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PŘEHLED ZMĚN PRAVIDEL (01-2018)
 Dvojitý bezpečnostní systém upevnění masky (čl. t.71, t.72, m.25.7)
Z důvodu několika případů, kdy šermířská maska spadla v průběhu boje z hlavy závodníka,
byla Výkonným výborem FIE ustanovena pracovní skupina, složená ze členů SEMI, Lékařské
komise a komise závodníků, která měla za úkol představit řešení, které by tento problém
vyřešilo. Ve spolupráci s výrobci byla stanovena technická řešení a detailní specifikace. Návrh
aktualizace pravidel byl schválen Kongresem FIE 2017.
Dle našich informací není nutná změna stávajícího zařízení u běžných masek, budeme
sledovat situaci a dále informovat (Allstar nebo Uhlmann).
Časování výměny vybavení, pokud budou nevyhovující:
1. Výměna systému zapínání starších modelů masek bude probíhat v sezóně 2017-2018.
2. Během sezóny 2017-2018 bude použití masek s původním zapínáním povoleno na
Světových pohárech (juniorů i seniorů), Mistrovství zón 2018 (juniorů i seniorů) a Grand Prix.
3. Na Mistrovství světa 2018 (junioři ve Veroně a senioři ve Wuxi) musí být použity masky
s novým systémem zapínání.
4. Od začátku sezóny 2018-2019 je použití masek se starým systémem zapínání zakázáno.
5. Pro soutěže Českého poháru je povoleno použití starého systému zapínání do konce sezóny
2017/2018. Počínaje 1.9.2018 je nutné používat masky s novým systémem zapínání.

V případě, že se šermíř nedostaví nebo nebude připraven k boji s dvojitým bezpečnostním
systémem upevnění masky, dostane výstrahu v podobě žluté karty.
 Nové hrudní chrániče ve fleretu (čl. t.25 4.c)
V roce 2014 bylo Kongresem rozhodnuto, že celý vnější povrch hrudních chráničů musí být
pokryt měkkým materiálem (neopren), a sice přidáním vrstvy na stávající plastové modely
nebo zakomponováním přímo výrobcem. SEMI komise doplnila specifikaci, stanovila a
provedla testovací procedury a předepsaný materiál bude dostupný v lednu 2018. Proto byl
také předložen návrh aktualizace pravidel, která byla schválena Kongresem FIE 2017.
Nově:
Ve fleretu musí chrániče splňovat následující charakteristiky: Celistvá vnější vrstva hrudního
chrániče (tj. funkční strana směrem k soupeři) musí být pokryta měkkou látkou, tj. E.V.A.
3
(Ethylen-vinyl acetát) o tloušťce 4mm a hustotě 22kg/m . (Tato látka může být, buď
připevněna na stávajícím hrudnímu chrániči, nebo již integrována při výrobě nových hrudních
chráničů). Použitý materiál musí mít technickou značku komise SEMI uprostřed horního
okraje. Tvrdost vnějšího povrchu nového materiálu by měla být 20-30%, tj. tvrdost typická pro
látku potápěčského obleku (z neoprenu).

Platnost: od Mistrovství světa juniorů a kadetů 2018 ve Veroně, pro soutěže Českého poháru
je změna platná od sozóny 2018/2019, tj. 1.9.2018.
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 Změna doby trvání lékařské přestávky (čl. t.45) – od sezóny 2018-2019
Od sezóny 2018-2019 dochází ke snížení doby trvání lékařské přestávky na 5 minut.
Lékařskou přestávku na soutěžích FIE s delegovaným zástupcem Lékařské komise může
udělit pouze tento delegát nebo služební lékař v jeho nepřítomnosti. Zároveň pravidla zavádí
povinnost každou lékařskou přestávku zaznamenat do tabulky s výsledkem zápasu.
 Zrušení pravidla o Přetáčení ramen ve fleretu
Pravidlo bylo vyňato a s okamžitou platností není aplikováno, avšak stále je nutno trestat
šermíře, který se provinil zakrýváním platného povrchu neplatným v podobných situacích.
 Upřesnění trestu za zpochybnění rozhodnutí rozhodčího „týkajího se akce“ (čl.t.172)
V tabulce trestů (čl.170) došlo k upřesnění pravidla o protestu. Proti rozhodnutí „týkajícího se
akce“ se nelze odvolat, mimo možnost odvolání u video poradce. V případě protestu je
závodník potrestán výstrahou (žlutá karta).
Nemožnost odvolání platí pro rozhodnutí o překročení postranní nebo koncové čáry planše,
stejně tak pro rozhodnutí o chování osoby v rámci 3. nebo 4. skupiny přestupků.
 Zrušení transparentních masek s průhledným hledím
Z materiálové části pravidel byly odstraněny všechny články, týkají se transparentních masek
s průhledním hledím. Použití je zakázáno ve všech zbraních.
 Bezpečnostní pruhy naznačeny na schématu planše nejsou její součástí (čl. t.18.3)
 Rozšíření bodování do žebříčku FIE (čl. o.108.2)
Počínaje sezónou 2018-2019 budou v žebříčcích FIE přiděleny body za umístění na 97. až 128.
Místě (0,5 bodu) i za umístění na 129. až 256.místě (0,25 bodu).
 Zápis do tabulky skupiny ve formátu V – n (čl. t.38.a)
Od sezóny 2018-2019 se zavádí povinnost zápisu do tabulky výsledků ve stejném formátu, a
sice bez „D“ u prohry. V praxi se již delší dobu původní forma zápisu nepoužívá.
 Upřesnění metody pro složení skupin (čl. o.68)
 Klasifikace šermíře, který se nedostavil nebo byl vyloučen (čl. o.74, o.79)
 V případě, že se oblečení s národním logem stává nebezpečným, je nutná jeho výměna
nebo bude šermíř vyloučen (čl. t.75.2)
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 Ve fleretu a šavli musí být elektrická vodivá vesta odpovídat správné velikosti v postoji ve
střehu (čl. t.64)
Upřesnění pravidel nijak nemění zavedené velikosti a pravidla o rozměrech. Díky poznatkům
z praxe pouze připouští nutnost splňovat kritéria pouze ve střehu, protože potom je oblečení
vyhovující také v ostatních šermířských polohách.
 Udělení černé karty (čl.t.159)
V případě udělení černé karty bude závodník suspendován po dobu 60 dnů (nikoli 2 měsíců),
zároveň od sezóny 2018-2019 bude počítáno období nové sezóny (1.září).
Procedura udělení černé karty je platná i pro turnaje pořádané Konfederacemi (např. EFC)
 V rukavici by se neměla udělat díra, a to ani pro vedení šermířské šňůry (čl. m.25.6)
 Závaznost pravidel FIE i na Satelitní turnaje (čl. t.1)
 Během finále OH a MS musí být dostupné každé opakování akce vyvolané video poradcem
(čl. t.61)
 Zvýšení počtů členů Technického ředitelství na OH, MS (čl. o.16, o.48)
 Delegace rozhodčích na Mistrovství světa veteránů (čl. o.26)
 Nemožnost registrace licence FIE pro osoby mladší 13 let (čl. o.29)
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