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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

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

Uitschakelen
uit de competitie

3de appel
uitschakel
ing

1ste appel

2de appel

GEEL

ROOD

1ste keer
P-Geel

2de en 3de
keer
P-Rood

1ste fout

2de fout

3de fout
e.v.

G
E
E
L

R
O
O
D

R
O
O
D

Vanaf de
4e keer
Bestraffing
P-Zwart
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1.10

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

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
aan- en 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 (*)

t.76.2; t.90.2

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

1ste fout

2de fout

3de fout
e.v.
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3de groep

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

ROOD

GEEL

4de groep

2de maal

Z
W
A
R
T
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

Z
W
A
R
T
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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.

