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1) Všeobecné 

120 federácií sa zúčastnilo na Kongrese, z toho bolo 108 prítomných a 12 
zastúpených. 

 

1.1 SCHVÁLENIE SPRÁVY Z KONGRESU 2010 V MOSKVE (RUS) 

Správa z Kongresu 2010 bola schválená. 

 

1.2  VÝROČNÁ SPRÁVA COMEX-u  2010 – 2011 

Výročná správa COMEX-u 2010 – 2011 bola schválená 

 

1.3 FINANČNÁ SPRÁVA, OVERENIE ÚČTOVANIA 2010/2011, SPRÁVA 
AUDÍTOROV 

Finančná správa o vedení účtov 2010/2011 a Správa audítorov boli schválené. 

 

1.4 SCHVÁLENIE HOSPODÁRENIA A ČINNOSTI COMEX-u a AUDÍTOROV. 

Hospodárenie a schválenie činnosti Comex-u, ako aj audítorov boli schválené. 

 
1.5 ROZPOČET 2012/2013 

Rozpočet na 2012/2013 bol schválený. 

 

1.6 MENOVANIE AUDÍTOROV 

Ernst a Young boli prevolení na ďalší rok. 

 

1.7 MAJSTROVSTVÁ SVETA 
- Veteráni 2012: organizácia MS veteránov 2012 bola zverená Rakúsku 

(Krems) 
- Veteráni 2013: bola prijatá kandidatúra Bulharska (Varna) 
- MS J/K 2013: bola prijatá kandidatúra Kolumbie 
- Seniori 2014: bola prijatá kandidatúra Bulharska (Sofia) 

 
1.8  SITUÁCIA FEDERÁCIE HOLANDSKÝCH ANTÍL 

Kongres FIE súhlasí, aby Federácia zostala provizórne členom FIE do OH v Londýne 
z nasledujúcich dôvodov: 
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- MOV zrušil uznanie NOV v dôsledku rozpustenia Holandských Antíl 
- Šermiari, ktorí sa prípadne budú kvalifikovať na OH 2012 budú šermovať pod 

hlavičkou MOV 

Po OH v Londýne bude členstvo federácie ukončené a prípadní šermiari sa budú 
môcť obrátiť buď na federáciu Aruby alebo na federáciu Holandska. 

 

1.9 PRIDELENIE CENY FEYERICK 

Kongres udelil Cenu Feyerick Francúzskej šermiarskej federácii za organizáciu 
prestížnych MS 2010, ktoré významným spôsobom prispeli k mimoriadnej prezentácii 
šermu vo verejnosti aj v médiách. 

 

1.10 NOVÉ FEDERÁCIE (SPOLU 144) 

Kongres schválil konečné prijatie nasledujúcich federácií: 

- Guam (GUM) 
- Albánsko (ALB) 
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2) Zmeny Śtatútu 

Dátum platnosti: od 1. Januára 2012, ak to nie je uvedené ináč 

KONŠTITUČNÉ PRINCÍPY 

FIE  uznáva, akceptuje a zaväzuje sa ku konštitučným princípom olympizmu ako 
k životnej filozofii, ktorá podnecuje a kombinuje vlastnosti tela, vôle a ducha spájajúc 
šport s kultúrou a vzdelaním a ponúka vytváranie životného štýlu založeného na 
radosti z úsilia, dobrých príkladoch hodnoty vzdelávania a rešpektu všeobecných 
základných etických princípov. 

Cieľom FIE je sprístupniť šport pre harmonický rozvoj človeka, aby sa podporovalo 
vytváranie mierumilovnej spoločnosti, ktorá je zviazaná so zachovávaním ľudskej 
dôstojnosti. Na to aby šermiarsky svet napredoval ako celok, je nevyhnutná solidarita 
medzi silnými a slabými, či už v rámci kontinentov, federácií alebo medzi 
športovcami. 

Táto vízia sa musí stať skutočnosťou. Je na to jediné heslo: spoločne v šerme, šerm 
všetkých. 

Športovanie je ľudským právom. Šerm harmonicky a vyvážene rozvíja filozofické, 
intelektuálne a fyzické hodnoty, okrem iných: 

- Rešpekt druhého a rešpekt pravidiel 
- Sebaovládanie, kreativitu, odhad, presnosť 
- Atletické kvality, reflex, rýchlosť, pružnosť 

1.1 Názov Predmet sa nahrádza pojmom Poslanie 

 

2.1.1 Podmienky pristúpenia národných federácií 

Ruší sa v bode a) podmienka „minimálny počet definovaný Administratívnymi 
pravidlami“ 

4.4.4 Ak nie sú medzi 10 zvolenými členmi dvaja členovia každého pohlavia, Komisia 
sa bude skladať z 8 prvých zvolených členov a z dvoch členov iného pohlavia, ktorí 
získali najväčší počet hlasov z kandidátov Komisie. 

Ak nekandiduje žiadna osoba iného pohlavia, prvých 10 kandidátov rozličnej 
národnosti, ktorí získali najviac hlasov bude zvolených. 
 

4.7.1 Pri výbere kandidátov do Rady trénerov bude môcť Comex zohľadniť 
nasledovné kritériá: 

- byť v súčasnosti alebo v minulosti trénerom národnej reprezentácie 
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-  alebo pôsobiť so svojou národnou delegáciou na MSKaJ 

- alebo mať šermiarov v rebríčku FIE 

Dátum platnosti: nominácie 2012, pri príležitosti Kongresu 
 

4.7.2  Kandidáti do Rady trénerov nesmú: 

- dostať čiernu kartu v priebehu posledných 4 rokov, ktoré predchádzajú ich 
kandidatúre 

- Rozhodovať súťaže FIE počas ich mandátu 

Dátum platnosti: nominácie 2012, pri príležitosti Kongresu 
 

4.7.3 Každá kandidatúra do Rady trénerov môže byť predložená len národnou 
federáciou, členkou FIE, v súlade s nasledovnými ustanoveniami: 

- každá federácia môže kandidovať iba jedného kandidáta do Rady trénerov; 

- kandidatúru do Rady trénerov môže navrhnúť iba členská federácia tej istej 
národnosti ako kandidát; 

- žiadny kandidát nemôže byť súčasne členom Comex-u FIE alebo niektorej z jeho 
komisií alebo rady 

Dátum platnosti: nominácie 2012, pri príležitosti Kongresu 
 

4.7.4 Formuláre kandidátov (a prílohy) do Rady trénerov musia prísť do sídla FIE 
najneskôr 30 kalendárnych dní, 00h00 Lausanského času, pred otváracím dňom 
volebného kongresu. 

Kandidatúra musí byť predložená cestou formuláru poskytnutého FIE (jedna stránka 
A4), v ktorom bude spresnený hovorový jazyk kandidáta, ako aj jeho diplomy a iná 
kvalifikácia týkajúca sa Rady trénerov. Formulár musí byť podpísaný kandidátom, 
ktorý potvrdzuje čestným prehlásením hodnovernosť údajov v ňom. 

Ku kandidatúre musia byť priložené: 
- Fotokópia dokladu totožnosti, na ktorom sa uvádza dátum narodenia 

a národnosť kandidáta (pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz) 
- Kópia jeho akreditácie ako trénera, ako aj osobný a profesijný životopis 

Sídlo FIE zozbiera všetky formuláre kandidátov s prílohami do Rady trénerov 
a predloží ich na prvé rokovanie Výkonného výboru po volebnom kongrese. 

Dátum platnosti: nominácie 2012, pri príležitosti Kongresu 
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4.7.5 Výkonný výbor FIE preštuduje kandidatúry a vymenuje členov Rady trénerov, 
berúc do úvahy články 4.7.1 a 1.7.3 a k tomu podľa nasledujúcich podmienok: 
- 4 zástupcovia zóny Európa 
- 3 zástupcovia zóny Ázia - Oceánia 
- 2 zástupcovia zóny Ameriky 
- 1 zástupca zóny Afrika 
- 3 zbrane (fleuret, kord, šabľa) musia byť zastúpené aspoň 3 zástupcami každá, 
a podľa možnosti z rôznych zón 
- ak to kandidatúry dovolia, Rada musí obsahovať aspoň 2 ženy zo všetkých zón 
spolu 

Dátum platnosti: nominácie 2012, pri príležitosti Kongresu 
 

4.7.6 Comex menuje do Rady trénerov členov na obdobie mandátu v trvaní 4 rokov. 

Dátum platnosti: nominácie 2012, pri príležitosti Kongresu 
 

 
4.7.7  Počas svojho prvého zasadnutia si Rada trénerov zvolí predsedu. V priebehu 
rokov vrátane pravidelného kongresu sa Rada trénerov zíde kvôli preštudovaniu 
návrhov pre kongres aspoň 3 mesiace pred ním v zmysle finančných podmienok 
uvedených v Administratívnych pravidlách. 

Dátum platnosti: nominácie 2012, pri príležitosti Kongresu 
 
 

6.1.2 Kongres alebo Výkonný výbor môžu vytvoriť dočasné rady a pracovné skupiny, 
kedykoľvek, keď to považujú za potrebné. 
 

 

Kapitola VI – A - Rady 

6 A.3 Rada trénerov 

Rada trénerov sa skladá z 10 členov vybraných v zmysle ustanoveniam Kapitoly 4.7. 
Výkonný výbor môže konzultovať s Radou trénerov, každú otázku, ktorú považuje za 
primeranú, vrátane všetkých technických otázok viažucich sa na pravidlá šermu, 
metódy tréningu, vzdelávanie trénerov a inštruktorov. 

Rada trénerov môže navrhnúť Výkonnému výboru každé opatrenie, ktoré sa môže 
ukázať vhodným pre zlepšenie techniky šermu. 

Dátum platnosti: nominácie 2012, pri príležitosti Kongresu 
 

 
10.3.1 Všeobecné pravidlá 
Oficiálne Majstrovstvá sveta nazývané „Majstrovstvá sveta“ sa konajú každoročne 
v zásade medzi 15. Júlom a 15. Augustom pod záštitou FIE. 
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3)  Zmeny pravidiel 
 

Dátum platnosti: 1. Januára 2012, ak to nie je uvedené ináč 
 

 

Organizačné pravidlá 
 

 
o.44.3 Zápasy každého stretnutia prebiehajú povinne v nasledujúcom poradí: 

3-6, 1-5, 2-4, 1-6, 3-4, 2-5, 1-4, 2-6, 3-5. 
V prípade úmyselnej alebo neúmyselnej zmeny tohto poradia, všetky zásahy po 
zmene sa rušia a znovu sa šermuje podľa správneho poradia zápasov (čl. t.86) 
 
Dátum platnosti: sezóna 2012 – 2013 
 
 
o.53.3 Odstúpenie šermiara 
Po uzavretí prihlášok sa nemožno nijako odhlásiť okrem prípadu vyššej moci, ktorá 
musí byť riadne preukázaná. 
V prípade nedostavenia sa prihláseného šermiara alebo družstva bude udelená 
pokuta (čl. o.86 tabuľka finančných trestov a pokút) k zaplateniu pre FIE buď 
federácii alebo šermiarovi, ktorý sa previnil, vyjmúc prípadu vyššej moci riadne 
preukázanej. 
 
 
o.54.1 V každom prípade nahradenie môže byť využité po tejto fáze a najneskôr na 
konci súťaže jednotlivcov v prípade zranenia alebo ochorenia konštatovaného 
oficiálnym lekárom súťaže. 
 
 
o.54.2 Odstúpenie šermiara alebo družstva 
Po uzavretí prihlášok....V súťaži jednotlivcov nebude šermiar nahradený. 
 
 
o.81.1 Počet rozhodcov, ktorí musia doprevádzať delegáciu na turnajoch kategórie 
A juniorov je: 
1 – 4 šermiari: niet povinnosti 
....... 
Meno(á) rozhodcu(ov) musia byť oznámené cestou stránky na Internete FIE 7 dní 
pred súťažou (do polnoci Lausanského času). Títo rozhodcovia musia mať kategóriu 
FIE v zbrani súťaže, na ktorú sú prihlasení. 
 
 
Mení sa text článku 
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o.81.2 V prípade, že niektorá federácia neprivezie potrebných rozhodcov, bude jej 
udelená pokuta (čl. o.86 tabuľka finančných trestov a pokút) 
 
 
o.81.1, 2 a 3 sa stávajú článkami o.81.1.a, b a 2 
 
 
o.86 Škrtá sa posledný riadok tabuľky a: 
Pri nerešpektovaní počtu požadovaných rozhodcov: 1.000 EUR za každého 
rozhodcu 
 
 

Technické pravidlá 
 

 
t.23.2 pridať t.72 k „čl.“ 
 
 
t.28.1 Ak niektorý šermiar prekročí postrannú čiaru planše, ustúpi 1 meter od miesta 
vystúpenia z planše a ak vystúpi počas útoku musí sa vrátiť do miesta, kde svoj útok 
začal a potom ustúpiť ešte 1 meter (ale čl. t.29). 
 
 
t.37 Doplniť ako úvod: 
Vždy, keď sa používa video rozhodovanie, menovaní konzultanti musia sledovať 
zápas priamo a prípadne potom na obrazovke videa a spolupracovať s rozhodcom 
ako sa uvádza v článku t.42.3 
 
 
t.38 Uplatňujú sa rovnaké pravidlá ako v článku t.37. 3), 4), 5), 6) a 7) 
 
 
t.45.3.a  
v) bolo zmenené úmyselne (t.j. ináč ako iba náhodou alebo počas boja) takým 
spôsobom, že by takto neprešlo úvodnou kontrolou materiálu; 
Prečíslovať články vi)  a vii)  na články v) resp. vi). 
vii) V jednom alebo druhom z prípadov iii), v), vi) a vii) rozhodca musí ihneď zabaviť 
materiál (zbraň, osobnú šnúru, prípadne elektrickú vestu, masku, spodnú vestu, 
blúzu, nohavice, atď.) a dať ho preskúmať povereným odborníkom. 
 
 
t.45.3.b v prípadoch iii, v), vi) a vii) rozhodca udelí previnivšiemu sa šermiarovi tresty 
pre 4. Skupinu (čl. t.114, t.119, t.120). 
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t.102. Strata pôdy (čl. t.28) 
Ak niektorý šermiar prekročí bočnú stranu planše ustúpi o 1 meter z miesta 
vystúpenia a ak vystúpi pri útoku musí sa vrátiť do miesta, kde útok začal a potom 
ustúpiť 1 meter. 
 
 
t.118.3.b ... pri druhom priestupku počas tej istej súťaže čierna karta. 
 
 
t.120 zrušiť poznámky (1), (2) a (3) na riadkoch 3.1 a 3.4 a v časti „Vysvetlenia“ 
 
 
t.120, 4.1 
t.45.3.a) vii) 
 
 
t.120, 4.2 
t.45.3.a) iii) iv) v) 
 
 
t.120, 4.8 zrušiť hviezdičku 
 

 

Materiálové pravidlá 
 

 
PRÍLOHA A 
Úvod: 
Každý materiál bez výnimky, používaný počas oficiálnych šermiarskych súťaží FIE, 
na ktorom je značka FIE, musí získať certifikát homologizácie, ktorý potvrdzuje, že 
tento materiál zodpovedá Pravidlám FIE. 
Proces homologizácie vykonáva Komisia SEMI FIE pod dohľadom jedného zástupcu 
Výkonného výboru (VV). 
Certifikát o homologizácii sa vydáva, keď materiál úspešne prejde procesom 
homologizácie popísaného v ďalšom. 
Výrobca musí počkať na zverejnenie výsledkov a certifikát o homologizácii, než 
spustí výrobu a (alebo) začne obchodné ponuky. 
 
Komisia SEMI FIE: 
Komisia FIE sa skladá z 10 volených členov (10) a zo zástupcu VV a v prípade 
potreby môže konzultovať s odborníkmi z rozličných oblastí, aby tak zaistila kvalitu 
a odbornosť procesu homologizácie. 
 
Čo sa týka homologizácie počítačových programov, jeden delegát Komisie pre 
pravidlá musí byť pri procese zúčastnený. 
Čo sa týka video rozhodovania jeden delegát Komisie pre rozhodcov musí byť 
zúčastnený pri procese homologizácie. 
 
Rozsah platnosti: 
Homologizácia je povinná u čepelí, špičiek zbraní, ochranného oblečenia (blúzy, 
nohavice a spodná vestička), okrem toho pre masky, rukavice, signalizačné prístroje 
(s alebo bez navijákov), planše, systémy video rozhodovania, a programy na riadenie 
šermiarskych súťaží. 
Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a VV ho môže v každej chvíli doplniť. 
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Postup pri homologizácii: 
1) Žiadosť o homologizáciu musí byť písomne zaslaná prezidentovi Komisie 

SEMI. Táto žiadosť musí obsahovať všetky dokumenty vyžadované 
príslušnými zadávacími technickými podmienkami. 

2) Prezident Komisie SEMI overí teoretickú zhodu žiadosti (kompletnosť 
dokumentácie, primeraný charakter popisov a pod.) a odpovie do 14 dní 
žiadateľovi. Zamietnuté žiadosti sa vrátia žiadateľovi s odôvodnením 
zamietnutia. Akceptované žiadosti sa postúpia členom komisie SEMI FIE 
a žiadateľ je o tom upovedomený. 

3) Výrobca a ním vybraný nezávislý inštitút musia zaslať výsledky testov zhody 
v laboratóriu prezidentovi Komisie SEMI FIE spolu so žiadosťou 
o homologizáciu. Jediné špecializované inštitúty schválené Komisou SEMI sú: 
CRITT, Denkendorf a IFTH pre oblečenie (blúza, nohavice a spodná vestička) 
a pre masky; inštitúty CRITT, Sofranel a Visti pre čepele. Vybavenie, ktoré 
neuspeje na testoch môže byť upravené v zmysle pokynov Komisie SEMI 
a opätovne predložené na homologizáciu. 

4) Vybavenie, ktoré sa musí testovať na súťažiach dostane predbežnú 
homologizáciu na to, aby bolo použité na špecifickej súťaži a to na základe 
súhlasu zástupcu VV a organizátora súťaže po návrhu prezidenta Komisie 
SEMI. 

5) Po úspešnom absolvovaní všetkých testov musí byť jedna vzorka každého 
výrobku zaslaná prezidentovi Komisie SEMI na analýzu a referenčnú značku. 
Ak sú výsledky analýzy pozitívne, vybavenie získa homologizáciu FIE. 

6) Všetky etapy homologizácie sú zdokumentované v zmysle technických 
zadávacích podmienok. Žiadateľ má plný prístup k tejto dokumentácii. Všetci 
členovia Komisie SEMI musia mať dostať kompletnú dokumentáciu. Avšak 
s ohľadom na ochranu duševného vlastníctva sa tieto dokumenty nezverejňujú 
pre širokú verejnosť. 

7) Ukončená homologizácia sa zverejní na web - stránke FIE. 
8) Udelí sa certifikát CE (EK) a testy sú administrované špecializovanými 

inštitútmi. Komsia SEMI  poskytne zoznam položiek vybavenia, ktoré získali 
homologizáciu a ktorý je zverejnený na web – stránke FIE, ako aj 
zodpovedajúce certifikáty. 

 
Postup pri zmenách: 

1) Homologizácia je platná na obdobie špecifikované v technických zadávacích 
podmienkach dovtedy, kým sa neuskutoční žiadna zmena vybavenia alebo 
výrobného procesu. 

2) O každej zmene musí byť upovedomený prezident Komisie SEMI FIE. 
3) Pozmenené vybavenie musí znovu prejsť homologizačným procesom. To 

znamená, že ak niektorý výrobca hodlá zmeniť zloženie alebo spôsob výroby 
tohto vybavenia s certifikátom FIE, musí ho znovu predložiť na novú 
homologizáciu a počkať na výsledok. 

 
Technické zadávacie podmienky (TZP): 

1) TZP sú vypracované Komisiou SEMI a predkladané Výkonnému výboru (VV) 
2) TZP sú špecifické pre každú časť príslušného vybavenia. 

 
Značky: 
Značka FIE je chránená značka. 
Smie byť použitá iba na vybavení, ktoré úspešne prešlo homologizačným procesom 
FIE. 
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Pri označení kvality FIE na svojom vybavení výrobcovia garantujú, že daný značkový 
výrobok zodpovedá technickým a bezpečnostným požiadavkám FIE. 
 
Výdavky: 
Všetky výdavky týkajúce sa homologizácie tohto vybavenia (masky, čepele, 
nohavice, vesty, spodné vestičky), planše, programové vybavenie a systémy video 
sú na ťarchu žiadateľa. 
 
Odňatie alebo zrušenie homologizácie: 

- Homologizácia môže byť odňatá alebo zrušená, ak Komisia SEMI zistí že: 
a) Homologizovaný materiál už nezodpovedá predpisom v pravidlách 
b) Materiál bol po homologizácii upravovaný podstatným spôsobom 

a uskutočnené zmeny neboli predložené na novú homologizáciu. 
 
 
Príloha A 
2.1.2 
1) Všeobecne 
Druhý odstavec: 
Priezor 
Ak má maska priezor, tento musí byť mať minimálnu hrúbku 3,0 mm a jednu 
vonkajšiu vymeniteľnú vrstvu (jednu „náhradnú“ vrstvu) s minimálnou hrúbkou 1,0 
mm. Priezor musí byť vyrobený z termoplastickej polykarbonátovej živice a každá 
maska a každý rezervný priezor musia byť opatrené v momente predaja informáciou, 
ktorá garantuje pôvod a autencititu termoplastickej polykarbonátovej živice.  
Priezor musí rešpektovať požadované normy čo sa týka materiálu a výroby tak, ako 
sa uvádzajú v odstavci 2.1.2 prílohy ku kapitole 3 (Materiál) Pravidiel pre súťaže FIE. 
 
Dátum platnosti: sezóna 2012 – 2013 
 
m.8.6 
Pripojiť príslušný náčrt (fleuret) 
Doplniť: 
Ohyb čepele sa musí merať takto: 
i) čepeľ sa umiestni na plochý povrch s ohybom nahor; 
ii) zmeria sa maximálna vzdialenosť medzi povrchom plochy a čepeľou: táto 
vzdialenosť predstavuje ohyb čepele (viď Obr. 8). 
 
 
m.16.2 
Doplniť: 
Ohyb čepele sa musí merať takto: 
i) čepeľ sa umiestni na plochý povrch s ohybom nahor; 
ii) zmeria sa maximálna vzdialenosť medzi povrchom plochy a čepeľou: táto 
vzdialenosť predstavuje ohyb čepele (viď Obr. 9). 
 
 
m.18 
m.18 sa mení na m.18.1 a doplní sa nasledujúci text, ktorý bude označený m.18.2 : 
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Rúčka musí mať povinne v mieste, kde je v kontakte s čiaškou vybratie minimálne 2 
mm, ktoré umožní elektrickému vedeniu a bužírke prechádzať ku kontaktom vo vnútri 
čiašky bez tlaku. (viď 31.7.). 
 
Dátum platnosti: sezóna 2012 – 2013 
 
 
m.23.1 ... jej minimálna hrúbka merané rovnako bezprostredne pod špičkou musí byť 
1,2 mm. 
Náčrtok: „hrúbka čepele, meraná na spodu špičky: 1,2 mm.“ 
 
Dátum platnosti: sezóna 2012 – 2013 
 
 
m.23.4 
Doplniť: 
Ohyb čepele sa musí merať takto: 
i) čepeľ sa umiestni na plochý povrch s ohybom nahor; 
ii) zmeria sa maximálna vzdialenosť medzi povrchom plochy a čepeľou: táto 
vzdialenosť predstavuje ohyb čepele (viď Obr. 13). 
 
 
m.28 « VODIVÁ VESTA A VODIVÉ TRIČKO ». 
 
 
m.28.1 Vesta je vybavená v strede chrbta, pod golierom, vodivou pätkou s minimálne 
2x3 cm, na ktorú sa pripne krokosvorka od masky. Táto pätka musí byť tiež doplnená 
na schéme, ktorá nasleduje za článkom m.28 s poznámkou: 
„Pätka na krokosvorku“. 
 
Dátum platnosti: sezóna 2012 – 2013 
 
 
m.28.5.a Elektrický odpor meraný medzi ktorýmikoľvek dvomi bodmi vodivého 
povrchu nesmie presahovať 5 ohmov. Na meranie odporu plátna sa použije závažie 
500 g z vodivého kovu zakončené v tvare polgule s polomerom 4 mm. Toto závažie 
pohybujúce sa na vodivom plátno musí zabezpečiť plynulý kontakt s odporom max. 5 
ohmov. 
 
 
m.28.8: .. na to aby elektrický odpor trička zodpovedal požiadavkám na maximálny 
elektrický odpor výrobcu systému bez navijakov: 
 

a. nesmie presiahnuť 15 ohmov medzi dvomi ľubovoľnými bodmi textilného 
opasku vodivého trička (vrátane dvoch kontaktných pätiek určených na 
kontakt krokosvorkou) ; 

b. nesmie presiahnuť 50 ohmov medzi ľubovoľným bodom textilného opasku 
vodivého trička (vrátane dvoch kontaktných pätiek určených na kontakt 
krokosvorkou) a niektorým bodom vodivého plátna na rukávoch alebo golieri; 

c. tieto kontroly musia byť vykonané výrobcom systému bez navijakov.  
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Dátum platnosti: sezóna 2012 – 2013 
 
 
m.34.1 Šermiar si oblieka na blúzu, elektrickú vestu, ktorej povrch musí úplne pokryť 
platný povrch trupu, ktorý prechádza nad horizontálnou líniou vedenou cez vrcholy 
bedrových kostí a trup šermiara v postavení „na streh“. 
V šabli bez navijakov si šermiar oblieka vodivé tričko, ktorého vodivá časť je 
vyrobená z vodivého textilu s elektrickým odporom meraným medzi dvomi 
ľubovoľnými bodmi vodivého plátna trička (vrátane dvoch pätiek určených na 
prepojenie krokosvorkou) menším ako 15 ohmov. Tieto kontroly musí vykonať 
výrobca systému bez navijakov. 
 
Dátum platnosti: sezóna 2012 – 2013 
 
 
m.34.2 Vodivý povrch zahŕňa ramená až po dlane. Vesta má golier, ktorý musí byť 
aspoň 3 cm vysoký. Vesta je vybavená v strede chrbta, pod golierom, vodivou pätkou 
minimálne 2x3 cm, na ktorú sa prichytí krokosvorka kábla od masky. 
 
Dátum platnosti: sezóna 2012 – 2013 
 
 
m.38.1 Počet predmetov odovzdaných na kontrolu je obmedzený na 4 zbrane, 3 
osobné šnúry, 2 vodivé vesty, 2 masky a 3 káble k maskám na šermiara. 
 
 
m.42.2 g) Kontrola čepelí Foucaultovými prúdmi je na MS a OH povinná. 
Treba zmeniť číslovanie nasledujúcich odstavcov: g) a h) sa stanú h) a i). Komisia 
SEMI je povinná poskytnúť text týkajúci sa štandardov pre testovanie čepelí. 
 
Dátum platnosti: OH Londýn 2012. 
 
 
m.53.1 Doplnenie o druhý paragraf: 
Kontrola signalizačného prístroja sa musí uskutočniť pred súťažou pomocou 
kontrolného prístroja, ktorý umožní, aby signalizačné prístroje plne vyhoveli 
predpisom, čo sa týka reakčného času a elektrického odporu. 
 
 
m.57.9 Na MS a OH musia byť pred súťažami planše skontrolované delegátmi 
Komisie SEMI pomocou Slip-metra. 
 
 
m.57.10 Špecifikácia Slip-metra musí zodpovedať predpisom definovaných 
v manuále homologizácie. 
 
 
m. Annexes Prečíslovať Prílohy pre materiál tak, aby bolo ľahšie v ňom vyhladávať. 
 
Dátum platnosti: 2012 
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4)  Urgentné rozhodnutia 
 

 
o.80 Iba šermiari so zodpovedajúcim vekom pre účasť na nasledujúcich MS juniorov 
môžu štartovať na oficiálnych súťažiach juniorov jednotlivcov a družstiev v 
prebiehajúcej športovej sezóne. 
 
t.15.2 (súčasný čl. t.15.2 sa stane čl. t.15.3) 
Každý športovec, ktorý sa zahrieva alebo trénuje s iným šermiarom v priestore 
oficiálnej súťaže FIE (vrátane haly na rozcvičovanie pri súťažnej hale) musí byť 
povinne oblečený a vyzbrojený podľa predpisov FIE. 
Každá osoba, ktorá dáva šermiarsku lekciu musí mať aspoň oblečenie šermiarskeho 
majstra, šermiarsku rukavicu a regulárnu masku. 
Každý šermiar musí pri šermiarskej lekcii mať masku a rukavicu. 


