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Wijziging
2. Een schermer die de poule zelf verlaat tijdens de poulefase wordt geschratchet en wordt opgenomen in de resultatenlijst
als 'Is Niet Geëindigd'.
1. Vanaf het begin van het directe eliminatie tableau, om welke reden dan ook, als een schermer niet door kan met de partij,
dan wordt de tegenstander uitgeroepen tot winnaar van die partij. De schermer die uit de competitie stapt verliest de plaats
niet in het algemeen klassement en krijgt op de resultatenlijst de informatie 'Is Niet Geëindigd'.
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4. Een partij kan eindigen met meer dan 5, 10, 15, etc. als een schermer een geldig punt scoort en tegelijkertijd een strafpunt
krijgt: in dit geval worden beide punten geteld.
o.103
6. De scheidsrechter maakt gebruik van het trekken van lootjes, niet van een munt opgooien.
o.103
7. Volgorde van gevechten in een poule van 3 of 4 teams verandert (4 teams: match 1: 1vs4; match 2: 2vs3; match 3: winnaar
match 1 vs verliezer match 2; match 4: winnaar match 2 vs verliezer match 1; match 5 en 6: de rest; 3 teams: match 1: 2vs3;
match 2: 1 vs verliezer match 1; match 3: 1 vs winnaar match 1).
o.103
7. Als er een gelijke stand is tussen team 16 en 17 (of 8 en 9), dan plaatst het team zich dat hoger gerankt was voor de
pouleronde.
o.103
7. Wanneer teams al geschermd hebben in de poules dan mogen deze elkaar niet tegenkomen in de directe eliminatie. Dit
wordt omzeild door het laagst gerankte team te verplaatsen: Tableau 16: team 9 verplaatsen met team 10, 11 met 12, 13
met 14, 15 met 16. Tableau 8: 5 met 6 en 7 met 8.
o.103
8. Wanneer er minder dan 6 teams zijn wordt er een poule unique geschermd; een wedstrijd voor de 3e plek wordt
geschermd, gevolgd door een wedstrijd om de eerste plek.
t.1/2/3/4/5/6 Opgeheven.
t.21
Op alle 3 de wapens, verdedigende acties moeten exclusief uitgevoerd worden met het wapen.
t.22
2. het team met de meerderheid aan rechtshandige schermers wordt rechts van de scheidsrechter geplaatst. Als beide teams
hetzelfde aantal rechts- en linkshandige schermers hebben, dan wordt het team dat als eerste opgeroepen wordt rechts van
de scheidsrechter geplaatst.
t.22
3. De scheidsrechter plaatst beide schermers zodanig dat de voorste voet van beide schermers onmiddelijk achter de 'onguard' is.
t.33
Als een van de schermers de loper verlaat met beide voeten, dan wordt alleen de treffer geteld die gemaakt wordt door de
schermer die op de loper blijft staan met ten minste één voet, zelfs in het geval van een dubbele treffer (geldt alleen voor
degen). Voor floret en sabel wordt de conventie toegepast.
t.37
3. Dezelfde wedstrijd kan niet herstart worden als de wedstrijd is afgelopen, in overeenstemming met t.122, zelfs als er een
formele fout gemaakt is.
t.50
Er worden lootjes getrokken voor scheidsrechtersindeling tijdens elke fase van het toernooi.
t.55
2. Op floret; treffers gemaakt anders dan op de tegenstander of het materiaal stoppen de gevechtsgang niet en annuleren
geen opvolgende treffers.
t.70
De scheidsrechter neemt het defecte materiaal in tijdens een partij en staat het af aan de experts.
t.78
Een treffer gemaakt op een deel van het lichaam anders dan het geldig trefvlak (direct of parade) of de treffer arriveert door
een schermfout of het naast de loper stappen met beide voeten van de schermer resulteren allen niet tot een treffer maar
wel tot het stoppen van de gevechtsgang en hierbij worden vervolgende punten geannuleerd.

Congres 2018

1-1-2019

Congres 2018
Congres 2018

1-1-2019
1-1-2019

t.98

seizoen 2019-2020

Per direct

b) Als een team een schermer tekort komt op een wapen, dan mag het team een schermer gebruiken die heeft meegedaan
tijdens de individuele kampioenschappen op een ander wapen. De ranking wordt vastgesteld op de individuele competitie op
het wapen van het team waarin de schermer gaat schermen plus 1.
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Als een van de schermers de loper verlaat met beide voeten, dan wordt alleen de treffer geteld die gemaakt wordt door de
schermer die op de loper blijft staan met ten minste één voet, zelfs in het geval van een dubbele treffer (geldt alleen voor
degen).
Individueel toernooi - Directe eliminatie: Wanneer, voor de eerste keer tijdens een partij, er passiviteit is, dan geeft de
scheidsrechter één of beide schermers een P-gele kaart op de volgende manier: a) als de schermers gelijk staan in punten: de
scheidsrechter geeft beide schermers een P-gele kaart; b) als de schermers niet gelijk staan in punten: de scheidsrechter geft
de schermer met de lagere score een P-gele kaart. Wanneer er voor de 2e en 3e keer passiviteit wordt geregistreerd door de
scheidsrechter, dan geeft de scheidsrechter één of beide schermers een P-rode kaart op de volgende manier: a) als de
schermers gelijk staan in punten: de scheidsrechter geeft beide schermers een P-rode kaart; b) Als de schermers niet gelijk
staan in punten: De scheidsrechter geeft de schermer met de lagere score een P-rode kaart. Hierna schermen de schermers
tot het einde van de desbetreffende periode waarin de P-rode kaart werd gegeven. Wanneer voor een vierde keer passiviteit
optreedt, dan krijgt één of beide schermers die nu twee P-rode kaarten hebben ontvangen, een P-zwarte kaart. Als de
schermers gelijk staan in punten en beiden een P-zwarte kaart ontvangen, dan wint de schermer met een hogere FIE ranking
de wedstrijd.
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Team toernooi - Gelijke behandeling als pasiviteit tijdens het individuele toernooi, met uitzondering dat: Een team dat een Pzwarte kaart heeft ontvangen mag de reserve schermer inzetten, als deze schermer niet al eerder ingezet is voor tactische of
medische redenen. Wanneer deze wissel gemaakt wordt, dan mag er geen verdere wissel meer optreden, ook niet voor
medische redenen. Als er niet gewisseld kan worden na de P-zwarte kaart (omdat er geen reserve schermer is, of omdat deze
al gebruikt is), dan verliest het team met de P-zwarte kaart de wedstrijd. Als beide teams een P-zwarte kaart hebben
ontvangen, dan wint het team met de de hogere FIE ranking de wedstrijd.
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Individueel en team toernooi: a) de P-gele (waarschuwing) en P-rode (strafpunt) kaart ontvangen tijdens een wedstrijd is
alleen geldig tijdens deze wedstrijd. Deze straffen worden niet meegenomen naar verdere wedstrijden. b) de P-zwarte kaart
betekent diskwalificatie voor passiviteit. Er wordt geen 60 dagen schorsing aangehangen en het team behoudt de ranking en
punten die bemachtigd zijn tot het moment van diskwalificatie. c) de scheidsrechter moet de P-gele, P-rode en P-zwarte
kaarten afzonderlijk op het scoreformulier aangeven. De straffen voor passiviteit zijn niet cumulatief met andere straffen. d)
Als de tijd verstreken is en er is een gelijke stand, dan gelden artikelen t.40.3 en t.41.5
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Nieuwe regels reclame op kleding.
Zonder witte lamp: Udine 4-5 januari 2020, Leszno 2 februari 2020
Met fleche: Sosnowiec 7-8 decemver 2019, Plovdiv 7-8 februari 2020
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