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Priestupky a tresty 

 

t.170 Tabuľka priestupkov a trestov 

Táto tabuľka má za účel praktický sumár: Nie je náhradou textu dotknutých článkov, ktoré je 

potrebné preskúmať v prípade pochýb. 

 

Prvá skupina 
1 

priestu

pok 

2 

priestu

pok 

3+ 

priestu

pok 

1.1 Opustenie planše bez dovolenia  t.23.6 

Žltá  
Čer-

vená  

Čer-

vená  

1.2 Zrážka za účelom vyhnúť sa zásahu* t.25.2 

1.3 Otočenie sa chrbtom súperovi* t.27.2 

1.4 Zakrývanie/nahradzovanie platného povrchu* t.29.2; t.30.1; t.79 

1.5 Dotýkanie/Držanie elektrického materiálu* t.29.3 

1.6 Prekročenie postrannej hranice planše za účelom vyhnúť sa 

zásahu* 

t.35.3 

1.7 Prerušenie zápasu bez platného dôvodu t.43.2 

1.8 Odev/Výstroj nie v súlade s pravidlami. Zahnutie čepele 

presahuje povolenie. Absencia náhradnej zbrane alebo 

osobnej šnúry v súlade s predpismi 

t.71, t.72, t.731.a, 

t.117 

1.9 

 

Narovnávanie zbrane na vodivom povrchu planše t.76.2; t.90.2; t.96.5 

1.10 V korde a flerete, ohýbanie a ťahanie hrotu po vodivom 

povrchu planše 

t.76.2; t.90.2 

   

1.12 V šabli, zásah čiaškou, pohyb vpred krížiac nohy alebo 

chodidlá* 

t.96.3;t.101.5 

1.13 Neuposlúchnutie pokynu rozhodcu t.108; t.112 

1.14 Vlasy neupravené v súlade s Pravidlami t.115.2 

1.15 Strkanie, neobvyklé šermovanie*, sňatie masky predtým ako 

rozhodca dá pokyn „Stáť“, obliekanie alebo vyzliekanie sa na 

planši 

t.116; t.121.2, t.125, 

t.126 

1.16 Neobvyklé pohyby na planši*; zásahy násilím alebo počas 

alebo po páde* 

t.121.2 

1.17 Neodôvodnené odvolanie, spochybnenie rozhodnutia 

rozhodcu ohľadom danej skutočnosti 

t.172, t.173, t.174 

1.18 Vstup do ohraničenia planše bez súhlasu rozhodcu + t.132.2 

 

 

 

 

 Priestupok Články Tresty 

 

 

0.1 

 

Chýbajúce meno a národnosť na chrbte, chýbajúca národná 

uniforma alebo logo 

V platnosti od sezóny 2019-2020 

 

t.74 

Vylúčenie zo súťaže 
0.2 Chýbajúce meno na chrbte z dôvodu výmeny vodivej vestičky, ktorá 

nebola v súlade s pravidlami 

t.75 

0.3 Nedostavenie sa na prvú výzvu rozhodcu desať minút pred časom 

označeným pre štart v skupine/stretnutí družstiev/zápasu priamej 

eliminácie 

t.118 

0.4 Nedostavenie sa na planš pripravený šermovať na príkaz rozhodcu, 

po troch výzvach v jedno minútových intervaloch 

t.119 1 výzva 2 výzva  3 výzva 

vylúčenie 

0.5. Nevôľa šermovať: udelené sankcie sa označujú špecifickými P-

kartami, ktoré sa nekumulujú s inými udelenými sankciami  

 

t.124 1 krát 

P-žltá 

2 a 3 krát 
P-červená 

Od 4krátu 

P-čierna 

vylúčenie 
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Druhá skupina 
1 

priestu

pok 

2 

priestu

pok 

3+ 

priestu

pok 

2.1 Použitie neozbrojenej ruky alebo ramena* t.29.1, t.30 

Čer-

vená  

Čer-

vená  

Čer-

vená  

2.2 Požadovanie prestávky pre údajné zranenie/kŕč, ktoré lekár 

označil za neoprávnené 

t.45.3 

2.3 Chýbajúce kontrolné značenia na zbrani* t.73.1.a 

2.4 Chýbajúce meno a národnosť na chrbáte, chýbajúce národné 

farby, ak je to povinné pre súťaže Svetového pohára 

jednotlivcov seniorov a Majstrovstvá Zóny jednotlivcov 

seniorov 

t.74 

2.5 Úmyselný zásah mimo súpera* t.55.2 

2.6 Nebezpečný, násilná alebo pomstichtivá akcia, úder čiaškou 

alebo hlavicou rúčky* 

t.121.2; t.147; 

t.149.1 

 

 

 

Priestupok Články Tresty (karty) 

Tretia skupina 1 krát 2 krát 

3.1 Šermiar na planši ruší poriadok. V najzávažnejších prípadoch 

môže rozhodca udeliť čiernu kartu okamžite (t.168). 

t.108.2; 

t.109; t.110 

t.137.2 
Červená 

Čierna 

3.2 Nečestný boj* t.121 

3.3 Priestupok voči Reklamnému kódexu Reklamný 

kódex 

3.4 Osoba mimo planše ruší poriadok. V najzávažnejších prípadoch 

môže rozhodca udeliť čiernu kartu okamžite (t.168) 

t.109; t.110; 

t.111; 

t.132.2; 

t.133; 

t.137.3/4; 

t.168 
Žltá 

3.5 Rozcvička alebo trénovanie bez predpisového odevu a materiálu 

zodpovedajúcemu pravidlám FIE 

t.20.2 

3.6 Nešportové správanie t.121.2 

 

 

 

Štvrtá skupina Trest (karty) 

4.1 Šermiar vystrojený elektrickým komunikačným zariadením 

umožňujúcim mu komunikovať/dostávať informácie počas zápasu 

t.64.6f; t.68; 

t.73.1.g) 

Čierna 

4.2 Podvodný materiál, imitované alebo premiestnené kontrolné 

značky 

t.73.1.c-d-e 

4.3 Materiál pozmenený tak, aby umožnil ľubovolné zaznamenávanie 

zásahov alebo spôsobil nefunkčnosť signalizačného zariadenia 

t.73.1.f; 

m.5.5.d 

4.4 Odmietnutie šermovať s riadne prihláseným súperom 

(jednotlivcom alebo družstvom)  

t.113 

4.5 Priestupok voči športovému duchu t.121.2; 

t.122; t.123; 

t.149.1 

4.6 Odmietnutie šermiara pozdraviť súpera, rozhodcu alebo divákov 

pred začatím zápasu alebo po poslednom zásahu 

t.122 

4.7 Zvýhodnenie dohodou alebo uprednostňovanie súpera t.128; t.149.1 

4.8 Úmyselná brutalita t.149.1 

4.9 Doping o.107 
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Vysvetlivky 

* Zrušenie zásahu dosiahnutého vinným šermiarom 

+ Špeciálna žltá karta pre celé družstvo platná pre celé stretnutie 

družstiev. Ak počas toho istého stretnutia družstiev spácha 

šermiar priestupok v Prvej skupine rozhodca ho zakaždým  

potrestá červenou kartou 

Žltá karta 

Výstraha platná pre zápas (jeden alebo viac úsekov). Ak spácha 

šermiar z akéhokoľvek dôvodu priestupok v Prvej skupine 

potom, čo bol potrestaný červenou kartou, dostane ďalšiu 

červenú kartu. 

Červená karta Trestný bod. 

Čierna karta 

Vylúčenie zo súťaže; pozastavenie činnosti pre zvyšok turnaja 

a na nasledovných 60 dní danej alebo nasledujúcej aktívnej 

sezóny (1 September – Majstrovstvá sveta juniorov a 1 

September – Majstrovstvá sveta seniorov). 

P - karty P-žltá karta (výstraha), P-červená (trestný zásah), P-čierna 

(možná prehra zápasu) V obidvoch, individuálnej aj tímovej 

súťaži, šermiar alebo tím ktorý prehral daný zápas podľa 

pravidiel o P-čiernej karte, bude umiestnený vo finálnom 

poradí ako keby zápas prehral. A obdrží príslušný počet bodov. 

 

 

 

 

 

 

 


