand Prix a Svetového pohára družstiev bude 

na návrh Komisie rozhodcov vymenovaných Výkonným výborom 8 rozhodcov a 

delegácie nemusia poskytnúť žiadnych rozhodcov. Dodatočných požadovaných 

rozhodcov (nie menej ako 5) poskytne Organizačný výbor. Náklady všetkých týchto 

rozhodcov znášajú organizátori, ktorí si zato ponechajú štartovacie poplatky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOVÝ POHÁR DRUŽSTIEV 



 

Prihlášky 

 

o.82.  1. Súťaže Svetového pohára družstiev juniorov a seniorov sa konajú vo všetkých troch 

zbraniach pre mužov a ženy. 

 

Princípy 

 

2.  a) Súťaže Svetového pohára družstiev seniorov sa skladajú maximálne z 5 parciálnych 

súťaží (šermovaných až po prvé miesto), usporiadaných, pokiaľ môžno, na všetkých 

kontinentoch. Na konci každej súťaže sa pridelia body.  

 

 Súťaže Svetového pohára družstiev juniorov sa skladajú zo štyroch parciálnych súťaží 

a na konci každej súťaže sa pridelia body.  

 

 b) Družstvá sú zložené z troch šermiarov, s alebo bez náhradníka. 

 

 c) Zápasy sa šermujú podľa systému štafety družstiev tak, ako je uvedené v Článku 

o.44 týchto Pravidiel.  

 

Účasť 

 

3.  Účasť je otvorená pre všetky krajiny a je obmedzená na jedno družstvo pre zbraň a 

krajinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOVÝ RANKING JEDNOTLIVCOV 



 

o.83. 1. Oficiálny FIE ranking jednotlivcov 

 

Princípy 

 

a)  Oficiálny FIE ranking seniorov berie v úvahu päť najlepších výsledkov zo Svetového 

pohára, Grand Prix alebo Satelitných súťaží, ktorých sa šermiar zúčastnil, bez ohľadu na 

kontinent, plus Majstrovstvá sveta alebo Olympijské hry a Majstrovstvá Zóny. 

 

b)  Oficiálny FIE ranking juniorov berie v úvahu šesť najlepších výsledkov zo súťaží 

Svetového pohára, ktorých sa šermiar zúčastnil, bez ohľadu na kontinent, rovnako ako aj 

Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Zóny.  

 

c)  Pre súťaže Juniorov a Seniorov sa ranking sústavne aktualizuje.  

 

Výsledky prvej súťaže Grand Prix daného šermiarskeho roka rušia výsledky prvej súťaže 

Grand Prix predchádzajúceho roka a tak ďalej pre zvyšok súťaží Grand Prix.  

 

Prvá súťaž Svetového pohára (jednotlivcov a družstiev) daného roka ruší prvú súťaž 

Svetového pohára (jednotlivcov a družstiev) predchádzajúceho roka a tak ďalej pre 

zvyšok súťaží Svetového pohára.  

 

Body pridelené v súťaži zrušia body, ktoré boli pridelené v tej istej súťaži predchádzajúcu 

sezónu.  

 

Ak sa niektorá súťaž nekoná aktuálnu šermiarsku sezónu, body získané na tejto súťaži 

predchádzajúcu sezónu sa vymažú k výročiu dňa konania tejto súťaže.  

 

d)  V prípade rovnosti bodov je ranking založený na princípe kto získal viac prvých miest, 

druhých miest, etc. 

 

V prípade absolútnej rovnosti sa šermiari umiestnia rovnako. 

 

e)  Po každej súťaži, ktorej výsledky sa berú do rankingu, je ranking automaticky 

aktualizovaný po overení výsledkov FIE.  

 

f)  Okrem prípadov kedy platia osobitné pravidlá, sa oficiálny aktuálny FIE ranking používa 

ako rozhodný faktor pre všetky hodnotenia, nasadenia, výňatia, etc.  

 

Bodovanie 

 

2. a) Ranking je založený na nasledujúcom bodovacom systéme: 

 

  1-vé miesto   32 bodov 

  2-hé miesto   26 bodov 

  3-tie miesto rovnako 20 bodov 

  5-8 miesto   14 boodv 

  9-16 miesto   8 bodov 

  17-32 miesto  4 bodov 

  33-64 miesto  2 bodov 

  65-96 miesto  1 bod (od 9/15) 



 

b) Body na súťaži Svetového pohará kategórie A jednotlivcov sa udeľujú ako je 

vyššie uvedené.  

 

c) Body na FIE súťaži Grand Prix a Majstrovstvách Zóny sa násobia koeficientom 

1,5. 

 

d) Body na súťažiach jednotlivcov Majstrovstiev sveta seniorov a Majstrovtiev sveta 

juniorov sa násobia koeficientom 2,5. 

 

e) Body na súťažiach jednotlivcov Olympijských Hier sa násobia koeficientom 3,0. Na 

Olympijských Hrách sa za štvrté miesto udelí 54 bodov.  

 

f) Iba šermiari, ktorí skutočne šermovali v tabuľke priamej eliminácie môžu získať 

body.  

 

 

Podsty 

 

3. Víťaz (najvyššie hodnotený šermiar) oficiálneho FIE rankingu seniorov bude ohlásený 

na konci Majstrovstiev sveta seniorov alebo Olympijských Hier.  

 

Víťaz (najvyššie hodnotený šermiar) oficiálneho rankingu juniorov bude ohlásený na 

konci Majstrovstiev sveta juniorov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVETOVÝ RANKING DRUŽSTIEV 

 



o.84 1. Oficiálny FIE ranking družstiev 

 

Princípy 

 

a) Oficiálny FIE ranking družstiev seniorov berie v úvahu štyri najlepšie výsledky 

družstiev zo Svetového pohára seniorov, bez ohľadu na kontinent, plus Majstrovstvá 

sveta seniorov alebo Olympijské Hry a Majstrovstvá Zóny. 

 

 Oficiálny FIE ranking družstiev juniorov berie v úvahu štyri najlepšie výsledky 

družstiev zo Svetového pohára juniorov, bez ohľadu na kontinent, plus Majstrovstvá 

sveta juniorov alebo Majstrovstvá Zóny.  

 

b) Oficiálny FIE ranking družstiev sa sústavne aktualizuje. Súťaž aktuálnej šermiarskej 

sezóny zruší korešpondujúcu súťaž, ktorá sa konala rok predtým, tak ako body získané 

počas novej súťaže nahradia body získané rok predtým. Ak sa niektorá súťaž nekoná 

aktuálnu šermiarsku sezónu, body získané na tejto súťaži predchádzajúcu sezónu sa 

vymažú k výročiu dňa konania tejto súťaže 

 

c) V prípade, ak má viac družstiev rovnaký počet bodov, použijú sa rovnaké pravidlá ako 

pre oficiálny FIE ranking jednotlivcov (čl. o.83).  

 

 2. Bodovanie družstiev 

 

 a) Bodovanie je založené na nasledujúcom bodovacom systéme: 

 

 1-vé miesto  64 bodov 10-te miesto  24 bodov 

 2-hé miesto  52 bodov 11-te miesto  23 bodov 

 3-tie miesto  40 bodov 12-te miesto  22 bodov 

 4-té miesto  36 bodov 13-te miesto  21 bodov 

 5-te miesto  32 bodov 14-te miesto  20 bodov 

 6-te miesto  30 bodov 15-te miesto  19 bodov 

 7-me miesto  28 bodov 16-te miesto  18 bodov 

 8-me miesto  26 bodov 17-32 miesto 8 bodov 

 9-te miesto  25 bodov 

 

 b) Pre Majstrovstvá sveta družstiev sa vyššie uvedené body násobia dvoma. 

 

 c) Pre Majstrovstvá Zóny družstiev majú obdržané body koeficient 1.0. 

 

Podsty 

 

Víťaz (najvyššie hodnotené družstvo) oficiálneho FIE rankingu družstiev juniorov a 

seniorov bude ohlásený na konci Majstrovstiev sveta seniorov alebo Olympijských Hier.  

 

 

F. GRAND PRIX NÁRODOV 

 

o.85. Pre rozdelenie bodov na Grand Prix národov na Majstrovstvách sveta alebo Olympijských 

hrách, konzultujte prosím Administratívne Pravidlá FIE.  

o.86. Tabuľka finančných trestov a pokút 

 



 

 

 Článok 

 

Čiastka Splatnosť Zaplatiť Povinný 

Prihláška na 

Majstrovstvá 

sveta po 

uzávierke 

o.53.3 

 

150 EUR za 

prihlášku 

 

spolu s 

prihláškou 

 

FIE 

 

Národná 

federácia 

 

Prihláška do 

ďalšej súťaže FIE 

po uzávierke do 

utorka 

predchádzajúceho 

súťaži 

o.54.4 a) 

 

150 EUR za 

prihlášku 

 

spolu s 

prihláškou 

 

FIE 

 

Národná 

federácia 

 

Prihláška do 

ďalšej súťaže FIE 

po uzávierke od 

stredy do dňa 

predchádzajúceho 

súťaži (12:00 

lokálneho času) 

o.54.4 b) 

 

250 EUR za 

prihlášku 

 

spolu s 

prihláškou 

 

FIE 

 

Národná 

federácia 

 

Ak sa šermiar 

alebo družstvo 

riadne prihlásené 

nedostaví 

o.31.4, 

o.33.3, 

o.54.5 

 

500 EUR za 

šermiara 

alebo 

družstvo 

Pri doručení 

notifikácie o 

pokute 

 

FIE 

 

Národná 

federácia 

 

Účasť šermiara 

alebo družstva, 

ktorý nebol 

riadne prihlásený 

o.54.6 

 

1000 EUR 

za 

neprihlásenú 

účasť 

Pri doručení 

notifikácie o 

pokute 

 

FIE 

 

Organizátor 

 

Nie je 

rešpektovaný 

požadovaný 

počet rozhodcov 

o.81.1 

 

1000 EUR 

za rozhodcu 

 

V tom istom 

čase ako je 

zaslaná 

informácia 

organizátorovi 

Organizátorovi 

 

Národná 

federácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA 8 

 



Majstrovstvá sveta veteránov 

 

o.87. 1. Organizátori musia zaslať program súťaže na schválenie Výkonnému Výboru. 

 

 2. Program musí byť zostavený tak, aby umožnil akémukoľvek šermiarovi zúčastniť sa na 

všetkých zbraniach. Súťaž družstiev sa musí uskutočniť nasledovný deň po poslednej 

súťaži zo všetkých troch kategórií každej zbrane.  

 

 3. Po zverejnení programu nie je dovolené zmeniť dátum súťaže.  

 

 4. Každá súťaž sa musí uskutočniť v jeden deň, aby sa predišlo dlhým neaktívnym 

obdobiam. 

 

 

o.88. Prihlášky na súťaže 

 

 1. Národné federácie musia zaslať prihlášky organizátorom. Prihlášky sa musia zaslať 

najneskôr jeden mesiac pred začiatkom majstrovstiev. 

 

 2. Po tomto dátume, až do obeda (lokálneho času) dvoch dní pred súťažou, môže národná 

federácia pridať šermiara, avšak až po zaplatení pokuty rovnajúcej sa 100% registračného 

poplatku Organizačnému výboru. 

 

 3. Prihlášky na majstrovstvá družstiev musia byť zaslané Technickému Riaditeľstvu 

najneskôr do 16:00 (lokálneho času) dňa predchádzajúcemu súťaž.  

 

o.89. Pre Majstrovstvá sveta veteránov sú prihlášky na súťaž jednotlivcov limitované na štyroch 

šermiarov pre každú kategóriu, pohlavie, zbraň a krajinu. Na prihláškach sa musia uviesť 

mená tak, ako sú na FIE lincenciách.  

 

o.90 Zloženie skupín na súťažiach jednotlivcov 

 

 Pri tvorení skupín vezme Technické Riaditeľstvo v úvahu nasledovné poradie výsledkov: 

 

 1. Prvých 64 šermiarov klasifikovaných na Majstrovstvách v predošlých dvoch rokov, bez 

ohľadu na zmenu vo vekovej kategórii.  

  

 2. Všetci ostatní šermiari podľa veku, začínajúc od najmladšieho. 

 

 3. Rozdelenie šermiarov do skupín sa musí vykonať tak, aby boli, pokiaľ možno, šermiari 

rovnakej národnosti v rôznych skupinách, a to aj, ak treba, ich posunutím v rebríčku nižšie.  

 

 4. Pokiaľ je v niektorej kategórii menej ako desať súťažiacich, súťaž sa vykoná ako jedna 

skupina v priamej eliminácii.  

 

 5. Pokiaľ je v niektorej kategórii menej ako šesť súťažiacich, budú títo šermovať s nižšou 

vekovou kategóriou. Samostatné hodnotenie pre túto kategóriu bude vykonané na konci 

súťaže z kombinovaných záverečných hodnotení kategórií. 

 

 6. Pokiaľ je v niektorej kategórii iba jeden súťažiaci, táto súťaž sa zruší.  

 



 7.  Žiaden šermiar nie je vylúčený po kole skupín, všetci pokračujú do priamej eliminácie. 

 

o.91. Trvanie zápasov 

  

Zápasy priamej eliminácie sú na 10 zásahov alebo skončia, keď uplynuli dva úseky v trvaní 

tri minúty s prestávkou v trvaní jednej minúty medzi úsekmi. Výnimka je v šably, kedy 

koniec prvého úseku nastane buď uplynutím troch minút alebo vtedy, keď dá jeden zo 

šermiarov päť zásahov.  

 

o.92. Účasť družstiev 

 

 1. Účasť 

 

 Každá krajina môže nominovať jedno družstvo pre pohlavie a zbraň, tvoriac tak 6 súťaží.  

 

 2. Pravidlá pre súťaže družstiev sa použijú s nasledovnými výnimkami: 

 

 a) Pre každú zbraň sú družstvá tvorené troma šermiarmi rovnakej národnosti, jedného z 

kategórie A, jedného z B a jedného z C, s alebo bez náhradníka pre každú kategóriu. 

Družstvo nemôže začať stretnutie pokiaľ nie je úplné.  

 

 b) V prípade, ak družstvu chýba šermiar pre niektorú zo zbraní, toto družstvo môže 

použiť šermiara, ktorý súťažil v súťaž jednotlivcov v inej zbrani, ale za jeho bodovanie 

bude považované posledné miesto v tej zbrani plus 1.  

 

 c) Družstvá sa rozdelia do skupín na základe bodovania členov družstva v súťaži 

jednotlivcov, pričom najvyššie miesto bude mať družstvo, ktoré má najmenej bodov. 

Všetci šermiari, ktorí sú registrovaní za dané družstvo musia byť prítomní na planši 

pred začatím stretnutia.  

 

 d) Každé družstvo môže požiadať o výmenu šermiara pred začatím stretnutia. V prípade 

zranenia, riadne uznaného lekárskym delegátom, je výmena možná okamžite. V jednom 

stretnutí môže byť vykonaná iba jedna výmena.  

 

 3. Šermiar, ktorý bol nahradený z dôvodu zranenia nemôže opäť šermovať v rovnakom 

stretnutí. V prípade ak sú obaja, šermiar a náhradník, pokiaľ je, nútení odstúpiť alebo ak je 

šermiar vylúčený, má sa za to, že ich družstvo zápas stretnutie.  

 

 4. Vždy sa používa systém štafety. Traja šermiari družstva šermujú proti svojim súperom v 

rovnakej kategórii. Každý šermiar šermuje so svojim súperom dva krát, čo spolu tvorí 6 

zápasov. Zápasy sú na 5 zásahov (5-10-15-20- etc.). Maximálne trvanie každého zápasu je 

3 minúty. 

 

 5. Víťazom sa stane to družstvo, ktoré dosiahne maximálne skóre 30 zásahov alebo to, 

ktoré má po vypršaní riadneho času vyšší počet zásahov.  

 

 6. Poradie zápasov pre každú kategóriu je určené rozhodcom s kapitánmi, na planši, pred 

začatím stretnutia. Rozhodca “hodí mincou” a víťazný kapitán si zvolí prvú kategóriu v 

poradí. Kapitán, ktorý prehal vyberie druhú kategóriu.  

 

 7. Súťaž tvorí kolo skupín po 3 alebo 4 družstvá, ktorého sa účastnia všetky družstvá a 



fázou priamej eliminácie maximálne 16-tich najlepších družstiev. Ostatné družstvá budú 

klasifikované podľa ich umiestnenia po kole skupín. 

 

 8. Pokiaľ je menej ako 6 družstiev, všetky šermujú v jedinej skupine; potom sa šermuje 

zápas o 3-tie a 4-té miesto nasledované zápasom o prvé miesto medzi družstvami, ktoré sa 

v skupinách umiestnili na prvom a druhom mieste.  

 

 

o.93. Rozhodcovia 

 

Zúčastnené krajiny musia najneskôr jeden mesiac vopred informovať, či poskytnú 

požadovaný počet rozhodcov alebo zaplatia pokutu, aby poskytli organizátorom dostatočný 

čas zabezpečiť iných rozhodcov.  

 

o.94. Pozvánky pre medzinárodných činiteľov 

 

1. Akákoľvek navrhovaná kandidatúra na usporiadanie Majstrovstiev sveta sa musí 

preštudovať na navrhovanom mieste ad hoc delegáciou na to určenou Výkonným výborom, 

na základe pozvania kandidátskej federácie. 

 

2. Organizačný výbor Majstrovstiev sveta, ktorý obdrží všetky štartovacie poplatky od 

zúčastnených delegácií musí, na vlastné náklady, pozvať nasledovných medzinárodných 

činiteľov (turistická trieda spiatočnej letenky, ubytovanie a denné stravné): 

 

a) Prezidenta FIE alebo jeho zástupcu, ktorý predsedá Majstrovstvám sveta a najmä 

kontroluje správne fungovanie Technického riaditeľstva. 

b) Štyroch členov Technického riaditeľstva menovaných Výkonným výborom FIE, z 

ktorých jeden musí pochádzať z usporiadateľskej krajiny. 

c) Jedného člena Komisie SEMI, menovaného Výkonným výborom FIE. 

d) Jedného člena Komisie rozhodcov menovaného Výkonným Výborom FIE. 

e) Jedného člena Lekárskej komisie menovaného Výkonným výborom FIE. 

  

 

Títo činitelia by mali byť prednostne zvolený z Regiónu, kde sa Majstrovstvá konajú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA A: TABUĽKA PRIAMEJ ELMINÁCIE 64 SÚŤAŽIACICH V SÚŤAŽI 

JEDNOTLIVCOV 



 

 

   
 

  

 
PRÍLOHA B: TABUĽKA PRIAMEJ ELMINÁCIE PRE SÚŤAŽ DRUŽSTIEV (16 

družstiev) 



 

 

 

   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABECEDNÝ REGISTER 



 

Čísla odkazujú na články v Pravidlách 

 

Baráž: viď “Zhoda” 

Bodovanie o.83 a ďalšie, o.84 

 

Čas 

 - boja: o.17, o.23, o.44 

 - maximálna účasť šermiara: o.9 

 - odpočinku: o.16, o.26 

 - prestávky medzi úsekmi: o.23 

Časomerač: o.7 (viď Technické pravidlá) 

Časomiera: o.23 (viď Technické pravidlá a Materiálové pravidlá) 

Časový rozpis: o.9, o.22, o.60 

 

Delegát Komisie rozhodcov: o.44 

Delegát Komisie pre elektrickú signalizáciu: viď “Komisia pre elektrickú signalizáciu” 

Delegát lekárskej komisie FIE: o.44 

Delegovaní rozhodcovia: viď “Rozhodcovia” 

Družstvá (zloženie): o.42, o.82 

Družstvo (nahradenie šermiara): o.44 (viď Technické pravidlá t.33) 

 

Experti pre elektrický materiál: o.6 

 

Fáza 

 - hlavná: o.31, o.33 

 - predbežná: o.31 a nasl.  

Finále súťaží: o.10, o.17, o.27, o.76, (viď Technické pravidlá t.18) 

Formuláre 

 - prihlášok: o.52 

 - skupiny: o6, o.13, o.15, o.17, o.58 

 - stretnutia: o.6, o.44 

 - zápasov: o.6, o.24 

Systém súťaží: o.11 a nasl. 

 - družstiev: o.42 a nasl., prechodné ustanovenia 

 - jednotlivcov: o.11 a nasl.  

 

Grand Prix (Súťaže): o.75, o.77, o.81 

Grand Prix národov: o.87 

 

Indexy: o.18 a nasl, o.32 a nasl., o.40, o.43 

Informačná tabuľa: o.7, o.60, o.76 

Informačné panely: (viď “Informačná tabuľa”) 

 

Jednotlivec: viď “Súťaže” a “Systém” 

 

Menovanie rozhodcov: viď “Rozhodcovia” 

Menovanie Technického riaditeľstva: viď “Technické riaditeľstvo” 

 

Kanditatúra 

 - Majstrovstvá sveta: o.67 



Kapitán družstva: o.13, o.44, o.59 a nasl. (viď Technické pravidlá t.82, t.90) 

Kategórie A (turnaj): viď “Svetový pohár” 

Každoročné majstrovstvá: o.65 

Kolo priamej eliminácie: o.26, o.28, o.33, o.46 

Kolo skupín: viď “Skupiny” 

Komisia pre elektrickú signalizáciu SEMI: o.67, o.70, o.74, o.76 

Komisia rozhodcov: o.66, o.73 a nasl. 

Koniec zápasu: o.17, o.24, o.44 (viď Technické pravidlá) 

Kontrola 

 - antidopingová: o.64, o.76 (viď Technické pravidlá t.129 a nasl.) 

 - FIE: o.63, o.67, o.70 

 - materiálu: o.7, o.9, o.70 (viď Materiálové pravidlá) 

Kritéria pre Svetový pohár: viď “Svetový pohár” 

Kvalifikácia šermiarov: o.11, o.18 a nasl., o.28, o.32, o.40 

Kvóty (šermiarov pre Svetový pohár): o.78 

 

Lehota 

 - postačujúca na kontrolu materiálu: o.9 

 - zverejnenie 1.kola: o.10 

 - zaslanie formuláru o počte prihlásených: o.53 

 - zaslanie formuláru prihlášky na účasť: o.52 

 - zaslanie prihlášky mien: o.54 

 - zaslanie oficiálneho pozvania: o.50 

 - zaslanie predbežného programu: o.51 

 - zaslanie prihlášok na Svetové poháry: o.54 

Lekár: o.76 (viď Technické pravidlá) 

Losovanie: 

 - družstiev nepostupujúcich: o.43 

 - na formulár pre skupinu: o.13 

 - na formulár pre stretnutie: o.44 

 - po dvojiciach: o.34, o.43, prechodné ustanovenia 

 - pre určenie víťaza v prípade rovnosti: o.17, o.24, o.44 

 - šermiarov pri rovnosti indexu: o.19, o.31 a nasl.  

 

Majstrovstvá sveta: 

 - juniorov a kadetov (organizácia): o.71, o.74 

 - seniorov (organizácia): o.65 a nasl. 

 - systém súťaže pre družstvá: o.42 a nasl. 

 - systém súťaže pre jednotlivcov: o.29 a nasl.  

 - veteránov: o.87-o.93 

 - všeobecné ustanovenia: o.48 a nasl.  

Materiál (viď Technické pravidlá): 

 - kontrola: o.7, o.9, o.70 

 - pri organizácii: o.49 

Medzinárodná licencia: 

 - šermiarov: o.2 

 - účastníkov: o.2 

Minúta nastavenia: viď “Zhoda” 

 

Náhodné prípady: o.60 

Náhrada: o.42, o.44, o.82 



Nahradenie člena družstva: o.44 

 - v družstvách (súťaž): o.44 

 - v priamej eliminácii: o.26 

 - v skupine: o.14 a nasl. 

 - zmena poradia v skupine (nepredvídaná udalosť): o.16 

 - zmena poradia súťaže: o.44 

Národnosť pretekárov: o.13, o.15, o.21 

Nehoda: o.44 (viď Technické pravidlá) 

 

Obsluha prístrojov: o.6 

Odpočinok: viď “Čas” 

Odstúpenie 

 - člena družstva: o.44 

 - družstva: o.44 

 - pretekára z eliminácie: o.25 

 - pretekára zo skupiny: o.20 

Olympijské hry: o.4, o.8, o.10, o.42 a nasl., o.48, o.57, o.61, o.83 a nasl., o.85 

Opravár elektrických zariadení: o.6 

Oznámenia 

 - počtu vyradených pretekárov zo skupín: o.18 

 - počtu pretekárov vo finále (4 alebo 8): o.27 

 - výmena pretekára v družstve: o.44 

 

Panel na vyvesenie: o.6, o.60, o.76 (viď príloha C materiálových pravidiel) 

Planš: (viď Technické pravidlá, Materiálové pravidlá) 

 - počet: o.26, o.33, o.76 

 - povinnosť TR: o.58 

Počet zúčastnených krajín (minimum): o.76 

Počet pretekárov: viď “Družstvá”, “Prihlášky do súťaže” 

Pokuta: o.33, o.54, o.81 

Poradie: 

 - v skupinách: o.19, o.21, o.32 

 - družstiev: o.43, o.46 

 - celkové: o.25, o.28, o.34, o.41 

 - viď aj (index” 

Poradie FIE (ranking): 

 - jednotlivcov: o.83 

 - družstiev: o.84 

 - oficiálne FIE: o.13, o.31 a nasl, o.83 a nasl. 

Poradie zápasov 

 - družstiev (v súťaži): o.44 

 - v priamej eliminácii: o.26 

 - zmena poradia zápasov: o.44 

 - zmena poradia v skupine (náhodná): o.16 

Postavenie šermiarov v skupinách: viď “Poradie zápasov” a “Skupina” 

Postup do ďalšej časti súťaže: viď “Kvalifikácia” 

Potvrdenie účasti: o.31, o.33, o.87 

Povinnosti: 

 - byť držiteľom medzinárodnej licencie: o.2 

 - byť držiteľom licencie šermiara: o.2 

 - usporadateľov: o.6 a nasl., o.48 a nasl, o.64, o.67, o.70, o.74, o.76 



 - oznámiť nahradenie člena družstva: o.44 

 - potvrdiť účasť: o.31, o.54 

 - pozorovateľa FIE: o.77 

 - pozvania: o.67 

 - Technického riaditeľstva: o.58, o.60 a nasl.  

 - zabezpečiť rešpektovanie Pravidiel: o.58 

Pozorovateľ FIE: o.77 

Program súťaží: o.48, o.49 

Prechod na vyššiu úroveň: viď “Kvalifikácia” 

Prerušenie zápasu: o.16 

Prestávka: o.23 

Priama eliminácia: 

 - nasadenie 16 najlepších: o.31 a nasl. 

 - príloha “A” a “B” jednotlivci a družstvá: o.43 

 - Systém súťaže pre družstvá: o.43 

 - Systém súťaže pre juniorov: o.35 a nasl.  

 - System súťaže pre seniorov: o.29 a nasl.  

 - všeobecné pravidlá: o.21 a nasl.  

 - tabuľky: viď “Tabuľka” 

Prihlášky do súťaže: o.8. o.55 a nasl., o.65, o.71, o.72, o.78, o.82 

Prístroj: o.76 (viď Technické pravidlá a Materiálové pravidlá) 

 

Regionálne hry: o.68 

Rozhodcovia (viď Technické pravidlá) 

 - kompetencie: o.6, o.16 a nasl, o.24, o.44 

 - neutralita: o.6, o.70 

 - počet: o.70, o.76, o.81 

 - vymenovanie: o.58, o.66, o.70, o.77, o.81 (viď Technické pravidlá t.37 a nasl.) 

Rozhodovanie (delegáti): o.58, o.70 

Rozhodovanie o víťazovi: viď “Zhoda” 

 

Sekretariát FIE: o.4, o.63, o.67, o.77 (viď Technické pravidlá t.94, t.127) 

Skóre: o.17, o.24, o.44 

Skupina: 

 - časový rozpis: viď “Časový rozpis” 

 - systém: viď “Systém” 

 - formuláre: viď “Formuláre” 

 - kvalifikovanie sa šermiarov: o.32, o.40 

 - počet šermiarov: o.12 

 - poradie po skupinovom kole: viď “Poradie” a “Indexy” 

 - poradie zápasov: o.14 

 - série (maximálny počet): o.76 

 - všeobecné pravidlá: o.12 a nasl.  

 - vyradenie: o.18, o.28, o.32 

 - zloženie: o.13, o.15 

Zápas v korde: o.17 

Súťaž: viď “Svetový pohár” a “Súťaže” 

Súťaže: o.1 a nasl. 

 - kategória A: viď “Svetový pohár” 

 - družstiev: o.42 a nasl., o.82 

 - jednotlivcov: o.11 a nasl.  



 - oficiálne FIE: o.48 a nasl.  

 - organizácia: o.3 a nasl., o.58, o.82 

Súťažné podmienky: o.49, o.76 

Svetový pohár: 

 - systém: 

  - družstiev: o.44 a nasl., o.82 

  - juniori: o.35 a nasl.  

  - seniori: o.29 a nasl. 

 - kritéria: o.76 

 - počet rozhodcov: o.81 

 - počet účastníkov: o.79 

 - poradie: o.83, o.84 

 - pozorovateľ: o.77 

 - stupnica bodovania: o.83, o.84 

 - súťaže: o.75 

 - Technické riaditeľstvo: o.57, o.78 

 - vekové obmedzenie (juniorov): o.55, o.80 

Šermiari (povinnosti): viď “Povinnosti” 

Špecialista (personál): o.6 

Štafeta: o.44 

Štvrtina tabuľky: o.36, o.33, o.40 

 

Tabuľka poradia šermiarov: o.19, o.21 

Tabuľka priamej elimincie: 

 - hlavná: o.11 a nasl., o.33 a nasl.  

 - predbežná: o.11 a nasl, o.32 a nasl.  

 - zostavenie: o.58 

 - príloha A a B 

Technické riaditeľstvo (viď Technické pravidlá) 

 - fungovanie: o.59 a nasl.  

 - Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov: o.57, o.61, o.67 

 - Majstrovstvá sveta seniorov: o.57, o.61, o.67 

 - menovanie: o.57, o. 67 

 - Olympijské hry: o.57 

 - prítomnosť počas celej súťaže: o.60 

 - Regionálne hry: o.70 

 - Svetové poháre: o.57 

 - úloha: o.5, o.13, o.18, o.27, o.31, o.39, o.56 a nasl.  

 - odvolanie:  o.62 

 - zasadnutie: o.61, o.63 

 - zloženie: o.67, o.70, o.78 

Trest: o.33, o.54, o.81, o. 86 

Trvanie zápasu: viď “koniec zápasu” a “Čas” 

Turnaj: viď “Svetový pohár” a “Súťaže” 

 

Vek účastníkov: o.55, o.72, o.80 

Vekový limit: viď “Vek účastníkov” 

Veľká cena národov: o.92 

Vis major: o.33, o.44, o.80 

Výbor 

 - organizačný: o.3, o.6, o.9, o.49, o.51, o.53 a nasl., o.57, o.66, o.67, o.69, o.70, o.73, o.74, 



o.77, o.81 

 - výkonný FIE: o.48, o.57, o.66, o.69, o.70, o.73, o.77 a nasl., o. 81 

Vyňatie: viď “Nasadenie” 

Výsledky: viď “Skóre” 

Vystavenie: 

 - prvého kola: o.10 (viď Technické pravidlá) 

 - rozhodnutí Technického riaditeľstva: o.60 

 - tabuliek: o.6 

Výzva: 

 - na zápasy: o.26 

 - úvodné k šermiarom: o.31, o.33, o.87 (viď Technické pravidlá) 

 

Zápas: 

 - časový rozpis: o.22 

 - formuláre: o.6, o.24 

 - koniec: viď “Koniec zápasu”, “Zhoda”, “Počet zásahov” a “Skóre” 

 - o tretie miesto: o.19, o.28, o.34, o.41, o.83 

 - odpočinok medzi dvoma zápasmi: viď “Čas” 

 - počet zásahov: viď “Koniec zápasu”, “Zhoda”, “Počet zásahov” a “Skóre” 

 - počet: o.19 (viď “Indexy”) 

 - poradie: o.14 a nasl., o.26, o.44 

 - prebiehajúce: viď “Indexy” 

 - prerušenie: o.16 

 - trvanie: viď “Koniec zápasu” a “Čas” 

 - v eliminácii (úseky po 3 minútach) o.23 

 - viď “Systém” 

Zapisovatelia: o.6 (viď Technické pravidlá t.35) 

Zhoda: 

 - bodová: o.83, o.84 

 - indexov: o.19, o.31 a nasl.  

 - po uplynutí času: o.17, o.24, o.44 

 - poradia: o.31 

Zásah 

 - daný: viď “Index” 

 - obdržaný: viď “Index” 

 - počet: o.17, o.19, o.23 a nasl., o.44 (Technické pravidlá) 

 - rozhodujúci: o.17, o.24, o.44 

Zloženie: 

 - družstiev: viď “Družstvá” 

 - skupín družstiev: viď “Družstvá” 

 - skupín jednotlivcov: viď “Skupina” 

Zmena národnosti: o.15 

Zmena poradia zápasov: viď “Zápas” (“Poradie”) 

Značky: o.6 (viď Technické pravidlá) 

Zoznam víťazov: o.83 

Zóny kontinentálne: o.79, o.82 

Zranenie: o.44, o.54 (viď Technické pravidlá) 

 

 


