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PRŮVODCE KOMISE MEZINÁRODNÍCH ROZHODČÍCH 
PRO FLERET 

 
 
 I. DOBRÁ ZNALOST PRAVIDEL  

 
1. Neznalost pravidel neomlouvá. 
 
2. Ve fleretu: Jednoduchý útok p římý nebo nep římý je uskute čněný 
správn ě, pokud napínání ozbrojené paže s hrotem ohrožující m platný 
povrch p ředchází za čátek výpadu anebo fleše. (t.56. 1)  
  
3. Zbra ň se používá pouze jednou rukou; šermí ř nemůže zm ěnit ruku 
dokonce zápasu vyjma p řípadu, že by to dovolil rozhod čí v p řípad ě 
zran ění ruky nebo paže. (t.16) 
 
4. Zásahy na neplatný povrch se považují za platné,  nahradí-li 
šermí ř neobvyklým postojem povrch platný povrchem neplatn ým. Vrchní 
rozhod čí se m ůže dotázat postranních rozhod čích, ale sám musí 
rozhodnout, zda je zásah platný či ne. (t.49) 
 

 5. Rozhod čí vykonává svoji funkci za pomoci p řístroje, který 
automaticky zaznamenává zásahy, a s p řípadnou pomocí dvou 
postranních rozhod čí, kte ří dohlížejí na používání neozbrojené paže 
a ruky, nahrazování platného povrchu, zásahy do zem ě p ři kordu, 
inverzi linie ramen ve fleretu, bo ční vystoupení a p řestoupení 
koncové čáry planše anebo každou jinou chybu, kterou stanovu jí tato 
Pravidla. (t.36) 

 
 6. V p řípad ě, že rozhod čí zjistí v pr ůběhu boje, že jeden ze šermí řů 

používá neozbrojenou paži a ruku, nahrazuje nebo kr yje platný povrch 
neplatným, m ůže požádat o pomoc dva neutrální postranní rozhod čí, 
které však jmenuje Technické ředitelství. Tito postranní rozhod čí 
postavení po stranách planše sledují každý jednoho šermí ře a dávají 
znamení,  zdvihnutím ruky anebo na dotaz rozhod čího, o použití 
neozbrojené paže nebo ruky, krytí anebo nahrazování  platného povrchu 
neplatným (t.49, t.114, t.116, t.120).   
Rozhodčí má právo dát šermí řům pokyn k vým ěně místa, aby šermí ř, 
který se dopouští uvedených p řestupk ů, nebyl k n ěmu oto čený zády. 
(t.23) 
 
7. Doba odpo činku, kterou je t řeba poskytnout šermí ři mezi dv ěma po 
sob ě následujícími zápasy ve skupin ě, je 3 minuty. Mezi dv ěma zápasy 
přímé eliminace toho samého šermí ře musí mu být poskytnut odpo činek 
10 minut. (o.16 a o. 26) 
 
8. V p řípad ě selhání časomíry anebo omylu časoměři če musí rozhod čí 
sám odhadnout zbývající čas boje. (t.32) 
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9. Rozhod čí anebo Technické ředitelství,  z titulu své funkce anebo 
na požádání oficiálního delegáta FIE anebo Organiza čního výboru, 
rozhodne o vykázání z místa sout ěže s anebo bez výstrahy každého, 
kdo by posunky, postoji anebo slovy rušil po řádek ( Řád) anebo dobrý 
pr ůběh sout ěže. (t.83) 
 
10. Šermí ři se musí, úpln ě vystrojeni materiálem odpovídajícím 
Pravidl ům (viz.t.43-45) a p řipraveni na zápas, dostavit v čas a na 
stanovené místo p řed za čátkem skupiny, utkání anebo zápasu, anebo 
v stanoveném čase ke kontrole materiálu p řed svým zápasem 
(viz.t.44), stejn ě jako b ěhem sout ěže p ři každé výzv ě rozhod čího. 
Musí se dostavit na planš k vybojování zápasu s dv ěmi zbran ěmi 
(jedna na vým ěnu) a dv ěma osobními š ňůrami (jedna na vým ěnu) 
odpovídajícími pravidl ům a v dokonalém funk čním stavu (viz.t.45, 
t.114, t.116, t.120). 
Během utkání družstev v p řípad ě úmyslné anebo neúmyslné zm ěny po řadí 
zápas ů v utkání, družstvo, které zp ůsobilo zm ěnu, prohrává utkání.  
(t.86) 
 
11. V pr ůběhu st řetnutí m ůže kapitán n ěkterého družstva požádat o 
nahrazení jednoho šermí ře náhradníkem ur čeným p řed za čátkem 
st řetnutí. Tato vým ěna se m ůže uskute čnit až po ukon čení štafety. 
Nahrazený šermí ř se nesmí již vrátit na planš v tom samém st řetnutí, 
a to ani v p řípad ě zran ění anebo vis major. Oznámení o vým ěně člena 
družstva, které musí být zaznamenáno rozhod čím pro Technické 
ředitelství a sd ěleno kapitánovi soupe řova družstva, musí být 
uskute čněno p řed za čátkem štafety p ředcházející následující štafetu 
šermí ře, který má být vyst řídán. 
Dojde-li k nehod ě b ěhem štafety, která následovala po žádosti 
kapitána o zm ěnu, m ůže kapitán tuto zm ěnu anulovat. Pokud kapitán 
soupe řova družstva též požádal o zm ěnu, tato zm ěna se m ůže 
uskute čnit anebo anulovat. (o.44. 10) 
  
12. Pokud rozhod čí rozhodl o akci, jeho rozhodnutí je neodvolatelné.  
Proti jakémukoliv rozhodnutí rozhod čího “týkajícího se akce” není 
možno protestovat ( čl.t.95/c, t.96/b). (t. 96 a t.122) 
 
13. Všechny výstrahy (žluté karty), trestné zásahy ( červené karty) a 
vylou čení ze sout ěže ( černé karty), stejn ě jako skupina, do které 
pat ří, musí být uvedeny v zápisu zápasu, skupiny anebo utkání. 
(t.114) 
 
14. Reklama: Po čet log na šermí řském obleku nesmí být vyšší než 4. 
Celková plocha log nesmí p řekro čit 300 cm čtvere čných. 
 
15. Vzít na v ědomí doporu čení komise rozhod čích. 
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 II. POUŽITÍ PRAVIDEL V PRAXI  
 
1. Řada rozhod čích si zjednodušuje pravidla - dbát d ůsledného 

  dodržování pravidel !! 
2. Řada rozhod čích používá jiný výklad než správný !! 
3. Hlídat srážky a vždy postihovat !! 
 
Upozorn ění: 
Vidíte-li za čátek útoku, to ješt ě není vše, nutno uplatnit všechna 
pravidla !!  
 

 
 III. ZAJIŠT ĚNÍ VHODNÝCH PODMÍNEK 

 
1. Nutno se vyvarovat hmotných a lidských p řekážek 
2. T ěžko se bojuje proti poznámkám z tribuny 
3. Jediný, kdo m ůže uplatnit reklamaci, je šermí ř sám  
   (p řípadn ě kapitán družstva v sout ěži družstev) a to zdvo řile !!  
4. Jakákoliv gesta a nezdvo řilosti vedou k vylou čení !! 
 
 

 IV. ZAJIŠT ĚNÍ BEZPE ČNOSTI 
 
1. N ěkte ří rozhod čí podce ňují nutnou bezpe čnost 
2. Kontrolovat vybavení:   
 
  Maska 1600N !!  
  Spodní vesta 800N !!  
  Límec masky vhodn ě chrání krk !!  
  Bl ůza musí p řekrývat kalhoty o 10 cm !!  
  
  Nebát se odmítnout nevhodné oble čení !!  
 
3. Podcen ění vede k laxnímu p řístupu a ohrožení bezpe čnosti !! 
 
 

 V. BÝT P ŘIPRAVEN FYZICKY  
 
1. Sledování zápasu - ch ůze podél planše - fyzicky namáhavé 
2. Použití paží !! 
3. Sledování jednotlivých akcí šermí řů 
4. Pokud i dobrý rozhod čí vypadne na n ějaký čas z praxe, po návratu 
   se, i necht ěně, dopouští omyl ů !! 
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 VI. BÝT P ŘIPRAVEN PSYCHICKY 

 
1.   Soust ředěnost, pevnost v rozhodování  

    (nezam ěňovat s autoritativností ! )  
 2. Pozornost 
 3. Kontrola vybavení 
 4. Okamžité rozhodování 
 5. Z ůstat chladnokrevný za každé situace 
 6. V p řípad ě nap ětí znovu, pomalu a jasn ě vysv ětlit akci ! 
 7. Nebýt p říliš autoritativní sm ěrem k šermí řům 
 8. Šermí ř může být i up římný, nesouhlasit, ale nesmí p řekro čit  
    zdvo řilou míru 
 9. Doporu čujeme vstoupit do kontaktu se šermí ři p řed zahájením  
    zápasu, upozornit na co bude kladen d ůraz, p řipomenout pravidla 
10. Snížení nap ětí 
11. Zisk sympatického náhledu 
 
 

 VII. RESPEKTOVAT ŠERMÍ ŘE - V ĚNOVAT SE MAXIMÁLNĚ AKCÍM  
 
1. Respekt: pocit v pr ůběhu trvání zápasu je vzájemný, kdy práva a  
   povinnosti jsou brána vážn ě (teoreticky i prakticky) 
2. P řesnost a správná pln ění povinností u šermí řů stejn ě jako u  
   rozhod čího 
3. Postoj a vystupování rozhod čího je velmi d ůležité !! 
4. Nebýt za každou cenu shovívavý 
5. Dbát linie viditelnosti - akce, sv ětla, pohyb !!  
 
 
 

 VIII. N ĚKOLIK DOPORUČENÍ KOMISE ROZHODČÍCH 
 

Řadu otázek vyvolávají nasledující situace: 
 
1.  Dvě akce na čepel uskute čněné ve stejném čase ve st ředu čepelí  
   zbraní - kdo má právo ? 
 
Prioritu dát vždy útoku !   
(jeden úto čí odrazem a druhý sou časn ě kryje) 
 
2. Po analýze zbraní, p ři následujícím po řadí: 
  
      1. Útok 
      2. Kryt 
      3. Pokra čování útoku (rimesa) 
      4. Pokra čování odbodu: bez návratu na st řeh 
 
 

  Prioritu dát vždy pokra čování útoku !  
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3. Po analýze zbraní, p ři následujícím po řadí: 
  
      1. Útok 
      2. Protiútok 
      3. Pokra čování útoku (rimesa) 
      4. Pokra čování protiútoku 
 
 
Prioritu dát vždy pokra čování útoku !  
 
 
4. Pozice v lince: Postavení šermí ře, v kterém ozbrojená natažená  
   paže ohrožuje hrotem platný povrch soupe ře (t.56, t.60, t.76,     
   t.80). (t.10)  
 
T.j. Linka v pozici statické, v pohybu vp řed nebo vzad.  
 
Je-li správn ě, provedena má prioritu !  
 
 
5. Obecn ě vzato: Sou časné akce. Sledovat vývoj hrotu !  
 
Pr ůběžné napínání paže má prioritu !  
 
 

 IX. ZÁV ĚR 
 

1. Nikdy tento výtah nem ůže nahradit pravidla, ale m ůže pomoci t ěm,  
   kte ří váhají p ři rozhodování ! 
2.  Doporu čujeme p řečíst tuto p říru čku p řed každou sout ěží  

( čte se 7 minut) 
3. Čt ěte dvakrát p řed spaním !! 
4. Ráno budete jist ější p ři rozhodování 
 
 
30.4.2002, překlad: Radomíra Plíšková, z materiálů FIE sestavil: Martin Látal 
 
 
 


