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T.124 Neochota bojovať (nebojovnosť)
- celková zmena pravidla, na SR sa bude aplikovať až od novej sezóny - september 2019!
Cieľom pravidla nie je penalizovať šermiara ale motivovať ho šermovať.
Na SR bude pravidlo aplikované podľa kategórie pretekára nasledovne:
• U12 a mladší – pravidlo bude vysvetlené rozhodcom, ale penalizácia katrtami nebude
aplikovaná aby nedochádzalo k demotivácií najmladších pretekárov.
• U14 – pravidlo bude vysvetlené pred začiatkom eliminačných zápasov rozhodcov
a penalizácia kartami je výlučne na P- žltou a P- červenou kartou.
• Kadeti a starší bude pravidlo prijaté a aplikované v plnom rozsahu.
Odporúčame pre všetky kategórie pred eliminačnými zápasmi upozorniť šermiarov na možnosť
penalizácie P-kartami.

T.124 Neochota bojovať (nebojovnosť)
Za nebojovnosť sa považuje situácia ak ubehne jedna minúta zápasu bez zásahu na platný alebo
neplatný povrch. Pokiaľ jeden alebo obaja šermiari jednoznačne prejavia svoju neochotu bojovať
rozhodca okamžite zvolá „Stáť“.
1. Súťaž jednotlivcov – priama eliminácia
Ak ide o prvý výskyt nebojovnosti po dobu trvania 1 minúty, rozhodca potrestá jedného alebo
oboch šermiarov P-žltou kartou nasledovne:
a) Ak je skóre šermiarov rovnaké, rozhodca potrestá P-žltou kartou oboch šermiarov;
b) Ak skóre nie je rovnaké, rozhodca potrestá P-žltou kartou šermiara s nižším skóre.
Ak ide o výskyt nebojovnosti v trvaní 1 minúty druhý alebo tretí krát, rozhodca potrestá jedného
alebo oboch šermiarov červenou P-kartou nasledovne:
c) Ak je skóre šermiarov rovnaké, rozhodca potrestá P-červenou kartou oboch šermiarov;
d) Ak skóre nie je rovnaké, rozhodca potrestá P-červenou kartou šermiara s nižším skóre.
Po udelení každej P-červenej karty za nebojovnosť šermiari šermujú do konca časového úseku,
v ktorom bola P-červená karta udelená. Ak sa vyskytne nebojovnosť po štvrtý krát, jeden alebo
obaja šermiari, ktorí už obdržali dve P-červené karty, dostanú P-čiernu kartu. Pokiaľ je skóre
šermiarov rovnaké a títo obdržia P-čiernu kartu súčasne, zápas vyhráva ten šermiar, ktorého
umiestnenie v rebríčku FIE je vyššie.
Platí pre národne súťaže: Pokiaľ obdržia P-čiernu kartu obaja šermiari, vyhráva šermiar
z vyšším nasadením v priamej eliminácie v danej súťaži.
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2. Súťaž družstiev
Ak ide o prvý výskyt nebojovnosti po dobu trvania 1 minúty, rozhodca potrestá jedno alebo obe
družstvá P-žltou kartou nasledovne:
a) Ak je skóre družstiev rovnaké, rozhodca potrestá P-žltou kartou obe družstvá;
b) Ak skóre nie je rovnaké, rozhodca potrestá P-žltou kartou družstvo s nižším skóre.
Ak ide o výskyt nebojovnosti v trvaní 1 minúty druhý alebo tretí krát, rozhodca potrestá jedno
alebo obe družstvá P-červenou kartou nasledovne:
c) Ak je skóre družstiev rovnaké, rozhodca potrestá P-červenou kartou obe družstvá;
d) Ak skóre nie je rovnaké, rozhodca potrestá P-červenou kartou družstvo s nižším skóre.
Po udelení každej P-červenej karty za nebojovnosť šermiari šermujú do konca stretnutia,
v ktorom bola P-červená karta udelená. Ak sa vyskytne nebojovnosť po štvrtý krát, jedno alebo
obe družstvá, ktoré už obdržalo dve P-červené karty, dostane P-čiarnu kartu.
Družstvo, ktoré obdržalo P-čiernu kartu môže použiť náhradného šermiara, pokiaľ takého má
a pokiaľ výmena za náhradníka už nebola predtým uskutočnená z taktických alebo zdravotných
dôvodov. Pokiaľ sa uskutoční výmena po obdržaní P-čiernej karty, žiadna ďalšia výmena už nie
je povolená, a to ani zo zdravotných dôvodov.
Ak sa po udelení P-čiernej karty výmena nedá uskutočniť (nakoľko družstvo nemá náhradníka
alebo bol náhradník už vymenený predtým) družstvo, ktorému bola udelená P-čierna karta
prehráva stretnutie.
Pokiaľ je skóre družstiev rovnaké a tieto obdržia P-čiernu kartu súčasne, vyhráva to družstvo,
ktorého umiestnenie v rebríčku FIE je vyššie.
3. Spoločne pre súťaže jednotlivcov a družstiev
a) Karty P-žltá (varovanie) a P-červená (trestný bod) obdržané počas zápasu alebo stretnutia
sú platné iba počas tohto zápasu alebo stretnutia. Tieto tresty sa neprenášajú do ďalšieho
zápasu alebo stretnutia.
b) P-čierna karta znamená diskvalifikáciu pre opakovanú neochotu bojovať. Na túto situáciu
sa nevzťahuje 60 dňové pozastavenie štartovania, šermiar alebo družstvo si zachovávajú
svoju pozíciu v rebríčku ako aj body získané do momentu diskvalifikácie.
c) Rozhodca je povinný zaznamenať P-žltú, P-červenú a P-čiernu karty osobitne na
výsledkovej listine. Sankcie za nebojovnosť sa nekumulujú so žiadnymi ďalšími
udelenými sankciami.
d) V oboch prípadoch, súťaží jednotlivcov a skupín, ak je na konci regulovaného času skóre
rovnaké, uplatnia sa články t.40.3 a t.41.5.

