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Šerm 
 
je úpolový bezkontaktní sport. 
 
 

1.  Úvod 
 

• Poděkování (za ú čast na seminá ři) 
• Prezentace (historie vývoje pravidel a rozhodování,  fotografie 

z turnaj ů s p řestupky závodník ů a sankcemi za n ě) 
• Metody práce 
• Materiál (4 části - technická, organiza ční, materiálová, reklamy) 
• Pochybení 
• Různé názory (Výklad pravidel FIE – komise rozhod čích X 

pseudopravidla) 
 
Historie: 
 

Od roku 1924 pravidla beze zm ěn, po MS v Barcelon ě a OH v  
Aténách 2004 výrazné zm ěny. 

5 zp ůsob ů jakými rozhod čí chybují p ři posuzování akcí – nejen v 
šermu. (Blíže A.C. nespecifikováno – pozn.:M.L.) 
 
Současnost: 
 
Šerm se stává globálním sportem podobn ě jako další menší sporty.  
Video se ukazuje jako základ dobrého rozhodování v šermu. 
 
Základní koncepce: 
 

Nemáme-li dobré rozhod čí, nem ůžeme mít dobré závodnické výsledky !  
 
Rozhodování je nyní otev řeno pro všechny šermí řské federace – ne pouze 
pro 4 nejsiln ější, které mají dlouhodobé výborné výsledky a drží se ve 
sv ětové špi čce. 
 
Je nutné trvalé sebevzd ělávání rozhod čích, trenér ů i závodník ů. 
 
Je 8 temp (ve smyslu po čátku pohybu): 
 
4 správná:     4 nesprávná: 
 
Nejprve RUKA     Nejprve T ĚLO 
Nejprve RUKA, T ĚLO    Nejprve T ĚLO, RUKA  
Nejprve RUKA, T ĚLO, NOHA   Nejprve NOHA, T ĚLO, RUKA 
Nejprve RUKA, T ĚLO, NOHY   Nejprve NOHY, T ĚLO, RUKA  
 
 
Pot řeba homogenizace => správné výsledky! 
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2. D ůležitost rozhodování a budoucnost šermu 
 

• Velká odpov ědnost 
• Serióznost 
• Prokazování kompetence 
• Důležitá složka ve všech sportech sv ěta 
• Účast na OH, tlak na ú čast dalších menších sport ů, v četn ě šermu 

 
MOV vyzývá všechny národní federace ke spoluú časti. 
 
Důležitost publicity, TV – v ětší než d říve (p řináší peníze do sportu, 
zvyšuje kvalitu) ??!! 
 
Pro rozhodování v šermu: 
 

Dobré cít ění + znalost pravidel = Správná aplikace p ři rozhodování !  
 
Rozhodčí je sou částí „show“ (vystupování, oble čení, p ůsobení na 
závodníky, diváky)! 
 
Rozhodčí úrovn ě FIE A – dokonalá znalost francouzštiny pro rozhodo vání 
a komunikaci se závodníky !! 
 
Protesty k D.T: ve francouzštin ě ! 
 
Být dobrým rozhod čím znamená: 
 

• Příprava 
• Technika 
• Disciplína 
• Prezentace 
• Dochvilnost 
• Respekt 
• Gesta/Pr ůvodní slova 

 
 
Video pro každou šermí řskou federaci ! 
 
Dodávání informací ! 
 
Rozhodovací proces ! 
 

3. FLERET: 
 
1900 OH Pa říž – první masky – staré modely -> vývoj k dnešní p odobě 
1925-sou časnost 
 

Pokud rozhod čí nem ůže šermí ři=závodníkovi pomoci d ělat sport dob ře, 
sportovní disciplína zaniká=umírá !  
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Rozhodování pomocí videa: 
Poslední 2s zp ět s 30% rychlostí p řehrávání záznamu. 
 
Nebát se používat video ! 
 
Je pot řeba používat video ! 
 
Na konci zápasu rozhod čí: 
 
Označí zdviženou rukou závodníka, který vyhrál a vysloví  skóre, jakým 

zápas skon čil !!  
 
 
Základ: 
 

1.  Na st řeh – pouze v kordu  může být paže v pozici „pointe at line“  
2.  Pr ůhyb čepele - 1 cm v blízkosti st ředu čepele (výstraha – žlutá 

karta) 
3.  Nástup ve st ředu st řehových linií 
4.  Přemís ťování – pohyb na planši (koleno na podlaze – výstra ha – 

žlutá karta) 
5.  Pád (výstraha – žlutá karta) 
6.  Jakýkoliv kontakt s planší (výstraha – žlutá karta)  
7.  Passato sotto – dotyk dlaní neozbrojené paže p ři výpadu - 

dovoleno ! 
 
 
Vzdálenost: 
 
Blízký rozestup – dovolen – možno-li sledovat chod zbraní = Mohu-li 
zasáhnout a mohu-li být zasažen !! 
 
POINTE EN LIGNE: 
 
TEMPS D´ESCRIME: 
 
PARADE: - nelze považovat za kryt braní čepele 1. t řetinou (slabou 
částí) ! 
 
Attack et fer: – útok po čepeli (dotek na zlomek sekundy, odraz) 
 
Attack prise de fer: – útok s čepelí (vazba, kružná vazba) 
 
Úniky: 
 
Zárazy: 
 
Varianty úto čných akcí: 
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Srážky: 
Vyvolané v ědomě 
Brutalita 
Nevědomé, náhodné 

 
 
Vývoj šermí ře od mali čka v daných pravidlech a správných zp ůsobech 
šermu => Dobrý za čátek –> dobrý konec => zvyká-li si za čínající 
závodník na náro čné požadavky disciplíny, jsou-li mu všt ěpována 
pravidla a zná veškeré postihy za jejich porušování , m ůže se stát 
úsp ěšným sportovcem sv ětových kvalit !! 
 


