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Bratislava,
26.11.2012
ÚPRAVA PRAVIDIEL A TRESTOV FIE PRE POTREBY SŠZ V RÁMCI NÁRODNÝCH
SÚŤAŽÍ
Vzhľadom na potreby a podmienky SŠZ sa od 1.12.2012 zavádzajú nasledovné pravidlá a
tresty:
1.) Vulgárne správanie na planši - verbálne:
charakteristika priestupku: vulgárne správanie (nadávky) voči súperovi, rozhodcovi,
trénerovi, divákom, ale aj neadresné vyjadrenia slovného charakteru (všeobecné situácie kedy
je šermiar frustrovaný z rozhodnutia rozhodcu, svojho výkonu a podobne)
tresty v zápase*:
- za prvý priestupok voči pravidlu: červená karta (trestný zásah), priestupok sa zaeviduje
do výsledkovej listiny a nahlási si sa na riaditeľstve súťaže. Výstraha je platná na celý čas
trvania súťaže.
- za druhý priestupok voči pravidlu: čierna karta (automatické vylúčenie zo súťaže),
priestupok sa zaeviduje do výsledkovej listiny a nahlási sa na riaditeľstve súťaže.
Potrestaný automaticky prehrá zápas a stráca nárok na celkové umiestnenie. Vo
výsledkovej listine sa objaví na jej konci s poznámkou DSQ alebo vôbec (podľa možností
výsledkového systému).
*Rozhodca má právo automaticky udeliť čiernu kartu bez predchádzajúcej výstrahy (napr.
verbálna inzultácia súpera, rozhodcu , trénera a iných) tak ako to popisujú pravidlá FIE
(štvrtá kategória trestov - automatická čierna karta)
dodatočné tresty: Šermiar, ktorý sa previnil voči pravidlám sa následne postihuje
(uplatňujú sa všetky tresty spoločne):
- Okamžitým vylúčením zo súťaže a aj celého turnaja.
- Okamžitým zákazom štartovať na národných a medzinárodných turnajoch v trvaní 60 dní
od dátumu spáchania priestupku (vrátane dňa spáchania priestupku) voči pravidlám
uvedeným v tomto dokumente.
Šermiar môže nastúpiť na turnaj v 61 deň, po spáchaní priestupku. Do obdobia 60 dní sa
nezapočítava obdobie sezónnej prestávky pre jednotlivé kategórie (mladší žiaci, žiaci,
kadeti juniori: obdobie letných školských prázdnin, seniori podľa oficiálneho kalendára
FIE).
Rozhodnutie rozhodcu na planši nie je možné podľa pravidiel dodatočne zmeniť alebo
zmierniť, proti rozhodnutiu neexistuje možnosť podať odvolanie.
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2.) Vulgárne správanie na planši - neverbálne:
charakteristika priestupku: vulgárne správanie (neslušné gestá) voči súperovi, rozhodcovi,
trénerovi, divákom, ale aj neadresné vyjadrenia neverbálneho charakteru. Ďalej agresívne
zachádzanie s výstrojom a výzbrojou počas zápasu (hodenie masky, agresívne údery do planša
alebo ostatnej podlahy zbraňou alebo maskou a pod.). Agresívne zachádzanie s výstrojom a
výzbrojou alebo iné agresívne správanie po skončení zápasu (Ide najmä o prípady po
prehraných zápasoch kedy šermiar odíde z planša "relatívne" pokojne, ale o pár sekúnd kope do masky,
steny výstroja, výzbroje a iných vecí.)

tresty v zápase*:
- za prvý priestupok voči pravidlu: červená karta (trestný zásah), priestupok sa zaeviduje
do výsledkovej listiny a nahlási si sa na riaditeľstve súťaže. Výstraha je platná na celý čas
trvania súťaže.
- za druhý priestupok voči pravidlu: čierna karta (automatické vylúčenie zo súťaže),
priestupok sa zaeviduje do výsledkovej listiny a nahlási sa na riaditeľstve súťaže.
Potrestaný automaticky prehrá zápas a stráca nárok na celkové umiestnenie. Vo
výsledkovej listine sa objaví na jej konci s poznámkou DSQ alebo vôbec (podľa možností
výsledkového systému).
*Rozhodca má právo automaticky udeliť čiernu kartu bez predchádzajúcej výstrahy (napr.
hodenie masky alebo zbrane) tak ako to popisujú pravidlá FIE (štvrtá kategória trestov automatická čierna karta)
dodatočné tresty: Šermiar, ktorý sa previnil voči pravidlám sa následne postihuje
(uplatňujú sa všetky tresty spoločne):
- Okamžitým vylúčením zo súťaže a aj celého turnaja.
- Okamžitým zákazom štartovať na národných a medzinárodných turnajoch v trvaní 60 dní
od dátumu spáchania priestupku (vrátane dňa spáchania priestupku) voči pravidlám
uvedeným v tomto dokumente.
Šermiar môže nastúpiť na turnaj v 61 deň, po spáchaní priestupku. Do obdobia 60 dní sa
nezapočítava obdobie sezónnej prestávky pre jednotlivé kategórie (mladší žiaci, žiaci,
kadeti juniori: obdobie letných školských prázdnin, seniori podľa oficiálneho kalendára
FIE).
Rozhodnutie rozhodcu na planši nie je možné podľa pravidiel dodatočne zmeniť alebo
zmierniť, proti rozhodnutiu neexistuje možnosť podať odvolanie.
3.) Vulgárne, nevhodné a agresívne správanie po oficiálnom ukončení zápasu (po tom čo si
šermiari podajú ruky, po vyhlásení víťaza zápasu) - verbálne alebo neverbálne
charakteristika priestupku: Agresívne zachádzanie s výstrojom a výzbrojou alebo iné
agresívne a vulgárne správanie po skončení zápasu (Ide najmä o prípady po prehraných
zápasoch kedy šermiar odíde z planša "relatívne" pokojne, ale o pár sekúnd kope do masky, steny výstroja,
výzbroje a iných vecí Nadáva alebo sa inak nevhodne vyjadruje .)
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tresty:
- žltá karta (výstraha), priestupok sa zaeviduje do výsledkovej listiny a nahlási si sa na
riaditeľstve súťaže. Výstraha je platná na celý čas trvania súťaže.
- čierna karta (pri druhom priestupku alebo okamžite), tz. okamžité vylúčenie zo súťaže (aj
keď šermiar svoj zápas prehral), priestupok sa zaeviduje do výsledkovej listiny a nahlási si sa
na riaditeľstve súťaže. Trest za toto správanie sa vzťahuje na miestnosť, v ktorej sa
šermuje ako aj na priľahlé miestnosti, ktoré by šermiar svojím konaním poškodil alebo
zničil. Vo výsledkovej listine sa šermiar objaví na jej konci s poznámkou DSQ alebo vôbec
(podľa možností výsledkového systému).
Právo udeliť šermiarovi alebo akémukoľvek inému účastníkovi súťaže výstrahu alebo
vylúčiť osobu z miesta konania súťaže má právo aj riaditeľ preteku (podľa pravidiel FIE,
tresty z 3 skupiny: Akákoľvek osoba, mimo planša, rušiaca poriadok)
dodatočné tresty pre šermiarov: Šermiar, ktorý sa previnil voči pravidlám sa následne
postihuje (uplatňujú sa všetky tresty spoločne):
- Okamžitým vylúčením zo súťaže a aj celého turnaja.
- Okamžitým zákazom štartovať na národných a medzinárodných turnajoch v trvaní 60 dní
od dátumu spáchania priestupku (vrátane dňa spáchania priestupku) voči pravidlám
uvedeným v tomto dokumente.
Šermiar môže nastúpiť na turnaj v 61 deň, po spáchaní priestupku. Do obdobia 60 dní sa
nezapočítava obdobie sezónnej prestávky pre jednotlivé kategórie (mladší žiaci, žiaci,
kadeti juniori: obdobie letných školských prázdnin, seniori podľa oficiálneho kalendára
FIE).
Všeobecné princípy uplatňovania pravidiel:
- Pravidlá je možné vzájomne kombinovať. Výstrahu je možné udeliť za prvý tip priestupku
a čiernu kartu za druhý tip priestupku. Tieto definície spresňujú uplatňovanie trestov 3
kategórie pravidiel FIE pre potreby SŠZ.
- Vo všetkých ostatných prípadoch platia pravidlá FIE.
Prihlásením sa do turnaja šermiar súhlasí s vyššie uvedenými pravidlami a trestami.
Zároveň sa zaväzuje, že sa týmito pravidlami ako aj Kartou športovca Klubu fair play
Slovenského olympijského výboru bude riadiť a rešpektovať ich.
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