
 

Pravidla oddílu sportovního šermu Bohemians Praha 

 

„Všichni mají povinnost dodržovat zásady slušného chování. Jsme šermíři, ne banda opičáků.“ 

Článek 1: Tréninky  

- Noví zájemci o vstup do oddílu mohou zdarma absolvovat pět tréninků „na ozkoušenou“ dle svého 

výběru. Po této době se musí rozhodnout, zda budou v trénování pokračovat či nikoliv. Při vstupu 

do oddílu hradí členský příspěvek ve výši 2 500 Kč za pololetí + 1 000 Kč za individuální školy. 

Individuální školou se rozumí samostatný trénink techniky jednotlivce s předem domluveným 

trenérem. Individuální školu trenér se cvičencem trénují pravidelně ve stanoveném čase, vždy 1x 

týdně po dobu dvaceti až třiceti minut. 

- Oddílové příspěvky pokrývají společný trénink vybrané zbraně 2x týdně plus volný šerm po 

domluvě. Vše navíc si každý člen oddílu hradí sám. 

- Na tréninky se chodí včas. Čtvrt hodiny po začátku již trénink nemá smysl. 

- Nezdržujte svým jednáním průběh tréninku (kromě mimořádných událostí na tréninku 

netelefonujte, zbytečně neodcházejte z tělocvičny a vše potřebné mějte při ruce atd.). 

- V šermírně i jejím okolí udržujte pořádek. K podobnému jednání veďte i ostatní. 

- Za veškeré věci a vybavení v šermírně (včetně věcí odložených ve skříňkách) nenese oddíl žádnou 

zodpovědnost. 

- Veškeré své vybavení mějte označené (ideálně podepsané) a uložené ve vlastní skříňce. Věci 

odložené mimo místa k tomu určená propadají eráru. 

- Každý šermíř, který přestane chodit na tréninky (a tedy skončí se šermem), je povinen vyklidit svou 

skříňku s věcmi, aby ji mohli použít další sportovci. Věci, které si končící šermíř neodnese, propadají 

do měsíce eráru. 

- Šermíř, který má výsadu individuálního tréninku (tzv. školy) s trenérem a který na tento trénink 

nepřijde třikrát bez vážného důvodu a předchozí omluvy, bude nahrazen jiným šermířem, který tuto 

výsadu lépe a zodpovědněji využije. 

Článek 2: Turnaje 

- Závodník oddílu Bohemians Praha je povinen účastnit se pravidelně (tj. minimálně čtyřikrát do roka) 

vybraných žebříčkových turnajů v ČR. Účast na ostatních turnajích a turnajích v zahraničí je 

dobrovolná. 

- Doprava na turnaje je čistě individuální, po domluvě je možné zorganizovat společný odvoz. 

- Startovné si každý závodník hradí sám. Proplacení startovného oddílem je možné pouze při 

umístění na prvních třech příčkách či při účasti na zahraničním turnaji. 

- Každý závodník je povinen se na turnaji chovat slušně a dodržovat aktuální pravidla šermu. 

Nezapomeňte, že svou účastí na turnaji reprezentujete celý oddíl. 

 



 
 

Článek 3: Výstroj a výzbroj 

- Začátečníci si pořizují vlastní rukavici po zvládnutí šermířských základů pohybu na nohou. 

- Začátečník má právo na zapůjčení všeho, co je v oddíle k dispozici po dobu jedné poloviny roku od 

vstupu do oddílu a zaplacení oddílových příspěvků. Po této době je nutná vlastní výbava. 

- Každý závodník je povinen mít vlastní kompletní výbavu (včetně zbraní). Po domluvě s jiným 

závodníkem je však možné zapůjčit část jeho vybavení. 

 

Článek 4: Návštěvy nečlenů oddílu 

- Za návštěvu oddílu Bohemians Praha se považuje externí účast na tréninku maximálně dvakrát do 

měsíce (častěji pouze po předchozí domluvě s některým ze členů oddílu a s trenéry). 

- Šermíři všech věkových kategorií do 20. místa na žebříčku ČŠS za návštěvu neplatí. 

- Šermíři všech věkových kategorií pod 20. místo platí 50 Kč za hodinu návštěvy. 

- Hostování jiných oddílů po předchozí domluvě je zdarma. 

 

Aktualizováno dne 14. 11. 2017 


