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1ste uitgave - augustus 2008
FIE versie augustus 2008
2de uitgave - maart 2010
FIE versie december 2009
3de uitgave - februari 2011
FIE versie december 2010
Toevoeging van inhoudstafel.
4de uitgave - februari 2012
FIE versie december 2011
Aanpassing layout.
Afwijkende markering van tekst in vet.
Afwijkende layout t.120 in tekst.
5de uitgave - januari 2014
FIE versie december 2013
6de uitgave - januari 2015
FIE versie december 2014
7de uitgave - februari 2016
FIE versie december 2015
8ste uitgave - augustus 2016
FIE versie februari 2016
9de uitgave - november 2017
FIE versie april 2017
10de uitgave - maart 2018
FIE versie december 2017
Opgelet: de volgorde en nummering van de artikelen zijn gewijzigd.
De inhoudstabel werd gewijzigd.
Alle kruisverwijzingen (Cf. …) werden aangepast.
11de uitgave – juli 2019
FIE versie december 2018

© Voor de exploitatie van deze vertaling is de schriftelijke toestemming nodig van de vertaler.
De vertaler verleent toestemming aan de VSB, de KBFS en de KNAS om de vertaling in .pdf-formaat of in
gedrukte versie te verspreiden.
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Bedankingen
Graag wou de VSC, en nu de NAC, Xavier Foulon bedanken voor al het hard geleverd werk geduerende de eerste 10 edities van deze vertalingen van het FIE reglement. Zonder al zijn ijvertig werk
was er wellicht nooit een Vlaamse vertaling gekomen. Vandaag nog rusten we op een groot deel
van zijn werk van de 10 laatste jaren, en dit zal wellicht niet in de komende jaren veranderen.

Kleurlegende
Voor de duidelijkheid werd volgende kleurcode gehanteerd:
BLAUW: originele tekst die door de FIE inhoudelijk is gewijzigd t.o.v. de vorige FIE-versie. Opgelet:
ook op dit punt is de FIE slordig gebleken. In de Vlaamse vertaling staan meer blauwe passages
dan in de originele tekst.
ROOD: Belangrijke wijzigingen. Hetzij schrappingen, hetzij geplande toekomstige wijzigingen.
BORDEAUX: Zelf toegevoegde titels, verwijzingen, … zowel in de inhoudstabel als in de tekst.
Alle kruisverwijzingen “Cf. t. …” zijn gewijzigd eind 2017. Deze werden niet speciaal gemarkeerd.

Algemene principes aangehouden bij de vertaling
Aan de algemene principes van de vertaling werd niet geraakt.
Er werd bij deze Vlaamse vertaling van het “Règlement des Epreuves de la FIE” geopteerd voor een
radicale vertaling die zo strikt als mogelijk aansluit bij de originele brontekst. Volgende principes werden aangehouden:
✴ Terminologie eigen aan de schermsport wordt als algemeen gekend beschouwd en werd niet
vertaald of werd overgenomen in hetzelfde Vlaamse woord.
Voorbeeld: flèche, parade, riposte, fil de corps, tableau, piste, …
✴ Woorden en uitdrukkingen waarvan vermoed wordt dat ze in Vlaanderen zowel gekend zijn in de
Franse terminologie als in een Vlaamse vertaling worden overgenomen uit de Franse tekst en worden tevens in vertaling weergegeven.
Voorbeeld: jauge (meetplaatje), …
✴ Franse woorden en uitdrukkingen die in de Nederlandse taal geen, een minder bekende, of onbruikbare, radicale vertaling kennen worden zo goed als mogelijk omschreven. Daarnaast wordt het
oorspronkelijke Franse begrip ter verduidelijking vermeld.
Voorbeeld: het ruw aanlopen tegen (“bousculade”), ontwijking (“esquive”), …
✴ Franse benamingen die op wedstrijden doorgaans in het Frans worden geafficheerd worden in
het Frans weergegeven en optioneel vertaald.
Voorbeeld: Directoire Technique (DT), appel (oproep), …
✴ De Franstalige terminologie die de scheidsrechter hanteert bij het leiden van een gevecht en het
beoordelen van de acties werd behouden en niet vertaald.
Voorbeeld: “En garde!”, “Halte!”, …
✴ Daar waar in de originele tekst werd geopteerd voor een rijk taalgebruik om nuances weer te geven is gepoogd eenzelfde graad van finesse aan te houden in de Vlaamse vertaling.
✴ Ten behoeve van de leesbaarheid van de Vlaamse vertaling werden bij uitzondering samengestelde zinnen opgesplitst in hun respectievelijke deelzinnen en/of werd de lay-out aangepast.
Wie ooit al de originele tekst van het FIE-reglement grondig heeft doorgenomen zal niet ontgaan zijn
dat er op sommige punten, al dan niet bewust, jaar na jaar, ook anno 2018, een zekere vaagheid – vrijheid,
zo de lezer het wil – wordt in stand gehouden. Bij de Vlaamse vertaling is de vertaler zo vrij geweest deze
vrijheid te vrijwaren.
Meer nog, zelfs op die punten waar de originele tekst schijnbaar inconsistent is, is de vertaler trouw
gebleven aan de originele tekst uit respect voor de literaire vrijheid van de FIE. Een paar bedenkingen op dit
punt zijn opgenomen doorheen de tekst.
Alle in het reglement vermelde wijzigingen die hun ingang kennen voor de publicatiedatum van deze
Vlaamse vertaling werden doorgevoerd. De vervangen tekst werd geschrapt.
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De lezer wordt er attent op gemaakt dat alle organen waarnaar verwezen wordt in het Reglement
organen zijn van de FIE, en niet van de Vlaamse Schermbond, ook al dragen ze soms een gelijkluidende
naam (Disciplinaire Commissie, …). Ook bepaalde procedures (samenstelling DT, beroep, …) zijn op
Vlaams niveau anders gereglementeerd dan op FIE-niveau.
In de Vlaamse vertaling werd de eerder toegevoegde extra nummering van de Delen behouden. De
tekst wordt nog steeds over meer pagina’s gespreid zodat in de toekomst bij reglementswijzigingen het zal
volstaan enkel de gewijzigde pagina’s te vervangen om een afgedrukt reglement te actualiseren.
Bij de herschikking van artikelen in 2018 werden delen van het reglement verplaatst van bijvoorbeeld het deel Organisatieregels naar het deel Technisch Reglement. Deze artikelen zijn niet speciaal gemarkeerd, tenzij ze inhoudelijk zijn gewijzigd.
In de originele tekst zijn “systematisch” woorden in het vet gezet. Omdat de systematiek na al die
jaren nog steeds niet te doorgronden valt - ook niet anno 2018 - blijf ik opteren voor een meer logische selectie van woorden die al dan niet in het vet worden gezet. De focus is daarbij gelegd bij het gebruiksnut van
dit reglement voor schermers en nationale scheidsrechters. We nemen daarbij aan dat bijvoorbeeld DT-leden voor internationale wedstrijden de Franstalige tekst consulteren.
Sinds enkele versies publiceert de FIE naast de vaste tekstdelen ook een apart overzicht van artikel
t.170, de vroegere t.120. Omdat er ook een Vlaamse aparte overzichtstabel beschikbaar wordt gesteld is in
de Vlaamse tekst artikel t.170 grafisch herwerkt. Aan de originele tekst werd niet geraakt. Er werd ruimte
voorzien om aantekeningen te maken. Daardoor is artikel t.170 gespreid over 4 pagina’s i.p.v. 2 pagina’s in
de originele tekst.
Het FIE-reglement is niet meer of niet minder dan een geschreven tekst die op vele punten voor interpretatie vatbaar is. Vaak is slechts één interpretatie, soms zijn meerdere interpretaties lokaal en/of internationaal aanvaard. Het is nuttig en nodig, ook als schermer, maar zeker als scheidsrechter of trainer om
zich te informeren over de meest gangbare en aangewezen interpretaties.
Tot slot wil ik een lans breken voor het gebruik van die specifieke woorden die onze standaardtaal
ontleend heeft aan de schermsport. Woorden als parade, pareren, riposteren, … hebben hun sporen verdiend in de rijke geschiedenis van de schermsport en hebben in de loop der tijden onze standaardtaal verrijkt. Ik vind het dan ook tenenkrullend dat sommigen, uit een soort schaamte of puriteinse kramp, blijven
proberen om deze termen te vernederlandsen. Weg met de wering! Leve de parade!

Maart 2018,

—)———————.
Nationale Arbitrage Commissie
arbitrage@fencing-belgium.be
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DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN REGELS
GEMEENSCHAPPELIJK VOOR DE DRIE WAPENS
Hoofdstuk 1
TOEPASBAARHEID VAN DE REGELS
t.1
……………………

Hoofdstuk 2
TERMINOLOGIE
COMPETITIES
t.2
……………………
t.3
……………………
t.4
……………………
t.5
……………………
t.6
……………………

VERKLARING VAN ENKELE TECHNISCHE TERMEN DIE VEELVULDIG
GEBRUIKT WORDEN BIJ HET OORDELEN OVER SCHERMEN
Verduidelijking
t.7
Dit hoofdstuk vervangt geen schermhandboek en is hier slechts opgenomen om het begrip van het Reglement te bevorderen.

Tijd
t.8
De schermtijd is de tijdsduur van de uitvoering van een enkelvoudige actie.

Offensieve en defensieve acties
t.9
Definitie:
1. De verschillende offensieve acties zijn de aanval, de riposte en de contre-riposte.
- De aanval is de initiële offensieve actie uitgevoerd door het ontplooien van de arm waarbij het geldig
trefvlak van de tegenstander voortdurend wordt bedreigd, voorafgaand aan het inzetten van de uitval of
de flèche (Cf. t.83, t.84, t.85 en t.101).
- De riposte is de offensieve actie van de schermer die de aanval heeft gepareerd.
- De contre-riposte is de offensieve actie van de schermer die de riposte heeft gepareerd.
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2. De verschillende defensieve acties zijn de parades.
- De parade is de defensieve actie uitgevoerd met het wapen om te verhinderen dat een offensieve actie
treft

Verklaring:
Offensieve acties:
Aanval
t.10
De actie is enkelvoudig als ze in één enkele beweging wordt uitgevoerd:
hetzij rechtstreeks (in dezelfde lijn),
hetzij onrechtstreeks (in een andere lijn).
De actie is samengesteld als ze wordt uitgevoerd in meerdere bewegingen.
Riposte
t.11
De riposte kan onmiddellijk zijn of met verloren tijd (“à temps perdu”), afhankelijk van de feitelijkheid
en de snelheid van uitvoering. De riposten zijn:
1.
Enkelvoudig rechtstreeks:
- Riposte rechtuit (“droite”): riposte die de tegenstander treft zonder dat de lijn werd verlaten waarin de
parade uitgevoerd werd.
- Riposte over het ijzer: riposte die de tegenstander treft, al glijdend over het ijzer, na de parade
2.
Enkelvoudig onrechtstreeks:
- Riposte met dégagement: riposte die de tegenstander treft in de tegengestelde lijn aan die waarin de
parade werd uitgevoerd (door onder zijn ijzer door te gaan indien de parade plaatsvond in een hoge lijn,
en over het ijzer heen te gaan indien de parade plaatsvond in een lage lijn).
- Riposte met coupé: riposte die de tegenstander treft in de tegengestelde lijn dan die waarin de parade
werd uitgevoerd (waarbij het ijzer, in alle gevallen, voor de punt van de tegenstander langs gaat).
3.
Samengesteld:
- Riposte en doublant: riposte die de tegenstander treft in de tegengestelde lijn aan die waarin de parade werd uitgevoerd, maar pas nadat er een volledige cirkelomtrek rondom het ijzer van de tegenstander beschreven werd.
- Riposte met une-deux: riposte die de tegenstander treft in de lijn waarin de parade werd uitgevoerd,
maar pas nadat het wapen eerst in de tegengestelde lijn is geweest, door onder zijn ijzer door te gaan.
Tegenaanval (“Contre-attaque”)
t.12
De tegenaanvallen zijn de offensieve of de defensief-offensieve acties uitgevoerd tijdens het offensief
van de tegenstander:
1.

Arrêt: tegenaanval gemaakt op een aanval.

2.

Arrêt met opposition: tegenaanval uitgevoerd met het sluiten van de lijn waarin de aanval moet
uitkomen (Cf. t.83, t.84, t.85, t.101, t.102).

3.

Arrêt met schermtijd (Cf. t.88, t.105).

Andere offensieve acties
t.13
1.
Remise
Onmiddellijke enkelvoudige offensieve actie, volgend op een eerdere actie, zonder terugplooien van
de arm, na een parade of het terugwijken van de tegenstander, hetzij als deze het ijzer heeft losgelaten
zonder te riposteren, hetzij dat hij laattijdig riposteert, of onrechtstreeks of samengesteld.
2.

Redoublement
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Nieuwe actie, enkelvoudig of samengesteld, op een tegenstander die heeft gepareerd zonder te riposteren, of die eenvoudigweg de eerdere actie heeft ontweken door terug te wijken of te ontwijken
(“esquive”).
3.
Reprise d’attaque
Nieuwe aanval uitgevoerd onmiddellijk na het terugkeren in houding.
4.
Contre-temps
Iedere actie uitgevoerd door de aanvallende schermer op een arrêt van zijn tegenstander.

Defensieve acties
t.14
De parades zijn enkelvoudig, rechtstreeks, als ze in dezelfde lijn worden uitgevoerd als de aanval.
Ze zijn kringvormig (in “contre”) als ze worden uitgevoerd in de tegenoverliggende lijn als die van de
aanval.

Houding “pointe en ligne” (punt in lijn)
t.15
De “pointe en ligne“ (punt in lijn) is een specifieke houding waarbij de schermer de gewapende arm
gestrekt houdt en continu met de punt van zijn wapen het geldig trefvlak van zijn tegenstander bedreigt (Cf. t.84.1/2/3, t.89.4.e, t.89.5.a, t.102, t.103.3.e, t.106.4.a/b).
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Hoofdstuk 3
TERREIN
t.16
Het terrein moet een vlak en horizontaal oppervlak hebben. Het mag, vooral wat de belichting betreft,
geen van beide schermers bevoordelen of benadelen.
t.17
1. Het gedeelte van het terrein bestemd voor het gevecht heet de piste.
2. De wedstrijden op de drie wapens worden beslecht op dezelfde pistes.
t.18
1. De breedte van de piste is 1,50 tot 2 meter.
2. De lengte van de piste is 14 meter, zodat iedere schermer, opgesteld op 2 meter van de middellijn, een
totale lengte van 5 meter tot zijn beschikking heeft om te wijken zonder met twee voeten de achtergrens
te overschrijden.
3. De veiligheidszones, aangeduid op het schema voor de pistes voor finales en halve finales, maken
geen deel uit van de piste.
t.19
Op de piste zijn, goed zichtbaar, vijf lijnen getrokken loodrecht op de lengterichting van de piste, te weten:
1.

1 middellijn, die als onderbroken lijn over de gehele breedte van de piste getrokken moet zijn.

2.

2 stellinglijnen, die op 2 meter, aan iedere kant van de middellijn, over de gehele breedte van de
piste moeten getrokken zijn.

3.

2 achterlijnen, die op 7 meter, aan iedere kant van de middellijn, over de gehele breedte van de
piste moeten getrokken zijn.

4.

Bovendien moeten de laatste twee meter voor die achterlijnen dusdanig duidelijk onderscheiden
zijn – indien mogelijk door een andere kleur van de piste – opdat de schermers gemakkelijk hun positie op de piste kunnen waarnemen (Cf. schema).
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PISTE VOOR HALVE FINALES EN FINALES
(hoogte van de piste maximum 50 cm)

Geleidende veiligheidszone
A – Tafel voor het apparaat
C – Midden (middellijn)
G – Stellinglijnen
R – Ruimte om te wijken (verlenging)

M - Minimaal 1 meter
L - Laatste 2 meter van de piste
E – Achtergrens
S – Aanduiding van de 2 m voor de schermer

Voor floret en degen moet de geleidende mat de gehele breedte van de piste bedekken en haar gehele
lengte met inbegrip van de verlengingen en de veiligheidszones.

2 - Repeteerlichten van de treffers

3 - Apparaat

NORMALE PISTE OP DE DRIE WAPENS
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Hoofdstuk 4
MATERIAAL VAN DE SCHERMERS
(Wapens – Uitrusting – Kledij)
t.20
1. De schermers wapenen zich, rusten zich uit, kleden zich en schermen op eigen verantwoordelijkheid
en op eigen risico.
2. Iedere atleet die zich opwarmt of traint met een andere atleet op een wedstrijdlocatie van een officiële
FIE-competitie (met inbegrip van de trainingszalen verbonden aan de competitie) moet verplicht een
schermtenue dragen en materiaal gebruiken conform de FIE-reglementen.
Iedere persoon die les geeft moet verplicht minstens een lesvest, een schermhandschoen en een reglementair masker dragen.
Iedere atleet die les neemt moet verplicht een masker en een handschoen dragen.
De waarnemer van de competitie of een lid van de Directoire Technique (DT) zal de persoon die deze
regel niet respecteert sanctioneren met een GELE KAART, gevolgd door een ZWARTE KAART in geval van recidive.
3. De veiligheidsmaatregelen vastgelegd in het Reglement en in de bijgevoegde normen, evenals de
controlemaatregelen, uitgevaardigd in het huidig Reglement (Cf. Materiaalvoorschriften) zijn alleen bedoeld om de veiligheid van de schermers te verhogen zonder ze te kunnen garanderen en bijgevolg
kunnen ze niet – ongeacht de wijze waarop ze in praktijk worden gebracht – de verantwoordelijkheid met
zich meebrengen, noch van de FIE, noch van de wedstrijdorganisatoren, noch van de officials, noch van
het personeel belast met de uitvoering, noch van de veroorzakers van een eventueel ongeval.
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Hoofdstuk 5
GEVECHT
Manier van vasthouden van het wapen
t.21
1. Op de drie wapens wordt de defensieve actie uitsluitend uitgeoefend met het wapen.
2. Indien er geen speciale voorziening of riem aanwezig is of als de greep geen speciale (orthopedische) vorm heeft, is de schermer vrij om de greep vast te houden zoals hij dat wil en mag hij ook, in
de loop van een gevecht, de positie van zijn hand veranderen. Het wapen mag evenwel niet - permanent of tijdelijk, openlijk of verdekt - omgevormd worden tot een werpwapen. Het wapen moet gehanteerd worden zonder dat de hand de greep loslaat, en, tijdens een offensieve actie, zonder over de
greep te glijden van voor naar achter.
3. Op het moment dat er een speciale voorziening, of een riem, of een speciale (orthopedische) vorm is,
moet de greep zo vastgehouden worden dat de bovenkant van de duim in dezelfde richting wijst als
de groef van de kling van de floret of de degen, of loodrecht op het buigvlak van de kling van de
sabel.
4. Het wapen wordt gehanteerd met één enkele hand. De schermer mag niet van hand wisselen voor het
einde van het gevecht, tenzij het hem toegestaan wordt door de scheidsrechter in geval van verwonding
aan de hand of de arm.

Stellingname (“mise en garde”) en plaatsing van de schermers
t.22
1. De eerst opgeroepen schermer moet zich rechts van de scheidsrechter opstellen. Behalve bij een gevecht tussen een rechtshandige en een linkshandige, als de eerst opgeroepene de linkshandige is.
2. De ploeg met het grootste aantal aan rechtshandige schermers moet zich rechts van de scheidsrechter
opstellen. Als beide ploegen hetzelfde aantal aan rechtshandige en linkshandige schermers heeft, moet
de eerst opgeroepen ploeg zich rechts van de scheidsrechter opstellen.
3. De scheidsrechter laat elk van de twee schermers zodanig plaatsnemen dat de voorste voet zich
onmiddellijk achter de “stellingslijnen” bevinden.
4. De stellingname (“mise en garde”) bij aanvang en het herinnemen van de stelling (“remise en garde”)
geschieden steeds in het midden van de breedte van de piste.
5. Bij de stellingname (“mise en garde”), in de loop van het gevecht, moet de afstand tussen de schermers
zo zijn dat, in de houding pointe en ligne (punt in lijn), de punten elkaar niet kunnen raken.
6. Na iedere als geldig in rekening genomen treffer worden de schermers opnieuw in stelling geplaatst in
het midden van het terrein.
7. Als er geen treffer werd toegekend, worden ze opnieuw in stelling geplaatst op de plaats waar ze zich
bevonden bij de onderbreking van het gevecht.
8. De stellingname (“mise en garde”) bij het begin van iedere periode en van de eventuele toegevoegde
minuut, moet in het midden van het terrein plaatsvinden.
9. Het herinnemen van de stelling (“remise en garde”), op correcte afstand, mag niet als gevolg hebben dat de schermer, die zich voor de achterlijn bevond op het moment van het schorsen van het gevecht, achter deze lijn wordt geplaatst. Als hij al één voet achter de achterlijn had, blijft hij op zijn plaats.
10. Als een schermer de zijgrenzen van de piste overschrijdt, met één of met beide voeten, dan moet hij
op de correcte afstand in stelling worden gezet (“mise en garde”). Zelfs als dit tot gevolg heeft dat hij
achter de achterlijn wordt geplaatst en bestraft wordt met een treffer. (cf. t.35.1, t.146)
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11. De stelling wordt ingenomen door de schermers bij het bevel “En garde!”, gegeven door de scheidsrechter. Waarna de scheidsrechter vraagt “Etes-vous prêts?”. Na een bevestigend antwoord, of bij het
uitblijven van een ontkennend antwoord, geeft hij het startsignaal voor het gevecht: “Allez!”.
12. De schermers moeten correct de houding “en garde” innemen en een volkomen onbeweeglijkheid
bewaren tot het bevel “Allez!” van de scheidsrechter.
13. Bij floret en sabel mag de houding “en garde” niet worden ingenomen in de houding “pointe en ligne”
(punt in lijn).

Aanvang, stoppen en hervatten van het gevecht
t.23
1. De aanvang van het gevecht wordt aangegeven met het bevel “Allez!”. Geen enkele slag of steek ingezet of toegebracht vóór dit bevel wordt meegeteld.
2. Het einde van het gevecht wordt aangegeven met het bevel “Halte!”, behalve in die gevallen waarbij de
feiten het reguliere en normale verloop van het gevecht wijzigen (cf. ook t.44.1/2).
3. Vanaf het bevel “Halte!” mag de schermer geen nieuwe actie meer aanvatten. Uitsluitend de reeds ingezette slag of steek blijft geldig. Alles wat hierna nog gebeurt, is absoluut niet meer geldig (maar cf.
t.44.1/2).
4. Als één van de schermers zich inhoudt vóór het bevel “Halte!” en hij wordt getroffen, dan is de treffer
geldig.
5. Het bevel “Halte!” wordt ook gegeven als het spel van de schermers gevaarlijk, verward of tegenstrijdig aan het Reglement is, als één van de schermers ontwapend is of als één van de schermers buiten
de piste gaat. (Cf. t.33, t.58)
(geschrapt: “… of als hij, al wijkende, het publiek of de scheidsrechter nadert.”)
6. Behalve in een uitzonderingsgeval mag de scheidsrechter een schermer niet toestaan de piste te verlaten. Als deze dit zonder toestemming toch zou doen, dan zal hij onderhevig zijn aan de sancties bepaald in de artikelen t.158-162, t.165, t.170.

Gevecht van dichtbij
t.24
Het gevecht van dichtbij is toegestaan zolang de schermers hun wapen op een normale manier kunnen gebruiken en zolang de scheidsrechter, bij floret en sabel, de acties kan blijven volgen.

Corps à corps
t.25
1. De corps à corps doet zich voor als beide schermers met elkaar in contact komen. In dat geval wordt
het gevecht door de scheidsrechter gestopt (Cf. t.26, t.32).
2. Op de drie wapens is het verboden om moedwillig de corps à corps te veroorzaken om een treffer te
ontlopen, of om ruw aan te lopen tegen zijn tegenstander (“bousculade”). In het geval van een dergelijke fout zal de scheidsrechter de schermer in fout de sancties opleggen bepaald in de artikelen t.158162, t.165, t.170 en de eventuele treffer toegebracht door de schermer in fout zal worden geannuleerd.
3. De schermer die, hetzij door een flèche, hetzij door zich uitgesproken naar voor te bewegen, zelfs meerdere opeenvolgende keren, de corps à corps (zonder bruutheid of gewelddadigheid) veroorzaakt
overtreedt de basisconventies van het schermen niet en begaat geen enkele onregelmatigheid (Cf. t.32).

Corps à corps en flèche
t.26
1. Men mag de “flèche die systematisch eindigt in corps à corps”, waarvan sprake in dit artikel, niet
verwarren met de “flèche die eindigt in een ruw aanlopen tegen de tegenstander (“bousculade”)”
die, op de 3 wapens, beschouwd wordt als een daad van moedwillige bruutheid en als zodanig gesanctioneerd wordt. (Cf. t.121.2, t.170).
2. Daarentegen, de “flèche al lopende toegebracht zelfs voorbij de tegenstander” en zonder corps à
corps is niet verboden. De scheidsrechter moet niet te vroeg “Halte!” roepen om de eventuele riposte
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niet te annuleren. Als tijdens het uitvoeren van die flèche, zonder zijn tegenstander te hebben getroffen,
de flècher de zijgrenzen van de piste overschrijdt, moet hij gesanctioneerd worden zoals is bepaald in
artikel t.35.3.

Ontwijkingen (“esquives”) - Verplaatsingen en passeren
t.27
1. Verplaatsingen en ontwijkingen (“esquives”) zijn toegestaan. Zelfs die waarbij de ongewapende
hand en/of de knie van het achterste been in contact kunnen komen met de vloer.
(De (ongeschreven) FIE richtlijn is dat een schermer drie contactpunten mag hebben met de grond, indien deze contactpunten niet worden gevormd door middel van de gewapende hand/arm en been/knie.)
2. Het is tijdens het gevecht verboden om de tegenstander de rug toe te keren. In het geval van een dergelijke fout zal de scheidsrechter de schermer in fout de sancties opleggen bepaald in de artikelen t.158162, t.165, t.170. De eventuele treffer toegebracht door de schermer in fout zal worden geannuleerd.
t.28
1. Als in de loop van een gevecht een schermer zijn tegenstander volledig passeert, moet de scheidsrechter onmiddellijk het bevel “Halte!” geven en de schermers terugplaatsen op de plaats waar ze zich
bevonden vóór het passeren.
2. In het geval er tijdens het passeren treffers worden geplaatst, is de onmiddellijk toegebrachte treffer
geldig. De treffer toegebracht na het passeren wordt geannuleerd, maar een treffer onmiddellijk toegebracht door de schermer die de aanvalsactie heeft ondergaan is geldig, zelfs al gebeurt dit in een actie
waarbij hij zich omdraait.
3. Als, in de loop van een gevecht, een schermer die een flèche heeft uitgevoerd als getroffen wordt aangeduid en hij het uiteinde van de piste dusdanig ver overschrijdt dat dit het losrukken van de enrouleur
of de pistekabel veroorzaakt, wordt de treffer die hij ontving niet geannuleerd (Cf. t.147).

Substitutie en gebruik van de ongewapende arm en hand
t.29
1. Het gebruik van de ongewapende hand en arm is verboden, noch om een aanvallende actie, noch om
een verdedigende actie uit te voeren (Cf. t.158-162, t.165, t.170). In het geval van een dergelijke fout zal
de treffer toegebracht door de schermer in fout geannuleerd worden en deze laatste zal de sancties opgelegd krijgen bepaald voor de fouten van de 2de groep (RODE KAART).
2. Als de schermer een geldig trefvlak vervangt door een ongeldig trefvlak, hetzij door een bedekking,
hetzij door een abnormale beweging zal de scheidsrechter hem de sancties opleggen bepaald in de artikelen t.158-162, t.165, t.170). De treffer eventueel toegebracht door de schermer in fout wordt geannuleerd.
3. Gedurende het gevecht mag de ongewapende hand van de schermer in geen geval welk deel dan ook
van de elektrische uitrusting vastgrijpen (Cf. t.158-162, t.165, t.170). De treffer eventueel toegebracht
door de schermer in fout wordt geannuleerd.
t.30
1. In het geval de scheidsrechter in de loop van een gevecht opmerkt dat één van de schermers gebruik
maakt van de ongewapende arm en/of hand, of het geldig trefvlak afschermt of bedekt met een ongeldig
deel, kan hij de assistentie inroepen van twee neutrale assessoren, die zullen worden aangeduid
door de Directoire Technique (DT).
2. Deze assessoren, elk opgesteld aan een kant van de piste, volgen het geheel van het gevecht en signaleren, door het opsteken van de hand of na bevraging door de scheidsrechter, het gebruik van de ongewapende arm of hand, of het afschermen of bedekken van geldig trefvlak met een ongeldig deel (Cf.
t.79, t.98, t.158-162, t.165, t.170).
3. De scheidsrechter kan tevens de twee schermers van plaats doen verwisselen zodat diegene die
deze onregelmatigheid begaat hem de rug niet toekeert.

Terreinwinst of terreinverlies
t.31
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Bij het bevel “Halte!” blijft de terreinwinst behouden totdat er een treffer toegekend is. Bij het herinnemen van de stelling (“remise en garde”) zal iedere schermer een gelijke afstand moeten wijken om de
vereiste afstand voor de stellingname (“mise en garde”) opnieuw in te nemen. (Cf. t.22.3/4).
t.32
Als het gevecht echter geschorst werd wegens corps à corps zullen de schermers opnieuw in de houding “en garde” geplaatst worden. Zodanig dat diegene die de corps à corps heeft weerstaan zich opnieuw bevindt op de plaats waar hij zich bevond. Hetzelfde geldt als zijn tegenstander op hem een flèche heeft uitgevoerd, zelfs als dit niet geleid heeft tot een corps à corps.

Overschrijden van de grenzen
Stoppen van het gevecht
t.33
1. Als een schermer met één of beide voeten een zijgrens van de piste volledig overschrijdt, moet de
scheidsrechter onmiddellijk het bevel “Halte!” geven.
2. Als de schermer de piste verlaat met beide voeten moet de scheidsrechter alles annuleren wat plaats
heeft gevonden na het overschrijden van de grens, behalve de treffer ontvangen door de schermer
die de grens heeft overschreden, zelfs na de overschrijding, op voorwaarde dat het een enkelvoudige en
onmiddellijke treffer betreft.
3. Daarentegen, de treffer toegebracht door de schermer die de piste met slechts één voet verlaat, blijft
geldig als de actie is ingezet voor het bevel “Halte!”.
4. Als één van de twee schermers de piste verlaat met twee voeten, kan in die omstandigheden, en enkel
op degen enkel rekening gehouden worden met de slag of steek toegebracht door de schermer die op
de piste is gebleven met ten minste één voet, zelfs in het geval van een coup double. Op floret en sabel moet men de conventie toepassen.
Achtergrenzen
t.34
Als een schermer de achtergrens van de piste geheel overschrijdt met beide voeten wordt hij getroffen verklaard.
Zijgrenzen
t.35
1. Als een schermer een zijgrens overschrijdt, met één of beide voeten, moet hij één meter naar achter schuiven, te rekenen vanaf de plaats waar hij zich bevond op het moment van de overschrijding. Als
hij buiten gaat terwijl hij aanvalt, dan moet hij terugkeren naar de plaats waar hij zijn aanval heeft ingezet
en van daar nog één meter naar achter schuiven. (Maar cf. T.36)
2. Indien, ingevolge het toepassen van deze sanctie, één van de schermers zich met twee voeten achter
de achtergrens bevindt, wordt hij als getroffen verklaard.
3. De schermer die, om te vermijden getroffen te worden, één van de zijgrenzen met twee voeten
overschrijdt – met name bij de uitvoering van een flèche - zal de sancties worden opgelegd zoals bepaald in de artikelen t.156-162, t.165, t.170.
Per ongeluk buitengaan
t.36
De schermer die onvrijwillig één van de grenzen overschrijdt ingevolge een toevallig voorval (zoals een
ruw aanlopen van de tegenstander tegen de schermer (“bousculade”)), is niet vatbaar voor enige bestraffing.

Duur van het gevecht
t.37
1. Onder “duur” van het gevecht moet men de werkelijke duur verstaan. D.w.z. de som van de tijden verlopen tussen “Allez!” en “Halte!”.

18

FIE - Technisch Reglement - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

2. De duur van het gevecht wordt gecontroleerd door de scheidsrechter of door een tijdopnemer. Voor de
finales van de officiële wedstrijden van de FIE, zoals ook voor alle gevechten met een voor de toeschouwers zichtbare chronometer, moet de chronometer zo opgesteld zijn dat deze zichtbaar is
voor de twee schermers op de piste en voor de scheidsrechter.
3. Een gevecht of een aflossing kunnen niet herbegonnen worden na het beëindigen van deze match of
deze aflossing, conform aan het artikel t.122, zelfs als er een formele fout werd gepleegd.

Verloop en eindscore in een poule
t.38
Het gevecht in een poule is ten einde als:
1. Één van de schermers de score van 5 treffers bereikt.
a) In dit geval zal de op het pouleblad te noteren finale score zijn V - n. Waarbij n = het aantal
gegeven treffers door de verliezer.
b) Als beide schermers op degen een score 4:4 bereiken moeten ze strijden voor een beslissende treffer tot aan het einde van de voorziene tijd. Vanaf dit moment worden coup doubles niet meer in rekening genomen. De schermers behouden vanaf dan hun positie op de
piste na elke onderbreking.
2. 3 minuten werkelijke schermtijd zijn verlopen
a) Als het einde van de tijd bereikt is en de score van de schermers duidt een verschil van
minstens één treffer aan, dan wordt de schermer die het hoogste aantal treffers heeft toegebracht uitgeroepen tot winnaar. Het te noteren resultaat op het pouleblad is de in het gevecht reëel verworven score V N - n. Waarbij N = aantal treffers gegeven door de winnende
schermer en n = aantal treffers gegeven door de verliezende schermer.
b) In geval van gelijkstand op het einde van de reglementaire tijd en voor er een toegevoegde
minuut wordt toegekend om de twee schermers te onderscheiden door een eerste beslissende treffer, zal de scheidsrechter overgaan tot een lottrekking die de winnaar van het
gevecht zal aanduiden indien de gelijkstand nog zou bestaan na deze minuut.
c) In dat geval zal de te noteren score op het pouleblad altijd de reëel verworven score
V N - n zijn als een treffer wordt toegebracht in de toegevoegde minuut.
V 4 - 4 of V 3 - 3 of V 2 - 2 of V 1 - 1 of V 0 - 0, indien de lottrekking de winnaar aanduidt.

Verloop en eindscore in de rechtstreekse uitschakeling
t.39
1. De gevechten in de rechtstreekse uitschakeling worden geschermd op 15 treffers, of eindigen als de
drie periodes van drie minuten, met één minuut rust tussen de periodes, verlopen zijn. Als uitzondering hierop eindigt de eerste periode op sabel, hetzij bij het verlopen van de drie minuten, hetzij op het
moment dat de score van één van de schermers 8 treffers bereikt.
2. Tijdens de minuten rust, zal de persoon aangesteld voor aanvang van het gevecht mogen tussenkomen bij zijn schermer. (idem o.78.1)
3. De ingebouwde chronometer in het apparaat moet de aanduiding van treffers blokkeren op het einde
van iedere periode. (idem o.78.2)
t.40
1. Het gevecht eindigt op het moment dat:
- één van de schermers de score van 15 treffers bereikt, ofwel
- op het moment dat 9 minuten van werkelijke duur van het gevecht verlopen zijn.
2. De schermer die het grootste aantal treffers gescoord heeft wordt tot winnaar uitgeroepen.
3. In geval van gelijkstand op het einde van de reglementaire tijd en voor er een toegevoegde minuut
wordt toegekend om de twee schermers te onderscheiden door de eerste beslissende treffer, zal de
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scheidsrechter overgaan tot een lottrekking die de winnaar van het gevecht zal aanduiden indien de
gelijkstand nog zou bestaan na deze minuut.
4. In dit geval zal de op het wedstrijdblad te noteren score de in het gevecht reëel verworven score zijn.

Verloop en eindscore in een ploegenontmoeting
t.41
1. De aflossingen gebeuren bij elke etappe van vijf treffers (5-10-15-20-etc.); bij wijze van uitzondering,
kan een aflossing eindigen op een hogere score dan 5, 10, 15, etc.; als een schermer een laatste treffer
plaatst in zijn aflossing en dat, tegelijkertijd, een bijkomend straftreffer hem wordt toegekend: in dit geval
worden beide treffers goedgekeurd; waarbij de maximum tijd voor elke aflossing 3 minuten is.
2. De twee eerste tegenstanders schermen tot één van beiden de score van vijf treffers heeft bereikt in een
maximum tijd van 3 minuten.
De twee volgende tegenstanders schermen tot aan tien treffers, in een maximum tijd van 3 minuten, en
zo verder met opeenvolgende aflossingen in stappen van 5 treffers.
3. Als, bij het verlopen van de 3 minuten, de voorziene score voor de aflossing niet bereikt is, zullen de
twee volgende aflossers hernemen bij de score waar gestopt is, en schermen tot aan de normaal voorziene volgende aflossing, met een maximum tijd van 3 minuten.
4. De winnende ploeg is die die als eerste de maximum score van 45 treffers bereikt, of die die de
meeste treffers heeft toegebracht op het einde van de reglementaire tijd.
5. In geval van gelijkstand bij het verstrijken van de reglementaire tijd bij de laatste aflossing zal een
toegevoegde minuut worden geschermd tot aan de eerste beslissende treffer. Deze beslissende treffer wordt geschermd door de twee laatste aflossers. Voor het hervatten van het gevecht zal de
scheidsrechter bij lottrekking bepalen wie de winnaar zal zijn in geval van gelijkstand na de toegevoegde minuut.

Verloop en eindscore in de rechtstreekse uitschakeling bij de Veteranen
t.42
De gevechten in de rechtstreekse uitschakeling worden geschermd op 10 treffers, of eindigen na 2
periodes van 3 minuten, met 1 minuut rust tussen de periodes. Desalniettemin eindigt op sabel de
eerste periode, hetzij als de 3 minuten verstreken zijn, hetzij als één van de schermers een score van 5
treffers bereikt.

Tijdopneming
t.43
1. De tijd mag, iedere keer als het gevecht onderbroken wordt, gevraagd worden door de schermer.
2. Als een schermer ten onrechte zoekt onderbrekingen van het gevecht uit te lokken, of te rekken, zal
de scheidsrechter hem de sancties opleggen bepaald in de artikelen t.158-162, t.165, t.170.
t.44
1. Bij het verstrijken van de reglementaire tijd moet de chronometer automatisch een krachtig geluidssignaal activeren en automatisch de werking van de piste-apparatuur onderbreken. Maar de signalen die
geregistreerd werden vóór het blokkeren van de piste-apparatuur moeten er op geregistreerd blijven.
Vanaf de waarneming van het geluidssignaal is het gevecht gestopt.
2. Als de chronometer niet gekoppeld is aan de piste-apparatuur moet de tijdopnemer “Halte!” roepen
of een geluidssignaal activeren, welk het gevecht stopt. Zelfs de ingezette slag of steek is niet geldig.
3. De scheidsrechter is ook gedurende de hele duur van het gevecht tijdopnemer.
In het geval van een defect aan de chronometer, zal de scheidsrechter zelf moeten evalueren hoeveel
tijd er nog te schermen valt. Hij moet in de mogelijkheid zijn om de tijd manueel te wijzigen en eventueel
terug te keren naar de laatste tijd, met een precisie van 1/100ste van een seconde.
4. Op het moment dat een draadloos apparaat wordt gebruikt mag geen enkele treffer geregistreerd na
het verlopen van de tijd toegekend worden, zelfs niet als een lamp is aangegaan op het draadloze apparaat.
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Ongeval - Terugtrekken van een schermer
Letsel of kramp, terugtrekken van een schermer
t.45
1. Voor een letsel of kramp of ander ernstig medisch incident opgelopen in de loop van een gevecht en
naar behoren vastgesteld door de afgevaardigde van de Medische Commissie van de FIE, of bij diens
afwezigheid de dienstdoende arts, zal een stillegging van maximum 5 minuten, af te tellen vanaf de
uitspraak van de afgevaardigde van de Medische Commissie van de FIE, of bij diens afwezigheid de
dienstdoende arts, en strikt voorbehouden voor de vereiste verzorging mogen worden toegekend.
Indien de afgevaardigde van de Medische Commissie van de FIE, of bij diens afwezigheid de dienstdoende arts, voor of bij het verstrijken van de 5 minuten, bij de schermer de onmogelijkheid vaststelt om
het gevecht te hervatten, beslist hij over het terugtrekken van deze schermer in de individuele wedstrijden en/of zijn vervanging, indien mogelijk, in de wedstrijden per ploeg. (Cf. o.99.6.a/b).
Elke stillegging voor blessure of kramp moet vermeld worden op het wedstrijdblad, het pouleblad of het
blad voor de ploegenontmoeting.
2. In de loop van dezelfde dag kan er enkel een nieuwe stillegging worden toegestaan indien die voortvloeit uit een letsel of een kramp of ander ernstig medisch incident anders dan die waarvoor eerder een
stillegging werd toegekend.
3. In geval van een ongegronde vraag tot stillegging, naar behoren vastgesteld door de afgevaardigde
van de Medische Commissie of, bij diens afwezigheid, de dienstdoende arts, zal de scheidsrechter de
schermer in fout de sancties opleggen bepaald in de artikelen t.158-162, t.165, t.170.
4. In de wedstrijden per ploeg zal de schermer die door de afgevaardigde van de Medische Commissie
van de FIE, of bij diens afwezigheid de dienstdoende arts niet in staat is bevonden om het gevecht te
hervatten, desalniettemin, na beslissing van diezelfde afgevaardigde van de Medische Commissie van
de FIE / arts, in de loop van dezelfde dag mogen deelnemen aan de volgende ploegenontmoetingen.
5. De Directoire Technique (DT) mag de volgorde van de gevechten in de poules wijzigen om het goede
verloop van de competitie te verzekeren (Cf. o.71.1).
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Hoofdstuk 6
ARBITRAGE EN BEOORDELING VAN TREFFERS
t.46
1. Het feit van een aanstelling als scheidsrechter of assessor te aanvaarden impliceert de verbintenis
op eer van de aangestelde persoon om de reglementen te respecteren en te doen respecteren, evenals
om zijn functies te vervullen met de meest gewetensvolle onpartijdigheid en de uiterst volgehouden aandacht.
2. De scheidsrechters mogen hun functies niet cumuleren met andere activiteiten tijdens het tornooi,
zoals lid van de Directoire Technique (DT), ploegkapitein, officiële afgevaardigde van hun nationale federatie, trainer, etc.

Scheidsrechters
t.47
1. Elk gevecht in het schermen in de officiële FIE-competities wordt geleid door een scheidsrechter houder
van een FIE vergunning geldig voor het lopende seizoen.
2. De functies van de scheidsrechter zijn veelvoudig:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

hij roept de schermers op bij het appel (oproep) (Cf. t.114.1, t.118, t.119);
hij heeft de leiding over het gevecht;
vóór ieder gevecht moet de scheidsrechter de wapens, de kledij en het materiaal van de schermers
keuren, volgens de hierna volgende voorschriften;
hij houdt toezicht op het regulier functioneren van de piste-apparatuur. Uit eigen initiatief, of op
verzoek van een ploegkapitein of een schermer, laat hij overgaan tot het testen ter verificatie en lokalisatie van gebreken die zich eventueel gemanifesteerd hebben. Hij weerhoudt schermers ervan
het onderzoek te verhinderen door het ontijdig loskoppelen of wisselen van hun materieel;
hij stuurt de assessoren, de tijdopnemers, de puntentellers, etc… aan.
hij moet zich zodanig plaatsen en verplaatsen dat hij het gevecht kan volgen, steeds in de mogelijkheid om het oplichten van de lampen waar te nemen;
hij legt sancties op voor fouten (Cf. t.164);
hij kent de treffers toe (Cf. t.54);
hij handhaaft de orde (Cf. t.137);
iedere keer als hij het opportuun acht, moet hij de experts op het gebied van de elektrische signalisatie raadplegen (Cf. o.28).
De scheidsrechter moet evenzeer waken over de staat van de geleidende piste. Hij laat niet toe
dat een gevecht aangevat of verdergezet wordt als de mat gaten vertoont die de registratie door de
piste-apparatuur zouden kunnen vertroebelen.

Assessoren
t.48
1. De scheidsrechter vervult zijn opdracht met behulp van een automatisch aanwijsapparaat met, eventueel, de hulp van twee assessoren die toezicht houden op het gebruik van de ongewapende arm of
hand, de substitutie van geldige trefvlakken, treffers gezet op de vloer op degen, het zijwaarts of achterwaarts verlaten van de piste, of iedere andere fout gedefinieerd in het Reglement (Cf. t.170).
2. Deze maatregel is verplicht bij alle individuele finales (4) en bij de finale per ploeg (2).
3. De assessoren worden opgesteld aan weerszijden van de scheidsrechter, elk aan een kant van de piste.
Zij volgen het geheel van het gevecht.
4. De assessoren moeten halverwege het gevecht, na iedere periode en na elke aflossing bij een ploegenontmoeting van kant wisselen, zodanig dat ze niet steeds dezelfde schermer observeren.
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Videoref
t.49
Iedere keer dat men video arbitrage gebruikt zullen aangestelde videorefs belast worden met het live
observeren van het gevecht, het eventueel erna bekijken van de beelden op het beeldscherm, en om te
interageren met de scheidsrechters zoals bepaald in artikel t.60.2 en o.105.
De videoref moet:
a)
b)
c)
d)

een scheidsrechter zijn houder van een FIE-vergunning, geldig voor het lopende seizoen;
opgeleid zijn voor de video-assistentie;
van een andere nationaliteit zijn dan die van de schermers op de piste;
van een andere nationaliteit zijn dan die van de hoofdscheidsrechter.

Aanstelling van de scheidsrechters en de videorefs
Individuele wedstrijden
t.50
1. Voor de pouleronde en de tableau voor rechtstreekse uitschakeling zullen de arbitrageafgevaardigden
de scheidsrechters aanstellen bij lottrekking.
2. Voor de poules moet de scheidsrechter een nationaliteit hebben verschillend van die van elk van de
schermers in de poule.
3. Voor de tableaus voor rechtstreekse uitschakeling op elk wapen, zullen de arbitrageafgevaardigden
een lijst opstellen van de beste scheidsrechters, onder de aanwezige scheidsrechters, op elk wapen
(op basis van de nota’s die ze hebben ontvangen gedurende het seizoen).
Teneinde de gevechten in de volgorde van de tableau te kunnen jureren, zullen 4 scheidsrechters aangesteld worden bij lottrekking, uit een lijst van minstens 4 à 5 scheidsrechters, voor elk kwart van de tableau. Ze moeten een nationaliteit hebben verschillend van die van alle deelnemende schermers in het
kwart van de tableau. Vervolgens zullen de 4 videorefs aangesteld worden door lottrekking uit een lijst
van minstens 4 à 5 scheidsrechters.
Bij elke stap van de tableau doet men de lottrekking opnieuw.
4. Bij de afloop van iedere ronde kunnen de arbitrageafgevaardigden één of meerdere scheidsrechters
terugtrekken wiens prestatie niet bevredigend zou zijn geweest. Deze beslissing moet worden genomen bij meerderheid door de aanwezige arbitrageafgevaardigden. Daarentegen zal een scheidsrechter
niet gewisseld worden in de loop van het gevecht, behoudens uitzonderlijke gevallen. In een dergelijk
geval, zal de gemotiveerde beslissing worden genomen bij meerderheid, door de aanwezige arbitrageafgevaardigden (regel die eveneens van toepassing is voor de wedstrijden per ploeg).
5. Voor de finale van 4 loten de arbitrageafgevaardigden, eens de tableau voor rechtstreekse uitschakeling
beëindigd is, 4 scheidsrechters uit een lijst van minstens 4 à 5 scheidsrechters die een nationaliteit moeten hebben verschillend van die van elk van de schermers.
15 minuten voor de finale loten de arbitrageafgevaardigden de scheidsrechter voor elk gevecht van de
twee halve finales, in de volgende volgorde: 1ste halve finale en 2de halve finale.
Eens de twee halve finales afgelopen zijn stellen de arbitrageafgevaardigden een lijst van 4-5 scheidsrechters op. Ze loten de scheidsrechter en de videoref voor de finale, en (op de OS) de scheidsrechter
en de videoref voor het gevecht voor de 3de plaats loten.
6. De lottrekkingen worden uitgevoerd met behulp van een computer en dit gedurende de volledige competitie, met inbegrip van de finale. De software moet alle trekkingen registreren opdat het mogelijk moet
zijn te weten welke scheidsrechters voorgedragen werden voor elke trekking. De software moet verder
ook kunnen weergeven of een trekking van eender welke ronde werd overgedaan.
7. Conform de artikelen t.50.2 en t.50.3 moet de aanstelling van de videorefs gebeuren bij middel van lottrekking met behulp van een computerprogramma. De naam en de nationaliteit van de videoref moeten
ook afgedrukt worden op het pouleblad of wedstrijdblad, naast die van de scheidsrechter.
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Wedstrijden per ploeg
t.51
Dezelfde regels als die in artikel t.50.3, 4, 5, 6 en 7 zijn van toepassing voor de wedstrijden per ploeg,
met twee scheidsrechters per ploegenontmoeting.
Wedstrijden van de Wereldbeker
t.52
De regels van de voorgaande artikelen t.50 en t.51 worden in praktijk gebracht door de Directoire Technique (DT), hierbij voor de finales bijgestaan door de officiële arbitrageafgevaardigde van de FIE.

Beoordeling van de treffers
Echtheid van de treffer
t.53
De wedstrijden worden beoordeeld met behulp van een elektrisch apparaat dat de treffers registreert.
t.54
1. De echtheid van de treffer wordt vastgesteld op basis van de aanduidingen op het apparaat, eventueel
na beraadslaging met de assessoren (Cf. t.48).
2. Enkel op de aanduiding op het apparaat, blijkens de bijhorende lampen of de repeteerlichten, kan vertrouwd worden om de slagen of steken te beoordelen. In geen geval mag de scheidsrechter een schermer getroffen verklaren zonder dat het apparaat de treffer reglementair aangeduid heeft (behalve voor
die gevallen voorzien in het Reglement, Cf. t.79 en voor de straftreffers).
3. Daarentegen moet de scheidsrechter, voor de gevallen opgesomd per wapen, een treffer aangegeven
door het apparaat annuleren. (Cf. t.80, t.94, t.99).
Annuleren van de treffer
t.55
1. De scheidsrechter houdt geen rekening met aanduidingen voortkomend uit slagen of steken:
- ingezet voor de “Allez!” of na de “Halte!” (Cf. t.23.1/3).
- of, die objecten treffen, wat ze ook zijn, buiten de tegenstander of zijn materiaal.
2. Op floret, de treffers die niet gezet zijn op de tegenstander of zijn materiaal, stoppen de phrase d’arme
(gevechtsgang) niet en de daarop volgende treffers niet.
3. De schermer die, moedwillig, een aanduiding veroorzaakt door de punt van zijn wapen op de vloer te
plaatsen of op welk oppervlak dan ook buiten zijn tegenstander, krijgt de sancties opgelegd bepaald in
de artikelen t.158-162, t.165, t.170.
t.56
De scheidsrechter moet nog volgende regels toepassen:
1. Enkel de laatste treffer voorafgaand aan de vaststelling van het defect mag geannuleerd worden en
enkel als de als getroffen aangeduide schermer benadeeld is door dit defect.
2. Het mankement moet worden vastgesteld, door middel van testen, uitgevoerd onmiddellijk na het stoppen van het gevecht, onder toezicht van de scheidsrechter en zonder dat er ook maar iets veranderd
wordt aan het gebruikte materiaal.
3. De schermer die, zonder ertoe te zijn verzocht door de scheidsrechter, veranderingen aan, of een wisseling van, zijn materiaal heeft uitgevoerd, voor dat de scheidsrechter zijn oordeel heeft geveld, verliest
elk recht op annulering. (Cf. t.47.2.d).
4. Indien er een daadwerkelijke hervatting van het gevecht heeft plaatsgevonden, kan een schermer de
annulering van een treffer, toegekend tegen hem, voor het voornoemde hervatten, niet meer vorderen.
5. Door het testen zoekt men enkel om vast te stellen of er een materiële mogelijkheid bestaat van een
fout in de beoordeling ingevolge een mankement. De situering van het defect gevonden in de apparatuur (met inbegrip van het materiaal van de schermers zelf), heeft geen weerslag op die eventuele annulering.
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6. Het is niet noodzakelijk dat het vastgestelde mankement zich herhaalt bij iedere test; maar het moet
door de scheidsrechter zelf op zijn minst één maal vastgesteld zijn zonder enige twijfel, gedurende
testen uitgevoerd door hem of onder zijn instructie.
7. Het feit dat een, als getroffen aangeduide, schermer zijn kling gebroken is motiveert het annuleren van
de treffer op hem toegebracht door zijn tegenstander, tenzij de breuk van de kling zich duidelijk heeft
voorgedaan na de registratie van de treffer.
8. De scheidsrechter moet uitermate alert zijn voor door het apparaat niet of abnormaal aangeduide treffers. In geval van herhaling van deze gebreken, moet de scheidsrechter beroep doen op het aanwezige
SEMI-commissielid, of op de technisch expert van dienst, ten einde te verifiëren of het materiaal in overeenstemming is met het Reglement.
9. De scheidsrechter moet er over waken dat er niets wordt gewijzigd, noch aan de uitrusting van de
schermers, noch aan het geheel van de elektrische apparatuur, voor de keuring door de expert.
Twijfelachtige treffer
t.57
In alle gevallen waarbij de verificatie onmogelijk is geworden ingevolge een toevallig voorval, wordt de
treffer als twijfelachtig beschouwd en geannuleerd.
Verward spel
t.58
In toepassing van de algemene regel (Cf. t.23.5), zelfs als geen enkele aanduiding wordt geregistreerd,
moet de scheidsrechter het gevecht stoppen eens het verward wordt en het hem niet meer mogelijk is
de phrase d’armes (gevechtsgang) te analyseren.
Geldigheid of voorrang van de treffer
t.59
1. Van bij het stoppen van het gevecht analyseert de scheidsrechter in het kort de acties van de laatste
phrase d’armes (gevechtsgang).
2. Na de vaststelling van de echtheid van de treffer beslist de scheidsrechter, door toepassing van de regels, welke schermer getroffen is, of ze beiden getroffen moeten verklaard worden (op degen), of dat
er geen enkele treffer toegekend werd. (Cf. t.82, t.92, t.100).
Beroep bij de video-arbitrage
t.60
Individueel, en per ploeg, heeft enkel en alleen de schermer op de piste het recht beroep aan te vragen
bij de video-arbitrage.
t.61
1. In individuele competitie beschikt de schermer:
- in de poules, over één enkele beroepsmogelijkheid bij ieder gevecht;
- in de gevechten in de rechtstreekse uitschakeling, over twee beroepsmogelijkheden op video arbitrage.
Als de scheidsrechter de schermer die de video arbitrage heeft aangevraagd gelijk geeft, recupereert
deze laatste zijn beroepsmogelijkheid.
2. Per ploeg beschikken de schermers over één beroepsmogelijkheid per aflossing en ze recupereren
deze beroepsmogelijkheid als de scheidsrechter hen gelijk geeft.
3. Op het moment dat een beroep op video-arbitrage wordt gedaan verplaatst de scheidsrechter zich tot
bij de videoref. Ze herbekijken samen de video en, na analyse van de actie, velt de scheidsrechter zijn
eindbeslissing.
4. Bij de finales op de Olympische Spelen en de finales van de Wereldkampioenschappen Senioren, Junioren en Cadetten moet elke herhaling van een actie die onderwerp vormt van een beroep getoond worden op een scherm dat zichtbaar is voor het publiek.
t.62
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1. Het aantal herhalingen van de actie is beperkt tot 4. De scheidsrechter heeft de keuze tussen de reële
snelheid en/of de vertraging, aan om het even welke snelheid.
2. Op alle wapens en op elk moment mag de scheidsrechter zijn beeldscherm raadplegen alvorens zijn
beslissing te nemen.
3. Bij het einde van het gevecht als de 2 schermers gelijk staan, moet de scheidsrechter, bij de beslissende treffer, verplicht beroep doen op de video arbitrage alvorens zijn beslissing te nemen, behalve
in het geval gespecificeerd in artikel t.62.2.
4. Op ieder moment heeft de videoref de mogelijkheid om aan de scheidsrechter te vragen beroep te
doen op de video arbitrage.x
5. Na de analyse van de actie, uitgevoerd door de scheidsrechter samen met de videoref, hetzij:
- op initiatief van de scheidsrechter
- op vraag van de atleten
- in geval van gelijkstand voor de beslissende treffer
- op vraag van de videoref
is de door de scheidsrechter gevelde beslissing definitief en geen enkele andere verificatie van dezelfde actie kan en mag gevraagd worden.
Gebaren en tekst van de schermarbitrage
t.63
De scheidsrechter gebruikt volgende gebaren:
.
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Om de schermers de houding “en garde”
te laten innemen

Om te weten of de schermers
klaar zijn

Om het gevecht te stoppen alvorens een treffer
omwille van de schermer rechts van de scheidsrechter. Zonder intrekking van de hand als er een
geldige of ongeldige treffer is.

Om het gevecht te laten
aanvatten en hervatten

Houding “pointe en ligne” (punt in lijn)
van rechts naar de schermer links.

Aanval of Arrêt (tegenaanval) van de schermer
rechts van de scheidsrechter
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1 punt voor de schermer
rechts van de scheidsrechter.

De schermer links van de scheidsrechter wordt
getroffen verklaard.

Parade of Contre-temps uitgevoerd door de
schermer rechts van de scheidsrechter

Treffer op ongeldig trefvlak van de schermer
links van de scheidsrechter.

Treffers voor de 2 schermers.
1 punt voor elke schermer.

28

FIE - Technisch Reglement - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

Gelijktijdige aanvallen of remises

Geen enkel punt of waarschuwing.

Offensief van de schermer
rechts van de scheidsrechter: te kort en treft niet.

Niet correcte aanval of riposte van de schermer
rechts van de scheidsrechter: trekt de gewapende arm in of wendt de punt af.

Overwinnaar: aan het einde van het gevecht of
Door nabootsing geeft de scheidsrechter de fout de ploegenontmoeting moet de scheidsrechter de
van de schermer rechts weer, en hij toont de kaart winnaar en de score afroepen. De schermers zuldie overeenstemt met de betreffende sanctie.
len zich in het midden van de piste bevinden.

GEBAREN EN TEKST VAN DE SCHERMARBITRAGE
Opmerkingen
1ste) De scheidsrechter kondigt zijn beslissingen aan met de hierboven vermelde tekst en gebaren.
2de) Ingevolge de phrase d’armes (gevechtsgang) zal de scheidsrechter nog volgende tekst gebruiken zonder gebaren te maken: “Riposte!”, “Contre-riposte”. Het gebaar “Attaque” zal ook gebruikt worden voor
de acties “Remise!”, “Reprise!” of “Redoublement!”.
3de) De schermers mogen, op een hoffelijke wijze, een meer volledige analyse van een phrase d’armes
(gevechtsgang) vragen aan de scheidsrechter.
4de) Elk gebaar moet een duurtijd hebben (1 à 2 seconden), expressief zijn en correct uitgevoerd. Hier
zijn ze uitgevoerd voor de schermer rechts van de scheidsrechter.
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Reglementair materiaal en materiaalkeuring door de scheidsrechter
t.64
Voor het begin van iedere poule, ieder ploegenontmoeting, of ieder gevecht in de rechtstreekse
uitschakeling, moet de scheidsrechter de schermers bijeen roepen teneinde te verifiëren: (Cf. t.47.2.c)
1. Op alle wapens, dat het materiaal van de schermers de FIE-labels draagt (schermtenue, masker).
2. Op floret, dat het geleidend vest in overeenstemming is met artikel m.28 in de houding “en garde”.
3. Op degen, dat elkeen wel degelijk een reglementair vest draagt en dat de materialen die deel uitmaken
van zijn kledij geen te glad oppervlak vertonen.
4. Op sabel, dat het geleidend vest in overeenstemming is met artikel m.34 in de houding “en garde”.
5. Op de drie wapens, dat iedereen wel degelijk onder zijn vest een reglementair ondervest, bestand tegen 800 Newton, heeft aangetrokken.
6. Op de drie wapens, dat de schermer niet uitgerust is met een elektronisch communicatiemiddel dat
een persoon buiten de piste toelaat te communiceren met de schermer in de loop van het gevecht.
t.65
1. Bij de poules moet deze controle uitgevoerd worden op het moment van het appel (oproep) van de
schermers.
2. Voor de gevechten in de rechtstreekse uitschakeling en de finales moet deze controle worden uitgevoerd in de chambre d’appel.
t.66
1. Voor de gevechten in de rechtstreekse uitschakeling en de finales van de Wereldkampioenschappen en
de Olympische Spelen en voor de finales van de competities van de Wereldbeker, zullen de twee schermers van ieder gevecht zich, 30 minuten voor hun opkomen op de piste, begeven naar de zone voor
materiaalkeuring, gesitueerd in de nabijheid van de piste. Hun materiaal zal geverifieerd worden onder
de verantwoordelijkheid van de SEMI (of van de expert aangeduid voor de finales van de Wereldbeker).
Als een onregelmatigheid wordt vastgesteld, zal het gebrekkige materiaal onmiddellijk gewisseld worden, zonder sanctie. De SEMI-afgevaardigde zal de gekeurde fils de corps, maskers en wapens overhandigen aan de scheidsrechter van het gevecht. 10 minuten voor het opkomen op de piste zullen de
schermers zich aanbieden bij de scheidsrechter aangesteld voor hun gevecht. De scheidsrechter zal, in
de “zone d’entrée” (toegangszone) één fil de corps overhandigen aan iedere schermer. Hij zal verifiëren
of de schermers de reglementaire beschermende onderkleding dragen.
2. Tot op het moment van het opkomen op de piste moeten de scheidsrechter en de schermers samen blijven in de “zone d’entrée” (toegangszone). Eén minuut voor het opkomen op de piste overhandigt de
scheidsrechter een wapen aan iedere schermer, om de fil de corps aan te sluiten op de stekker. Geen
enkele voorafgaande keuring zal uitgevoerd worden op de piste.
t.67
Naast de hierboven genoemde controlemaatregelen, kan en mag de scheidsrechter van een gevecht op
ieder moment, uit eigen beweging of op verzoek van een schermer of een ploegkapitein, hetzij zelf
overgaan tot deze keuring, hetzij de reeds uitgevoerde controlemaatregelen verifiëren, hetzij zelfs overgaan tot, of doen overgaan tot nieuwe controlemaatregelen (Cf. t.47).
t.68
1. Hij stelt in ieder geval, voor ieder gevecht, de aanwezigheid van het garantielabel op het schermtenue, op de kling en op het masker van de schermer, en, de isolatie van de geleidende draden aan
de binnenzijde van de kom, en, de druk van de veer van de punt op floret en op degen vast. De keuring
van de isolatie van de draden en van de druk van de veer zal herhaald worden bij iedere wapenwissel.
2. Hij maakt gebruik van een gewicht voor de keuring. Cf. m.11.3, m.19.3, m.42.2.d.
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3. Op degen verifieert hij de totale slag (“la course totale”) en de restslag (“la course résiduelle”) van de
punt:

- De totale slag (“la course totale”) door tussen de embase en de punt een plaatje van 1,5 mm dik te
plaatsen.
- De restslag (“la course résiduelle”) door tussen de embase en de punt een plaatje van 0,50 mm dik
te plaatsen, waarbij druk op de punt het afgaan van het apparaat niet mag veroorzaken. cf. m.19.4.a, b,
m.42.a
t.69
Het gekeurde reservemateriaal wordt door de scheidsrechter, bij het begin van het gevecht, neergelegd
in de nabijheid van de piste, aan de kant van de schermer op de piste.

Onreglementair materiaal
t.70
Ongeacht de omstandigheden waarin een schermer zich op de piste bevindt, uitgerust met materiaal dat
niet in overeenstemming is met het Reglement (Cf. m.8, m.9, m.12, m.13, m.16, m.17, m.23) of dat
gebrekkig is, legt de scheidsrechter onmiddellijk beslag op dit materiaal en wordt het voor onderzoek
toevertrouwd aan de experts van dienst. Het bewuste materiaal wordt pas aan zijn eigenaar teruggegeven na het nemen van de maatregelen waartoe dit onderzoek aanleiding geeft en, in voorkomend geval,
tegen betaling van de onkosten veroorzaakt door de herstellingen. Voor het hergebruik wordt het materiaal opnieuw gekeurd.
t.71
Op het moment dat een schermer zich aanbiedt op de piste:
- hetzij met één enkel reglementair wapen (Cf. t.114, t.115),
- hetzij met één enkele reglementaire fil de corps,
- hetzij met één enkele reglementaire maskerkabel,
- hetzij met een wapen of een fil de corps die niet werkt, of die niet in overeenstemming is met de artikelen van het Reglement,
- hetzij zonder ondervest, (Cf.t.64.5),
- hetzij met een geleidend vest dat het geldig trefvlak niet geheel bedekt,
- hetzij met een masker waarbij het 2de beveiligingssysteem niet stevig is bevestigd aan beide zijden
van het masker,
- hetzij met een schermtenue niet in overeenstemming met de reglementen,
legt de scheidsrechter hem de sancties op bepaald in de artikelen t.158-162, t.165, t.170.
t.72
Op het moment dat men, in de loop van een gevecht, een onregelmatigheid in het materiaal vaststelt
die kan voortkomen uit de gevechtssituatie:
Voorbeelden:
- geleidend vest dat gaten vertoont waar de treffers niet als geldig worden aangeduid,
- fil de corps of wapen dat niet meer werkt,
- druk van de veer die onvoldoende is geworden,
- slagen (“course”) van de punt die niet meer conform zijn,
geeft de scheidsrechter noch waarschuwing, noch sanctie, en de met het gebrekkig geworden wapen
geldig toegebrachte treffer wordt toegekend.
Daarentegen, zelfs in de loop van het gevecht, begaat een schermer waarvan het wapen de norm voor
de buiging van de kling (Cf. m.8.6, m.16.2, m.23.4) niet respecteert, op het moment waarop hij aangeeft
schermklaar te zijn, een fout van de 1ste groep en wordt hij gesanctioneerd volgens de artikelen t.158162, t.165 en t.170.
Hetzelfde geldt, zelfs tijdens het gevecht, voor een schermer waarvan het masker, op het ogenblik dat hij
zich opstelt in de houding “en garde” en aangeeft schermklaar te zijn, niet stevig is bevestigd op zijn
hoofd met het 2de beveiligingssysteem. De schermer begaat daarmee een fout van de 1ste groep en
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wordt gesanctioneerd volgens de artikelen t.158-162, t.165 en t.170.
t.73
1. Als, op het moment van het zich aanbieden op de piste of in de loop van het gevecht, men vaststelt dat
het door de schermer gebruikte materiaal:
a) de controlemerken van de voorafgaande keuring niet draagt,
- annuleert de scheidsrechter de laatste, door de schermer in fout eventueel toegebrachte, treffer,
- legt de scheidsrechter hem de sancties op bepaald in de artikelen t.158-162, t.166, t.170.
b) niet reglementair is op een punt niet onderhevig aan de voorafgaande keuring, legt de scheidsrechter de schermer in fout de sancties op bepaald in de artikelen t.158-162, t.166, t.170.
c) werd goedgekeurd door de voorafgaande keuring, maar frauduleus is.
d) merken van goedkeuring van de voorafgaande keuring draagt die nagemaakt of verplaatst zijn.
e) moedwillig is aangepast (te weten op een andere wijze dan per ongeluk of tijdens het gevecht) op
een dusdanige manier dat het de voorafgaande keuring niet zou gepasseerd zijn.
f)

zodanig is ingericht om het naar willekeur registreren van treffers, of het niet functioneren van het
apparaat mogelijk te maken.

g) is uitgerust met een elektronisch communicatiemiddel dat een persoon buiten de piste toelaat te
communiceren met de schermer in de loop van het gevecht.
In elk van die gevallen c), e), f) en g), moet de scheidsrechter onmiddellijk beslag leggen op het materiaal (wapen, fil de corps, indien van toepassing het geleidend vest, masker, ondervest, vest, broek, etc.)
en het laten onderzoeken door de expert van dienst.
2. Na het advies te hebben ingewonnen van de expert (een lid van de SEMI commissie voor de schermwedstrijden op de Olympische Spelen en voor de Wereldkampioenschappen) die de vaststellingen heeft
gedaan (Cf. m.33), legt de scheidsrechter volgende sancties op zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel t.137.2/4:
- in de gevallen c), e), f) en g), zal de scheidsrechter de schermer in fout de sancties opleggen bepaald
voor de fouten van de 4de groep (Cf. t.158-162, t.169, t.170)
3. In afwachting van de beslissing van de scheidsrechter wordt het gevecht gestopt, maar de andere
gevechten van de poule kunnen doorgaan.

Reglementaire bedrukking van het schermtenue
t.74
Voor elk officieel toernooi van de FIE dient elke schermer zich aan te bieden met een reglementaire
schermtenue die aan volgende voorschriften voldoet:
1. Reglementaire naam en nationaliteit op de rug van het vest.
2. Het dragen van het nationaal schermtenue en logo (Cf. m.25.3)
In geval van overtreding van de hierboven vermelde punten zal de scheidsrechter de foutieve schermer
uitsluiten van de wedstrijd.
t.75
1. In geval van niet-conformiteit van de geleidende vesten, moet de schermer een reglementair reservevest aantrekken. Als dat vest niet de naam en de nationaliteit van de schermer op de rug draagt, heeft
de schermer tijd tot de volgende fase van de competitie (van de poules tot aan de tableau 64, tableau
32, etc.) om deze te laten opdrukken. Bij gebreke, behoudens geval van overmacht, schakelt de
scheidsrechter de schermer in fout uit, voor de wedstrijd.
2. Als een kledingstuk van een schermer dat zijn naam en nationaliteit of zijn nationaal logo draagt gevaarlijk wordt (scheur, losgekomen naad) moet hij een reglementair reserve-kledingstuk aantrekken.
Als dat nieuwe kledingstuk niet conform is of de naam en de nationaliteit of het nationaal logo niet
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draagt, heeft de schermer tijd tot de volgende fase van de competitie om deze te laten opdrukken. Bij
gebreke, behoudens geval van overmacht, zullen de sancties opgesomd in t.74 van toepassing zijn.

33

FIE - Technisch Reglement - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

DEEL 2: FLORET
CONVENTIES
MANIER VAN TOEBRENGEN VAN DE TREFFERS
t.76
1. De floret is enkel een steekwapen. De offensieve actie met dit wapen kent haar uitvoering dus enkel
met de punt.
2. Het is uitdrukkelijk verboden, tijdens het gevecht (tussen “Allez!” en “Halte!”), de punt van het wapen te
drukken of te slepen op de geleidende piste. Het is eveneens, ten allen tijde, verboden het wapen op
de piste te laten rusten om het weer recht te buigen. Iedere inbreuk wordt gesanctioneerd volgens de
artikelen t.158-162, t.165, t.170.

GELDIG TREFVLAK
Beperking van het geldig trefvlak
t.77
1. Het geldig trefvlak sluit de ledematen en het hoofd uit. Het is beperkt tot de romp, zich uitstrekkend:
- naar boven toe, tot het hoogste punt van de kraag, tot zes centimeter boven het hoogste punt van de
sleutelbeenderen;
- naar opzij toe, tot de naden van de mouwen, die over het boveneinde van het bovenarmbeen zullen
moeten lopen;
- naar onder toe, tot een lijn die horizontaal over de rug loopt, over de hoogste punten van de heupen en
die van daar via een rechte lijn loopt naar het punt waar de liesplooien samenkomen.
(Cf. schema). Het omvat ook het deel van de bavette onder een horizontale lijn tussen 1,5 en 2 cm
onder de kin die, in alle geval, niet lager mag zijn dan de schouderlijn.
2. Er wordt enkel rekening gehouden met treffers toegebracht op geldig trefvlak

Geldig trefvlak op floret
Deze prent dient enkel ter illustratie. In geval van twijfel heeft de omschrijving in de tekst voorrang.
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Ongeldig trefvlak
t.78
Een treffer die aankomt op ongeldig trefvlak (hetzij rechtstreeks, hetzij ingevolge de parade), net zoals
een treffer die aankomt na een gevechtsfout, of na het zijwaarts verlaten van de piste met twee voeten,
wordt niet in rekening genomen als geldige treffer, maar stopt de phrase d’armes (gevechtsgang) en
annuleert dus iedere daaropvolgende treffer (Cf. t.79).

Uitbreiding van het geldig trefvlak
t.79
1. Op floret is het verboden om een geldig trefvlak af te schermen, of te substitueren, door het te bedekken met een ander lichaamsdeel (Cf. t.158-162, t.165, t.170). De treffer eventueel toegebracht door
de schermer in fout zal worden geannuleerd.
a) Als er, tijdens de phrase d’armes (gevechtsgang), afscherming of substitutie van een geldig trefvlak plaatsvindt, zal de de schermer in fout de sancties opgelegd krijgen bepaald voor de fouten van
de 1ste groep. (Cf. t.29)
b) Als er, tijdens de phrase d’armes (gevechtsgang), ingevolge afscherming of substitutie van een
geldig trefvlak, een correct toegebrachte treffer als ongeldig wordt geregistreerd, zal de schermer in fout de sancties opgelegd krijgen bepaald voor de fouten van de 1ste groep. (Cf. t.158-162,
t.165, t.170) en de treffer zal worden toegekend door de scheidsrechter.
c) Evenwel, steken aangekomen op een zogenaamd ongeldig deel van het lichaam, worden in rekening genomen als geldig op het moment dat, door een abnormale houding, de schermer dat geldig
trefvlak heeft gesubstitueerd door het ongeldig trefvlak.
2.

De scheidsrechter mag de assessoren ondervragen, maar hij alleen moet beslissen of de treffer geldig
is of niet.

BEOORDELING VAN DE TREFFER
Annuleren van de treffer
t.80
De scheidsrechter moet rekening houden met mogelijke mankementen van het elektrisch materiaal,
met name:
Moet hij de treffer annuleren die hij komt toe te kennen, ingevolge het verschijnen van de aanduiding
van een treffer op geldig trefvlak (gekleurde lamp), als hij vaststelt, door testen uitgevoerd onder zijn
aandachtig toezicht, voor enige daadwerkelijke hervatting van het gevecht (bevel “Allez!”) en zonder dat
er iets gewijzigd werd aan het aanwezig materiaal (Cf. t.47.2.d), dat:
- hetzij een aanduiding “geldig” weergegeven wordt op de getroffen verklaarde schermer zonder dat er
daadwerkelijk een geldige treffer is;
- hetzij een “ongeldige” treffer geplaatst door de getroffen verklaarde schermer, niet werd geregistreerd door het apparaat;
- hetzij een “geldige” treffer geplaatst door de getroffen verklaarde schermer geen aanduiding veroorzaakt, noch “geldig”, noch “ongeldig”;
- hetzij de aanduidingen veroorzaakt door de getroffen verklaarde schermer niet op het apparaat bevestigd blijven.
t.81
Daarentegen, op het moment dat de scheidsrechter voorrang heeft toegekend aan de treffer van een
schermer, zal er geen reden zijn tot annuleren als men bij de testen vaststelt dat een geldige treffer
toegebracht door de getroffen verklaarde schermer, wordt geregistreerd als ongeldig of dat het wapen
van de getroffen verklaarde schermer de aanduiding ongeldig onophoudelijk aangeeft.
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Geldigheid of voorrang van de treffer
Voorafgaande noot
t.82
De scheidsrechter alleen moet beslissen inzake de geldigheid of de voorrang van de treffer, met toepassing van de principes die volgen en die de conventies zijn eigen aan floret.
Eerbiediging van de phrase d’armes (gevechtsgang)
t.83
1. Iedere aanval, waarmee bedoeld wordt iedere initiële offensieve actie, correct uitgevoerd, moet gepareerd worden of volledig ontweken en de phrase d’armes (gevechtsgang) moet geëerbiedigd worden.
(Cf. t.9.1)
2. Om de correctheid van een aanval te beoordelen, moet men nagaan dat:
a)

b)

c)

d)

De enkelvoudige aanval, rechtstreeks of onrechtstreeks (Cf. t.10) correct is uitgevoerd als het
strekken van de arm, waarbij de punt het geldig trefvlak bedreigt, voorafgaat aan het ontketenen van
de uitval of de flèche.
De samengestelde aanval (Cf. t.10) correct is uitgevoerd als bij het strekken van de arm in de aanzet van de eerste schijnsteek, de punt het geldig trefvlak bedreigt zonder de arm in te trekken gedurende de uitvoering van de opeenvolgende bewegingen van de aanval en het ontketenen van de
uitval of de flèche.
De aanval met marcher-fente (stap-uitval) of marcher-flèche (stap-flèche) correct is uitgevoerd
als het strekken van de arm voorafgaat aan het einde van de stap en het ontketenen van de uitval of
flèche.
De actie, enkelvoudig of samengesteld, de stap of de schijnsteken uitgevoerd met ingetrokken arm
niet in rekening worden genomen als een aanval, maar als een voorbereiding, de schermer blootstellend aan het ontketenen van de offensieve of defensief-offensieve actie van de tegenstander.
(Cf. t.10-11)

t.84
Om de voorrang van een aanval te beoordelen in de analyse van de phrase d’armes (gevechtsgang),
moet men in acht nemen dat:
1.

Als de aanval vertrekt op het moment dat de tegenstander in de houding “pointe en ligne” (punt
in lijn) is (Cf. t.15), moet de aanvallende schermer eerst het wapen van de tegenstander afwenden.
De scheidsrechters moeten oplettend zijn dat een eenvoudige lichte aanraking (“frôlement”) niet als
voldoende wordt beschouwd voor het afwenden van het ijzer van de tegenstander. (Cf. t.89.5.a).

2.

Als de aanvallende schermer, op zoek naar het ijzer van de tegenstander om het af te wenden, het
ijzer niet vindt (dérobement), gaat de voorrang over naar de tegenstander.

3.

De voorwaartse kruispas is een voorbereiding en op die voorbereiding heeft elke enkelvoudige
aanval de voorrang.

t.85
Aanvallen door slag op het ijzer:
1. Een aanval door slag op het ijzer is correct uitgevoerd en behoudt zijn voorrang op het moment dat de
slag wordt uitgevoerd op het zwakke deel van de kling van de tegenstander, te weten, het 2/3 deel van
de kling gesitueerd het verste van de kom.
2. Op het moment dat, bij een aanval door slag op het ijzer, de slag is uitgevoerd op het sterke deel van
de kling van de tegenstander, te weten, op het 1/3 deel van de kling gesitueerd het dichtst bij de kom, is
de aanval slecht uitgevoerd, wat aan de tegenstander het recht geeft om onmiddellijk te riposteren.
t.86
De parade geeft recht op de riposte: de enkelvoudige riposte kan rechtstreeks of onrechtstreeks zijn,
maar om iedere volgende actie van de aanvallende schermer te annuleren, moet ze onmiddellijk worden
uitgevoerd, zonder aarzelen of tijdsonderbreking.
t.87
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Als, in een samengestelde aanval, de tegenstander het ijzer vindt in één van de schijnsteken, heeft hij
recht op de riposte.
t.88
Bij samengestelde aanvallen heeft de tegenstander het recht om een arrêt toe te brengen, maar, om
geldig te zijn, moet de arrêt de finale actie van de aanval voorafgaan met een schermtijd, dat wil zeggen
dat de arrêt moet treffen voordat de aanvallende schermer de laatste beweging van de finale actie van de
aanval heeft ingezet.
Beoordeling van de treffer
t.89
Bij toepassing van deze basisconventies van floret moet de scheidsrechter als volgt oordelen:
3. Op het moment dat, in een phrase d’armes (gevechtsgang), allebei de schermers gelijktijdig getroffen
zijn, heeft men, hetzij een gelijktijdige actie, hetzij de coup double.
4. De gelijktijdige actie is een gevolg van een gelijktijdige ontwikkeling en uitvoering van de aanval van
beide schermers. In dat geval worden de toegebrachte steken geannuleerd voor beide schermers, zelfs
als één van hen een ongeldig trefvlak heeft getroffen.
5. De coup double, daarentegen, is het gevolg van een foutieve actie van één van de schermers. Bijgevolg, als er geen schermtijd is tussen de twee steken:
6. Alleen de aangevallen schermer is getroffen:
a)
b)
c)
d)
e)

als hij een arrêt heeft toegebracht op een enkelvoudige aanval;
als, in plaats van te pareren, hij poogt te ontwijken, maar zonder daarin te slagen;
als, na een geslaagde parade, hij een moment van inhouden heeft dat aan de tegenstander het
recht geeft zijn aanval te hernemen (redoublement, remise of reprise d’attaque);
als, op een samengestelde aanval, hij een arrêt toebrengt zonder de voorsprong van een
schermtijd te hebben;
als, op een moment dat hij zich in de houding “pointe en ligne” (punt in lijn) (Cf. t.15) bevindt, na
een slag op het ijzer of een ijzerneming (“prise de fer”) die zijn wapen afwendt, hij aanvalt of zijn ijzer
terug in de houding “pointe en ligne” (punt in lijn) brengt in plaats van een steek rechtstreeks toegebracht door de aanvallende schermer te pareren.

7. Alleen de aanvallende schermer is getroffen:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

als, op het moment dat de tegenstander in de houding “pointe en ligne” (punt in lijn) is (Cf. t.15),
de aanval vertrekt zonder het ijzer van de tegenstander af te wenden. De scheidsrechters moeten
oplettend zijn dat een eenvoudige lichte aanraking (“frôlement”) niet als voldoende wordt beschouwd voor het afwenden van het ijzer van de tegenstander.
als hij het ijzer zoekt, het niet vindt (wegens een dérobement) en de aanval doorzet;
als, in een samengestelde aanval, tijdens dewelke de tegenstander het ijzer heeft gevonden, hij de
aanval doorzet terwijl de tegenstander onmiddellijk riposteert;
als, in een samengestelde aanval, hij een moment van aarzeling heeft, tijdens hetwelk de tegenstander een arrêt toebrengt en dat hij alsnog zijn aanval doorzet;
als, in een samengestelde aanval, hem een arrêt wordt toegebracht een schermtijd voor de finale
actie van zijn aanval;
als hij treft door remise, redoublement of reprise d’attaque, op een parade van de tegenstander,
gevolgd door een onmiddellijke enkelvoudige riposte, uitgevoerd in één enkele tijd en zonder terugplooien van de arm.

8. De schermers worden opnieuw in stelling geplaatst, telkens de scheidsrechter, bij een coup double,
niet duidelijk kan oordelen aan welke kant de fout werd begaan.
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DEEL 3: DEGEN
CONVENTIES
MANIER VAN TOEBRENGEN VAN DE TREFFERS
t.90
1. De degen is alleen maar een steekwapen. De offensieve actie met dit wapen kent haar uitvoering dus
enkel met de punt.
2. Het is uitdrukkelijk verboden, tijdens het gevecht (tussen “Allez!” en “Halte!”), de punt van het wapen te
drukken of te slepen op de geleidende piste. Het is eveneens, ten allen tijde, verboden het wapen op
de piste te laten rusten om het weer recht te buigen. Iedere inbreuk zal gesanctioneerd worden volgens de artikelen t.158-162, t.165, t.170.

GELDIG TREFVLAK
t.91
Het geldig trefvlak omvat het gehele lichaam van de schermer met inbegrip van zijn kleding en uitrusting. Zodoende wordt elke aangekomen treffer in rekening genomen, ongeacht welk deel van het lichaam
(romp, ledematen of hoofd), van de kleding of van de uitrusting geraakt wordt (Cf. schema).

Geldig trefvlak op degen
Deze prent dient enkel ter illustratie. In geval van twijfel heeft de omschrijving in de tekst voorrang.

BEOORDELING VAN DE TREFFER
t.92
Op het moment dat de twee schermers getroffen zijn en dat het apparaat die twee treffers als geldig registreert, zal er een “coup double” zijn, d.w.z. een treffer voor elk.

Annuleren van treffers
t.93
In zijn beoordeling houdt de scheidsrechter geen rekening met aanduidingen voortkomend uit steken
veroorzaakt door een contact tussen beide degenpunten of door een steek die de niet geïsoleerde
vloer raakt.
t.94
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De scheidsrechter moet rekening houden met eventuele mankementen aan het elektrisch materiaal en
de laatst geregistreerde treffer annuleren in de volgende gevallen:
1.

als een steek toegebracht op de kom van de als getroffen aangeduide schermer, of op de geleidende mat, het apparaat doet afgaan;

2.

als een reglementaire treffer uitgevoerd door de als getroffen aangeduide schermer het apparaat
niet doet afgaan;

3.

als het apparaat ontijdig afgaat aan de kant van de als getroffen aangeduide schermer, bijvoorbeeld ingevolge een slag op het ijzer, eender welke bewegingen van de tegenstander, of ingevolge iedere oorzaak anders dan een reglementaire treffer;

4.

als de aanduiding van een treffer uitgevoerd door de als getroffen verklaarde schermer blijkt geannuleerd te worden door een latere treffer van de tegenstander.

5.

Bijzondere gevallen:
Als er een coup double is door een geldige treffer en een ongeldige treffer (treffer buiten de tegenstander, Cf. t.93.1, treffer na de piste verlaten te hebben, Cf. t.33), wordt alleen de geldige treffer
in aanmerking genomen.
Als er een coup double is door een zekere treffer en een twijfelachtige treffer (mankementen in
de apparatuur Cf. t.93.1), heeft de schermer die de zekere treffer heeft uitgevoerd de keuze om de
coup double te aanvaarden, of om hem te doen annuleren.

t.95
De scheidsrechter moet nog de volgende regels voor het annuleren van treffers toepassen:
1.

Als de in artikel t.94 aangegeven incidenten zich voordoen ingevolge de loskoppeling van de stekkers van de fil de corps van de schermer (hetzij aan de hand, hetzij op de rug van de schermer),
kan dit niet het annuleren van de aangeduide treffer motiveren.
Echter, als de zekering voorgeschreven door artikel m.55.4 niet functioneert of onbestaande is,
moet de annulering worden toegekend in het geval van ontkoppeling op de rug van de schermer.

2.

Het feit dat de degen van een schermer op de kom, op de kling of elders, min of meer uitgestrekte
isolerende vlekken, gevormd door oxidatie, lijm, verf of eender welke materie, vertoont, waarop
treffers van de tegenstander een aanduiding kunnen veroorzaken, kan niet het annuleren van treffers aangeduid op die schermer motiveren.
Zo ook kan een slecht bevestigde elektrische punt op het einde van de kling, zodanig dat deze
kan aangeschroefd of losgeschroefd worden met de hand, niet het annuleren van treffers aangeduid
op de schermer motiveren.

3.

In het geval dat, door een steek op de grond, een schermer de geleidende mat scheurt en dat tezelfdertijd de aanduiding oplicht aan zijn kant, moet de treffer geannuleerd worden.
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DEEL 4: SABEL
CONVENTIES
MANIER VAN TOEBRENGEN VAN DE TREFFERS
t.96
1. De sabel is een steekwapen en een houwwapen, zowel met de snijkant als met de tegensnijkant.
2. Alle steken en slagen toegebracht met de snijkant, de platte kanten en de tegensnijkant van de kling
worden in rekening genomen als treffer.
3. Het is verboden treffers toe te brengen met de kom. Elke treffer veroorzaakt door een slag met de kom
moet geannuleerd worden en de schermer die deze treffer toebracht zal de sancties opgelegd krijgen
bepaald in de artikelen t.158-163, t.165, t.170.
4. De slagen over het ijzer, wat betekent, die op hetzelfde moment de sabel van de tegenstander en het
trefvlak treffen, zijn geldig telkens ze duidelijk aankomen op geldig trefvlak.
5. Het is ten allen tijde verboden het wapen op de piste te plaatsen om het weer recht te buigen. Iedere
inbreuk zal gesanctioneerd worden volgens de artikelen t.158-163, t.165, t.170.

GELDIG TREFVLAK
t.97
1. Er wordt enkel rekening gehouden met treffers toegebracht op zogenaamd geldig trefvlak.
Het geldig trefvlak omvat het ganse deel van het lichaam dat zich situeert boven de horizontale lijn die
loopt rond het lichaam van de schermer ter hoogte van de bekkenkam.
2. Op sabel is het verboden om een geldig trefvlak af te schermen, of te substitueren, door het te bedekken met een ander lichaamsdeel. De treffer eventueel toegebracht door de schermer in fout zal worden geannuleerd. (Cf. t.158-162, t.165, t.170)
a) Als er, tijdens de phrase d’armes (gevechtsgang), afscherming of substitutie van een geldig trefvlak plaatsvindt, zal de de schermer in fout de sancties opgelegd krijgen bepaald voor de fouten van
de 1ste groep. (Cf. t.29)
b) Als er, tijdens de phrase d’armes (gevechtsgang), ingevolge afscherming of substitutie van een
geldig trefvlak, een correct toegebrachte treffer als ongeldig werd geregistreerd, zal de schermer in fout de sancties opgelegd krijgen bepaald voor de fouten van de 1ste groep. (Cf. t.158-162,
t.165, t.170) en de treffer zal worden toegekend door de scheidsrechter.
t.98
Een treffer die aankomt buiten het geldig trefvlak wordt niet in rekening genomen als treffer, deze wordt
niet geregistreerd door het apparaat. Hij stopt de phrase d’armes (gevechtsgang) niet en annuleert de
daaropvolgende treffers niet. Daarentegen, een treffer die aankomt na een gevechtsfout, of na het zijwaarts verlaten van de piste met twee voeten, wordt niet in rekening genomen als geldig treffer, maar
stopt de phrase d’armes (gevechtsgang) en annuleert dus iedere daaropvolgende treffer.
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Geldig trefvlak op sabel
Deze prent dient enkel ter illustratie. In geval van twijfel heeft de omschrijving in de tekst voorrang.

BEOORDELING VAN DE TREFFER
Echtheid en annulering van de treffer
t.99
1. De scheidsrechter moet rekening houden met mogelijke mankementen van het elektrisch materiaal.
Met name moet hij de treffer annuleren die hij komt toe te kennen, ingevolge de aanduiding van een treffer op het apparaat, als hij vaststelt, door testen uitgevoerd onder zijn aandachtig toezicht, voor enige
daadwerkelijke hervatting van het gevecht en zonder dat er iets gewijzigd werd aan het aanwezig materiaal (Cf. t.47.2.d),
- dat hetzij een treffer gegeven door de getroffen verklaarde schermer geen aanduiding “treffer” veroorzaakt,
- dat hetzij de aanduiding veroorzaakt door de getroffen verklaarde schermer niet op het apparaat bevestigd blijft,
- dat hetzij een aanduiding “treffer” op de getroffen verklaarde schermer zich voordoet zonder dat er
daadwerkelijk een treffer is, of dat de aanduiding op het apparaat afgaat door een treffer op het wapen of op een ongeldig trefvlak.
2. Als de sabel van de getroffen verklaarde schermer niet in overeenstemming is met artikel m.24.6/7/8,
(isolatie van de binnenzijde en buitenzijde van de kom, de greep en de knop), zal er geen annulering
zijn, zelfs als een treffer op het wapen de aanduiding veroorzaakt.

GELDIGHEID OF VOORRANG VAN DE TREFFER
Voorafgaande noot
t.100
De scheidsrechter alleen moet beslissen inzake de geldigheid of de voorrang van de treffer, met toepassing van de principes die volgen en die de conventies zijn eigen aan sabel.

Eerbiediging van de phrase d’armes (gevechtsgang)
t.101
1. Iedere correct uitgevoerde aanval (Cf. t.9.1), moet gepareerd worden, of volledig ontweken en de
phrase d’armes (gevechtsgang) moet geëerbiedigd worden.
2. De aanval is correct uitgevoerd als het ontplooien van de arm, waarbij de punt of de snijkant het geldig trefvlak voortdurend bedreigt, voorafgaat aan het ontketenen van de uitval.
3. De aanval met uitval is correct uitgevoerd:
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a)

b)

voor een “enkelvoudige aanval” (Cf. t.9.1) als de aanvang van het ontplooien van de arm het
ontketenen van de uitval voorafgaat, en de slag of steek ten laatste aankomt als de voorste
voet de piste raakt;
voor een “samengestelde aanval” (Cf. t.10) als de aanvang van het ontplooien van de arm, op
het moment van de eerste schijnhouw of schijnsteek (Cf. t.103), het ontketenen van de uitval
voorafgaat, en de slag of steek ten laatste aankomt als de voorste voet de piste raakt;

4. De aanval met marcher-fente (stap-uitval) is correct uitgevoerd:
a)
b)

voor een “enkelvoudige aanval” (Cf. t.9.1) als de aanvang van het ontplooien van de arm voorafgaat aan de stap, en de slag of steek ten laatste aankomt als de voorste voet de piste raakt;
voor een “samengestelde aanval” (Cf. t.10) als de aanvang van het ontplooien van de arm, op
het moment van de eerste schijnhouw of schijnsteek (Cf. t.77.1) gevolgd wordt door de stap,
daarna door de uitval en de slag of steek ten laatste aankomt op het moment dat de voorste
voet de piste raakt.

5. De voorwaartse kruispas, de flèche en elke voorwaartse beweging waarbij de achterste voet de
voorste voet volledig passeert is verboden. Elke inbreuk zal de sancties tot gevolg hebben bepaald
voor de fouten van de 1ste groep (Cf. t.158-162, t.165, t.170). De treffer eventueel toegebracht door de
schermer in fout wordt geannuleerd. De door de tegenstander correct toegebrachte treffer, daarentegen,
wordt in rekening genomen.
t.102
Om de correctheid van een aanval te beoordelen moet men in acht nemen:
1. Als de aanval vertrekt op het moment dat de tegenstander in de houding “pointe en ligne” (punt in
lijn) is (Cf. t.15), moet de aanvallende schermer eerst het wapen van de tegenstander afwenden. De
scheidsrechters moeten oplettend zijn dat een eenvoudige lichte aanraking (“frôlement”) niet als voldoende wordt beschouwd voor het afwenden van het ijzer van de tegenstander.
2. Als, op zoek naar het ijzer van de tegenstander om het af te wenden, het ijzer niet gevonden wordt
(dérobement), gaat de voorrang over naar de tegenstander.
3. Als de aanval vertrekt wanneer de tegenstander niet in de houding “pointe en ligne” (punt in lijn) is
(Cf. t.10) mag hij uitgevoerd worden met een steek rechtuit (“coup droit”), of met een dégagement, of
met een coupé (snijsteek), ofwel voorafgegaan worden door schijnhouwen of schijnsteken (Cf. t.103) die
de tegenstander dwingen tot een parade.
t.103
1. In samengestelde aanvallen moeten de schijnhouwen en schijnsteken correct worden uitgevoerd,
d.w.z.:
a)
b)

De schijnsteek met gestrekte arm, waarbij de punt voortdurend het geldig trefvlak bedreigt.
De schijnhouw met gestrekte arm, waarbij de kling en de arm een stompe hoek vormen van ongeveer 135°, waarbij de snijkant een geldig trefvlak bedreigt.

2. Als, in een samengestelde aanval, de tegenstander het ijzer vindt in één van de schijnhouwen of
schijnsteken, heeft hij recht op de riposte.
3. In een samengestelde aanval heeft de tegenstander het recht om een arrêt toe te brengen, maar, om
geldig te zijn, moet de arrêt de finale actie van de aanval voorafgaan met een schermtijd. Dit wil zeggen
dat de arrêt moet treffen voordat de aanvallende schermer de laatste beweging van de finale actie van
de aanval heeft ingezet.
t.104
Aanval met slag op het ijzer:
1. Bij een aanval met slag op het ijzer, is deze aanval correct uitgevoerd en behoudt hij zijn voorrang als de
slag op het ijzer wordt uitgevoerd op het zwakke deel van de kling van de tegenstander, d.w.z. op het
2/3 bovenste deel van de kling.
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2. Als, bij een aanval met slag op het ijzer, de slag op het ijzer wordt uitgevoerd op het sterke deel van de
kling van de tegenstander, d.w.z. op het 1/3 onderste deel van de kling, is deze aanval slecht uitgevoerd en de slag op het ijzer ontketent de voorrang voor de onmiddellijke riposte van de tegenstander
t.105
1. De parade geeft recht op de riposte. De enkelvoudige riposte kan rechtstreeks of onrechtstreeks zijn,
maar om iedere volgende actie van de aanvallende schermer te annuleren, moet hij onmiddellijk worden
uitgevoerd, zonder aarzelen of tijdsonderbreking.
2. Tegen de houwen met de snijkant, de tegensnijkant en de platte kanten, heeft de parade als doel de
toegang tot het geldig trefvlak naar hetwelk de slagen en steken van de tegenstander gericht zijn, af te
blokken, dus:
a)

b)

de parade is correct uitgevoerd als, voor de finale actie van de offensieve actie, ze zich tegenstelt
aan het aankomen van de slag of steek van de tegenstander door de lijn te sluiten in dewelke deze
offensieve actie hoort te eindigen;
op het moment dat een parade correct wordt uitgevoerd, moet de offensieve actie van de tegenstander als gepareerd worden verklaard en door de scheidsrechter als zodanig worden beoordeeld, zelfs als, ingevolge haar buigzaamheid, het uiteinde van de kling van de tegenstander het beoogde doelwit bereikt.

Beoordeling
t.106
Bij toepassing van deze basisconventies van sabel moet de scheidsrechter als volgt oordelen:
1. Op het moment dat, in de phrase d’armes (gevechtsgang), allebei de schermers gelijktijdig getroffen
zijn, heeft men, hetzij de gelijktijdige actie, hetzij de coup double.
De eerste (de gelijktijdige actie) is een gevolg van een gelijktijdige ontwikkeling en uitvoering van de
aanval van beide schermers. In dat geval worden de toegebrachte steken en slagen geannuleerd voor
beide schermers.
2. De coup double, daarentegen, is het gevolg van een duidelijk foutieve actie van één van de schermers.
Bijgevolg, als er geen schermtijd is tussen de twee steken of slagen:
3. Alleen de aangevallen schermer is getroffen:
a)

als hij een arrêt toebrengt op een enkelvoudige aanval;

b)

als, in plaats van te pareren, hij poogt te ontwijken, maar zonder daarin te slagen;

c)

als, na een geslaagde parade, hij een moment van inhouden (riposte met verloren tijd (“à
temps perdu”)) heeft dat aan de tegenstander het recht geeft zijn aanval te hernemen (redoublement, remise of reprise);

d)

als, op een samengestelde aanval, hij een arrêt toebrengt zonder het voordeel van een schermtijd te hebben;

e)

als, op een moment dat hij zich in de houding “pointe en ligne” (punt in lijn) (Cf. t.15) bevindt, na
een slag op het ijzer of een ijzerneming (“prise de fer”) die zijn wapen afwendt, hij aanvalt of zijn ijzer
terug in de houding “pointe en ligne” (punt in lijn) brengt in plaats van een slag of steek rechtstreeks
toegebracht door de aanvallende schermer te pareren.

4. Alleen de aanvallende schermer is getroffen:
a)

als de aanval, op het moment dat de tegenstander in de houding “pointe en ligne” (punt in lijn)
is (Cf. t.15), vertrekt zonder het ijzer van de tegenstander af te wenden. De scheidsrechters moeten oplettend zijn dat een eenvoudige lichte aanraking (“frôlement”) niet als voldoende wordt beschouwd voor het afwenden van het ijzer van de tegenstander.

b)

als hij het ijzer zoekt, het niet vindt (wegens een dérobement) en de aanval doorzet;
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c)

als, in een samengestelde aanval, tijdens dewelke de tegenstander het ijzer heeft gevonden, hij
de aanval doorzet terwijl de tegenstander onmiddellijk riposteert;

d)

als, in een samengestelde aanval, hij zijn arm intrekt, of een moment van aarzeling heeft, tijdens
hetwelk de tegenstander een arrêt of een aanval toebrengt en dat hijzelf zijn aanval doorzet;

e)

als, in een samengestelde aanval, hem een arrêt wordt toegebracht een schermtijd voor de finale
actie van zijn aanval;

f)

als hij treft door remise, redoublement of reprise d’attaque, op een parade van de tegenstander, gevolgd door een onmiddellijke enkelvoudige riposte, uitgevoerd in één enkele tijd en zonder
terugplooien van de arm.

5. De schermers worden opnieuw in stelling geplaatst, telkens de scheidsrechter, bij een coup double,
niet duidelijk kan oordelen aan welke kant de fout werd begaan.
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DEEL 5: TUCHTREGLEMENT VOOR WEDSTRIJDEN
Hoofdstuk 1
TOEPASSINGSGEBIED
Zij die er aan onderworpen zijn
t.107
1. De voorschriften van voorliggend deel zijn van toepassing op alle personen die deelnemen aan een
schermwedstrijd, of ze bijwonen, met inbegrip van de toeschouwers. (Cf. t.109, t.110, t.133)
2. Al deze personen worden in de hierna volgende artikelen “schermers” genoemd.

Orde en tucht
t.108
1. De schermers moeten, nauwgezet en loyaal, het Reglement en de Statuten van de FIE, de bijzondere
regels van de aan de gang zijnde wedstrijden, de traditionele regels voor hoffelijkheid en fair play en
de instructies van de officials, in de praktijk brengen.
2. Ze onderwerpen zich, met name met orde, tucht en sportieve geest, aan de hierna volgende voorschriften. Iedere inbreuk op deze regels kan de sancties genomen door de bevoegde tuchtautoriteiten,
na of zelfs zonder verwittiging, tot gevolg hebben, naargelang het geval en de omstandigheden. (Cf.
t.158 tot t.170)
t.109
Alle personen die deelnemen aan een schermwedstrijd, of ze bijwonen, moeten de orde respecteren en
zich zo gedragen dat ze het goede verloop van de wedstrijd niet verstoren. In de loop van de gevechten
is het niemand toegestaan zich in de nabijheid van de piste te begeven; raadgevingen te geven aan
de schermers; de scheidsrechter of de assessoren te bekritiseren of hen op welke wijze dan ook lastig te vallen. Zelfs de ploegkapitein moet op de hem toegewezen plaats blijven en hij mag enkel tussenkomen in de gevallen en op de manier bepaald in artikel t.130 van het Reglement. De scheidsrechter
heeft de verplichting iedere handeling die het goede verloop van het gevecht verstoort onmiddellijk
een halt toe te roepen. (Cf. t.137.1/3)
Iedere persoon die, om welke reden ook, een official bedreigt of beledigt, begaat een fout van de 4de
groep en wordt gesanctioneerd volgens artikel t.169.
t.110
Het is verboden te roken in de competitiezalen. Het feit te roken wordt beschouwd worden als ordeverstoring van de wedstrijd (Cf. t.111). Iedere inbreuk wordt gesanctioneerd volgens de artikelen t.158-162,
t.167, t.168, t.170.
t.111
De scheidsrechter en (of) de Directoire Technique (DT), ambtshalve of op verzoek van een officiële afgevaardigde van de FIE of van het Organisatiecomité, besluiten tot uitzetting uit de wedstrijdlocatie, met of
zonder waarschuwing, van elke persoon die, door gebaren, houdingen of woorden de orde of het
goede verloop van de wedstrijd verstoort.
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De schermers
Verbintenis op eer
t.112
Door het enkele feit zich in te schrijven voor een schermwedstrijd, gaan de schermers de verbintenis op
eer aan het Reglement en de beslissingen van de officials te respecteren, zich hoffelijk te gedragen ten
aanzien van de scheidsrechters en de assessoren en nauwgezet te gehoorzamen aan de instructies en
bevelen van de scheidsrechter (Cf. t.158-163, t.169, t.170).

Weigering om een tegenstander te ontmoeten
t.113
1. Geen enkele schermer (individu of ploeg) van een aangesloten Nationale Federatie mag deelnemen aan
officiële wedstrijden indien hij om het even welke schermer (individu of ploeg) die reglementair de wedstrijd heeft aangevat, weigert te ontmoeten. De overtreding van deze regel brengt de sancties met zich
mee bepaald voor de fouten van de 4de groep. (Cf. t.158-162, t.169, t.170)
2. De FIE zal onderzoeken of er aanleiding is, en in welke mate, tot het nemen van een sanctie tegen de
Nationale Federatie waarbij de gediskwalificeerde schermer is aangesloten, in overeenstemming met de
bepalingen van de Statuten van de FIE, cf. 1.2.4. (Cf. t.170)

Zich tijdig aanbieden
t.114
De schermers, volledig uitgerust met materiaal in overeenstemming met het Reglement (Cf. t.64 tot t.70)
en klaar om te schermen, moeten zich aanbieden op het uur en de locatie vastgelegd voor de aanvang
van elke poule, ploegenontmoeting of gevecht, of op het aangegeven uur voor de verificatie van het
materiaal voor hun gevecht (Cf. t.64-66), evenals na elke aanmaning van de scheidsrechter in de loop
van de wedstrijd

Aangekleed voorkomen
t.115
1. Op het moment van het zich aanbieden voor een gevecht, zal de schermer zich volledig klaar om te
schermen aanbieden op de piste: reglementair schermtenue, gesloten vest, handschoen en wapen
vastgehouden in de gewapende hand, de fil de corps aangesloten op de stekker aan de binnenzijde van de kom. Enige uitzondering voor het masker dat dient te worden vastgehouden in de ongewapende hand.
2. Voor aanvang van het gevecht, moeten de haren van de scherm(st)ers op adequate wijze zijn vastgehecht of weggestopt onder het schermtenue en/of het masker, zodat:
- ze geen geldig trefvlak bedekken (en dus verhinderen om een treffer aan te duiden);
- ze de naam en de nationaliteit van de schermer niet verbergen;
- ze niet opnieuw vastgehecht moeten worden tijdens het gevecht, en zodoende een onderbreking van
het gevecht zouden veroorzaken.
In geval van inbreuk legt de scheidsrechter de sancties op bepaald voor de fouten van de 1ste groep.
(Cf. t.158-162, t.165 en t.170)
t.116
In geen enkel geval zal het zich aan- en uitkleden plaatsvinden in publiek, behalve in het geval van een
ongeval geconstateerd door de dienstdoende arts of de afgevaardigde van de Medische Commissie. (Cf.
t.126, t.158-162, t.165, t.170).

Reservemateriaal
t.117
De schermers moeten zich aanbieden op de piste, om hun gevechten te betwisten, met twee reglementaire wapens (één reservewapen), twee reglementaire fil de corps (één reserve) en twee reglementaire maskerkabels (één reserve) in perfecte staat om te functioneren.(Cf. t.71, t.158-162, t.165,
t.170)
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Appel
t.118
Voor aanvang van de poule, het ploegenontmoeting of de gevechten in de rechtstreekse uitschakeling (individueel of per ploeg):
1. Als, 10 minuten voor het opkomen op de piste op het aangegeven uur van aanvang van de poule of de
ploegenontmoeting of voor de aanvang van de gevechten in de rechtstreekse uitschakeling (Cf. t.66.1),
een individuele schermer of een voltallige ploeg zich niet aanbiedt bij het eerste appel van de
scheidsrechter, zal de individuele schermer of de ploeg uitgeschakeld zijn.
2. Een ploeg wordt als voltallig beschouwd op het moment dat minstens drie schermers present zijn. (Cf.
o.97)
3. Enkel de ploegleden (de schermers, de ploegkapitein en een trainer, Cf. t.132.1) mogen deelnemen die
present zijn bij het eerste appel van de scheidsrechter, 10 minuten voor het aangegeven uur voor de
aanvang van deze ploegenontmoeting, aan dit ploegenontmoeting.
t.119
In de loop van de individuele wedstrijd of wedstrijd per ploeg:
Als in de loop van de wedstrijd (individueel of per ploeg), bij aanmaning door de scheidsrechter, de
schermer zich niet aanbiedt op de piste klaar om te schermen:
a) wordt de niet-presente schermer of het niet-presente ploeglid gesanctioneerd met een GELE KAART;
b) een tweede appel wordt gedaan, op één minuut interval na het eerste appel, gevolgd door een RODE
KAART voor de niet-presente schermer of het niet-presente ploeglid;
c) een derde en laatste appel wordt gedaan, op één minuut interval na het tweede appel, gevolgd door de
uitschakeling uit de wedstrijd van de niet-presente schermer in de individuele competitie of de volledige
ploeg in de ploegencompetitie.

Opgave
t.120
Als een schermer een gevecht opgeeft door de piste te verlaten (Cf. t.23.6), wordt hij bestraft volgens
de sancties bepaald in de artikelen t.158-162, t.165, t.170.

Manier van schermen
t.121
1. De schermers zullen loyaal en strikt volgens de regels van het voorliggend Reglement strijden. Iedere
inbreuk op deze regels brengt voor de schermers de hierna bepaalde sancties met zich mee (Cf. t.158162, t.170).
2. Elk gevecht moet een hoffelijk en loyaal karakter bewaren. Iedere abnormale handeling (flèche die
eindigt in het ruw aanlopen tegen de tegenstander (“bousculade”), slordig spel, abnormale verplaatsingen, bruut toegebrachte slagen of steken, slagen toegebracht met de kom, treffer toegebracht
tijdens of na een val) of anti-sportief gedrag zijn uitdrukkelijk verboden (Cf. t.158-162, t.170). In het
geval van een dergelijke fout zal de door de schermer in fout eventueel toegebrachte treffer geannuleerd
worden.

Groeten
t.122
Voor aanvang van het gevecht moeten de twee schermers de schermgroet brengen aan de tegenstander, de scheidsrechter en het publiek. Zo ook, op het moment dat de laatste treffer is toegebracht, is het
gevecht pas afgelopen op het moment dat de twee schermers hun tegenstander, de scheidsrechter en
het publiek hebben gegroet. Ze dienen hiertoe onbeweeglijk te blijven gedurende de beslissing van de
scheidsrechter, zich te plaatsen op de stellinglijn en overgaan tot de schermgroet en de hand drukken van de tegenstander eens de beslissing gegeven is. Indien één of beide schermers weigeren deze
regel te respecteren, legt de scheidsrechter hem/hen de sancties op bepaald voor de fouten van de 4de
groep (Cf. t.158-162, t.169, t.170).
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Sportieve geest
t.123
Tijdens of op het einde van het gevecht, zelfs als de schermer de piste reeds verlaten heeft, wordt elke
daad tegen de sportieve geest, zoals het gewelddadig of op een gevaarlijke manier gooien van zijn
masker (of ieder ander deel van zijn uitrusting), gesanctioneerd zoals bepaald in artikel t.169. (Cf.
t.108, t.109)

Non-combativité (gebrek aan strijdlust)
t.124
Er is sprake van non-combativité (gebrek aan strijdlust) wanneer er tijdens het gevecht gedurende één
minuut geen treffer of geen treffer buiten het geldige trefvlak is.
Indien één of beide schermers non-combativité (gebrek aan strijdlust) toont / tonen, geeft de scheidsrechter onmiddellijk het bevel “Halte!”. (dit betekent dat schermers niet meer vroegtijdig mogen groeten en
dus doorschermen tot het begin van de pauze! Indien ze toch vroegtijdig stoppen dient de scheidsrechter
de match te onderbreken en de schermers informeren dat, als ze voortdoen, ze zullen gestraft worden
conform aan t.112 (weigeren te gehoorzamen).
1. Individuele wedstrijd – directe uitschakeling
Indien er, voor de eerste keer, een minuut van non-combativité (gebrek aan strijdlust) is, sanctioneert de
scheidsrechter één of beide schermers met gele P-kaart als volgt:
a)
b)

Indien beide schermers een gelijke score hebben (ex æquo): de scheidsrechter sanctioneert
beide schermers met een gele P-kaart
Indien beide schermers geen gelijke score hebben: de scheidsrechter sanctioneert de schermer met de laagste score met een gele P-kaart

Indien er, voor de tweede en derde keer, een minuut van non-combativité (gebrek aan strijdlust) is,
sanctioneert de scheidsrechter één of beide schermers met rode P-kaart als volgt:
(Men kan NOOIT een rode P-kaart aan een schermer geven zonder dat deze schermer voordien een
gele P-kaart heeft gekregen. Dit wordt duidelijk gemaakt in de FAQ t.124, die we u zeker aanraden om te
lezen!)
c)
d)

Indien beide schermers een gelijke score hebben (ex æquo): de scheidsrechter sanctioneert
beide schermers met een rode P-kaart
Indien beide schermers geen gelijke score hebben: de scheidsrechter sanctioneert de schermer met de laagste score met een rode P-kaart

Na het uitdelen van de rode P-kaart (maar ook van de gele!!!!), schermen de schermers verder tot het
einde van de periode waarin de rode P-kaart is uitgedeeld.
Indien er, voor de vierde keer, een minuut van non-combativité (gebrek aan strijdlust) is, krijgt/krijgen de
schermer/schermers die al 2 rode P-kaarten ontving(en) een zwarte P-kaart.
Indien beide schermers een gelijke score hebben (ex æquo) en beide gelijktijdig een zwarte P-kaart krijgen, dan wint de schermer met het betere FIE klassement de match. (op FIE toernooien, op andere toernooien is dit afhankelijk van het type toernooi zelf. Voor de toernooien in België nodigen we u uit om de
meest recentste beslissing en toepassing te raadplegen op de website van de KBFS.)

2. Wedstrijd per ploeg
Indien er voor de eerste keer een minuut van non-combativité (gebrek aan strijdlust) is, sanctioneert de
scheidsrechter één of beide ploegen met gele P-kaart als volgt:
a)
Indien beide ploegen een gelijke score hebben (ex æquo): de scheidsrechter sanctioneert
beide ploegen met een gele P-kaart
b)
Indien beide ploegen geen gelijke score hebben: de scheidsrechter sanctioneert de ploeg
met de laagste score met een gele P-kaart
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Indien er voor de tweede en derde keer een minuut van non-combativité (gebrek aan strijdlust) is, sanctioneert de scheidsrechter één of beide ploegen met rode P-kaart als volgt:
(Men kan NOOIT een rode P-kaart aan een ploeg geven zonder dat deze ploeg voordien een gele P-kaart
heeft gekregen.)
a)
b)

Indien beide ploegen een gelijke score hebben (ex æquo): de scheidsrechter sanctioneert
beide ploegen met een rode P-kaart
Inden beide ploegen geen gelijke score hebben: de scheidsrechter sanctioneert de ploeg
met de laagste score met een rode P-kaart

Na het uitdelen van de rode P-kaart (maar ook van de gele!!!!), schermen de schermers verder tot het einde
van de periode waarin de rode P-kaart is uitgedeeld.
Indien er voor de vierde keer een minuut van non-combativité (gebrek aan strijdlust) is, krijgt/krijgen de
ploeg/ploegen die al 2 rode P-kaarten ontving(en) een zwarte P-kaart.
Een ploeg die een zwarte P-kaart krijgt, kan de reserve schermer inschakelen, indien er één is en indien er
voordien nog geen andere vervanging gebeurd is, noch voor tactische, noch voor medische redenen. Indien
er een vervanging gebeurd wegens een zwarte P-kaart, is het onmogelijke een andere vervanging te doen,
zelfs voor medische redenen.
Indien er geen vervanging mogelijk is na het toewijzen van een zwarte P-kaart (omdat er geen reserve
schermer is of de reserve schermer is al eerder gebruikt is), verliest de gesanctioneerde ploeg de ontmoeting.
Indien beide ploegen een gelijke score hebben (ex æquo) hebben en beiden gelijktijdig een zwarte P-kaart
krijgen, dan wint de ploeg met het betere FIE klassement de ontmoeting. (op FIE toernooien, op andere toernooien is dit afhankelijk van het type toernooi zelf. Voor de toernooien in België nodigen we u uit om de
meest recentste beslissing en toepassing te raadplegen op de website van de KBFS.)
3. Voor de individuele wedstrijden en de wedstrijden per ploeg
a)

b)

c)

d)

De ontvangen gele P-kaarten (waarschuwing) en rode P-kaarten (straftreffer) tijdens een gevecht of een ontmoeting zijn enkel geldig voor het lopende gevecht of ontmoeting. Deze
sancties zijn niet overdraagbaar naar het volgende gevecht of ontmoeting.
De zwarte P-kaart diskwalificeert voor herhaaldelijk non-combativité (gebrek aan strijdlust).
In dit geval is de schorsing van 60 dagen niet van toepassing en de gesanctioneerde schermer of ploeg behoudt zijn/hun positie in het klassement evenals de behaalde punten tot het
moment van de diskwalificatie.
De scheidsrechter moet deze gele P, rode P en zwarte P-kaarten apart invullen op het wedstrijdblad. De sancties toegebracht door non-combativité (gebrek aan strijdlust) zijn niet cumulatief met de andere ontvangen sancties (er wordt dus duidelijk een onderscheid gemaakt
tussen gewone kaarten en P-kaarten).
Bij de individuele wedstrijden en de wedstrijden per ploeg, indien, op het einde van de reglementaire tijd er is gelijkstand is, dan zijn artikelen t.40.3 en t.41.5 van toepassing (als er dan
ook geen treffer valt (dus eigenlijk opnieuw 1 minuut zonder treffen) wordt er natuurlijk geen
non-combativité gegeven!)

Masker
t.125
De schermer moet op of buiten de piste zijn masker ophouden tot aan het bevel “Halte!” gegeven door
de scheidsrechter. Hij mag in geen enkel geval tussenkomen bij de scheidsrechter alvorens deze zijn
beslissing heeft genomen (Cf. t.158-162, t.165, t.170)
t.126
……………………
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Verkondiging Overwinnaar
t.127
De scheidsrechter brengt, op het einde van het treffen, de twee schermers samen om hen de score, die
hij zal overmaken aan de Directoire Technique (DT), helder mee te delen. Hij moet helder aankondigen:
“Monsieur X a gagné sur Monsieur Y par le score de … “ (Mijnheer X heeft gewonnen van Mijnheer
Y met een score van …)

Zijn kansen verdedigen
t.128
De schermers moeten hun persoonlijke kansen sportief verdedigen tot op het einde van de wedstrijden teneinde het best mogelijke klassement te behalen, zonder een treffer te geven of te vragen aan
eender wie (Cf. t.158-162, t.169, t.170).

De delegatieleider
t.129
Bij iedere wedstrijd worden de schermers met eenzelfde nationaliteit geleid door een delegatieleider
(schermer of niet), verantwoordelijk ten overstaan van de Directoire Technique (DT) en het Organisatiecomité voor de tucht, het gedrag en de sportieve ingesteldheid van de schermers van zijn delegatie.

De ploegkapitein
t.130
Bij de ploegenwedstrijden heeft enkel de ploegkapitein het recht om tussen te komen bij de scheidsrechter en/of de arbitrageafgevaardigden om met hem/haar alle kwesties van technische orde te regelen
of klachten te formuleren. De procedure voor klachten is bepaald door de artikelen t.172 - t.175.
De ploegleden die zich strikt zullen gevoegd hebben naar zijn beslissingen zullen niet verantwoordelijk
kunnen worden genomen ten overstaan van de bevoegde instanties. Desalniettemin blijven ze persoonlijk verantwoordelijk voor alle door hen gestelde handelingen buiten de tussenkomst van hun ploegkapitein en voor alle inbreuken door hen begaan in overtreding met de bepalingen in voorliggend Reglement

De trainers, verzorgers en technici
t.131
1. Tijdens de rechtstreekse uitschakeling bij individuele wedstrijden is het de trainer van de schermers,
de verzorgers en de technici niet toegelaten zich te begeven in de nabijheid van de schermers. De
trainers hebben het recht om plaats te nemen binnen de wedstrijdzone op de door de organisatie aangeduide plaats.
2. De scheidsrechter mag, telkens hij het nodig acht, een persoon toestaan om tijdelijk bijstand te bieden
aan een schermer.
3. Iedere natie waarvan een schermer deelneemt aan de aan de gang zijnde ronde mag in totaal twee personen aanstellen die het recht hebben zich op te stellen in de nabijheid en aan de buitenzijde van de
omsluiting van de pistes, nabij een toegang. De organisatoren dienen de nodige inrichting te voorzien
voor deze personen.
t.132
Tijdens de ploegenwedstrijden moet er een plaats voorbehouden zijn voor de ploegleden. Enkel de
ploegkapitein en een trainer mogen zich met hun ploegschermers begeven binnen de ploegzone, die
goed moet zijn afgebakend.
1. Tijdens de ploegenontmoetingen moeten de ploegleden die niet schermen binnen de ploegzone,
voorbehouden voor hun ploeg, blijven.
2. Bij ploegenwedstrijden heeft niemand het recht de pistezone te betreden zonder toestemming van
de scheidsrechter. In geval van een dergelijke fout, zal de scheidsrechter aan de ploeg in fout de sancties opleggen bepaald in de artikelen t.158-162, t.165 en t.170. De waarschuwing opgelegd aan de
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ploeg is van kracht voor alle aflossingen van de ploegenontmoeting. Als een schermer, tijdens dezelfde
ploegenontmoeting, een andere fout van de 1ste groep begaat sanctioneert de scheidsrechter hem elke
keer met een RODE KAART.

De toeschouwers
t.133
De toeschouwers zijn er aan gehouden de goede orde van de wedstrijden niet te verstoren, niets te
doen dat de schermers of de scheidsrechter zou kunnen beïnvloeden, en diens beslissingen te respecteren zelfs als ze het er niet mee eens zijn. Zij moeten gehoorzamen aan de aanwijzingen die de
scheidsrechter nodig acht te geven (Cf. t.109-110, t.167-168, t.170).
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Hoofdstuk 2
DE TUCHTAUTORITEITEN EN HUN BEVOEGDHEDEN
Voorafgaande noot
t.134
De voorliggende bepalingen regelen slechts de tucht op de wedstrijdlocaties. In functie van de zwaarte
van de vastgestelde inbreuken, sluiten ze de toepassing van het tuchtreglement van de FIE (hoofdstuk
VII van de statuten van de FIE), dat voorliggende bepalingen aanvult of, in voorkomend geval, er op voorgaat, niet uit.

Rechtsprekende organen
t.135
De bevoegde tuchtautoriteiten zijn de volgende:
- De scheidsrechter (Cf. t.137)
- De afgevaardigde(n) van Arbitragecommissie
- De Directoire Technique (DT) (Cf. t.139, o.15 tot o.22)
- De waarneemer
- De Uitvoerende Commissie van het IOC tijdens de OS. (Cf. t.142)
- Het Bureau van de FIE (Cf. t.143.1/4, o.12)
- Het Uitvoerend Comité van de FIE (Cf. t.143.5)
- De Tuchtcommissie van de FIE en haar Tribunaal.
- Het Arbitragehof voor de Sport en het Internationaal Sporttribunaal (TAS).
Zie ook het Tuchtreglement van de FIE (Hoofdstuk VII van de statuten van de FIE).

Beginsel van rechtspraak
t.136
1. Ongeacht welke het rechtsprekend orgaan is dat een beslissing heeft genomen, zal deze ontvankelijk
zijn voor een eventueel “beroep” voor een hogere rechtspraak, maar slechts voor één enkel beroep.
2. Geen enkele beslissing mag worden herzien op het moment dat ze “in feite“ genomen is (Cf. t.172).
3. Een beroep tegen een beslissing is slechts opschortend op voorwaarde dat er zonder uitstel kan geoordeeld worden.

Scheidsrechter
t.137
1. De scheidsrechter is niet enkel bevoegd voor de leiding van het gevecht, het beoordelen van de treffers
en de keuring van het materiaal, hij is er ook mee belast de orde te doen respecteren in de loop van de
gevechten die hij leidt. (Cf. t.47.2.i)
2. In de hoedanigheid van hoofdleider van het gevecht en beoordelaar van de treffers, mag hij, in overeenstemming met het Reglement, de schermers bestraffen, hetzij door weigering hen een daadwerkelijk
toegebrachte treffer op hun tegenstander toe te kennen, hetzij door hen een niet daadwerkelijk door hen
ontvangen treffer op te leggen, hetzij door hen uit te sluiten van de wedstrijd waar zij als scheidsrechter
optreden. Dit alles, geval per geval, na of zonder waarschuwing. In deze materie, en als hij “in feite”
heeft geoordeeld, zijn zijn beslissingen onherroepelijk. (Cf. t.172)
3. Krachtens het recht op rechtspraak dat hij heeft over alle personen die deelnemen aan de wedstrijd
waar hij als scheidsrechter optreedt, of deze bijwonen, mag hij evenzeer aan de Directoire Technique
(DT) de uitzetting, uit de wedstrijdlocatie waar de competitie doorgaat, voorstellen van toeschouwers,
verzorgers, trainers en andere begeleiders van de schermers. (Cf. t.158-162, t.167, t.168, t.170)
4. Ten slotte mag hij aan de Directoire Technique (DT) iedere andere sanctie die hij verdiend acht voorstellen. (uitsluiting van de volledige competitie, schorsing of diskwalificatie) (Cf. t.97.3).
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t.138
De Afgevaardigde van de Scheidsrechterscommissie of de Waarnemer (indien er geen Afgevaardigde is) is het beroepsorgaan voor de beslissingen van de scheidsrechter.

De Directoire Technique (DT) bij officiële FIE-competities (Cf. o.15 tot o.22)
t.139
1. De Directoire Technique (DT), de arbitrageafgevaardigden of de waarnemer hebben rechterlijke bevoegdheid over alle schermers die deelnemen aan de competitie die door hen geleid wordt en over alle
personen die ze bijwonen.
2. Indien nodig kunnen zij uit eigen beweging tussenkomen bij alle conflicten.
3. Zij moeten evenzeer de orde en tucht doen respecteren in de loop van de competitie en mogen sanctioneren volgens het reglement.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de Directoire Technique (DT) om verslag over te maken aan de zetel
van de FIE over de tuchtsancties uitgesproken tijdens de wedstrijden en zo ook over de eventuele verzoeken tot blaam, schorsing, uitbreiding van straf, schrapping en cassatieberoepen.
5. De Directoire Technique (DT) brengt alle sancties uitgesproken in laatste aanleg, of uitgesproken onder
niet opschortend beroep, ten uitvoer. (Cf. t.136)
t.140
De beslissingen van de Directoire Technique (DT), de arbitrageafgevaardigden of de waarnemer, genomen uit eigen beweging of ambtshalve (in eerste instantie) zijn ontvankelijk voor beroep bij de Tuchtcommissie van de FIE.
t.141
Alle beslissingen van de Directoire Technique (DT), de arbitrageafgevaardigden of de waarnemer zijn
onmiddellijk uitvoerbaar. Geen enkel beroep schort de beslissing op tijdens de competitie.

De Uitvoerende Commissie van het I.O.C. op de Olympische Spelen
t.142
De Uitvoerende Commissie van het I.O.C. neemt beslissingen, in laatste aanleg, in ieder geschil dat zich
voordoet tijdens de Olympische Spelen en dat niet van technische aard is. Ze komt tussen, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een Nationaal Olympisch Comité, de FIE of het Organisatiecomité.

FIE – Bureau, Tuchtcommissie, Uitvoerend Comité, Internationaal Sporttribunaal
(TAS)
t.143
1. Alle tuchtzaken doorgestuurd naar de FIE door een Nationale Federatie, een Directoire Technique (DT)
of ieder bevoegd orgaan ter gelegenheid van een officiële FIE-competitie zijn gericht aan het Bureau van
de FIE. Dit maakt ze over aan het bevoegde orgaan.
2. De Tuchtcommissie van de FIE is het rechtsprekend orgaan van de FIE dat, binnen de grenzen van de
terreinen beheerd door de FIE, beslissingen neemt over alle tuchtzaken waarin verwezen wordt naar de
FIE en oordeelt over elk beroep tegen de beslissingen van de Directoire Technique (DT), de afgevaardigde van de Scheidsrechterscommissie of de waarnemer (indien er geen afgevaardigde is).
3. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) oordeelt over elk beroep tegen een beslissing van een Tribunaal
van de Tuchtcommissie.
4. In dringende gevallen kan het Bureau van de FIE, in overeenstemming met het Tuchtreglement. voorlopige administratieve maatregelen, tot schorsing van de vergunning van de te berechten persoon, nemen.
5. Het Uitvoerend Comité verzekert de naleving en de uitvoering van de beslissingen van de Tuchtcommissie.
Zie het Tuchtreglement van de FIE (Hoofdstuk VII van de Statuten van de FIE).
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Hoofdstuk 3
DE SANCTIES
Categorieën
t.144
Er zijn kenmerkende categorieën van sancties die van toepassing zijn voor de verschillende soorten fouten (Cf. t.158).
1. Sancties voor gevechtsfouten, die van toepassing zijn op gevechtsfouten en die zijn:
- terreinverlies,
- de weigering tot homologatie van een werkelijk toegebrachte treffer,
- de toekenning van een niet daadwerkelijk ontvangen treffer,
- de uitsluiting uit de wedstrijd.
2. De tuchtsancties, die van toepassing zijn op fouten tegen de orde, de tucht of de sportieve geest en
die zijn:
- de toekenning van een niet daadwerkelijk ontvangen treffer,
- de uitsluiting uit de wedstrijd,
- de uitsluiting uit het tornooi,
- de uitzetting uit de wedstrijdlocatie,
- de diskwalificatie,
- de blaam,
- de boete,
- de tijdelijke schorsing,
- de schrapping.
t.145
1. Al deze sancties mogen worden opgelegd door de bevoegde autoriteiten bij een competitie – de
scheidsrechter en de Directoire Technique (DT) – met uitzondering van de schrapping.
2. De tijdelijke schorsing mag worden opgelegd door die autoriteiten enkel in het geval van weigering
van de groet (Cf. t.122, t.170).
Zie het Tuchtreglement van de FIE (Hoofdstuk VII van de Statuten van de FIE).
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Sancties voor gevechtsfouten
t.146
……………………

Weigering tot homologatie van een daadwerkelijk toegebrachte treffer
t.147
Hoewel werkelijk zijn tegenstander getroffen te hebben op geldig trefvlak, kan een schermer zich deze
treffer ontzegd zien, hetzij omdat hij niet werd toegebracht binnen de tijd voorbehouden voor het gevecht, hetzij omdat de schermer de grenzen van het terrein overschreden heeft, hetzij ingevolge een ondeugdelijkheid in de apparatuur, hetzij omdat deze treffer gepaard ging met gewelddadigheden, hetzij
omwille van eender welk ander geval bepaald in het Reglement (Cf. t.25.2, t.28.2, t.29, t.33.2/4, t.44.2,
t.73, t.80, t.89.2, t.93.1, t.94, t.95, t.96.3, t.99.1/2, t.106, t.121.2, t.137.2, t.161, t.170)

Toekenning van een niet daadwerkelijk ontvangen treffer
t.148
Een schermer kan zich bestraft zien met een treffer die hij niet daadwerkelijk heeft ontvangen, hetzij
ingevolge het verlaten van de piste door het overschrijden van de achtergrens (Cf. t.34), hetzij ingevolge
een fout die de tegenstander verhinderd heeft te schermen (een flèche waarbij de schermer ruw aanloopt
tegen de tegenstander (“bousculade”), tussenkomst van de ongewapende hand, etc.) (Cf. t.137.2,
t.162.1/2, t.165, t.166, t.167.1, t.170).

Uitsluiting
t.149
1. De schermer die tijdens het schermen bepaalde gewelddadigheden of wraakzuchtige acties ten overstaan van zijn tegenstander begaat, evenals diegene die niet loyaal zijn kansen verdedigt of die voordeel haalt uit doorgestoken kaart met zijn tegenstander, kan zich uitgesloten zien van de wedstrijd.
2. De schermer uitgesloten van een wedstrijd kan niet meer verder deelnemen aan deze wedstrijd, zelfs als
hij gekwalificeerd is voor de volgende fase. Hij verliest het recht op zijn individueel klassement en het
geheel van schermers na hem geklasseerd stijgt één plaats in de resultaten van de competitie. In voorkomend geval worden de twee derdes gescheiden op basis van hun klassement bij de samenstelling
van de tableau. In ieder geval mogen enkel die schermers die punten hebben behaald tijdens de competitie één plaats stijgen in de resultaten van de competitie.
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Tuchtsancties
Uitsluiting uit de wedstrijd
t.150
1. De uitsluiting uit een wedstrijd kan evenzeer worden uitgesproken voor een tuchtfout. (het zich niet aanbieden op de piste, niet conforme wapens, een laakbare houding ten overstaan van een official, etc.)
2. De gevolgen van die uitsluiting voor die schermer zijn dezelfde als deze vastgelegd in artikel t.149 hierboven.

Uitsluiting uit de wedstrijdlocatie of uit het tornooi
t.151
1. Een schermer uitgesloten uit het tornooi zal niet meer toegelaten worden om deel te nemen aan eender
welke wedstrijd van het tornooi, niet op hetzelfde wapen, niet op een ander wapen.
2. Wanneer een sanctie opgelegd wordt aan een ploeg moet het geval van elk van de ploegleden individueel onderzocht worden en een ploeglid zou, naargelang het geval, onderwerp kunnen zijn van andere tuchtmaatregelen dan deze toegepast op de overige ploegleden (Cf. t.130).
t.152
Alle deelnemers en alle niet schermende aanwezigen (trainers, verzorgers, technici, begeleiders, officials, toeschouwers) kunnen onderwerp vormen van een uitzetting die voor gevolg heeft dat hen de toegang verboden wordt tot de wedstrijdlocatie waar de wedstrijd of het tornooi doorgaat, gedurende de
duur ervan (Cf. t.133, t.137.3, t.170). Deze maatregel kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling
van wie dan ook.

Diskwalificatie
t.153
1. De diskwalificatie van een schermer brengt niet noodzakelijkerwijs zijn schorsing of zijn schrapping met
zich mee, als hij ter goeder trouw is. Een vraag voor een aanvullende sanctie wegens frauduleuze intenties kan desalniettemin worden ingeleid tegen die schermer.
2. Een ploeg die een gediskwalificeerde schermer heeft ingezet deelt noodzakelijkerwijs het lot van die
schermer en is evenzeer gediskwalificeerd.
3. De gevolgen van deze diskwalificatie zijn dezelfde als voor de uitsluiting uit de wedstrijd (Cf. t.149).

Blaam
t.154
In de gevallen die geen strengere tuchtsanctie rechtvaardigen kan de schermer of de official gesanctioneerd worden met een blaam.
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Tijdelijke schorsing
t.155
1. Een geschorste schermer mag niet meer deelnemen aan geen enkele officiële FIE-wedstrijd tijdens de
duur van zijn schorsing.
2. Iedere andere geschorste persoon zal zijn functies niet meer mogen uitoefenen binnen de beperkingen
in tijd en locatie vastgelegd voor die schorsing.

Schrapping
t.156
De schrapping brengt dezelfde gevolgen met zich mee als de schorsing, maar ten definitieve titel.

Openbaarmaking van de sancties
t.157
1. De Directoire Technique (DT) is er aan gehouden de genomen sancties tijdens de wedstrijd, en hun motiveringen, zonder vertraging te communiceren aan de zetel van de FIE (Cf. t.139.4).
2. Op de Olympische Spelen moet de Directoire Technique (DT) het I.O.C. inlichten via het Organisatiecomité.
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Hoofdstuk 4
DE SANCTIES EN DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEDEN
Aard van de sancties
t.158
Er bestaan drie soorten sancties toepasbaar in de gevallen voorkomend in de tabel van het artikel t.170.
Op het moment dat een scheidsrechter een schermer moet bestraffen die meerdere fouten begaat op
hetzelfde moment, zal hij eerst de minst zware fout bestraffen.
t.159
De sancties zijn cumulatief en geldig voor het gevecht met uitzondering van deze vertaald door een
ZWARTE KAART, wat een uitsluiting uit de wedstrijd betekent, schorsing voor de rest van het tornooi en
de volgende 60 dagen van het lopende of het volgende seizoen of beide (Cf. t.169.2) (1 september Wereldkampioenschappen Junioren en 1 september Wereldkampioenschappen Senioren).
t.160
Daarentegen, een ploeg uitgesloten van een tornooi ingevolge een ZWARTE KAART opgelegd aan één
van haar ploegleden is niet als dusdanig uitgesloten als ploeg van de volgende wedstrijden, maar ze
mag de gesanctioneerde schermer niet selecteren.
t.161
Bepaalde fouten kunnen de annulering met zich meebrengen van de treffer toegebracht door de schermer in fout. Tijdens het gevecht worden enkel de treffers geannuleerd die verband houden met de
fout (Cf. t.170).
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t.162
De sancties zijn de volgende:
1.

De waarschuwing, vertaald door een GELE KAART met dewelke de scheidsrechter de schermer in
fout aanduidt. De schermer weet dan dat iedere nieuwe fout van zijn kant een straftreffer met zich
meebrengt.

2.

De straftreffer, vertaald door een RODE KAART met dewelke de scheidsrechter de schermer in
fout aanduidt. Een treffer wordt toegevoegd aan de score van zijn tegenstander en brengt, indien
het de laatste treffer betreft, het verlies van het gevecht met zich mee. Daar bovenop kan elke
RODE KAART enkel gevolgd worden door een andere RODE KAART of een ZWARTE KAART,
afhankelijk van de aard van de nieuwe fout (Cf. t.170).

3.

De uitsluiting van de wedstrijd, schorsing voor de rest van het tornooi en de volgende 60 dagen van het lopende of komende seizoen, vertaald door een ZWARTE KAART met dewelke de
scheidsrechter de schermer in fout aanduidt.

4.

De uitzetting uit de wedstrijdlocatie (iedere persoon die de orde verstoort)

t.163
Alle waarschuwingen (GELE KAARTEN), straftreffers (RODE KAARTEN) en uitsluitingen (ZWARTE
KAARTEN), evenals de groep waartoe ze behoren, moeten vermeld worden op het wedstrijdblad,
het pouleblad of het blad van de ploegenontmoeting.

Bevoegdheid
t.164
De fouten en hun sancties, vermeld in de verschillende artikelen van het Reglement zijn samengevat in
de tabel van artikel t.170. Ze zijn onderverdeeld in vier groepen (Cf. t.165 tot t.169). Alle sancties vallen
onder de bevoegdheid van de scheidsrechter, al blijft een ambtshalve tussenkomst van de Directoire Technique (DT) steeds mogelijk (Cf. t.139.1/2/3).

59

FIE - Technisch Reglement - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

Fouten van de 1ste groep
t.165
In de 1ste groep wordt de eerste inbreuk, ongeacht welke de fout is, gesanctioneerd met de GELE
KAART (waarschuwing). Als de schermer, in hetzelfde gevecht, dezelfde of een andere fout van
deze groep begaat, sanctioneert de scheidsrechter hem, iedere keer, met een RODE KAART (straftreffer). Als de schermer in fout reeds bestraft werd met een RODE KAART ingevolge een fout van de
2de of de 3de groep, krijgt hij een nieuwe RODE KAART vanaf de eerste inbreuk ressorterend onder de 1ste groep.

Fouten van de 2de groep
t.166
In de 2de groep wordt elke fout, vanaf de eerste inbreuk, gesanctioneerd met de RODE KAART (straftreffer).

Fouten van de 3de groep
t.167
1. In de 3de groep wordt een eerste inbreuk gesanctioneerd met de RODE KAART, wat een straftreffer
betekent (dit zelfs als de schermer in fout reeds een RODE KAART ressorterend onder de 1ste of
de 2de groep heeft gekregen).
2. Als de schermer, in het zelfde gevecht, dezelfde of een andere fout van deze groep begaat, sanctioneert de scheidsrechter hem met een ZWARTE KAART: uitsluiting uit de wedstrijd, schorsing voor de
rest van het tornooi en de 2 volgende maanden van het lopende of het volgende seizoen (1 oktober Wereldkampioenschappen Junioren en 1 januari Wereldkampioenschappen Senioren).
t.168
Voor elke persoon die de orde buiten de piste verstoort is er:
1.

bij de eerste inbreuk, een waarschuwing vertaald door een GELE KAART, geldig voor de volledige competitie, die moet vermeld worden op het wedstrijdblad en geregistreerd door de Directoire Technique (DT).

2.

bij de tweede inbreuk tijdens dezelfde competitie, de ZWARTE KAART.

3.

In de zwaarste gevallen betreffende ordeverstoring op de piste en buiten de piste kan de
scheidsrechter de persoon in fout onmiddellijk uitsluiten of uitzetten.

Fouten van de 4de groep
t.169
1. In de 4de groep wordt de eerste inbreuk gesanctioneerd met de ZWARTE KAART: uitsluiting uit de
wedstrijd of het tornooi, schorsing voor de rest van het tornooi en de volgende 60 dagen van het lopende of het volgende seizoen of beide (1 september Wereldkampioenschappen Junioren en 1 september Wereldkampioenschappen Senioren). Daarentegen, een ploeg uitgesloten van een tornooi ingevolge een ZWARTE KAART opgelegd aan één van haar ploegleden is niet als dusdanig uitgesloten als
ploeg van de volgende wedstrijden, maar ze mag de gesanctioneerde schermer niet selecteren.
2. Bovendien moet elke ZWARTE KAART toegekend bij een FIE competitie, of bij een competitie georganiseerd door eender welke confederatie die de disciplinaire code van de FIE onderschrijft, binnen de 10
dagen gesignaleerd worden aan de Voorzitter van de FIE. Hij zal inschatten of de ernst van de inbreuk
het doorzenden van het beknopte verslag door de supervisor van de FIE, of de Directoire Technique
(DT), aan de voorzitter van de Juridische Commissie, met de vraag de Tuchtcommissie in te roepen om
te bepalen of andere sancties dan die opgelegd bij de competitie moeten worden opgelegd, rechtvaardigt.

60

FIE - Technisch Reglement - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

De fouten en hun sancties
t.170
Deze tabel is enkel een samenvatting en vervangt de dwingende tekst van de artikelen niet. In geval van
twijfel is het noodzakelijk de officiële tekst van het artikel te raadplegen.

FOUTEN

0.1

Het ontbreken van de naam en nationaliteit op de
rug, Het ontbreken van het nationaal logo of het nationaal schermtenue indien verplicht, op WK's en
WB's ploeg en Zonetornooien per ploeg.

ARTIKELEN

SANCTIES

t.74

Ontbreken van de naam en nationaliteit op de rug.
Ontbreken van de nationale logo of de nationale
schermtenue.

0.2

Het ontbreken van de naam op de rug
ingevolge een wissel van een niet-conform geleidend vest

t.75

0.3

Het zich niet aanbieden bij het 1ste appel van
de scheidsrechter 10 min. voor het
aangegeven uur van opkomen op de piste voor
aanvang van de poule of de ploegenontmoeting of voor aanvang van de gevechten in de
rechtstreekse uitschakeling

t.118

0.4

Het zich niet aanbieden op de piste klaar om te
schermen bij aanmaning door de
scheidsrechter, na 3 appels (oproepen) met 1
minuut interval

t.119

0.5

Non-combativité (gebrek aan strijdlust): de opgelegde sancties worden kenbaar gemaakt
door specifieke “P”-kaarten dat niet cumuleerbaar zijn met andere sancties.

t.124
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Uitschakelen
uit de competitie

1ste appel

2de appel

GEEL

ROOD

1ste keer
P-Geel

2de en 3de
keer
P-Rood

3de appel
uitschakeling
Vanaf de
4e keer
Bestraffing
P-Zwart

FIE - Technisch Reglement - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

1ste groep
1.1

De piste verlaten zonder toestemming

t.23.6

1.2

Corps à corps om een treffer te ontlopen (*)

t.25.2

1.3

De tegenstander de rug toekeren (*)

t.27.2

1.4

Het afdekken/substitueren van het geldig trefvlak (*)

t.29.2; t.30.1; t.79

1.5

Aanraken/vastgrijpen van het elektrisch
materiaal (*)

t.29.3

1.6

Zijwaarts buitengaan om een treffer te
ontlopen (*)

t.35.3

1.7

Ongerechtvaardigde onderbreking van het gevecht

t.43.2

1.8

Niet conform materiaal en schermtenue. Niet
respecteren van de normen voor de buiging
van de kling. Ontbreken van een reglementair
reservewapen of reserve fil de corps

t.71; t.72; t.73.1.a;
t.117

1.9

Het wapen op de piste laten rusten om het
weer recht te buigen

t.76.2; t.90.2;
t.96.5

1.10

Floret en Degen: de punt drukken of slepen
op de geleidende mat

t.76.2; t.90.2

1.11

Contact van het wapen met geleidend vest (*)

1.12

Sabel: treffer toegebracht met de kom (*),
voorwaartse kruispas, flèche en elke
voorwaartse beweging waarbij de benen of
de voeten gekruist worden (*)

t.96.3; t.101.5

1.13

Weigeren te gehoorzamen

t.108; t.112

1.14

Niet conforme haartooi

t.115.2

1.15

Ruw aanlopen tegen de tegenstander (“Bousculade”) (*), rommelig spel (*), afnemen van
het masker voor het bevel "Halte!"; zich aanen uitkleden op de piste

t.116; t.121.2;
t.125; t.126

1.16

Abnormale verplaatsingen (*);
bruut toegebrachte slag of steek of treffer
toegebracht tijdens en na een val (*)

t.121.2

1.17

Ongegronde klacht: in twijfel trekken van een
feitelijke beslissing van de scheidsrechter.

t.172; t.173; t.174

1.18

Binnendringen in de pistezone zonder toestemming van de scheidsrechter (+)

t.132.2

1.19

Floret: Inversie van de schouderlijn (*)
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2de groep
2.1

Gebruik van de ongewapende arm of
hand (*)

t.29; t.30

2.2

Vragen van een onderbreking onder voorwendsel van een niet-erkend letsel of
kramp

t.45.3

2.3

Ontbreken van het controlemerk (*)

t.73.1.a

2.4

Het ontbreken van de naam en nationaliteit op de rug, ontbreken van het nationaal
logo indien verplicht, bij competities van
de WB Senioren individueel en Zonekampioenschappen Senioren individueel.

t.74

2.5

Treffer moedwillig geplaatst op oppervlak
buiten de tegenstander (*)

t.55.2

2.6

Gewelddadige, gevaarlijke of wraakzuchtige actie, slag met de kom of de knop (*)

t.121.2; t.147;
t.149.1

3de groep

2de fout

3de fout
e.v.

R
O
O
D

R
O
O
D

R
O
O
D

1ste maal

Schermer die de orde verstoort op de
piste. In de zwaarste gevallen kan de
scheidsrechter onmiddellijk een ZWARTE
KAART geven. (t.168)

t.108.2; t.109;
t.110; t.137.2

3.2

Oneerlijk gevecht (*)

t.121

3.3

Fout betreffende de publiciteit

code publiciteit

3.4

Iedere persoon die de orde buiten de piste
verstoort. In de zwaarste gevallen kan de
scheidsrechter onmiddellijk een ZWARTE
KAART geven. (t.168)

t.109; t.110;
t.111; t.132.2;
t.133;
t.137.3/4; t.168

3.5

Zich opwarmen of trainen zonder schermtenue of uitrusting conform het FIE-reglement gebruiken.

t.20.2

3.6

Anti-sportief gedrag

t.121.2

3.1

1ste fout

ROOD

GEEL

63

2de maal

Z
W
A
R
T

FIE - Technisch Reglement - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

4de groep

SANCTIE

4.1

Schermer uitgerust met een elektronisch communicatiemiddel dat toelaat communicatie te ontvangen tijdens het gevecht

t.64.6; t.68;
t.73.1.g

4.2

Fraude, nagemaakte of verplaatste merken van goedkeuring

t.73.1.c/d/e

4.3

Materiaal zodanig ingericht om het mogelijk te maken om
naar willekeur treffers te registreren of de piste-apparatuur
niet te doen functioneren

t.73.1.f; m.5.5.d

4.4

Weigering van een schermer om om het even welke schermer te ontmoeten, individueel of per ploeg, die reglementair
de wedstrijd heeft aangevat

t.113

4.5

Fout tegen de sportieve geest

t.121.2; t.122;
t.123; t.149.1

4.6

Weigering om de tegenstander, de scheidsrechter en het publiek te groeten, voor aanvang van het gevecht of na de laatste treffer

t.122

4.7

De tegenstander bevoordelen, profiteren van doorgestoken
kaart

t.128; t.149.1

4.8

Opzettelijke bruutheid

t.149.1

4.9

Doping

t.107
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UITLEG
(*)

Annulering van de treffer toegebracht door de schermer in fout

(+)

SPECIALE GELE KAART voor de volledige ploeg en geldig voor de volledige duur
van de ploegenontmoeting. Als een schermer binnen dezelfde ploegenontmoeting
een fout van de 1ste groep begaat zal de scheidsrechter hem telkens sanctioneren met
een RODE KAART.

GEEL

Waarschuwing geldig voor het gevecht. Als een schermer een fout van de 1ste groep
begaat na een RODE KAART te hebben gekregen - om welke reden ook – krijgt hij opnieuw een RODE KAART.

ROOD

Straftreffer

ZWART

P-kaarten
(t.124)

Uitsluiting uit de wedstrijd, schorsing voor de rest van het tornooi en de volgende 60
dagen van het lopende of komende seizoen (1 september WK junioren en 1 september
WK senioren)

Gele P-kaart (verwittiging), rode P-kaart (streftreffer), zwarte P-kaart (eventueel verlies
van de match of ontmoeting). In geval van een zwarte P-kaart zal de tijdelijke schorsing van 60 dagen niet van toepassing zijn en zal de gesanctioneerde schermer of
ploeg behoudt zijn/hun positie in het klassement evenals de behaalde punten tot op
het moment van de diskwalificatie.

65

FIE - Technisch Reglement - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

Hoofdstuk 5
PROCEDURE
Principe
t.171
De diverse sancties worden uitgesproken door de bevoegde organen die rechtvaardig oordelen, rekening houdend met de zwaarte van de fout en de omstandigheden waarin ze werd begaan (Cf. t.135,
t.158-162, t.176-178).

Klachten en beroepen
Tegen een beslissing van de scheidsrechter
t.172
1. Tegen geen enkele beslissing “in feite” van de scheidsrechter kan een klacht worden ingediend
(Cf. t.136.1/2, t.137.2), behalve voor zover toegestaan bij video-arbitrage bepaald in de artikelen o.105
en t.60-63.
2. Als een schermer dit principe schendt, door een beslissing “in feite” van de scheidsrechter tijdens het
gevecht in twijfel te trekken, zal hij bestraft worden volgens de voorschriften van het Reglement (Cf.
t.158-162, t.165, t.170). Maar als de scheidsrechter een formeel voorschrift van het Reglement miskent, of toepast op een wijze tegengesteld aan dit Reglement, is een klacht op grond hiervan ontvankelijk.
Een beslissing “in feite” omvat, zonder limitatief te zijn, elke beslissing genomen door de scheidsrechter ingevolge zijn analyse van de gebeurtenissen die zich voordoen op de piste, zoals de geldigheid
en voorrang van een treffer, of een schermer de zij- of achtergrens heeft overschreden of als het gedrag
van een persoon een fout vormt van de 3de of de 4de groep.
t.173
Deze klacht moet aanhangig worden gemaakt:
1. door de schermer bij individuele wedstrijden,
2. door de schermer of de ploegkapitein bij wedstrijden per ploeg,
zonder enige formaliteit, maar hoffelijk en onmiddellijk mondeling gericht aan de scheidsrechter en
voor elke beslissing over een volgende treffer.
t.174
Op het moment dat de scheidsrechter zijn mening aanhoudt, heeft de Afgevaardigde van de Scheidsrechterscommissie of de Waarnemer (als er geen afgevaardigde is) de bevoegdheid om te oordelen
in beroep (Cf. t.141). Als een dergelijk beroep als ongegrond wordt beoordeeld, zal de schermer de
sancties krijgen bepaald in de artikelen t.158-162, t.165, t.170.

Andere klachten en beroepen
t.175
De klachten, die niet gericht zijn tegen de beslissing van een scheidsrechter, moeten zonder uitstel
schriftelijk gericht worden aan de Directoire Technique (DT).
t.176
Indien de klacht gericht is tegen een beslissing initieel genomen door de Directoire Technique (DT) of
een officiële afgevaardigde van de FIE, moet deze gericht worden aan het Bureau van de FIE, conform
artikel 7.2 van de Statuten en artikel t.140.
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Beraadslaging
t.177
De beslissingen van de Directoire Technique (DT) worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij staking der stemmen.

Recidive
t.178
1. Als hij, voor de fouten tegen de sportieve geest, de orde of de tucht, voorafgaandelijk onderwerp is
geweest van een blaam, een uitsluiting, een diskwalificatie of een schorsing, is er sprake van recidive
als een schermer een nieuwe fout begaat, anders dan een inbreuk op de gevechtsregels, binnen een
termijn van twee jaar.
2. In geval van recidive zal de uitgesproken straf zijn:
a)

de uitsluiting uit de wedstrijd als de voorafgaandelijke straf een blaam was.
a) de diskwalificatie uit het tornooi, als de voorafgaandelijke straf een uitsluiting of de diskwalificatie uit een wedstrijd was.

Zie ook het Tuchtreglement van de FIE (Hoofdstuk VII van de Statuten van de FIE).
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