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Voorwoord van de vertaler
De bundel “Organisatieregels” is een heel omvangrijk deel van het FIE-reglement. Het beschrijft tot
in detail alles betreffende de organisatie en het verloop van de verschillende types internationale wedstrijden.
Tussen al die artikelen in staan slechts een paar artikelen die van nut zijn voor de nationale schermers en de scheidsrechters aan de piste.
Om het de lezer een stuk comfortabeler te maken - en een paar bomen te sparen - werd er bij deze
gefragmenteerde vertaling voor geopteerd om enkel die artikelen over te nemen die van belang zijn voor de
nationale schermer en de scheidsrechter aan de piste.
Wedstrijdorganisatoren en DT-leden wordt aangeraden de originele Franstalige tekst ter hand te nemen in afwachting van een integrale Vlaamse vertaling.
De originele nummering van de artikelen werd behouden. Als er stukken in een artikel zijn weggelaten wordt dit aangegeven met ‘ (...) ‘. Volledig weggelaten artikelen en hoofdstukken worden niet altijd extra
aangeduid.
De algemene principes die werden aangehouden bij de vertaling kan u terugvinden in het voorwoord
van bundel I.Technisch Reglement.
In december 2017 voerde de FIE een grondige herschikking door in de tekst. Voor het deel “Organisatieregels” is dit een hele verbetering gebleken. Er zit een meer logische structuur in het geheel. Een paar
artikelen zijn - terecht - verhuisd naar het deel Technisch Reglement. De omgekeerde beweging is blijkbaar
nog niet ingezet. Zo zou o.a. artikel t.55 ook beter geïntegreerd worden in dit deel.
Een overzicht van de totstandkoming van deze tekst, en de recente wijzigingen, vindt u hierna.
Waarbij wordt opgemerkt dat enkel de gewijzigde artikelen in de gefragmenteerde vertaling worden opgelijst.
Maart 2018,

---)--------------.
Nationale Arbitrage Commissie
arbitrage@fencing-belgium.be

3

FIE - Organisatieregels - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

INHOUDSTAFEL
Deel A - Algemene Regels voor de Competities
Hoofdstuk 1: INLEIDING
Toepassing
Competities
Criteria voor de Competities van de Wereldbeker
Hoofdstuk 2: TERMINOLOGIE

o.1 - 2
o.3
o.4
o.5 - 9

Hoofdstuk 3: ORGANEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE ORGANISATIE EN DE CONTROLE
Organisatiecomité
o.10
Bureau van de FIE
o.11
Controle door de FIE
o.12
Technische afgevaardigde van de FIE
o.13
Directoire Technique (DT)
o.14 - 17
Aanstelling van de afgevaardigden voor arbitrage, SEMI en de medische afgevaardigde o.18
De SEMI-afgevaardigden
o.19
De Arbitrageafgevaardigden
o.20
De medische afgevaardigden
o.21
De Supevisor
o.22 - 23
Arbitrage
o.24 - 26
Gespecialiseerd personeel
o.27
Materiaalkeuring
o.28
Hoofdstuk 4: LEEFTIJD VAN DE DEELNEMERS

o.29 - 30

Hoofdstuk 5: FINANCIËLE STRAFFEN EN BOETES

o.31

Deel B - Procedures voorafgaand aan de Competities
Hoofdstuk 1: PROGRAMMATIE

o.32 - 33

Hoofdstuk 2: UITNODIGINGEN

o.46 - 54

Hoofdstuk 3: INSCHRIJVINGEN

o.55 - 65

4

FIE - Organisatieregels - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

Deel C - Procedures tijdens de Competities
Hoofdstuk 1: FORMULES
Individuele wedstrijden
A. Algemene regels betreffende de pouleronde
B. Algemene regels betreffende de rechtstreekse uitschakeling
C. Gemengde Formule A - Wereldkampioenschappen Senioren,
Wereldbeker Senioren en Grand Prix
D. Gemengde Formule B - Wereldkampioenschappen Cadetten en Junioren,
en Wereldbeker Junioren
E. Formule C
Olympische Spelen
Regionale Spelen

o.66
o.67 - 75
o.76 - 82
o.83 - 88
o.89 - 94
o.95
o.96

Wedstrijden per ploeg
A. Wereldkampioenschappen Junioren en Senioren, Zonekampioenschappen
B. Wereldbeker Junioren en Senioren

o.97 - 99
o.100 -

102
C. Veteranen
D. Olympische Spelen

o.103
o.104

Hoofdstuk 2: Video-arbitrage

o.105

Hoofdstuk 3: Anti-doping
107

o.106 -

Deel D - Procedures na de Competities
Hoofdstuk 1: KLASSEMENT

o.108 - 109

Hoofdstuk 2: Grand Prix des Nations (“Grote Prijs der Naties”)

o.110

Bijlage A - Type Tableau voor 64 schermers voor de individuele competities
Bijlage B - Type Tableau voor rechtstreekse uitschakeling voor competities per
ploeg

5

FIE - Organisatieregels - versie december 2018
Vlaamse vertaling - versie juli 2019

Deel A - Algemene Regels voor de Competities
Hoofdstuk 1
INLEIDING
Toepassing
o.1
De officiële wedstrijden van de FIE worden georganiseerd volgens de volgende regels.
o.2
1. De officiële wedstrijden van de FIE zijn opengesteld voor schermers (individueel of per ploeg) van de bij
de FIE aangesloten nationale Federaties.
2. Elke schermer of aangestelde official, ongeacht in welke hoedanigheid, moet verplicht houder zijn een
internationale vergunning geldig voor het lopend seizoen. (Cf. Statuten Hoofdstuk IX)

Competities
o.3
De bepalingen van het huidige Reglement zijn onveranderd van kracht bij “officiële wedstrijden van de
FIE” met name:
• De schermwedstrijden op de Olympische Spelen
• De Wereldkampioenschappen voor alle categorieën
• De Grands Prix
• De competities van de Wereldbeker, junioren en senioren
• De Zonekampioenschappen, junioren en senioren
• De Satelliettoernooien

Criteria voor erkenning wereldbekercompetities
o.4
Een individuele competite kan alleen erkend of behouden worden als een Wereldbekercompetitie als het
aan de volgende criteria voldoet:
1. Er moet deelname zijn van schermers
• van minstens acht landen, voor seniorencompetities in Europa;
• van minstens vijf landen, voor seniorencompetities buiten Europa;
• van minstens vijf landen, voor juniorencompetities.
2. Er moet een deelname zijn van minstens 10 schermers uit de top 32 in de officiële ranking van de
FIE en minstens vijf verschillende landen moeten vertegenwoordigd zijn in Europa (geen vereisten voor competities buiten Europa).
3. Minstens vier scheidsrechters van het niveau FIE A of B van verschillende nationaliteiten moeten
aanwezig zijn
4. De Regels van de FIE moeten zorgvuldig worden toegepast, alsook de specifiecaties voor de
Wereldbekercompetities. De organisatoren moeten automatische arbitrage-apparatuur gebruiken
waarvan het prototype door de FIE is goedgekeurd.
5. De finales dienen plaats te vinden in een zaal waar een ruimte is toegewezen aan het publiek.
6. Er dienen voeldoende pistes aanwezig te zijn om de eerste ronde plaats te laten vinden in niet
meer dan twee doorgangen van poules.
7. Tijdens de finales dienen de organisatoren de namen en nationaliteiten van de schermers te tonen op beeldschermen aan de piste.
8. Voor de prijsuitreiking dienen de regels van het protocol van de FIE toegepast te worden.
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9. Er dient ten alle tijde een medische dokter aanwezig te zijn op het terrein van competitie.
10. Er dient een anti-doping test uitgevoerd te worden, conform met de regulering van de FIE (cf.
o.107 en de FIE Anti-Doping Regels)

Hoofdstuk 2
TERMINOLOGIE
Treffen en gevecht
o.5
De hoffelijke tweestrijd tussen twee schermers is een “treffen”. Indien men rekening houdt met het resultaat van dit gevecht (competitie) dan noemt men het een “gevecht”.

Ploegenontmoeting
o.6
Het geheel van gevechten tussen schermers van twee verschillende ploegen heet een “ploegenontmoeting”.

Wedstrijd
o.7
1. Dit is het geheel van gevechten (individuele wedstrijden) of van ploegenontmoetingen (wedstrijden
per ploeg) nodig om de winnaar van de competitie aan te wijzen.
2. De wedstrijden onderscheiden zich naar wapen, naar het geslacht van de deelnemers, naar hun
leeftijd en naar gelang het individuele wedstrijden of wedstrijden per ploeg betreft.

Tornooi
o.8
“Tornooi“ is de naam die wordt gegeven aan het geheel van de Individuele wedstrijden en wedstrijden per
ploeg die geschermd worden op dezelfde locatie, op hetzelfde moment en bij dezelfde gelegenheid.

Kampioenschap
o.9
Naam gegeven aan een wedstrijd die als doel heeft de beste schermer of de beste ploeg aan te wijzen
op elk wapen, binnen een federatie, een regio of de wereld en dat voor een welbepaalde duur.
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Hoofdstuk 3
ORGANEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE ORGANISATIE EN
DE CONTROLE
Organisatiecomité
o.10
1. Het Organisatiecomité is het geheel van personen die belast zijn met de organisatie van de competitie.
2. Het Organisatiecomité moet rekening houden met de voorschriften van het specifieke Lastenboek
voor de organisatie van elk type competitie.

Bureau van de FIE
o.11
Op de Olympische Spelen, de Wereldkampioenschappen, de Wereldkampioenschappen Junioren en Cadetten en de Wereldkampioenschappen Veteranen oefent het Bureau van de FIE de controle uit op de
werking van de Directoire Technique (DT), zoals beschreven in artikel o.12.

Controle door de FIE
o.12
1. Binnen de doelstelling om toezicht te houden op de reglementen, tijdens de Wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen, hebben de Voorzitter en de leden van het Bureau van de FIE het
recht om alle zittingen bij te wonen van de Directoire Technique (DT) en de officiële afgevaardigden
van de FIE. Voor deze zittingen moeten ze verplicht verwittigd worden door de Directoire Technique
(DT).
2. Het komt toe aan het Bureau van de FIE, of aan één van zijn aangeduide vertegenwoordigers, om
alle disputen, met uitzondering van disciplinaire, die zich voordoen ter gelegenheid van de Wereldkampioenschappen, te beslechten. Wat disciplinaire acties betreft moet men terugvallen op de artikelen t.143.4 en t.175.2.

Directoire Technique (DT)
o.14
De technische organisatie van de wedstrijden wordt toevertrouwd aan een Directoire Technique (DT)
waarvan de functies en competenties beschreven zijn in het Reglement (Cf. t.139-141, o.15 tot o.17)

Directoire Technique (DT) en afgevaardigden van de FIE bij officiële wedstrijden
o.15
1. Afgezien van de specifieke competenties die vallen onder de verantwoordelijkheid van de andere
officiële afgevaardigden van de FIE, zoals hieronder bepaald, wordt de technische leiding van de
officiële FIE-wedstrijden toevertrouwd aan een Directoire Technique (DT).
2. De leden van de Directoire Technique (DT) en de andere officiële afgevaardigden van de FIE kunnen hun functies niet combineren met andere activiteiten in het tornooi, zoals ploegkapitein, officiele afgevaardigde van hun nationale federatie, scheidsrechter, schermer, enz.
3. De Directoire Technique (DT) en de officiële afgevaardigden van de FIE moeten altijd aanwezig zijn
van het begin tot het einde van een wedstrijd om, elk toevallig voorval dat zich zou kunnen voordoen, en waarvan het verdere goede verloop van de competitie kan afhangen, te kunnen oplossen.
4. Alle beslissingen van de Directoire Technique (DT), en de officiële afgevaardigden van de FIE,
moeten ruim van tevoren, en goed in het zicht, op een bord worden geafficheerd om te kunnen
worden geraadpleegd door de schermers en begeleiders. Deze laatste worden meestal ingelicht
door hun delegatieleider of hun ploegkapitein en zij kunnen geen klacht indienen tegen een wijziging
van het tijdschema of enige andere vraag waarvan de affichering op tijd plaatsvond.
o.16
De Directoire Technique (DT) is samengesteld uit personen die de competentie en de gewoonte hebben om competities te organiseren.
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1. Wereldkampioenschappen en Olympische spelen
a. Voor de Olympische Spelen is de Directoire Technique samengesteld uit zes leden van
verschillende nationaliteiten, waarvan één het organiserende land moet vertegenwoordigen
b. Voor Wereldkampioenschappen is de Directoire Technique samengesteld uit 8 leden
van verschillende nationaliteiten, waarvan één het organiserende land moet vertegenwoordigen
c. De Directoire Technique (de Voorzitter en de overige leden, waarvan één verantwoordelijk is over het protocol), is aangesteld door het Uitvoerend Committee van de FIE
2. Wereldbeker- en Grands Prix competities
De Directoire Technique is samengesteld uit drie gequalificeerde personen van het land waar de
competitie plaatsvind, of door hen uitgenodigd.
3. Wereldkampioenschap Veteranen
De Directoire Technique is samengesteld uit vier leden van verschillende nationaliteiten, waarvan
één het land waar de competitie gehouden wordt moet vertegenwoordigen.

De bevoegdheden van de Directoire Technique (DT)
o.17
1. De Directoire technique (DT) is verantwoordelijk voor de strikte organisatie van de wedstrijden,
behalve voor de verantwoordelijkheden die aan andere FIE-afgevaardigden zijn toegewezen (Cf.
o.12, o.19, o.20, o.21, o.22). Hij heeft de verplichting om het Reglement te doen respecteren.
Hij mag hier enkel zelf van afzien in het geval er een absolute onmogelijkheid zou zijn om het
Reglement toe te passen.
2. De Directoire Technique (DT) is belast met de organisatie van de wedstrijden vanuit technisch oogpunt en moet waken over het perfecte verloop ervan.
3. Bijgevolg:
a. verzekert hij de coördinatie tussen het Organisatiecomité, de Directoire Technique (DT),
de officiële FIE-afgevaardigden en de overige FIE-functies;
b. hij controleert de inschrijvingen;
c. hij maakt de poulebladen en de tabel voor rechtstreekse uitschakeling op;
d. hij kent de pistes toe;
e. hij ziet toe op het verloop van de wedstrijd(en);
f. hij verifieert de resultaten, met hulp van het Organisatiecomité;
g. hij bereidt de volgende wedstrijden voldoende op voorhand voor om de schermers, begeleiders en scheidsrechters te kunnen inlichten.
h. hij ziet toe op de verspreiding van de resultaten.
4. Bovendien is de Directoire Technique (DT) een rechtsprekend orgaan in disciplinaire aangelegenheden bij wedstrijden, maar enkel en alleen als collectieve entiteit.
Bij staking der stemmen in de Directoire Technique (DT) is de stem van de Voorzitter van de Directoire Technique (DT) doorslaggevend.

Toekenning van Arbitrage-, SEMI, en medische afgevaardigden
o.18
Arbitrageafgevaardigden dienen lid te zijn van de FIE Arbitragecommissie.
SEMI-afgevaardigden dienen lid te zijn van de FIE SEMI Commissie.
Medische afgevaardigden dienen lid te zijn van de FIE Medische Commissie.
1. Wereldkampioenschappen
Een hoofd-Arbitrageafgevaardigde en 5 extra Arbitrageafgevaardigden, een hoofd-SEMI-afgevaardigde en 2 extra SEMI-afgevaardigden en 3 medische afgevaardigden worden door het Uitvoerend Committee aangewezen, na raadpleging van de respectievelijke commissies.
2. Grands Prix
Twee Arbitrageafgevaardigden worden door het Uitvoerend Committee aangewezen, na raadpleging van de Arbitragecommissie.
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3. Werelbekercompetities Senioren
Eén Arbitrageafgevaardigde wordt door het Uitvoerend Committee aangewezen na raadpleging
van de Arbitragecommissie.
4. Wereldkampioenschappen Veteranen
Eén Arbitrageafgevaardigde, één SEMI-afgevaardigde en twee medische afgevaardigden worden
door het Uitvoerend Commitee aangewezen, na raadpleging van de respectievelijke commissies.

De SEMI-afgevaardigde
o.19
1. De SEMI-afgevaardigde controlleert de technische installaties en de homologaties van de verschillende apparatuur.
2. Ze organiseren de controle van het materiaal van de schermers en overzien het efficiënt functioneren hiervan.
3. Zij hebben de verplichting om het Reglement te doen respecteren. Zij mogen hier enkel zelf
van afzien in het geval er een absolute onmogelijkheid zou zijn om het Reglement toe te passen.
4. Ze assisteren de scheidsrechters bij problemen met materiaal tijdens de wedstrijden.

De Arbitrageafgevaardigden
o.20
1. De arbitrageafgevaardigden zijn verantwoordelijk voor de strikte en complete organisatie van
de arbitrage bij de wedstrijden, en overzien het perfecte verloop ervan. Zij hebben de verplichting
om het Reglement te doen respecteren. Zij mogen hier enkel zelf van afzien in het geval er
een absolute onmogelijkheid zou zijn om het Reglement toe te passen.
2. Bijgevolg:
a. organiseren ze de samenkomst van de scheidsrechters de dag voor de aanvang van
de wedstrijden;
b. stellen ze, de dag voor de aanvang van elke competitie, de lijst van de scheidsrechters
op;
c. Observeren ze het werk van de scheidsrechters en doen de toewijzingen conform de
instructies van artikel t.50.
d. Bestuderen ze de klachten en reiken oplossingen aan conform de bepalingen van artikel t.171.
3. Voor rechtsvragen bij FIE competities (Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen inbegrepen) zijn enkel de arbitrageafgevaardigden bevoegd om te oordelen over de beslissingen
van de scheidsrechter van het begin tot het einde van het gevecht.
4. Bovendien is een arbitrageafgevaardigde een rechtsprekend orgaan in disciplinaire aangelegenheden bij wedstrijden, waarvan de bevoegdheden bepaald zijn in artikel t.139.

De Medische afgevaardigde
o.21
1. De medische afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor de strikte en complete organisatie van
het medische aspect. Zij hebben de verplichting om het Reglement te doen respecteren. Zij
mogen hier enkel zelf van afzien in het geval er een absolute onmogelijkheid zou zijn om het Reglement toe te passen.
2. Bijgevolg is de Medische afgevaardigde verantwoordelijk voor:
a. Het ontrolleren en overzien van de medische diensten
b. Het toezicht houden over de Anti-Doping-controle
c. Het evalueren en toezicht houden over de medische behandeling van iedere blessure of
kramp zoals beschreven in t.45
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Arbitrage
o.24
1. De arbitrage op de Wereldkampioenschappen wordt verzekerd door de scheidsrechters gekozen
door het Uitvoerend Comité van de FIE, op voordracht van de Scheidsrechterscommissie.
2. De onkosten met betrekking tot de reis en het verblijf van de scheidsrechters zijn ten laste van
het Organisatiecomité, dat in ruil daarvoor het geheel van de inschrijvingsgelden ontvangt.
3. De scheidsrechters moeten verplicht de samenkomst van de scheidsrechters bijwonen die plaats
heeft de dag voor de Wereldkampioenschappen.

Materiaalkeuring
o.28
De keuring van het materiaal van de organisatie, evenals de keuring van het materiaal van de schermers, moet uitgevoerd worden volgens de bepalingen van het Reglement “Materiaalvoorschriften”, door
gekwalificeerd personeel aangesteld door het Organisatiecomité. Indien er leden van de SEMI Commissie aangesteld en aanwezig zijn, moet deze taak door hen worden uitgevoerd, of onder hun toezicht.
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Hoofdstuk 4
LEEFTIJD VAN DE DEELNEMERS
o.29
1. Niemand mag een FIE-vergunning verkrijgen, die hem toelaat om zich in te schrijven voor een officiële
FIE-wedstrijd, voor hij of zij zijn 13de verjaardag heeft gevierd.
2. De deelnemers aan alle officiële Cadetten FIE-wedstrijden moeten jonger dan 17 jaar zijn op 31 december om middernacht van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de competitie plaatsvindt.
3. De deelnemers aan alle officiële Junioren FIE-wedstrijden, Individueel en per ploeg, moeten jonger
dan 20 jaar zijn op 31 december om middernacht van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de
competitie plaatsvindt. (Cf. o.30)
4. Uitgezonderd de hierboven vermelde punten, is er geen maximum leeftijd voor deelnemers aan andere
officiële FIE-wedstrijden, behalve betreffende de verschillende categorieën Veteranen.
5. Alle deelnemers, die deelnemen aan een officiële FIE-competitie, die nog niet de leeftijd van meerderjarigheid in het land waar de competitie plaatsvindt, hebben bereikt, moeten hetzij:
a) vergezeld zijn van één van hun ouders of voogden, of een persoon die gevolmachtigd is met een
formulier, dat geldig is in het land waar de competitie plaatsvindt, getekend door de ouders of voogden, waarmee toestemming wordt gegeven om beslissingen te nemen betreffende hun gezondheid;
of
b) een dergelijke volmacht laten uitschrijven voor een meerderjarige die constant aanwezig zal zijn op
de plaats van de competitie en die de verantwoordelijkheden zal aanvaard hebben die gestipuleerd
zijn in de voornoemde volmacht.
6. De leeftijdscategorieën voor de Veteranen wedstrijden zijn:
a) Leeftijdsgroep van 50 tot 59 jaar: de deelnemer moet minstens 50 jaar en jonger dan 60 jaar zijn in
het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt.
b) Leeftijdsgroep van 60 tot 69 jaar: de deelnemer moet minstens 60 jaar en jonger dan 70 jaar zijn in
het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt.
c) Leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder: de deelnemer moet minstens 70 jaar zijn in het jaar waarin de
wedstrijd plaatsvindt
o.30
Enkel de schermers die de leeftijd hebben om te mogen deelnemen aan de volgende Wereldkampioenschappen Junioren mogen deelnemen aan de officiële FIE wedstrijden Junioren, individueel en per
ploeg, in het lopende sportseizoen.
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Deel B - Procedures voorafgaand aan de Competities
Hoofdstuk 1
PROGRAMMATIE
Programma van de wedstrijden
o.32
Het Organisatiecomité moet de volgorde van de wedstrijden ter goedkeuring voorleggen aan het Uitvoerend Comité van de FIE.

Uurschema
o.33
1. Het uurschema moet geafficheerd, gecommuniceerd en gerespecteerd worden en rekening houden
met de rusttijden van de schermers tussen de gevechten. Het moet zo zijn opgesteld dat geen enkele schermer verplicht wordt om gedurende meer dan 12 uur op 24 effectief deel te nemen aan wedstrijden. In geen enkel geval mogen poules, gevechten of ploegenontmoetingen aanvangen na middernacht, noch op een moment waarvan men met zekerheid kan voorzien dat ze zullen eindigen na middernacht.
2. Ongeacht welke de aangenomen wedstrijdformule is, moeten de finales aanvangen op een uur dat, rekening houdend met de lokale gewoontes, de communicatie van de resultaten naar de mediakanalen
garandeert, opdat ze vroeg genoeg zouden zijn om publicatie toe te laten.

Hoofdstuk 2
UITNODIGINGEN

Hoofdstuk 3
INSCHRIJVINGEN
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Deel C - Procedures tijdens de Competities
Hoofdstuk 1
FORMULES
INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN
o.66
De individuele wedstrijden georganiseerd worden:
a) Door middel van rechtstreekse uitschakeling, met de gemengde formule die een pouleronde en een
tableau voor rechtstreekse uitschakeling als voorselectie omvat, gevolgd door een hoofdtableau
van rechtstreekse uitschakeling met 64 schermers om 8 of 4 schermers te kwalificeren voor een finale
met rechtstreekse uitschakeling.
b) Door middel van rechtstreekse uitschakeling, met de gemengde formule die een pouleronde als
voorselectie omvat, gevolgd door een hoofdtableau van rechtstreekse uitschakeling om 8 of 4
schermers te kwalificeren voor een finale met rechtstreekse uitschakeling.
c) Door middel van rechtstreekse uitschakeling met de integrale formule. (Deze formule, die toegepast
wordt op de Olympische Spelen, is afgebeeld in de bijlagen)

A. ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE POULERONDE
o.67
1. Bij alle competities waarvan de formule een pouleronde omvat worden poules gevormd van 7 schermers
indien het aantal deelnemers deelbaar is door 7. Zo niet, zijn er poules van 7 en 6. In geen enkel geval
mogen er poules voorzien worden met minder dan 6 schermers.
Desalniettemin, als ingevolge de afwezigheid van één of meerdere schermers, één of meerdere poules
zich herleid zien tot 5 schermers of minder, moet de organisator aan die poules een schermer uit een
poule van 7 van dezelfde pouleronde toevoegen, rekening houdend met het initiële klassement van de
vervangen schermer.
2. Aan de competities van de Wereldbeker en de Grand Prix mag het organiserende land het aantal nodige
schermers toevoegen van haar nationaliteit, opdat alle poules 7 schermers zouden hebben.

Samenstelling van de poules
o.68
1. De poules worden gevormd rekening houdend met het geactualiseerde officiële FIE-klassement en
door lottrekking voor de niet geklasseerde schermers. De poules zullen worden gevormd door gebruik te
maken van de volgende methode:
Poule

A

B

C

Geklasseerde schermer

1
6
7
12
13
18
19

2
5
8
11
14
17
20

3
4
9
10
15
16
21

2. De verspreiding van de schermers over de poules moet zodanig gebeuren dat de schermers van dezelfde nationaliteit in verschillende poules worden ingedeeld, indien mogelijk. Als een schermer geplaatst wordt in een poule in dewelke zich reeds een schermer van dezelfde nationaliteit bevindt, wordt
hij één of meerdere plaatsen verplaatst naar de onderkant van het klassement, tot hij geplaatst wordt in
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een poule zonder schermer met dezelfde nationaliteit. Als dit onmogelijk blijkt moet hij in zijn initiële
poule blijven.
3. De volgorde van de schermers op een pouleblad wordt bepaald bij lottrekking.
4. De poules moeten geschermd worden tot en met het laatste gevecht.
o.69
De te volgen volgorde van de gevechten in de poules is de volgende:
1. Poule van 7 schermers
1-4
2-5
3-6
7-1
5-4
2-3
6-7

5-1
4-3
6-2
5-7
3-1
4-6
7-2

3-5
1-6
2-4
7-3
6-5
1-2
4-7

2. Poule van 6 schermers
1-2
4-3
6-5
3-1
2-6

5-4
1-6
3-5
4-2
5-1

6-4
2-3
1-4
5-2
3-6

o.70
Op het moment dat een poule meerdere schermers van eenzelfde land bevat:
1. indien ze de meerderheid niet vormen, moeten ze onder elkaar schermen alvorens te schermen tegen
een schermer van een andere nationaliteit;
2. indien ze een meerderheid vormen, mag de DT een speciale volgorde van de gevechten vastleggen,
dit zo weinig mogelijk afbreuk doend aan principe 3.a), teneinde een te grote vermoeidheid of te lange
pauzes voor de schermers in de minderheid te vermijden;
3. Voorbeelden
(…)
o.71
1. In het geval een gevecht in een poule onderbroken word door een toevallig voorval, en de onderbreking dreigt uit te lopen, mag de scheidsrechter (met instemming van de Directoire Technique (DT), en
gebeurlijk het Organisatiecomité), de volgorde van de gevechten wijzigen, zodat het verloop van de
wedstrijd verder kan gaan.
2. De rusttijd die een schermer moet gegund worden tussen twee opeenvolgende gevechten in een
poule bedraagt 3 minuten.
o.72
Voor aanvang van de wedstrijd moet de DT het aantal schermers dat uitgeschakeld wordt op basis
van het klassement na de poules, vastleggen en aankondigen.
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o.73
1. Na de poules wordt één enkel algemeen klassement opgesteld van alle deelnemers van alle poules,
rekening houdend met, opeenvolgend, de indices V/M, TD-TR, TD.
waarbij:
V = victoires (overwinningen)
M = matches (gevechten)
TD = touches données (gegeven treffers)
TR = touches reçues (ontvangen treffers)
2. Een overzichtstabel van het klassement zal als volgt worden opgesteld:
a)

De resultaten ingeschreven in de overzichtstabel worden opgeteld om de twee nodige indices te bepalen.
De eerste indice, die zal dienen als eerste rangschikking, wordt bekomen door het aantal overwinningen te delen door het aantal geschermde gevechten, met de formule V/M.
De hoogste indice (maximum = 1) wordt als eerste geklasseerd.
In geval van gelijkstand bij die eerste indice, en om de gelijkstaande schermers te onderscheiden,
wordt er een tweede indice uitgerekend, met name het verschil tussen het totaal aantal gegeven
treffers en het totaal aantal ontvangen treffers, met de formule TD-TR.
In geval van gelijkstand van de twee indices V/M en TD-TR, zal de schermer die het meeste treffers heeft gegeven het best geklasseerd worden.
In geval van een absolute gelijkstand tussen twee of meer schermers zal hun plaats in de tabel
voor het klassement geloot worden.

b)
c)
d)

e)
f)

3. In geval van een absolute gelijkstand tussen twee of meer schermers voor de laatste plaats die
recht geeft op kwalificatie, wordt er geen barrage geschermd en alle ex-aequo’s zijn gekwalificeerd,
zelfs als ze het vooropgestelde aantal overschrijden.

Opgave
o.74
1. Een schermer die afwezig is bij aanvang van de poulegevechten, wordt geschrapt uit de poule en
wordt zonder klassement ingeschreven onderaan de lijst van het eindklassement met de melding “Nonpartant” (“Niet deelgenomen”).
2. Een schermer die zicht terugtrekt tijdens een poule is geschrapt van de poule wordt ingeschreven in de
lijst van resultaten met de melding “N’a Pas Terminé” (“Niet uitgeschermd”)
(Van toepassing vanaf seizoen 2019-2020)
3. Een schermer die uitgesloten wordt tijdens de poulefase, wordt geschrapt uit de poule en zijn resultaten
worden geschrapt alsof hij niet had deelgenomen. De schermer wordt zonder klassement ingeschreven
onderaan de lijst van het eindklassement met de melding “Exclu” (“Uitgesloten”).
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B. ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE RECHTSTREEKSE
UITSCHAKELING
o.76
De tableau voor rechtstreekse uitschakeling wordt opgesteld naar model van de tableau in bijlage,
rekening houdend met de overzichtstabel van het klassement en de specifieke regels voor elke competitie, zonder bescherming van de nationaliteit.
o.77
Het Organisatiecomité van een competitie moet de tableau voor rechtstreekse uitschakeling publiceren met, vanaf tableau 64, de vermelding van het uurschema voorzien voor elk gevecht.
o.78
1. Tijdens de minuten rust, zal de persoon aangesteld voor aanvang van het gevecht mogen tussenkomen bij zijn schermer. (idem t.39.2)
2. De ingebouwde chronometer in het apparaat moet de aanduiding van treffers blokkeren op het einde
van iedere periode. (idem t.39.3)

Opgave
o.79
1. Vanaf het begin van de rechtstreekse uitschakeling, als, in eender welk stadium van de competitie, om
om het even welke reden, een schermer niet schermt of niet kan schermen, of zijn gevecht niet afmaakt, wordt zijn tegenstander tot winnaar van dat gevecht uitgeroepen. De schermer die opgeeft verliest zijn plaats in het algemeen klassement van de competitie niet. De schermer wordt ingeschreven in
de resultatenlijst met de melding “N’a pas terminé” (“Is niet geëindigd”).
2. Een schermer die uitgesloten wordt, wordt geschrapt uit de tableau van rechtstreekse uitschakeling en
zijn resultaten worden geschrapt alsof hij niet had deelgenomen. De schermer wordt zonder klassement
ingeschreven onderaan de lijst van het eindklassement met de melding “Exclu” (“Uitgesloten”). Cf.
t.124.3.b, t.170

Volgorde van de gevechten
o.80
1. Voor elke tableauronde (256, 128, 64, 32, 16, 8 of 4) worden de gevechten steeds opgeroepen in de
volgorde van de tableau, te beginnen bovenaan en te eindigen onderaan.
2. Deze regel dient ook te worden toegepast voor elk kwart of achtste van de tableau op het moment dat
de rechtstreekse uitschakeling gelijktijdig plaats vindt op 4 of 8 pistes.
3. Een rust van 10 minuten moet steeds worden toegekend tussen twee gevechten van eenzelfde
schermer.

Finale
o.81
1. De finale, die verloopt volgens de rechtstreekse uitschakeling, omvat, bij voorkeur, 4 schermers.
2. De finales op dezelfde wapens voor dames en heren zouden, bij voorkeur, dezelfde dag moeten plaatsvinden.
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Klassement
o.82
1. Het algemeen klassement wordt als volgt bekomen:
- 1ste, de winnaar van het gevecht voor de eerste plaats,
- 2de, de verliezer van het gevecht voor de eerste plaats.
2. Voor de volgende, als het niet nodig is ze te onderscheiden, worden de twee verliezers van de halve finales 3de ex-aequo geklasseerd.
3. Als ze moeten onderscheiden worden, zal er een gevecht plaatsvinden tussen de twee verliezers van de
halve finales voor de toekenning van de 3de en de 4de plaats.
4. De volgende worden geplaatst, per tableauronde,
a) Competities met een pouleronde: volgens het klassement na de poules voor de samenstelling van
de tableau.
b) Competities zonder een pouleronde: volgens hun klassement voor de samenstelling van de hoofdtableau en voor de lostreking, indien die er is.
5. Voor de schermers uitgeschakeld in de pouleronde worden de plaatsen bepaald volgens hun klassement in die ronde, en ze zullen worden geklasseerd na de schermers gekwalificeerd voor de tableau
van rechtstreekse uitschakeling.
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C. GEMENGDE FORMULE A - WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
SENIOREN, WERELDBEKER SENIOREN EN GRAND PRIX
D. GEMENGDE FORMULE B - WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
JUNIOREN EN CADETTEN EN WERELDBEKER JUNIOREN
E. FORMULE C
Olympische Spelen
o.95
…..

Regionale Spelen
o.96
…..
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WEDSTRIJDEN PER PLOEG
A. WERELDKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN EN SENIOREN,
ZONEKAMPIOENSCHAPPEN
o.97
Op ieder wapen worden de ploegen samengesteld uit drie schermers, met of zonder reserveschermer. Een ploeg kan een ploegenontmoeting pas aanvatten als hij voltallig is. (Cf. t.118.2)
o.98
1. De competitie verloopt integraal met rechtstreekse uitschakeling, met eventueel een onvolledige tableau.
(Cf. tableau in bijlage B)
2. Bij de Wereldkampioenschappen Junioren en Senioren nemen de ploegen de plaatsen van de tableau in
volgens het geactualiseerde officiële FIE-klassement per ploeg. De niet-geklasseerde ploegen bezetten de laatste plaatsen van de tableau en worden onderscheiden door een lottrekking.
3. Bij de Wereldkampioenschappen Junioren en Senioren worden alle plaatsen tot en met de 16de plaats
beslecht. Vanaf de 17de plaats, worden de ploegen geklasseerd, per tableauronde, volgens hun plaats
bij de opstelling van de tableau.
o.99
De toe te passen formule is de volgende:
1. De aflossings-formule is van toepassing voor alle disciplines.
2. De drie schermers van een ploeg ontmoeten de drie schermers van de tegenstander (9 aflossingen).
3. De gevechten van iedere ploegenontmoeting worden vast bepaald beslecht in de volgende volgorde:
3-6, 1-5, 2-4, 1-6, 3-4, 2-5, 1-4, 2-6, 3-5
In geval van verandering van deze volgorde, al dan niet moedwillig, worden alle treffers toegebracht
vanaf de verandering geannuleerd en de match wordt hervat in de correcte volgorde.
4. De plaats van elke ploeg op het blad van de ploegenontmoeting wordt voorafgaandelijk geloot.
Daarna wordt de volgorde van de schermers vastgelegd door de ploegkapiteins.
5.
a) Tijdens een ploegenontmoeting mag de ploegkapitein de vervanging van een schermer door de,
voor aanvang van de ploegenontmoeting met naam en toenaam aangeduide, reserveschermer vragen. Deze vervanging zal pas kunnen plaatsvinden na het einde van een aflossing. Desalniettemin, mag de vervangen schermer nog een keer schermen tijdens deze ontmoeting, maar enkel en
alleen met als doel de schermer te vervangen die hem initieel vervangen heeft. Deze tweede vervanging is niet toegestaan indien de eerste vervanging er gekomen is voor één van de redenen beschreven in artikel o.99.6. Geen enkele andere vervanging is toegestaan, zelfs niet in geval van ongeval of geval van overmacht, om een schermer op de piste te vervangen. De aankondiging van
de vervanging van een ploegschermer, die moet medegedeeld worden door de scheidsrechter aan
de ploegkapitein van de andere ploeg, zal moeten gebeuren voor aanvang van de aflossing
voorafgaand aan de volgende aflossing van de vervangen schermer.
Bij Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen moet de scheidsrechter eveneens onmiddellijk
de Directoire Technique (DT) inlichten.
b) Indien er zich een ongeval voordoet gedurende de aflossing volgend op de aanvraag tot vervanging, mag de ploegkapitein deze vervanging annuleren.
c) Als de ploegkapitein van de andere ploeg ook een vervanging heeft gevraagd, mag deze doorgevoerd of geannuleerd worden
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6.
a) Op het moment dat een schermer verplicht is zich terug te trekken tijdens een aflossing ingevolge
een verwonding vastgesteld door een medisch afgevaardigde van de FIE, mag zijn ploegkapitein
de inbreng van de reserveschermer vragen om de ploegenontmoeting verder te zetten op het punt
waar de verwonde schermer deze heeft opgegeven, zelfs in een reeds begonnen aflossing.
b) Een zo vervangen schermer zal echter zijn plaats in de ploeg niet terug kunnen opnemen gedurende dezelfde ploegenontmoeting.
7. Als een schermer en de eventuele reserveschermer gedwongen zijn tot opgave of als een schermer uitgesloten wordt, dan heeft de ploeg de ploegenontmoeting verloren. Cf. t.124.3.b, t.170
8. Op het moment dat, om om het even welke reden, een ploeg een begonnen wedstrijd niet beëindigt,
zal de Directoire Technique (DT) de regels van de individuele wedstrijden toepassen, waarbij elke
ploeg globaal zal beschouwd worden als één enkele deelnemer. Cf. t.124.3.b, t.170
9. Op het moment dat een ploeg forfait geeft, wordt hij beschouwd:
a)

als een ploeg die de begonnen wedstrijd niet heeft beëindigd, als hij al geschermd heeft tegen een
andere ploeg (Cf. o.79).

b)

als in het geheel niet aanwezig in de wedstrijd, als het voor zijn eerste ploegenontmoeting is.

B. WERELDBEKER PER PLOEG SENIOREN EN JUNIOREN
C. VETERANEN

D. OLYMPISCHE SPELEN
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Hoofdstuk 2
VIDEO-ARBITRAGE
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Hoofdstuk 3
ANTI-DOPING
Anti-doping controle
o.106
Bij alle officiële FIE-wedstrijden moet een anti-doping controle uitgevoerd worden volgens de regels
van artikel o.107 en het FIE Anti-dopingreglement. Ze kan aanvatten vanaf het begin van de competitie
en is van toepassing op de schermers die de wedstrijd beëindigd hebben.
t.107
1. Doping is verboden door de FIE. Iedere overtreding van deze regel brengt tuchtsancties met zich mee.
2. Doping wordt gedefinieerd als één of meerdere overtredingen van de anti-dopingregels zoals uitgevaardigd in de artikelen 2.1 tot 2.8 van het FIE Anti-dopingreglement.
3. De FIE heeft de Wereldantidopingcode van het WADA onderschreven. Het FIE Anti-dopingreglement is
gebaseerd op de “Modellen van beste Praktijken en Richtlijnen” van het WADA en neemt in zijn geheel
de “verplichte bepalingen” over van dit document. De FIE neemt in zijn geheel het document “Verboden
klasse van substanties en verboden methodes“ van het WADA over.
4. De FIE behoudt zich het recht voor dopingcontroles uit te voeren in de loop van de competities – ’t is
te zeggen, ter gelegenheid van iedere competitie georganiseerd onder haar controle – evenals buiten
competitie.
5. De atleten die deelnemen aan FIE-competities verbinden er zich toe het FIE Anti-dopingreglement te
respecteren, noch verboden substanties te gebruiken, noch een verboden methode toe te passen en
aanvaarden zich te onderwerpen aan iedere controle binnen en buiten competitie.
6. Alle modaliteiten betreffende de dopingcontroles ter gelegenheid van officiële FIE-competities, en buiten competitie, staan beschreven in de artikelen van het FIE Anti-dopingreglement.
7. De sancties, en de gevolgen van de sancties, ingevolge overtredingen van de anti-dopingregels zijn
deze bepaald in het FIE Anti-dopingreglement.
8. De schermers die dit Anti-dopingreglement overtreden hebben zullen onderworpen worden aan de procedures bepaald in het Anti-dopingreglement. De bekendmaking van de resultaten van de controles en
de beslissingen betreffende de sancties zal geschieden door het Bureau van de FIE, die als enige het
recht zal hebben om ze kenbaar te maken aan het geheel van alle federaties.
9. De dopinginbreuken begaan en gesanctioneerd binnen één van de federaties, lid van de FIE, worden
in rekening genomen en toegepast in het geheel van alle landen lid van de FIE.
10. De wijziging van het FIE Anti-dopingreglement komt toe aan de bevoegdheid van het Uitvoerend Comité.
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Deel D - Procedures na de Competities
Hoofdstuk 1
KLASSEMENT
Hoofdstuk 2
GRAND PRIX DES NATIONS
(“GROTE PRIJS DER NATIES”)
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BIJLAGE A - TYPE TABLEAU VOOR 64 SCHERMERS VOOR DE
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INDIVIDUELE27COMPETITIES
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BIJLAGE B - TYPE TABLEAU VOOR RECHTSTREEKSE UITSCHAKELING VOOR COMPETITIES PER PLOEG
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