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Mezinárodní šermí ská federace
Komise pro elektrickou signalizaci,
materiál a instalaci (SEMI)
Nová pravidla pro konven ní zbran fleret a šavli
dle
Nouvelles regles pour les Armes
conventionnelles fleuret et sabre
Athènes le 20 août 2004
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Mezinárodní šermí ská federace
Komise pro elektrickou signalizaci,
materiál a instalaci (SEMI)
Nová pravidla pro konven ní zbran fleret a šavli
Tabulka nových as pro zásah a blokování ve fleretu a v šavli:
Zbra

zm n ná ustanovení

p vodní pravidlo

nové pravidlo

fleret

citlivost aparátu
as pro soubod
as pro soubod

1 – 5 ms
700-800 ms
300 – 400 ms

13 – 15 ms
275 – 325 ms
110 – 130 ms

šavle
1.

V cné zd vodn ní
-

2.

Umožnit správné provád ní nových pravidel pro úpravu signaliza ních p ístroj .
Usnadnit kontrolu signálních p ístroj upravených nebo vyrobených po ú innosti této
zprávy pomocí identifika ní zna ky.
Informovat o zp sobech kontroly.
Zjistit, u kterých signálních p ístroj nebylo asování zm n no.

Pokyny pro výrobce signaliza ních p ístroj

Výrobci mají:
-

P edem p ipravit všechny úpravy signaliza ních p ístroj na jejich bezchybnou
innost podle nové normy, i když ta úprava nebude výslovn popsána.

-

Pro p ístroje starší generace
upravit charakteristiku signaliza ního p ístroje podle nové stavební normy vložením nové
jednotky vým nou za p vodní.

-

Pro nové p ístroje: nová výrobní série
Programovat mikroprocesory podle nové normy.

-

Identifika ní zna ka signaliza ního p ístroje
p ipevnit speciální identifika ní zna ku k tradi ní identifika ní zna ce tak, aby mohlo být
zjišt no, že p ístroj odpovídá nové norm .
Identifika ní zna ka velikosti 2 x 1 cm, ervené barvy, má mít následující nápis erným
písmem

T 2005
- Technický p edpis
Konstruk ní systém p ístroje má umož ovat vyhnout se všem zp sob m úprav.
Bezpe nostní systém je ponechán na posouzení konstruktéra: bezpe nostní p ístupový
kód, zaplombovaný obvod nebo jiný.
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Každý p ístroj musí být vybaven od výrobce technickým popisem. Tento popis p esn
ur uje systém zabezpe ení.
3.

Pokyny pro národní federace a organizátory oficiálních sout ží FIE
3.1 Všichni po adatelé oficiálních sout ží FIE musí odeslat lístek z p ístroje, ádn vypln ný,
do sídla FIE v Lausanne m síc p ed za átkem sout že: viz p iložený dokument.

Jméno výrobce a zna ka p ístroje: ………………………………
Model nebo výr. íslo p ístroje: …………………………………
Pozd ji:
Datum úpravy p íslušenství p ístroje: ……………………………
Datum výroby nového p ístroje: …………………………………
Celkový po et p ístroj : …………………………………………
3. 2 Obsah zprávy pozorovatele FIE pro závody Sv tového poháru
Technický lístek signaliza ního p ístroje, ádn vypln ný, musí být povinn p edán
ur enému pozorovateli FIE p ed po átkem sout že.
3. 3 Pro mistrovství sv ta
Technický lístek musí být povinn zaslán na sídlo FIE do Lausanne, na v domí komise
SEMI, dva m síce p ed za átkem mistrovství.
4.

Kontrola bezpe nostní zna ky signaliza ního p ístroje

Za správnou funkci signaliza ního p ístroje odpovídá výrobce. Kontrola potvrdí, že bezpe nostní
systém zabrání každé úprav technických parametr p ístroje.
Pozorovatel ov í identifika ní zna ky p ístroj a dbá o to, aby nebyly pozm n ny.
President SEMI
Marcello Baiocco
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Mezinárodní šermí ská federace
Komise pro elektrickou signalizaci,
materiál a instalaci (SEMI)
Technický lístek signaliza ního p ístroje pro sezónu 2004-2005

Datum: …………………
Federace (zem ): …………………..
Název sout že: ……………………..

Jméno výrobce a zna ka p ístroje: ………………………………
Model nebo výr. íslo p ístroje: …………………………………
Pozd ji:
Datum úpravy p íslušenství p ístroje: ……………………………
Datum výroby nového p ístroje: …………………………………
Celkový po et p ístroj : …………………………………………
Odevzdat pozorovateli FIE pro zprávu o sout ži Sv tového poháru
Povinn odeslat na sídlo FIE do Lausanne, na v domí komise SEMI, dva
m síce p ed za átkem mistrovství.
Podpis a razítko federace.

________________________________
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