Súhrn pravidiel, povinností a predpisov pre organizovanie a účasť na
šermiarskych súťažiach , usporiadaných v Slovenskej republike

Súhrn pravidiel, povinností a predpisov pre organizovanie a účasť na šermiarskych súťažiach,
usporiadaných v Slovenskej republike, ktorý platí pre usporiadateľov turnajov, pretekárov,
trénerov, rozhodcov a doprovod.

ŠPORTOVÁ ŠERMIARSKA SÚŤAŽ, ALEBO TURNAJ
1.Organizátor súťaže v športovom šerme v SR (turnaje Slov.pohára, rebríčkové súťaže, M-SR ,
MT v SR, turnaje EPK, SPJ, SP a SAT v SR), musí dodržiavať a rešpektovať pravidlá a prepisy
FIE, EFC a tohto materiálu.
2.Organizátorom alebo usporiadateľom šermiarskej súťaže môže byť samotný SŠZ, alebo ním
poverený usporiadateľ, športový šermiarsky klub, oddiel, občianske združenie, alebo aj
jednotlivec, ktorí sú riadne zaregistrovaní a zaevidovaní v SŠZ a majú zaplatené všetky
povinné poplatky voči SŠZ.
3. Rozpis súťaže musí oznámiť usporiadateľ písomnou formou minimálne 2 týždne pred
termínom akcie a zaslať ŠTK, ktorá zabezpečí “uverejnenie“ tohto rozpisu na oficiálnaj
stránke SŠZ a ďalej aj RK /rozhodcovskej komisii/, ktorá pridelí na uvedenú akciu hlavného
rozhodcu, prípade pomôže zabezpečiť potrebný počet ďalších rozhodcov.
Náklady hlavného rozhodcu – odmenu hradí usporiadateľ z vyzbieraného štartovného podľa
sadzobníka RK.
Každý šermiarsky klub je povinný pri účasti 5 a viac svojich pretekárov na súťaži dodať alebo
požiadať RK o zabezpečenie kvalifikovaného rozhodcu na vlastné náklady. Meno rozhodcu
bude uvedené v prihláške spolu s prihláškou pretekárov.
Rozpis pre medzinárodné akcie usporiadané v SR je treba zasielať v slovenskej a anglickej
verzii.
4. a/ Prihlášky na súťaž uvedenú v rozpisoch súťaží treba zasielať písomne usporiadateľovi
najneskôr do 5 dní pred termínom akcie.
b/ Prihlášky na medzinárodné súťaže ECC, SP, SPJ, SAT :
účasť pretekárov na turnajoch EPK , SPJ, SP a SAT musia tréneri nahlásiť reprezentačnému
trénerovi zbrane najneskor 6 týždňov pred súťažou.
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Reprezentačný tréner následne v spolupráci s rozhodcovskou komisiou zabezpečí na turnaj
požadovaný počet rozhodcov. V prípade, že si kluby nesplnia úlohu a nenahlásia
v stanovenom termíne pretekárov, ktorí majú záujem štartovať na spomínaných turnajoch,
môže reprezentačný tréner obmedziť počet pretekárov na taký / max. 4 /, kedy nie je
potrebné postaviť rozhodcu.
5. Každá športová akcia v šerme na SR /Slovenský pohár, rebríček/ má dopredu stanovený
čas začiatku súťaže a prezentácia športovcov u organizátora sa končí do 30 minút pred
začiatkom akcie. Začiatok je dopredu zverejnený na oficiálnej stránke rozpisom súťaže.
6. Každý šermiar pri prezentácii sa na súťaži je povinný predložiť platný „šermiarsky pas“
s platnou lekárskou prehliadkou. Lekárska prehliadka je platná jeden rok odo dňa
vystavenia.
Platná lekárska prehliadka musí byť:
- pre šermiarov do 15 rokov – od všeobecného detského lekára,
- pre šermiarov nad 15 rokov a reprezentantov - od špecializovaného telovýchovného
a športového lekára, ktorý je v rámci pracoviska akreditovaný.
7. Každý usporiadateľ domáceho turnaja na SR má právo vyberať od každého súťažiaceho
pretekára v každej vekovej kategóri štartovné vo výške:
- mini, U12, U14

5,00 EUR

- kadeti , juniori, seniori, veteráni

7,00 EUR

Príjem štartovného sa potvrdí vystavením príjmového pokladničného bloku.
Na medzinárodných turnajoch usporiadaných v SR /SP, SAT, ECC, SPJ / sa za domácich
pretekárov neplatí štartovné.
8. Pri vyhlasovaní konečných výsledkov finálových bojov a samotného umiestnenia
šermiarov, musia pretekári nastúpiť v oddielových odevoch, alebo minimálne vo vrchnom
oblečení zo znakom materskéko klubu alebo v reprezentačných teplákoch.
9. Pretekári do 15 rokov na turnajoch musia mať zabezpečený doprovod dospelej osoby.
10. V priestoroch, kde sa organizuje športové šermiarske podujatie, musí organizátor
zabezpečiť: zákaz fajčenia a požívania a podávania alkoholu, drog a iných zakázaných látok.
11 . Usporiadateľ je povinný na každom turnaji usporiadanom v SR zabezpečiť zdravotnícku
alebo lekársku pomoc/službu.
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12. Konečné výsledky z každej domácej súťaže je potrebné zaslať písomne - mailom do 7 dní
od ukončenia akcie na ŠTK.
13. Vedenie výsledkov a bodovanie turnajov Slovenského pohára vo všetkých kategóriách
podľa FIE bodovania sa uverejňuje na webovej stránke SŠZ a po každom turnaji sa
aktualizuje.

PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE ORGANIZOVANIE MAJSTROVSTIEV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zmiešané družstvá môžu mať 3. pretekárov z maximálne 2. klubov bez náhradníka,
družstvo bude mať názov podľa klubu, ktorý dodal 2. pretekárov.V prípade klubu s viacerými
družstvami a zostávajúcim voľným pretekárom, môže tento vytvoriť zmiešané družstvo
s iným klubom, ale iba pretekár, ktorý sa v súťaži jednotlivcov z daného klubu umiestnil na
najhoršom mieste, / do budúcnosti je potrebné sa zamyslieť, či nezavedieme družstvá
zložené len z členov jedného klubu /.
V priestoroch konania M-SR každej vekovej kategórie musí visieť štátna vlajka, vlajka SŠZ
a vlajka MŠ SR. Otvárací ceremoniál musí zahájiť štátna hymna.
Pred zahájením semifinálových bojov nasleduje samotné predstavenie účastníkov
semifinále, vrátane rozhodcov jednotlivých zápasov.
Pri vyhlasovaní konečných výsledkov finálových bojov a samotného umiestnenia šermiarov,
musia pretekári nastúpiť v oddielových odevoch, alebo minimálne vo vrchnom oblečení zo
znakom materskéko klubu, to znamená v športovom oblečení.
Nominácie hlavného rozhodcu a vrchných rozhodcov stanovuje na M-SR komisia rozhodcov
minimálne 10 dní pred súťažou. V prípade neprijatia nominácie rozhodcom, je potrebné sa
písomne obratom od prevzatia nominácie ospravedlniť na RK.

VEKOVÉ KATEGÓRIE PLATNÉ PRE ŠPORTOVÚ SEZÓNU 2018/2019 V KORDE A FLEURETE
Mladší žiaci - U 12

2007 a mladší

Starší žiaci - U 14

2005 a mladší

Kadeti

- U17

2002 a mladší

Juniori

- U20

1999 a mladší

U23

- U23

1996 a mladší
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Seniori

-

1998 a starší

Ostaršenie
Šermiar môže štartovať na turnaji vo vlastne vekovej kategórii a maximálne o jednu
nasledovnú vekovú kategóriu vyššie. Ostaršenie o dve vekové kategórie doporučuje osobný
tréner v súčinnosti s lekovýchovným lekárom a potvrdzuje ŠTK. ŠTK bude o tomto viesť
evidenciu. Pretekár štartuje o kategóriu vyššie výlučne na vlastnú zodpovednosť.

ŠERMIARSKA VÝSTROJ A VÝZBROJ VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
Mini
Oblek

350

ml.žiaci
350

st.žiaci

kadeti

juniori

seniori

350

FIE 800

FIE 800

FIE 800

Obleky na domácich súťažiach pre Ka , Ju a Se všetkým 350 + povinnosť spodnej vesty FIE
800N .
Elekt.vesta
Šnúra
Rukavica

podľa nového FIE pravidla-bez otvoru na súťažiach a tréningoch

Spodná vesta

všetci FIE 800 na všetkých turnajoch a tréningoch

Dams.chranič pŕs

na medzinárodných akciách podľa nového predpisu FIE

Čepeľ

0

Čiaška

mini

0-5

5

5

mini-štandard
5 štandard

Maska

5

štandard

na medzinárodných akciách všetci FIE 1600 podľa nového
predpisu FIE platného od 01.04.2018 s upraveným záhlavovým
putkom na maske
na domácich akciách pre kategórie Mini a mladší žiaci maska FIE
350
na tréningoch platia pravidlá FIE 1600 pre kategórie
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senior, junior, kadet, U14 a pre U12 a U10 FIE 350
Ostatné masky sú zakázané

SYSTÉM A FORMULA SÚŤAŽE

a/ turnaje ECC, SP,SPJ, SAT - podľa pravidiel FIE, EFC
b/ domáce súťaže Slov.pohára , rebríčky a iné: výber turnajov a zostavenie samostatného
rebríčka Slovenského pohára a samostatného rebríčka Nominačných turnajov určuje
reprezentačný tréner zbrane. Od novej sezóny, t.j. 01.09.2018 bude platiť jednotný systém
bodovania pre fleuret aj kord, ktorý je uverejnený na zväzovej stránke SŠZ.
U 12 , U 14

Ka, JU, SE

1.kolo

skupinový nikto nevypadne

1.kolo skupiny – vypadne max. 30%

2.kolo

skupinový nikto nevypadne

2.kolo eliminácia direkt bez opráv

3.kolo

eliminácia direkt bez , alebo

3.kolo finále 8-členné direkt

s opravami
4.kolo finále -8 členné direkt
/v takejto sútaži boduje do Slov.pohára len 80% účastníkov/
Výsledky z turnaja sa započítavajú do rebríčka Slov.pohára, ak je na štarte min.5 pretekárov ,
alebo v súťaži družstiev min. 3 družstvá.

ŠERMIARSKY ZÁPAS – počet zásahov a dlžka trvania
Jednotlivci
skupina

Družstvá

elim + finále

skupina

elim + finále

Mini

4 zás 1x2

10 zásahov 3x2

4 zás 9x4

36 zásahov

Ml.žiaci

4 zás 1x2

12 zásahov 3x2

4 zás 9x4

36 zásahov

15 zásahov 3x3

5 zás 9x5 45 zásahov

St.žiaci

5

1x3

5

Ka

5

1x3

15 zásahov 3x3

detto

Ju

5

1x3

15 zásahov 3x3

detto

Se

5

15 zásahov 3x3

detto

1x3

Na všetkých turnajoch Slov.pohára, rebríčkových súťažiach, MT,ECC,SP,SAT,SPJ
usporiadaných na SR musí usporiadateľ na viditeľnom mieste oznámiť mená a zloženie DT
turnaja a aj meno hlavného rozhodcu
Všetci slovenskí reprezentanti sú povinní na ME, MS mať oblečený slovenský reprezentačný
odev.
Voľný šerm na turnajoch v SR - na rozšermovanie a aj hlavná súťaž - v krátkych nohaviciach
a teplákoch je zakázaný.
Každý vrchný rozhodca zápasu vo všetkých vekových kategóriach, kde pred súťažou nie je
kontrola zbraní a výstroja, je povinný pred každým zápasom vizuálne prekontrolovať
nepoškodený stav výzbroje /maska, predpisové oblečenie, povinnosť spodnej predpisovej
vestičky, rukavica, podkolienky/.
Pretekár je povinný nastúpiť na súťaž v upravenom a čistom šermiarskom odeve.

material schválil VV SŠZ dňa 21. 06.2018
materiál vydala ŠTK VV SŠZ dňa 01.07.2018
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