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Výnos č. 1 STK  
 

TVORBA KALENDÁ ŘE ŠERMÍŘSKÝCH SOUTĚŽÍ  
 
1 Odpovědní trenéři jednotlivých zbraní v návaznosti na mezinárodní kalendář předloží 
termíny žebříčkových soutěží, finále mistrovství ČR a mezinárodních soutěží v ČR. 
TERMÍN: 8 týdnů před zahájením období 
 
2 STK připraví kostru kalendáře z požadavků odp.trenérů zbraní. STK na základě jednání 
s oddíly rozhodne o přidělení soutěží pořadatelům. 
TERMÍN: 6 týdnů před zahájením období 
 
3 STK vydá kalendář doplněný o termíny SP, MS a dalších mezinárodních soutěží 
plánovaných pro reprezentanty a o známé termíny mezinárodních soutěží vhodných pro 
oddílové starty. 
TERMÍN: 4 týdny před zahájením období 
 
4 STK zašle kalendář všem oddílům. 
TERMÍN: ihned po vydání 
=============================================================== 
 
Výnos č. 2 STK 

 
PRAVIDLA SESTAVOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ ROZPIS Ů ŠERMÍŘSKÝCH SOUTĚŽÍ  

 
1 Rozpisy soutěží jsou vydávány 5 x za sezonu vždy na období dvou měsíců. Termín 
uzávěrky každého vydání je 3 týdny před zahájením uvažovaného období. 
 
2  Před uzavěrkou pořadatelé zašlou rozpis soutěže na adresu ČŠS se všemi náležitostmi v 
této tabulce (nejlépe v elektronické podobě):  
 

Název soutěže ročník  

disciplina -  
pořadatel -  
ředitel - jméno, adresa, telefon apod. 
místo - přesná adresa, spojení MHD 
datum - datum hodina* 
přihlášky - do   termín a adresa  
ubytování - ** 
rozhodčí - doplní STK 
poznámka -  
 
*Je doporučeno začínat nejdříve v 10 h. 
** Pořadatel je povinen uvést nabídku několika možností ubytování s tel.č. (ubytování si 
zajišťují sami účastníci). 
TERMÍN: nejpozději 3 týdny před začátkem období. 
 
3 STK vydá rozpisy dle podkladů pořadatelů, doplní a rozešle všem oddílům. 
TERMÍN: 2 týdny před začátkem období 



 
4 V případě, že pořadatel nezašle rozpis v termínu, bude nucen sám zajistit rozeslání rozpisu 
oddílům. Pokud nebudou oddíly dostatečně včas pořadatelem o soutěži informovány, nebude 
soutěž započítána do žebříčku a příště nebude pořadatelství oddílu přiděleno. 
=============================================================== 
 
Výnos č. 3 STK 

 
POŘÁDÁNÍ ŠERMÍ ŘSKÝCH SOUTĚŽÍ A SESTAVOVÁNÍ ZPRÁVY  

 
1 Pořadatel je povinen při soutěži postupovat dle platných Pravidel šermu a dle platných 
Výnosů STK ČŠS t.j. zejména dodržovat platný systém soutěží (výnos 4), vyplatit odměny 
rozhodčím (výnos 9) a po soutěži zaslat do 3 dnů zprávu (výnos 3). 
 
1.1 Pořadatel je povinen zajistit zejména: 

- řádně osvětlenou halu či tělocvičnu s přiměřenou teplotou (dle hygienických norem 18oC), 
kde je možno umístit odpovídající počet planší a kde je základní zázemí t.j. šatny, sprchy a 
WC; 
- nabídku cenově dostupných noclehů; 
- kvalitní technické zabezpečení: vodivé planše, aparáty a navijáky fungující až do konce 
soutěže (tj. buď dostatečný počet náhradních nebo přítomnost opraváře), stopky a závaží; 
- dostatečný počet kvalitních rozhodčích s licencí (je vhodné předem si ověřit účast 
delegovaných rozhodčích a dodržovat výnos č.11 STK o povinných rozhodčích); 
- zdravotní zabezpečení: trvalou přítomnost lékaře či zdravotníka se základním vybavením 
pro poskytnutí první pomoci a přístup k telefonu pro přivolání záchranné služby; 
- oznámení výsledků ČTK. 
 
1.2 Pořadatel je povinen nasazovat závodníky do soutěže podle aktuálního žebříčku Českého 
poháru, který je uveřejněn na webových stránkách svazu (http://www.czechfencing.com/). 
Pokud někteří účastníci nejsou zatím v žebříčku uvedeni, jsou nasazeni podle výkonnostních 
tříd za závodníky, kteří již v žebříčku bodovali (viz výnos č.4). 
Při startu zahraničních závodníků je pořadatel povinen za pomoci zahraničních trenérů 
či funkcionářů, resp. našich trenérů ohodnit úroveň zahraničních závodníků a přiřadit 
jim nasazení. (Pokud nejsou zahraniční závodníci nasazeni, jsou skupiny 1.kola 
doplněny našimi nenasazenými tj. nejslabšími závodníky a zahraničními závodníky tj. 
většinou silnějšími a celá soutěž je znehodnocena nerovnoměrnými skupinami.) 
 
1.3 Pořadatel je povinen do 3 dnů po skončení soutěže odeslat sekretariátu svazu řádně a 
čitelně vyplněnou zprávu ze soutěže. Zpráva musí obsahovat zejména: 
1.3.1 - název soutěže 
1.3.2 - datum a místo konání 
1.3.3 - zbraň a věkovou kategorii 
1.3.4 - přesné pořadí závodníků 
1.3.5 - celé jméno a příjmení všech startujících 
1.3.6 - rok narození všech startujících 
1.3.7 - název oddílu všech startujících 
1.3.8 - event. poznámky, návrhy a doplňky 
Pokud je soutěž řízena pomocí počítačového programu, je třeba zaslat elektronickou 
poštou celou složku soutěže v komprimované podobě. 
 



2 Zpráva ze soutěže je zasílána 1x na adresu svazu: 
Český šermířský svaz 
Sámova 1 
101 00  Praha 10 
fax: 271747130, E-mail: serm@volny.cz 

 
 
3 Při závažných přestupcích pořadatele proti pravidlům či výnosům STK nebo nedodržení 
termínů nebude soutěž započítána do žebříčku a pořadateli nebude pro příště svěřeno pořádání 
soutěže, zvláště ne finále mistrovství ČR. 
 
4 Vysílající oddíl je povinen své závodníky v termínu uvedeném pořadatelem v rozpisech 
písemně přihlásit. V přihlášce je uvedeno celé jméno a příjmení každého závodníka a rok 
narození. 
 
5 Účastníci soutěže jsou povinni (není-li v rozpise uvedeno jinak) nejméně 30 min. před 
zahájením soutěže předložit pořadateli platné registrační průkazy k prezentaci. 
 
6 Závodníky, kteří nejsou řádně písemně přihlášeni nebo nepředloží platný registrační průkaz, 
není pořadatel povinen připustit k soutěži. Pořadatel má právo zvýšit startovné na 
dvojnásobek, pokud závodník není včas a písemně přihlášen. Pořadatelé, kteří netrvají na 
včasných a písemných přihláškách, uvedou tuto skutečnost v rozpise soutěže. 
=============================================================== 
 
Výnos č. 4 STK 

 
SYSTÉM SOUTĚŽÍ  

závazný pro pořádání soutěží započítávaných do žebříčku Českého poháru i stavu seriálu M 
ČR včetně mezinárodních soutěží pořádaných v ČR 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V zásadě jsou všechny soutěže pořádány podle Pravidel soutěží v šermu a platných 

změn a dodatků. 
 
1 Soutěž organizuje pořadatelský výbor nebo ředitel. Před začátkem soutěže se ustaví 
technické ředitelství, které má toto obvyklé složení: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a další 
člen, přičemž tito jsou z různých oddílů. 

 
2 Uspořádání soutěží jednotlivců 
          
2.1 1.kolo - skupinový systém - 6-7 členné skupiny (v případě nutnosti i 5 členné). Do 1.kola 
soutěže se nasazuje podle aktuálního žebříčku Českého poháru (nikoliv podle stavu seriálu M 
ČR) s přihlédnutím k oddílové příslušnosti závodníků t.j. závodníci z jednotlivých oddílů jsou 
rovnoměrně rozděleni do všech skupin (závodníci, kteří nebodovali do žebříčku, se nasazují 
dle výkonnostních tříd, beztřídní se rozdělují losem opět s přihlédnutím k oddílové 
příslušnosti závodníků). 
Při startu zahraničních závodníků je doporučeno za pomoci zahraničních trenérů či 
funkcionářů, resp. našich trenérů ohodnit jejich úroveň a přiřadit jim nasazení. (Pokud nejsou 
zahraniční závodníci nasazeni, jsou skupiny 1.kola doplněny našimi nenasazenými tj. 
nejslabšími závodníky a zahraničními závodníky tj. většinou silnějšími a celá soutěž je 
znehodnocena nerovnoměrnými skupinami.) 



Po prvním kole je vyřazeno 20 - 30 % závodníků na základě koeficientu. (Pro soutěže 
mládeže mimo finále Mistrovství ČR je doporučeno, aby všichni závodníci z 1.kola postoupili 
do eliminace. Z treninkových důvodů je možno použít i pro dospělé kategorie.) 

Eliminace - eliminace bez oprav (128 nebo 64 nebo 32 nebo 16) až do osmičlenného 
finále. Při nasazování závodníků do přímé eliminace se nepřihlíží na oddílovou příslušnost, 
všichni závodníci jsou nasazeni podle koeficientu ze skupin 1.kola. Finále - 8 členné finále je 
pokračováním přímé eliminace.  
 
2.2 Doporučení pro zvýšení zátěže na domácích soutěžích: 
Obecně je doporučeno pořadatelům použít systém s více koly skupinově, kdy do dalšího 
skupinového kola postupuje minimálně 70 % závodníků na základě výsledků předchozího 
kola a do eliminace postupuje z posledního skupinového kola 70-80% závodníků na základě 
výsledků posledního skupinového kola a nasazení do eliminace se provádí na základě součtu 
výsledků posledních dvou skupinových kol. Podobně je doporučeno použít systém eliminace 
s opravami. Zvláště silně je toto vše doporučeno u soutěží s malým počtem startujících (méně 
než 24). Pořadatel je povinen systém soutěže vyvěsit před začátkem soutěže 
 
2.3 OBECNÉ ZÁSADY ZÁPASŮ PŘI SOUTĚŽÍCH JEDNOTLIVCŮ 

 
2.3.1 Ve skupinách 1.kola: šermuje se na 5 zásahů a 3 minuty čistého času. 

 
2.3.2 V eliminaci: šermuje se na 15 zásahů a 3x3 minuty čistého času s 1 minutovými 
přestávkami, při nichž může trenér radit svému závodníkovi. 

 
2.3.3 Ve finále: šermuje se se stejnými pravidly jako v eliminaci.  

V případě nerozhodného výsledku po uplynutí předepsané doby se nastaví jedna 
minuta do dosažení prvního rozhodujícího zásahu. Před obnovením boje vrchní rozhodčí určí 
losem toho šermíře, jenž bude vítězem zápasu v případě nerozhodného výsledku po uplynutí 
nastavené minuty - toto platí pro skupiny 1.kola i přímou eliminaci včetně finále soutěže 
jednotlivců a pro zápasy utkání družstev. 

Do tabulky se zapisuje  skutečně dosažený výsledek Po uplynutí času se zapíše 
skutečný stav tj. např. V3 : P2. V případě rovnosti zásahů (např. 3 : 3) po uplynutí času se 
postupuje, jak je uvedeno výše: vylosuje se výhoda a nastaví 1 minuta. Pokud padne 
rozhodující zásah, opět se zapíše skutečný stav (tj. V4 : P3). Pokud během nastavené minuty 
nepadne zásah, vítězí závodník, na jehož straně byla vylosována výhoda, a zapíše se opět 
skutečný stav (tj. V3 : P3). 

Zásahy se ve všech zbraních počítají pouze do stavu 4 : 4, resp. 14 : 14. Po tomto 
stavu se v kordu dále nepočítá soubod. Padne-li soubod, zápas se zastaví a závodníci 
pokračují v boji po povelu “Vpřed” tam, kde k soubodu došlo. Po uplynutí základního času se 
postupuje stejně, jak je uvedeno výše. 

Prvním kriteriem pro určení pořadí po bojích ve skupinách je podíl získaných vítězství 
a vybojovaných zápasů, druhým rozdíl daných a obdržených zásahů a třetím je vyšší počet 
daných zásahů. 

 
......................................................................................................................................... 

 
3 Uspořádání soutěží družstev 
 
3.1 Každé družstvo se skládá ze 3 šermířů (s event.1 náhradníkem), kteří jsou vždy z 1 

oddílu. Každý oddíl může postavit libovolný počet družstev. Od 4 startujících družstev 



proběhne soutěž eliminací, která může být neúplná, 3 startující družstva bojují každé družstvo 
s každým. Soutěž je vybojována při počtu nejméně 3 startujících družstev ze 2 různých 
oddílů. 

Družstva se zařadí do tabulky podle součtu umístění členů družstva na předcházející 
soutěži jednotlivců (sčítají se pouze umístění 3  nejlepších členů družstva), při čemž se počítá 
konečné umístění v celkovém pořadí bez redukce o závodníky, kteří nestartují v soutěži 
družstev. U člena družstva, který v soutěži jednotlivců nestartoval, se jako umístění bere počet 
startujících zvýšený o 2. Nejlepší je družstvo s nejnižším součtem umístění.  

V případě, že soutěži družstev nepředcházela bezprostředně soutěž jednotlivců, 
družstva se zařadí do tabulky podle součtu bodů, které získali členové družstva v aktuálním 
oficielním žebříčku Českého poháru (sčítají se pouze body 3 nejlepších členů družstva). Člen 
družstva, který není v řebříčku uveden, má 0 bodů. Nejlepší je družstvo s nejvyšším součtem 
bodů. 

Při nasazování do tabulky se přihlíží k oddílové příslušnosti družstev a v případě 
potřeby se družstva posouvají tak, aby prvá 4 družstva z oddílu byla v různých čtvrtinách 
tabulky. 

Bojuje se o všechna místa až do 8.místa. Počínaje 9.místem se pořadí určí vstupním 
pořadím, podle něhož byla družstva nasazena. Pořadatel má právo rozhodnout, že se bude 
bojovat jen o pořadí do 4.místa, tuto skutečnost je však povinen uvést již v rozpisech. 

Pořadí zápasů v utkání proběhne v tomto pořadí: 
3-6 6-1 1-4 
5-1 3-4 6-2 
2-4 5-2 3-5 
Družstvo nemůže zahájit utkání s méně než 3 šermíři. Pokud družstvo má náhradníka, 

kterého předem nahlásilo i uvedlo v sestavě ke konkrétnímu utkání, může kapitán družstva 
požádat o vystřídání šermíře náhradníkem. Tato výměna se může provést až po skončení 
zápasu. Šermíř, který byl takto vyměněn, již nemůže v témž utkání nahradit ani v případě 
nehody jiného šermíře v družstvu. Výměna šermíře musí být oznámena vrchnímu rozhodčímu 
a kapitánovi druhého družstva před zahájením zápasu, který předchází zápas, v němž nastoupí 
náhradník.  
 Pokud v soutěži družstev nastoupí jiný závodník, než je uvedeno v pořadí zápasů, a 
zjistí se to až po dosažení zásahu jedné ze stran, pak družstvo, které se provinilo, prohrává 
celé utkání. 

 
3.2 Zápasy se šermují na 5 zásahů a 3 minuty dle pořadí uvedeného výše. První dva 

šermíři v rámci max. 3 min. bojují do 5, další pár začíná od aktuálního stavu a šermuje do 10 
zásahů atd. Jestliže uplyne stanovená doba 3 min. a není dosaženo předpokládaného výsledku 
zápasu (5,10 atd.zásahů), přejímají další dva závodníci výsledek, jímž skončili předchůdci a 
šermují dále dle rozpisu při dodržení max.doby 3 min. Vítězem se stává družstvo, které jako 
první dosáhlo max.výsledku 45 zásahů (9x5 zásahů) nebo to družstvo, které dalo více zásahů 
před uplynutím stanovené doby boje (9x3 min.). V případě, že při posledním zápase uplyne 
stanovená doba a stav je nerozhodný, postupuje se jako při soutěži jednotlivců (losuje se a 
nastaví se 1 min.). Odstoupí-li 1 člen družstva i náhradník, družstvo utkání prohrává. Je-li 
člen družstva vyloučen, družstvo utkání prohrává.  

 
 
 
 
 



Výnos č. 5 STK 
 

SYSTÉM MISTROVSKÝCH SOUT ĚŽÍ  
 

1 Všechny domácí žebříčkové soutěže jednotlivců slouží k určení mistra republiky (mají 
podnázev „soutěž seriálu M ČR“). Evidence je vedena v Seriálu mistrovství ČR, kam se 
započítávají  domácí soutěže včetně mezinárodních soutěží pořádaných v ČR mimo SP. 
Způsob výpočtu pořadí v seriálu mistrovství ČR: 4 nejlepší výsledky (všechny s koeficientem 
1 tj. i mezinárodní soutěže v ČR) + výsledek závěrečné soutěže tzv. finále M ČR 
s koeficientem 3 bodově ohodnoceno dle výnosu 12 čl. 2.4.2, respektive dle níže uvedené 
tabulky. Mistrem ČR je vítěz celého seriálu. 
 
2 Pokud dojde ke shodě bodů na některém z prvních 3 míst, určující je pořadí v závěrečné 
soutěži tj. ve finále M ČR. Pokud stejný bodový zisk budou mít závodníci, kteří se 
v závěrečné soutěži umístili na třetím místě, bude rozhodující celkový součet bodů získaný 
v mistrovství ze všech soutěží. Pokud i tento součet bude stejný, bude pořadatel postupovat 
takto: 

1. Bude-li se jednat o závodníky na 1. – 2. místě celkového pořadí mistrovského 
žebříčku: tito závodníci musí vybojovat baráž o zlatou medaili, baráž bude vybojována 
jedním zápasem na 15 zásahů dle platných pravidel. Vítěz se stane mistrem ČR a 
obdrží zlatou medaili, poražený obdrží stříbrnou medaili. 

2. Bude-li se jednat o závodníky na 2. – 3. místě celkového pořadí mistrovského 
žebříčku: oba obdrží stříbrnou medaili a bronzová nebude udělena.  

3. Bude-li se jednat o závodníky na 3. – 4. místě celkového pořadí mistrovského 
žebříčku: oba obdrží bronzovou medaili (pouze v tomto případě budou uděleny 
medaile 4 osobám). 

 
3 Pokud bude počet startujících v soutěži jednotlivců menší než 9 (a v šavli nelze použít 
zavedenou společnou soutěž žáci+kadetky apod. – společná soutěž je povolena pouze tehdy, 
je-li v jedné z kombinovaných disciplin počet startujích menší než 9), bude soutěž vybojována 
v 1.kole systémem každý s každým a dokončena přímou eliminací. Konečné pořadí v seriálu 
M ČR bude dopočítáno s koeficientem 3 dle níže uvedené tabulky pro počty startujících 1-4 
nebo 5-8, (vítěz poháru bude určen dle žebříčku před finále M ČR, neboť zde se zásadně 
započítávají pouze soutěže s nejméně 9 startujícími tj. finále bude obodováno u všech 
startujících nulou). 
 
počet start. 1-4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65-80 81-96 
umístění pouze pro 

finále M ČR 
 

1. 6 8 16 16 24 24 32 32 48 48 
2. 3 5 12 12 19 19 26 26 39 39 
3. 1 3 8 8 14 14 20 20 30 30 

5.-8.  1 3 4 9 9 14 14 21 21 
9.-12.   1 2 6 6 8 8 12 12 
13.-16.    1 3 4 6 6 9 9 
17.-24.     1 2 4 4 6 6 
25.-32.      1 2 3 5 5 
33.-48.       1 2 4 4 
49.-64.        1 2 3 
65.-80.         1 2 



81.-96.          1 
 
4 Podmínkou pro účast ve finále M ČR je získání stanoveného počtu bodů v aktuálním 
žebříčku: 10 pro seniory, 8 pro juniory, 6 pro kadety a 4 pro žáky a ml.žáky.  Možnost účasti 
bez zisku určeného počtu bodů je pouze pro reprezentanty v moderním pětiboji, kteří mohou 
svou účastí zkvalitnit finále M ČR, ale v průběhu roku nemají možnost pravidelně se 
šermířských soutěží zúčastňovat. Žádné jiné výjimky nejsou povolovány. 

 
5 Soutěže M ČR družstev probíhají v rámci jednorázové soutěže. Soutěž je 

vybojována a uděleny jsou medaile při počtu nejméně 3 startujících družstev ze 2 různých 
oddílů. V šavli, kde jsou malé počty účastníků, je povolena dočasná výjimka pro složení 
družstev: pro seniory a seniorky je vybojována jen jedna soutěž družstev a družstva mohou 
být složena libovolně z mužů a žen, pouze musí být dodržena zásada, že družstvo je vždy 
oddílové. Pro soutěže mládežnických kategorií je postupováno obdobně jako při soutěžích 
jednotlivců a proběhne vždy jedna soutěž družstev pro kategorii juniorů, kadetů + juniorek a 
žáků + kadetek. Družstva mohou být opět složena libovolně z chlapců a dívek odpovídajích 
kategorií, pouze musí být dodržena zásada, že družstvo je vždy oddílové. 

 
Výnos č. 6 STK 

 
ZÁVAZNÉ NORMY PO ŘÁDÁNÍ FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR 

 
1 Finále mistrovství České republiky je pořádáno vždy jako národní bez přístupu zahraničních 
závodníků, toto se netýká cizinců řádně registrovaných v ČŠS a splňujících bodová kriteria 
pro účast. 
 
2 Finále M ČR završuje seriál M ČR a součtem bodů v seriálu je určen mistr republiky pro 
daný rok, zbraň a věkovou kategorii.  
2.1 V rámci dvoustupňové organizace M ČR účastnit se M ČR mají právo jen závodníci, kteří 
v odpovídající zbrani a kategorii získali dle aktuálního žebříčku pro nasazení do finále M ČR 
nejméně 10 bodů (senioři), resp. 8 bodů (junioři), resp. 6 bodů (kadeti), resp. 4 body (žáci a 
mladší žáci). 
2.2 Dle výnosu č.3 bod 4 jsou účastníci finále M ČR povinni: 
- být písemně přihlášeni, 
- nejméně 30 min. před zahájením soutěže (není-li v rozpise uvedeno jinak) dostavit se s 
platným registračním průkazem k prezentaci. 
 
3 Pro kvalitní a důstojné zajištění finále M ČR, které představuje v každé zbrani i kategorii 
vrcholnou domácí soutěž, je pořadatel povinen postupovat dle výnosu č.3 a dále je povinen 
zajistit: 
- vyvěšení státní vlajky a zahájení či ukončení soutěže státní hymnou; 
- předání medailí a diplomů a pohárů, které si pořadatel vyzvedne v sekretariátu ČŠS. 
 
4 Po soutěži jednotlivců pořadatel vyhlásí pořadí finále M ČR a dle svého uvážení může 
předat finalistům vlastní diplomy či ceny. Pak pořadatel dopočítá žebříček Českého poháru 
(koeficient 3) a stanoví vítěze poháru. Dále dopočítá pořadí v seriálu M ČR (koeficient 3) a 
stanoví medailisty tj. pořadí na prvních 3 místech seriálu M ČR (viz výnos 5). Pořadatel předá 
medailistům medaile a svazové diplomy, vítězům poháru poháry a diplomy. 
 



5 Pořadatel je povinen při soutěži postupovat dle platných Pravidel šermu a dle platných 
Výnosů STK ČŠS t.j. zejména dodržovat platný systém soutěží (výnos 4), vyplatit odměny 
rozhodčím (výnos 9) a po soutěži zaslat do 3 dnů zprávu (výnos 3). Pro soutěže družstev je 
předepsán systém štafetový. 
 
6 Při dodržení všech povinností má pořadatel právo na dotaci na technické zabezpečení M ČR 
ve výši schválené pro daný rok. Pořadatel má právo vybírat startovné. 
=============================================================== 
 
Výnos č. 7 STK 

 
STARTOVNÉ 

 
1 Pořadatel soutěže je oprávněn vybírat startovné v této maximální výši: 
 
 věková kategorie všechny soutěže v ČR∗ 
jednotlivci       senioři 170,- 
 junioři 120,- 
 kadeti 120,- 
 žáci 120,- 
 ml.žáci 120,- 
   
družstva senioři 200,- 
 junioři 200,- 
 kadeti 200,- 
 žáci 200,- 
 ml.žáci 200,- 
 
∗Pro mezinárodní soutěže v ČR je povoleno maximální startovné ve výši 250 Kč pro seniory 
a 180 Kč pro mladší věkové kategorie, ale toto startovné má právo vybírat jen pořadatel té 
soutěže, která v předcházejícím ročníku splnila kriterium minimálně pro koeficient 3 (aspoň 
16 zahraničních účastníků nejméně ze 3 zemí mimo ČR). Pokud se jedná o první ročník nebo 
opakování soutěže po víceleté přestávce, vždy má pořadatel právo vybírat jen základní 
startovné 170 resp. 120 Kč. 
 
2 Při Finále M ČR zůstává celé startovné pořadatelům, toto platí i pro pořadatele mez.soutěží, 
kteří mají dle výše uvedeného právo vybírat 250 resp. 180 Kč. Ze všech ostatních turnajů je 
odvedena částka 20 Kč za každého startujícího v soutěži jednotlivců na účet svazu na základě 
faktury (faktury budou vystaveny souhrně vždy v prosinci a červnu). Ze soutěží družstev 
pořadatel nic neodvádí. 
=============================================================== 
 
Výnos č. 8 STK 

 
DELEGACE ROZHOD ČÍCH  

 
1 STK deleguje rozhodčí v tomto počtu:   
   - 1 na soutěže započítávané do žebříčku 

- 2 a více na Finále mistrovství ČR a mezinárodní soutěže v ČR 
Jako hlavní je považován rozhodčí uvedený na 1.místě. 



 
2 Náklady na cestovní výlohy delegovaného rozhodčího hradí svaz.  
 
3 Delegace rozhodčích jsou uvedeny v rozpisech a písemně oznámeny všem delegovaným 
rozhodčím. Delegovaný rozhodčí, pokud se nemůže soutěže zúčastnit, je povinen neprodleně 
se omluvit (pokud je to nejméně týden před soutěží, omluví se p. Petru Pavlovi, Šafaříkova 
484, 500 02 Hradec Králové; pokud je to méně než týden před soutěží, omluví se přímo 
pořadateli soutěže). 
 
4 Hlavní rozhodčí odpovídá za: 
- dodržování Pravidel soutěží v šermu a Výnosů STK, v případě startu zahraničních 
závodníků se podílí na určení jejich úrovně pro naaszení, 
- nasazování pokud možno neutrálních vrchních rozhodčích. 
 
5 V případě že STK nedelegovala na soutěž z různých důvodů hlavního rozhodčího nebo se 
delegovaný hlavní rozhodčí nedostavil, pak ředitel soutěže je povinen stanovit před zahájením 
soutěže podle situace jednu nebo tři osoby, které rozhodnou případný protest. 
 
6 Při opakované neomluvené neúčasti bude rozhodčí vyřazen ze seznamu rozhodčích a 
nebude mu prodloužena platnost licence. 
 
7 Delegovaný rozhodčí je povinen mít vlastní stopky, karty a měrky. 
=============================================================== 
 
Výnos č. 9 STK 

 
ODMĚŇOVÁNÍ ROZHOD ČÍCH  

 
Všem rozhodčím, kteří rozhodovali v soutěži, náleží odměna v následující výši: 

 
1 Odměny za rozhodování v 1.kole (skupiny): 

čtyřčlenná skupina  40 Kč 
pětičlenná skupina  60 Kč 
šestičlenná skupina  90 Kč 
sedmičlenná skupina              120 Kč 

atd. 
 
2 Odměny za rozhodování zápasů na 15 zásahů: 

1 zápas v eliminaci  25 Kč 
1 zápas osmičlenného finále 40 Kč  

 
3 Odměny za rozhodování utkání družstev: 
                          1 utkání                                        100 Kč 
 
4 Při finále M ČR a mez. soutěžích v ČR hlavní rozhodčí nasazuje vrchní rozhodčí a pomáhá 
ředitelství při organizaci soutěže, přičemž mu přísluší odměna ve výši nejvíce ohodnoceného 
vrchního rozhodčího. Při ostatních soutěžích, pokud není dohodnuto jinak, je hlavní rozhodčí 
povinen odsoudcovat nejméně 50% zápasů, které odsoudcoval nejvíce ohodnocený vrchní 
rozhodčí. 
 



5 Odměny rozhodčím je povinen vyplatit pořadatel. Odměna podléhá dani z příjmu a je 
povinností rozhodčího tuto odměnu uvést ve svém daňovém přiznání za příslušný rok dle 
platných předpisů o dani z příjmu fyzických osob. 
 
6 Pořadatel je pochopitelně oprávněn vyplácet i vyšší odměny dle vlastního uvážení. Tuto 
skutečnost může uvést i v rozpisech soutěže. 
=============================================================== 
 
Výnos č. 10 STK 
 

KATEGORIZACE A LICENCE ROZHOD ČÍCH  
 

1 Rozhodčími ČŠS jsou jím jmenovaní registrovaní členové ČŠS starší 18 let a mladší 60 let, 
kteří vykonali úspěšně příslušnou zkoušku před zkušebním komisařem ČŠS. Zkušebními 
komisaři jsou jmenováni vybraní kvalifikovaní rozhodčí ČŠS. 
1.1 ČŠS všem jmenovaným rozhodčím udělí licenci příslušné kategorie s platností na běžnou 
sezonu + 2 další sezony. Na konci platnosti (t.j. v období 1.7.-15.9.) rozhodčí požádá o její 
prodloužení ČŠS. Komise rozhodčích dle úspěšnosti a aktivity rozhodčího rozhodne o 
prodloužení platnosti v dané kategorii, případně o zvýšení či snížení kategorie nebo zrušení 
licence. 
 
2 Rozhodčí jsou jmenováni pro jednotlivé zbraně ve třech kategoriích: 
2.1 C - rozhodčí, kteří vykonali úspěšně teoretickou a praktickou zkoušku před zkušebním 
komisařem v předem určeném termínu (zpravidla při příležitosti vybrané oficiální soutěže 
ČŠS). 
2.2 B - rozhodčí kategorie C, kteří prošli seminářem (školením) pořádaným ČŠS a vykonali 
před zkušebním komisařem úspěšně teoretickou a praktickou zkoušku v předem určeném 
termínu (zpravidla při příležitosti vybrané oficiální soutěže ČŠS). 
2.3 A - rozhodčí kategorie B, kteří vykonávali úspěšně nejméně 2 roky funkci rozhodčího. 
Úspěšnost hodnotí zkušební komisaři sledující rozhodčí. 
 
3 ČŠS může v případech stranickosti nebo při nedostatečných schopnostech rozhodčího na 
návrh komise zkušebních komisařů snížit jeho kvalifikaci nebo zrušit jeho jmenování, 
případně stanovit určité podmínky opětovného získání kvalifikace. 
=============================================================== 
 
Výnos č. 11 STK 
 

POVINNOST VYSLÁNÍ ROZHOD ČÍHO NA SOUTĚŽ 
 

1.1 Soutěže jednotlivců 
 Oddíl účastnící se soutěže s více než 3 závodníky (při soutěži s více kategoriemi či 
zbraněmi platí toto pravidlo zvlášť pro každou kategorii a zbraň) je povinen vyslat na vlastní 
náklady na tuto soutěž rozhodčí v počtu: 

1 rozhodčí pro 4 - 7 závodníků 
2 rozhodčí pro 8 - 11 závodníků 
3 rozhodčí od 12 závodníků výše 

1.2 Soutěže družstev 
 Oddíl účastnící se soutěže družstev je povinen vyslat na vlastní náklady na tuto soutěž 
rozhodčí v počtu: 



1 rozhodčí pro 1 - 2 družstva 
2 rozhodčí pro 3 – 4 družstva 
3 rozhodčí od 5 družstev výše 

  
2 Při nesplnění této povinnosti je pořadatel oprávněn vybrat od oddílu pokutu ve výši 400 Kč 
za každého rozhodčího nebo připustit na start maximálně 3 závodníky, při soutěži družstev 
nepřipustit žádné družstvo. Pořádající oddíl může uvést předem v rozpisu soutěže, že na této 
povinnosti vyslání rozhodčích netrvá. Oddíl, který oznámí absenci povinných rozhodčích 
řediteli soutěže nejpozději 3 dny před konáním soutěže, zaplatí za každého chybějícího 
rozhodčího pokutu ve výši 200 Kč. 
 
3 Povinní rozhodčí jsou povinni vykázat se licencí rozhodčího pro danou zbraň a musí být k 
dispozici ředitelství soutěže po celou dobu soutěže. Před koncem soutěže mohou odejít pouze 
po dohodě s ředitelstvím soutěže. Odměna těmto rozhodčím je vyplacena pořádajícím 
oddílem dle výnosu č.8. 
 
4 Povinní rozhodčí jsou povinni mít vlastní stopky, karty a měrky. 
 
=============================================================== 
 
Výnos č. 12 STK 
 

HODNOCENÍ ZÁVODNÍK Ů DO ŽEBŘÍČKŮ ČESKÉHO POHÁRU 
 

1 Žebříček závodníků a oddílů slouží k ohodnocení úspěšnosti závodníků a oddílů na konci 
sezóny. 
 
2 Soutěže jednotlivců 

2.1 Žebříček závodníků ve zbraních a věkových kategoriích slouží k určení 
nejúspěšnějšího závodníka v dané zbrani a věkové kategorii v ČR, který bude vždy vyhlášen 
jako vítěz Českého poháru. 
 

2.2 Slouží k nasazování závodníků na všech domácích soutěžích včetně mezinárodních 
soutěží v ČR do základního kola soutěže. 
 

2.3 Slouží k udělování výkonnostních tříd podle disciplín a věkových kategorií v ČR. 
 

2.4 Zásady žebříčku 
   2.4.1 Při hodnocení soutěží (bodování závodníků) se vychází z bodování FIE platného 
pro soutěže SP a MS, t.j.: 

1. místo  32 bodů     9.-16. místo 8 bodů 
2. místo  26 bodů    17.-32. místo 4 body 
3. místo  20 bodů    33.-64. místo 2 body 

       5.-8. místo14 bodů 
         2.4.2 Vzhledem k různé kvalitativní úrovni soutěží budou bodové hodnoty FIE 
modifikovány podle počtu startujících v soutěži dle následujíci tabulky: 
 
Počet start. 9-12 13-16 17-24 25-32 33-48 49-64 65-80 81-96 
Umístění Body 

1. 16 16 24 24 32 32 48 48 



2. 12 12 19 19 26 26 39 39 
3, 8 8 14 14 20 20 30 30 

5.-8. 3 4 9 9 14 14 21 21 
9.-12. 1 2 6 6 8 8 12 12 
13.-16.  1 3 4 6 6 9 9 
17.-24.   1 2 4 4 6 6 
25.-32.    1 2 3 5 5 
33.-48.     1 2 4 4 
49.-64.      1 2 3 
65.-80.       1 2 
81.-96.        1 

 
2.4.3 Bodové hodnoty dle tabulky budou násobeny následujícími koeficienty:  
      koef.           soutěž       .    

          25 MS, MSJ, MSK, GP 
 20 ME, MEJ, MEK  

15 SP, SPJ 
7 MT I. 
5 MT II. 
3 MT III. 
3 Finále M ČR 

        1    ostatní soutěže domácí i mezinárodní 
 

Hodnocení MT:        MT I.  10 států, 40 zahran.startujících 
MT II. 7 států, 28 zahran.startujících 
MT III. 4 státy, 16 zahran.startujících 

 
 

2.5 Výpočet žebříčku Českého poháru 
 

2.5.1 Do žebříčku se budou hodnotit : 
- 4 nejvyšší bodové hodnoty: a) z označených soutěží  (x)  v ČR (mimo MT v ČR): 
            v kordu a ve fleretu mužů a žen ve všech věkových 

kategoriích  
                                  b) ze všech soutěží v ČR uvedených v kalendáři ČŠS      
                                                           (mimo MT v ČR): v šavli 

- finále mistrovství ČR 
- 5 (senioři, junioři a kadeti) resp. 3 (žáci a ml.žáci) nejvyšší bodové hodnoty z MT (MT 

v zahraničí i v ČR + SP) - v kordu mužů a žen 
ve všech kategoriích pouze ze soutěží 
označených (x) 

- Mistrovství světa, Evropy ve všech kategoriích 
 

 2.5.2 Ze všech mez.soutěží včetně SP, MS a ME všech kategorií bude do žebříčku     
započítáno pouze prvních 70% závodníků dle konečného pořadí. 
Soutěž v ČR bude započítána jako mezinárodní, je-li takto předem označena v kalendáři i 
rozpisech a splní minimálně kriterium pro MT III. (viz bod 2.4.3 tohoto výnosu). 

2.5.3 Do žebříčku budou započítány pouze soutěže s nejméně 9 účastníky ze 3 oddílů. 
         2.5.4 Pokud na 1. místě je více závodníků se stejným počtem bodů, rozhodující je pořadí 
ve finále M ČR, pokud i toto je totožné, pak rozhodující je celkový součet bodů. 



 
3 Výpočet žebříčku je systémem stálého koloběhu výsledků. 
 

3.1 Opakující se soutěž vyruší bodování z předcházející sezony ve chvíli konání bez 
ohledu na termín v minulém roce (může se konat dříve či později v rámci stejného pololetí). 

3.2 Neopakující se soutěž: 
a) Nová soutěž se započítá k termínu konání. 
b) Stará soutěž se vymaže z bodování 1 rok po jejím konání.  

=============================================================== 
 
Výnos č. 13 STK 
 

UDĚLOVÁNÍ VÝKONNOSTNÍCH T ŘÍD 
 
1 Výkonnostní třídy jsou udělovány dle výsledků celé šermířské sezony, t.j. podle žebříčku v 
jednotlivých zbraních a kategoriích: 

I.VT prvých 10% 
  II.VT       dalších 20% 

   III.VT       dalších 40% 
(zbývajících 30% zůstává bez VT) 
 
2 Výkonnostní třída je udělována každým rokem po skončení sezony současně s registrací 
závodníka. 
 
3 Po každé sezoně je udělována nová výkonnostní třída bez ohledu na předcházející hodnotu 
výk.třídy. 
 
4 Výkonnostní třídy lze m.j. použít při nasazování do 1.kola soutěže u závodníků, kteří zatím 
nebodovali v žebříčku. 
=============================================================== 
 
Výnos č. 14 STK 
 

NOMINACE NA MEZINÁRODNÍ SOUT ĚŽE A ZPRÁVA Z NICH  
 

1 Nominace a přihlášky na Světové poháry (kat. A), ME, MS resp.OH všech věkových 
kategorií a zbraní provádí pouze a výhradně výkonný výbor ČŠS na základě návrhu 
šéftrenéra. ČŠS může přihlašovat závodníky v rámci české reprezentace i na jiné soutěže. V 
ostatních případech se na mezinárodní turnaje v zahraničí oddíly přihlašují samy. 
 
1.1 V případě nedodržení nařízení uvedeného v bodě 1, přihlašovatel ponese veškerou 
odpovědnost za případné sankce ze strany FIE, t.j bude hradit předepsané pokuty. 
 
2 Výsledky z mezinárodních soutěží, které obeslal ČŠS (včetně SP, ME a MS) zasílají 
odpovědní vedoucí akce do 3 dnů po návratu sekretariátu svazu, který zajistí, aby výsledky 
byly zařazeny do žebříčku. 
 
2.1 Tato zpráva musí obsahovat název soutěže, místo a datum, celkový počet závodníků, 
počet zúčastněných zemí a počet závodníků z jednotlivých zúčastněných zemí. Dále u 
každého našeho závodníka jméno a příjmení, rok narození, oddílovou příslušnost a umístění. 



Pokud možno je k této zprávě použita oficiální výsledková listina ze soutěže doplněná o údaje 
u našich závodníků. 
 
2.2. Zúčastní-li se šermíři zahraničního turnaje, na který je ČŠS nepřihlásil či nezajišťoval 
jejich účast a nenominoval oficiálního vedoucího výpravy, zašle vedení tohoto zájezdu zprávu 
s výsledky sekretariátu do 3 dnů po návratu se všemi údaji dle bodu 2.1. Pokud zpráva tyto 
údaje neobsahuje, nebudou výsledky započítány do žebříčku. 
=============================================================== 
 
Výnos č. 15 STK 
 

REGISTRACE ČLENŮ ČESKÉHO ŠERMÍŘSKÉHO SVAZU 
 

1.1 O registraci členů ČŠS žádá mateřský oddíl souhrně za všechny své členy.  
1.2 Registrace opravňuje k účasti na soutěžích ČŠS a na všech akcích ČŠS (školeních či 

seminářích trenérů, rozhodčích apod.). Licenci rozhodčího nebo trenéra může získat jen 
registrovaný člen ČŠS. Pouze registrovaný oddíl má právo vyslat na Valnou hromadu 
delegáta s hlasem rozhodujícím. 

1.3 Registrace členů ČŠS je prováděna vždy na začátku nové sezony, nejpozději však do 30.9. 
Po ukončení staré sezony zašle oddíl pověřenému pracovníku STK ČŠS úplnou soupisku 
svých členů a registrační průkazy svých již dříve registrovaných členů.  

1.4 Je doporučeno, aby registrace oddílu u svazu byla totožná s evidencí členů oddílu u TJ 
nebo jiné zastřešující organizace, neboť tato evidence slouží pro určení výše dotací od 
Sazky. 

 
2 Soupiska musí obsahovat: 
2.1 Název oddílu a kontaktní adresu pro zaslání vyřízené registrace. 
2.2 Seznam všech členů (včetně funkcionářů a trenérů) s těmito údaji: 

a/ číslo registrace 
b/ jméno a příjmení člena oddílu 
c/ rodné číslo 

Pro usnadnění práce pracovníkovi STK jsou členové v soupisce řazeni podle registračních 
čísel. Noví členové, kteří dosud nebyli registrováni, jsou zařazeni na konci seznamu. Rovněž 
registrační průkazy jsou seřazeny dle čísel. Pokud oddíl žádá o registraci člena již dříve 
registrovaného, ale nemá k dispozici jeho starý registrační průkaz, zařadí jej do seznamu dle 
původního čísla a uvede, že žádá o vystavení duplikátu. 
 
3 Pověřený člen STK ČŠS zkontroluje soupisku a v případě, že bude neúplná, zašle žádost o 
registraci oddílu zpět k doplnění. Pokud bude soupiska v pořádku, vystaví eventuelně nové 
průkazy nebo duplikáty, orazítkuje průkazy, udělí příslušné VT. Vše zašle oddílu zpět na 
uvedenou adresu. 
 
4 Pověřený pracovník STK ČŠS pro vyřizování registrací: 
pí. Miloslava Dušková, SNP 855, 500 03 Hradec Králové 
=============================================================== 
 
Výnos č. 16 STK 
 

PŘESTUPNÍ ŘÁD 
 



1.1 Přestup závodníka z oddílu, kde je řádně registrován (mateřského), do jiného oddílu 
nahlásí závodník STK ČŠS na předepsaném tiskopisu "Přestupní lístek" viz příloha. 
 
1.2 Termín pro hlášení přestupu je 30.6. až 1.9. 
 
1.3 Přestupní lístek musí být opatřen souhlasem mateřského oddílu i oddílu nového, do 
kterého chce závodník přestoupit. 
 
1.4 Nový oddíl uvede závodníka v soupisce svých členů, kterou předkládá při registraci pro 
další sezonu. 
 
 
2.1 Pokud mateřský oddíl s přestupem nesouhlasí a předseda vyjádří tento nesouhlas písemně 
s uvedením důvodu v přestupním lístku, nejdéle po roce od vyjádření nesouhlasu je závodník 
volný. Kopii přestupního lístku je nutno zaslat STK. 
 
2.2 Pokud mateřský oddíl s přestupem nesouhlasí a předseda nevyužije možnost vyjádření 
nesouhlasu v přestupním lístku, závodník je volný za 30 dnů. Je třeba, aby závodník předložil 
přestupní lístek předsedovi mateřského oddílu prokazatelně (např. zaslal jej předsedovi 
doporučeným dopisem a kopii STK). 
 
2.3 Před uplynutím uvedených lhůt může závodník startovat výhradně za mateřský oddíl. 
 
 
3.1 V případě potřeby (změna bydliště, tréninkové podmínky aj.) může se přestup uskutečnit i 
mimo termín uvedený v bodě 1.2., při čemž v případě souhlasu mateřského oddílu se 
postupuje podle bodů 1.1 a 1.3., v případě nesouhlasu dle bodu 2. 
 
3.2 Nový oddíl následně požádá o registraci dalšího člena. 
 
3.3 I v tomto případě platí bod 2.3. 
 
 
4 O finančním vyrovnání za přestupujícího závodníka se dohodnou oba zainteresované oddíly 
samy. 
 
 
5.1 Každý závodník i při přerušení činnosti zůstává kmenovým členem oddílu, kde byl 
naposledy registrován, nejdéle však po dobu 2 let (tj. při znovu zahájení činnosti v jiném 
oddíle před uplynutím 2 roků musí splnit podmínky pro přestup). Po uplynutí 2 let od 
přerušení činnosti může zahájit činnost v libovolném oddíle.  
 
5.2 Pokud není písemný doklad o termínu přerušení činnosti v oddíle, za tento termín se 
považuje konec sezóny (tj. 30.6.), ve které byl naposledy registrován. 
 
 
6 O všech sporných případech na žádost oddílu nebo závodníka rozhodne výkonný výbor 
ČŠS. 
 
 



7 Evidenci o přestupech vede pracovník STK pověřený registrací. 
============================================================ 
 
PŘESTUPNÍ LÍSTEK ČŠS 
 
Jméno závodníka: 
Bydliště: 
Rodné číslo: 
 
Přestup z oddílu: 

do oddílu: 
Důvod přestupu: 
 
Datum: Podpis závodníka: 
 
 
Vyjádření mateřského oddílu: souhlas 

nesouhlas 
Důvod nesouhlasu: 
 

Datum: Razítko: 
Podpis předsedy: 
 
 
 
Vyjádření nového oddílu: souhlas 

nesouhlas 
Důvod nesouhlasu: 
 

Datum: Razítko: 
Podpis předsedy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha výnosů STK: Výňatek z bezpečnostních předpisů ČŠS: 
 

§ 3.Výstroj a výzbroj 
Výstroj a výzbroj šermíře musí odpovídat ustanovením Pravidel soutěží v šermu a 

následujícím ustanovením. 
 
§ 3.1  Maska 

Pro trénink a soutěže se smí používat pouze masky totožné s předpisy FIE t.j. 
s certifikátem FIE 1600 N. 

  
Ostatní masky jsou zakázány !!! 
 
§ 3.2 Oděv 

Pro trénink a soutěže je doporučeno používat oděv totožný s předpisy FIE t.j. 
s certifikátem FIE 800 N. 

 
§ 3.6 Ochranné části 

Shodně s předpisy FIE je povinnost nosit pod šermířským oblekem spodní ochrannou 
vestičku s certifikátem FIE 800 N pro trénink a soutěže. 
 
Zbraně v soutěžích mladšího žactva 
Pro soutěže mladšího žactva ve fleretu a v kordu je povinnost používat krátké čepele velikost 
0 (délka 78 cm), pro soutěže v kordu používat miničíšky. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINÁRNÍ  ŘÁD  ČŠS 
 
1 Základní ustanovení 
 
1.1 Tento disciplinární řád se vztahuje na projednávání disciplinárních provinění závodníků, 
funkcionářů, trenérů a rozhodčích během soutěží řízených Českým šermířským svazem (dále 
jen ČŠS). V případě zahraničního startu se termínem „během soutěží“ rozumí doba mezi 
odjezdem z ČR a návratem do ČR. 
 
1.2 Smyslem disciplinárních řízení je náležité projednání a spravedlivé posouzení přestupků a 
provinění proti platným Pravidlům šermu a předpisům souvisejícím (např. rozpisy soutěží, 
Bezpečnostní a hygienické předpisy, Výnosy STK atp.) a chování, které je v rozporu s etikou 
sportovce, funkcionáře, trenéra nebo rozhodčího, či poškozující jinak ČŠS. 
 
1.3 O disciplinárních proviněních rozhoduje disciplinární komise ČŠS. 
 
1.4 Podle disciplinárního řádu může být rozhodnuto a provinilec potrestán i přesto, že byl již 
za totéž provinění potrestán podle Pravidel šermu. 
 
 
2 Disciplinární orgány 
 
2.1 Disciplinárními orgány jsou: 
   Disciplinární komise ČŠS (dále jen DK) 
   Výkonný výbor ČŠS jako orgán odvolací (dále jen VV) 
 
 
3 Tresty 
 
3.1 V disciplinárním řízení lze ukládat jednotlivcům tyto tresty: 

3.1.1 Zastavení závodní činnosti. 
3.1.2 Zákaz výkonu funkce (trenérovi, funkcionáři, rozhodčímu). 
3.1.3 Vyloučení z řad členů ČŠS. 

 
3.2 Trest zastavení závodní činnosti jednotlivce se ukládá na dobu určitou. 
 
3.3 Trest zákazu výkonu funkce trenéra, funkcionáře, rozhodčího se ukládá na dobu určitou. 
 
 
 
 
4 Zásada pro ukládání disciplinárních trestů 
 
4.1 Za jedno provinění lze vést disciplinární řízení pouze jednou. 
 
 
5 Postup při disciplinárním řízení 
 



5.1 Disciplinární komise zahájí disciplinární řízení z vlastního či jiného podnětu, jsou-li k 
tomu oprávněné důvody. Datum zahájení disciplinárního řízení je dáno dnem, kdy je o 
provinění orgán vyrozuměn. 
 
5.2 Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší jednoho roku s 
vyjímkou případu, kdy se koná ve věci trestného řízení. 
 
5.3 Provinilec, jehož provinění má být projednáno, musí být vyrozuměn o datu, hodině a 
místu,  kde se bude případ projednávat. Oznámení o konání disciplinárního řízení musí být 
zasláno doporučeně i na adresu předsedy šermířského oddílu, kterého je provinilec členem. 
 
5.4 Provinilec se k případu může vyjádřit i písemně. Není však přípustné, aby se nechal při 
projednávání zastupovat jinou osobou. 
 
5.5 Vyrozumění o rozhodnutí DK musí být vždy vyhotoveno v písemné formě, musí 
obsahovat výrok o potrestání, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání a musí být odesláno 
doporučeně provinilci a předsedovi šermířského oddílu, jehož je provinilec členem. 
 
 
6 Odvolání 
 
6.1 Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a 
to písemně, doporučeným dopisem adresovaným VV. 
 
6.2 VV je odvolacím orgánem. 
 
6.3 Podání odvolání nemá odkladný účinek. 
 
6.4 Po uplynutí poloviny trestu může provinilec požádat o prominutí zbytku trestu. 
Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu přísluší VV. 
 
 
7 Druhy provinění 
 
7.1 Provinění a přestupky závodníka: 
 7.1.1 Jestliže vrchní rozhodčí vyloučil během soutěží závodníka a uvedl ve zprávě, že 
tento trest pokládá za dostačující, disciplinární řízení se nezahajuje. 
 7.1.2 Při druhém a dalším vyloučení v jedné sezoně vysloví DK trest zastavení závodní 
činnosti na 2 měsíce. 
 7.1.3 Dopustí-li se závodník urážky soupeře, jeho trenéra či diváků nebo hrubého a 
surového jednání vůči soupeři nebo se proviní proti obecně platným etickým normám 
sportovce, vysloví DK trest zastavení činnosti na 3 měsíce. 
 7.1.4 Dopustí-li se závodník inzultace rozhodčího, soupeře, jeho trenéra, organizátorů 
turnaje či diváků, vysloví DK zastavení činnosti na 1 rok. 
 7.1.5 Nastoupí-li závodník k zápasu v soutěži jednotlivců nebo družstev pod vlivem 
alkoholu, vysloví DK trest zastavení závodní činnosti na 2 měsíce. 
 7.1.6 Dopustí-li se závodník podvodné machinace narušující regulérnost soutěže, vysloví 
DK trest zastavení závodní činnosti v rozsahu od 3 měsíců do 1 roku. 
 7.1.7 Obdobně bude postupováno i při proviněních, jichž by se závodník dopustil na 
soutěži v zahraničí. 



 7.1.8 V ostatních případech, které nejsou výše, postupuje DK dle svého uvážení. 
 
7.2 Provinění funkcionářů (trenérů, rozhodčích): 
 7.2.1 Dopustí-li se funkcionář nesportovního chování nebo se proviní proti obecně 
platným etickým normám, zahájí DK, na návrh vrchního rozhodčího nebo ředitele soutěže či 
z jiného popudu, disciplinární řízení a vysloví trest zákazu výkonu funkce na 2 měsíce. 
V případě verbálních urážek vysloví DK zákaz výkonu funkce na 4 měsíce. V případě 
fyzického napadení vysloví DK zákaz výkonu funkce na 1 rok. 
 
 
8 Evidence disciplinárních provinění 
 
8.1 Centrální evidenci disciplinárních provinění vede sekretariát ČŠS. 
 
 
9 Závěrečná ustanovení 
 
9.1 Výklad tohoto disciplinárního řádu přísluší z pověření VV ČŠS sportovně-technické 
komisi. 
 
9.2 Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 9.3.1999. 
 
 
 
 
Upozornění: V případě dopingu se postupuje dle směrnice o dopingu, která je samostatným 
předpisem, na který se nevztahují zásady disciplinárního řádu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statut čestného členství Českého šermířského svazu 
 
§ 1.  Vymezení pojmu. 
 
 Čestné členství je nejvyšší vyznamenání Českého šermířského svazu.  
 
§ 2. Volba. 
 
1. Čestným členem může Valná hromada zvolit kteroukoliv osobu, která svou dlouholetou 

prací ve prospěch šermu osvědčila svůj neutuchající zájem o šermířské hnutí a tento sport, 
jako výraz uznání a poděkování a zároveň, aby si tím zajistila i nadále spolupráci této 
osoby. 

2. Návrhy na volbu této osoby předkládá Valné hromadě Výkonný výbor ČŠS 
prostřednictvím pracovního předsednictva Valné hromady. 

3. Návrhy na volbu této osoby může podat kterýkoliv člen ČŠS. Tento návrh musí být 
doručen do sekretariátu ČŠS nejméně tři měsíce před konáním Valné hromady. Sekretariát 
je povinen předložit tyto návrhy VV ČŠS nejpozději na posledním VV před konáním 
Valné hromady. 

4. Výkonný výbor má právo kterýkoliv návrh odmítnout bez udání důvodu.  
5. Čestné členství zaniká smrtí nositele, nebo může být Valnou hromadou v závažných 

případech odňato. 
 
 
§ 3. Práva čestného člena 
 
1. Čestný člen má právo hlasovací a má právo účastnit se Valné hromady i bez delegace 

oddílu. 
2. Čestný člen má právo předkládat své návrhy Výkonnému výboru i Valné hromadě. 
3. Čestný člen má právo účastnit se na svou žádost jednání Výkonného výboru a předkládat 

mu své návrhy. Při jednání Výkonného výboru má však pouze hlas poradní. 
4. Čestný člen obdrží doživotní registraci ČŠS a osvědčení o udělení čestného členství. 
 
 
§ 4. Počet čestných členů 
 
1. Počet čestných členů je omezen na 5. 
 
 
§ 5. Platnost 

 
1.   Statut je platný a účinný dnem jeho schválení Valnou hromadou. 
 
 
Připravil: mgr. František Janda 
Schváleno VH ČŠS dne 20.1.2001 
 
 
 
 


