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ALGEMENE BEPALINGEN EN REGELS GEMEENSCHAPPELIJK VOOR 
DE DRIE WAPENS 

HOOFDSTUK 1. 
 HET TOEPASSEN VAN DE REGELS 

 
t.1  De bepalingen van het huidige Reglement zijn onveranderd van kracht bij officiële wedstrijden van de 

F.I.E. namelijk: 
 •  De Wereldkampioenschappen voor alle categorieën. 
 •  De schermwedstrijden van de Olympische Spelen. 
 •  De wedstrijden voor de Wereldbeker. 
 •  De Zonekampioenschappen. 

 
 

HOOFDSTUK 2 
TERMINOLOGIE 

WEDSTRIJDEN 

Assaut en partij 
 

t.2  Het hoffelijke gevecht tussen twee schermers wordt een “assaut” genoemd, als het resultaat van dit 
gevecht meetelt (voor een wedstrijd) heet het een “partij”. 

 

Ontmoeting 
 
t.3  Het totaal van de partijen tussen schermers van twee verschillende equipes heet een “ontmoeting”. 

Wedstrijd 
 
t.4  Dit is het totaal van partijen (individuele wedstrijden) of van ontmoetingen (wedstrijden van equipes) dat 

nodig is om de winnaar van de wedstrijd te bepalen. De wedstrijden worden onderscheiden naar wapen, 
naar het geslacht van de deelnemers, naar hun leeftijd en naar gelang het individuele wedstrijden of 
wedstrijden van equipes zijn. 

Kampioenschap 
 
t.5  De benaming “Kampioenschap” wordt gebruikt om voor een wedstrijd, voor ieder wapen, de beste 

schermer of de beste equipe van een bond, van een bepaald gebied, of van de wereld, voor een 
bepaalde tijdsduur aan te wijzen. 
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VERKLARING VAN ENKELE TECHNISCHE TERMEN DIE VEELVULDIG GEBRUIKT WORDEN BIJ 
DE BEOORDELING VAN SCHERMWEDSTRIJDEN1

 

Tempo 
 
t.6  Het schermtempo is de tijdsduur van het uitvoeren van een enkelvoudige handeling. 
 

Aanvallende en verdedigende handelingen 
 
t.7  Definitie: 
 1. De verschillende aanvallende handelingen zijn de aanval, de riposte en de contra-riposte. 

− De aanval is de aanvallende handeling die begint met het uitstrekken van de gewapende arm 
waarbij het geldig trefvlak van de tegenstander voortdurend wordt bedreigd, dit gaat vooraf aan het 
inzetten van de uitval of flèche (verg. t.56 e.v., t.75 e.v.). 

− De riposte is de aanvallende handeling van de schermer die de aanval heeft geweerd. 
− De contra-riposte is de aanvallende handeling van de schermer die de riposte heeft geweerd.  
 
2. De verschillende verdedigende handelingen heten parades. 
− De parade is de verdedigende handeling met het wapen om te verhinderen dat een aanvallende 

handeling treft. 

Verklaring: 
 
t.8  Aanvallende handelingen: 
 
1 Aanval 

De handeling is enkelvoudig als ze in één enkele beweging wordt uitgevoerd: 
hetzij direct (in dezelfde lijn), 
hetzij indirect (in een andere lijn). 

 De handeling is samengesteld als ze in verschillende bewegingen wordt uitgevoerd. 
 
2 Riposte 

De riposte is, afhankelijk van de manier en snelheid van de uitvoering, onmiddellijk of à 
temps perdu (in verloren tijd). De ripostes zijn: 

a) Enkelvoudig direct: 
− Direkte riposte: een riposte die de tegenstander treft zonder dat de lijn waarin de parade is 

gemaakt wordt verlaten. 
− Riposte over het ijzer: een riposte die glijdend over het ijzer de tegenstander treft na de 

parade. 
b) Enkelvoudig indirect: 

− Riposte par dégagement: riposte die de tegenstander treft in een tegengestelde lijn aan die 
waarin de parade plaatsvond (door onder het wapen door te gaan bij een parade in een hoge 
lijn of over het wapen heen te  gaan bij een parade in een lage lijn). 

− Riposte par coupé: riposte die de tegenstander treft in een tegengestelde lijn aan die van de 
parade (waarbij het wapen in alle gevallen voor de punt van de tegenstander langs gaat). 

c) Samengesteld: 
− Riposte en doublant: riposte die de tegenstander treft in de tegengestelde lijn aan die van de 

parade maar nadat er een volledige cirkel beschreven is rondom de kling van de 
tegenstander. 

                                                 
1 Er wordt op gewezen dat dit hoofdstuk geen schermhandleiding is; het is hier slechts opgenomen om het Reglement gemakkelijker 
te begrijpen. 
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− Riposte par une-deux: riposte die de tegenstander treft in een lijn waarin de parade heeft 
plaatsgevonden maar nadat het wapen eerst in de tegengestelde lijn is geweest, door onder 
het wapen van de tegenstander door  te gaan. 

 
3 Tegenaanval 
 
Tegenaanvallen zijn aanvallende of defensief-aanvallende handelingen die uitgevoerd worden 
tijdens de aanval van de tegenstander: 

a) Arrêt: tegenaanval uitgevoerd op een aanval. 
b) Arrêt par opposition: tegenaanval uitgevoerd door de lijn te sluiten waar de aanval uitkomt (verg. 

t.56 e.v., t.64 e.v., t.76 e.v.). 
c) Arrêt met tempo: (verg. t.59, t.79). 

 
4 Andere aanvallende handelingen 

 
a) Remise: enkelvoudige onmiddellijke aanvallende handeling, volgend op een eerdere handeling 

zonder dat de arm wordt teruggetrokken na een parade of terugtrekking van de tegenstander hetzij 
dat deze het ijzer loslaat zonder riposte hetzij dat hij met vertraging riposteert, indirect of 
samengesteld. 

b) Redoublement: een nieuwe handeling, enkelvoudig of samengesteld, op een tegenstander die heeft 
geweerd zonder te riposteren of die eenvoudigweg de eerdere handeling heeft ontweken door zich 
terug te trekken of door een ontwijking. 

c) Reprise d’attaque: een nieuwe aanval die wordt uitgevoerd onmiddellijk nadat de stelling opnieuw is 
ingenomen. 

d) Contre-temps: iedere handeling die door de aanvaller wordt ondernomen op een arrêt van zijn 
tegenstander. 

Defensieve handelingen 
 
t.9  De parades zijn enkelvoudig en direct als ze in dezelfde lijn als de aanval worden uitgevoerd. 

Het zijn echter kringweringen als ze worden uitgevoerd in een tegengestelde lijn als die van de aanval. 

Punt in lijn houding 
 
t.10 De punt in lijn houding is een bijzondere houding waarbij de schermer de gewapende arm gestrekt houdt 

en met de punt van zijn wapen het geldig trefvlak van zijn tegenstander continu bedreigt (verg. 
t.56.3.a/b/c, t.60.4.e, t.60.5.a, t.76, t.80.3, t.80.4.a/b). 
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HOOFDSTUK 3 
HET TERREIN 

 
t.11  Het terrein moet een effen horizontaal oppervlak hebben. Het mag geen van beide tegenstanders 

bevoordelen of benadelen, vooral wat de belichting betreft. 
 

t.12  1 Het gedeelte van het terrein bestemd voor het gevecht heet de loper. 
2 De wedstrijden voor de drie wapens worden op dezelfde lopers gehouden. 
 

t.13  1 De breedte van de loper is 1.50 tot 2.00 meter.  
2 De lengte van de loper is 14 meter zodat iedere  schermer opgesteld op 2 meter van de middellijn een 
totale lengte van 5 meter tot zijn beschikking heeft om terug te gaan zonder met twee voeten de 
achterlijn te overschrijden. 
 

t.14  Op de loper zijn, goed zichtbaar, vijf lijnen getrokken loodrecht op de lengterichting van de loper, 
namelijk: 

 a) Een middellijn, die over de gehele breedte van de loper als stippellijn getrokken moet 
worden. 

 b) Twee stellingslijnen, op 2 meter aan iedere kant van de middellijn (deze moeten over de gehele 
breedte van de loper getrokken worden). 
c) Twee achterlijnen, die over de gehele breedte van de loper getrokken moet 
worden op een afstand van zeven meter tot de middellijn. 
d) Bovendien moeten de laatste twee meter voor de achterlijn duidelijk onderscheidbaar – indien 
mogelijk door een andere kleur van de piste – zodat de schermers gemakkelijk hun positie op de loper in 
het oog kunnen houden (Zie schema). 
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A – Tafel voor de apparatuur 
C – Midden (middellijn) 
G – Stellinglijn  
R –Ruimte om achteruit te gaan (verlenging) 
  
 
 

M - Minimaal 1 meter 
L - Laatste 2 meter van de loper 
E – Achtergrens 
S – Aanwijzing voor de schermers 
 
 

A – Tafel voor de apparatuur 
C – Midden (middellijn) 
G – Stellinglijn  
R –Ruimte om achteruit te gaan (verlenging)  
 
 
 

M - Minimaal 1 meter 
L - Laatste 2 meter van de loper 
E - Achtergrens 
S – Aanwijzing voor de schermers 
 
 
 

LOPER VOOR HALVE FINALES EN FINALES, hoogte van de piste maximaal 50 cm 

Geleidende veiligheidsgang 

2 – Verlichte aangeving van de treffers             3 – Aanwijsapparaat 
 

SCHETS VAN DE NORMALE LOPER VAN DE DRIE WAPENS 

Voor floret en degen moet de geleidende vloerbedekking de gehele lengte en breedte van de loper 
bedekken, met inbegrip van de verlenging achteruit en de veiligheidsgangen. 
 

Voor floret en degen moet de geleidende vloerbedekking de gehele lengte en breedte van de loper 
bedekken, met inbegrip van de verlenging achteruit en de veiligheidsgangen. 
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HOOFDSTUK 4 
HET MATERIAAL VAN DE SCHERMERS 

(WAPENS-UITRUSTING-KLEDING) 
 
t.15  1 De schermers zorgen voor hun wapens, uitrusting en kleding en schermen op eigen verantwoording 

en voor eigen risico. 
2 De veiligheidsmaatregelen vastgesteld in het Reglement en in de bijgevoegde regels, evenals de 
controlemaatregelen uitgevaardigd in het huidig Reglement (zie Reglement van het Materiaal) zijn alleen 
bedoeld om de veiligheid van de schermers te verhogen zonder ze te kunnen garanderen en bijgevolg 
kunnen ze niet - hoe dan ook toegepast - noch de F.I.E. noch de organisatoren van de wedstrijd, noch 
de officiële vertegenwoordigers, noch de personen belast met de uitvoering, noch de veroorzakers van 
een mogelijk ongeval, verantwoordelijk stellen. 

 

HOOFDSTUK 5 
HET GEVECHT 

 

Vasthouden van het wapen 
 
t.16  1 Bij de drie wapens worden de verdedigende handelingen uitsluitend uitgevoerd met de kling en met de 

kom, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk. 
2 Als er geen bijzonder hulpmiddel of band is aangebracht of als de greep geen speciale vorm heeft 
(orthopedisch) is de schermer vrij om de greep vast te houden zoals hij dat wil en hij kan ook gedurende 
de partij de plaats van zijn hand veranderen. Echter het wapen mag niet - permanent of tijdelijk, openlijk 
of verdekt - veranderd worden in een werpwapen; het moet gehanteerd worden zonder dat de hand de 
greep loslaat en, tijdens een aanvallende handeling, zonder van voor naar achteren over de greep heen 
te glijden. 
3 Als een bijzonder hulpmiddel of band wordt gebruikt of bij een speciale vorm (orthopedisch) moet de 
greep zo vastgehouden worden dat de bovenkant van de duim in dezelfde richting wijst als de groef van 
de floret of 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 verwisselen tot 
het einde van de partij behalve met toestemming van de scheidsrechter in geval van verwonding van de 
hand of arm. 
 

In de stelling plaatsnemen 
 
t.17  1 De schermer die het eerst opgeroepen wordt neemt plaats rechts van de scheidsrechter behalve bij 

een partij tussen een rechtshandige en een linkshandige schermer als de linkshandige schermer het 
eerst opgeroepen wordt. 
2 De scheidsrechter stelt elk van de twee schermers zodanig op dat de voorste voet op twee meter van 
de middellijn van de loper is (dus achter de stellinglijn). 
3 Het in de stelling plaatsnemen bij het begin of na een onderbreking gebeurt altijd in het midden van de 
loperbreedte.  
4 Bij het innemen van de stelling, gedurende het gevecht, moet de afstand tussen de schermers zodanig 
zijn dat bij de stellingpositie met uitgestrekte arm en de kling in de lijn, de punten elkaar niet kunnen 
raken. 
5 Na iedere treffer die als geldig is geteld stellen de schermers zich weer op, midden op de loper. 
6 Als de treffer niet wordt toegekend stellen ze zich op, op de plaats waar ze zich bevonden toen het 
gevecht werd onderbroken. 
7 De stellingname bij het begin van iedere periode en bij de eventuele verlenging van een minuut, moet 
in het midden van de loper plaatsvinden. 
8 Het opnieuw in stelling staan op een andere plaats dan in het midden van de loper mag er niet toe 
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leiden dat een schermer achter de achterlijn wordt geplaatst terwijl hij zich voor de onderbreking vóór de 
achterlijn bevond. Als hij al één voet achter de achterlijn heeft, blijft hij op die plaats. 
9 Het opnieuw in de stelling plaatsnemen omdat de loper zijdelings wordt verlaten kan als gevolg 
hebben dat de schermer die de overtreding gemaakt heeft achter de achterlijn komt en daardoor een 
treffer tegen krijgt. 
10 De schermers stellen zich op na het bevel “In de stelling” van de scheidsrechter. Daarna vraagt deze 
“Bent u klaar?”. Na een bevestigend antwoord of bij het ontbreken van een ontkennend antwoord geeft 
hij het teken voor het begin van het gevecht: “Trekt”.  
11 De schermers moeten zich op de juiste manier opstellen en volkomen onbeweeglijk blijven staan tot 
het bevel van de scheidsrechter “Trekt”. 
12 Bij floret en sabel mag de stelling niet worden ingenomen met de positie punt in lijn. 
 

Begin, onderbreking en hervatting van het gevecht 
 
t.18  1. Het begin van het gevecht wordt aangegeven met het bevel “Trekt”. Geen enkele treffer begonnen of 

toegebracht vóór dit bevel wordt geteld. 
2. Het einde van het gevecht wordt aangegeven met het bevel “Halt” behalve als er zich feiten voordoen 
die het normale verloop van het gevecht veranderen (verg. ook t.32.1/2).  
3 Vanaf het bevel “Halt” kan de schermer geen nieuwe handeling meer inzetten, uitsluitend de reeds 
ingezette slag of steek blijft geldig. Alles wat hierna nog gebeurt, is absoluut niet meer geldig (maar 
vergelijk t.32.1/2).  
4 Als één van de schermers ophoudt vóór het bevel “Halt” en hij wordt getroffen, dan is de treffer geldig. 
5 Het bevel “Halt” wordt ook gegeven als het gevecht van de schermers gevaarlijk of verward wordt of 
als het tegenstrijdig is aan het Reglement, als één van de schermers ontwapend is, als een schermer de 
loper verlaat of als hij, vallend, te dicht bij het publiek of de scheidsrechter komt (verg. t.26, t.55.5, 
t.73.4.j). 
6. Behalve in een uitzonderingsgeval mag de scheidsrechter niet toestaan dat een schermer de loper 
verlaat. Als deze dit zonder toestemming doet, dan kunnen de straffen worden toegepast voorzien in 
artikelen t.114, t.116, t.120. 
 

Gevecht van nabij 
 
t.19  Het gevecht van nabij is toegestaan zolang de schermers op normale manier hun wapen kunnen 

gebruiken en zolang als de scheidsrechter bij floret en sabel de handelingen nog kan volgen. 

Corps à corps 
 
t.20  1 Corps à corps vindt plaats als de twee tegenstanders elkaar raken, in een dergelijk geval wordt het 

gevecht door de scheidsrechter onderbroken (verg. t.25, t.63.1/2/3).  
2 Bij floret en sabel is het verboden om een corps à corps te veroorzaken (zelfs als dit gebeurt zonder 
ruwheid of geweld). In het geval van een dergelijke overtreding zal de scheidsrechter de schermer die 
de overtreding begaat bestraffen volgens t. 114, t.116, t.120 en de mogelijke treffer gemaakt door de 
schermer die de overtreding begaat, zal worden geannuleerd.  
3 Bij alle drie wapens is het verboden om moedwillig een corps à corps te veroorzaken om een treffer te 
voorkomen of om de tegenstander weg te dringen. Ingeval van een dergelijke overtreding zal de 
scheidsrechter de schermer die de overtreding begaat bestraffen met de sancties voorzien in artikelen 
t.114, t.116, t.120 en de mogelijke treffer gemaakt door de schermer die de overtreding begaat, zal 
worden geannuleerd. 
 

Ontwijken, verplaatsen en passeren 
 
t.21  1 Verplaatsingen en ontwijkingen zijn geoorloofd, zelfs die waarbij de ongewapende hand in contact 
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komt met de grond. 
2 Het is verboden om tijdens het gevecht de tegenstander de rug toe te keren. 
In het geval van een dergelijke overtreding zal de scheidsrechter de schermer in overtreding bestraffen 
met de sancties voorzien in artikelen t.114, t.116, t.120 en de mogelijke treffer van de schermer in 
overtreding zal worden geannuleerd. 
3 Als tijdens een partij een schermer zijn tegenstander passeert, moet de scheidsrechter onmiddellijk het 
bevel “Halt” geven en de schermers opnieuw doen opstellen op de plaats die ze innamen vóór het 
passeren. 
4 Als er tijdens het passeren treffers worden gemaakt dan is de direct gemaakte treffer geldig. De treffer 
gemaakt na het passeren wordt geannuleerd maar de treffer direct gemaakt door de schermer die de 
offensieve actie heeft ondergaan, zelfs al draait deze zich om, is geldig. 
5 Als gedurende het gevecht een schermer een flèche heeft gemaakt en een treffer tegen heeft 
gekregen en als hij daarna het einde van de loper ver genoeg heeft overschreden om de enrouleur of de 
verbindingskabel van deze met de piste te verbreken, zal de treffer die hij tegen gekregen heeft niet 
worden geannuleerd (verg. t.103). 
 

Vervanging en gebruik van de ongewapende arm en hand 

 
t.22  1 Het gebruik van de ongewapende hand en arm is niet toegestaan noch voor een aanvallende 

handeling noch voor een defensieve handeling (verg. t.114, t.117, t.120). Bij een dergelijke overtreding 
zal de treffer gemaakt door de schermer in overtreding geannuleerd worden en ontvangt de schermer in 
overtreding de sancties behorend bij de overtredingen van de tweede groep (rode kaart). 

 2 Bij de floret en de sabel is het verboden om een geldig trefvlak af te schermen of te vervangen door 
een ander deel van het lichaam, noch door bedekking, noch door een abnormale beweging (verg. t.114, 
t.116, t.120): de treffer die eventueel wordt gemaakt door de schermer in overtreding wordt geannuleerd. 

 
--------------------------------------------------------------- 
Toepassing met ingang van seizoen 2008-2009 
t.22.2.a. Als tijdens de gevechtshandeling een geldig trefvlak wordt afgeschermd of vervangen, ontvangt de 

schermer in overtreding de sancties behorend bij de overtredingen van de eerste groep (zie ook t.49.1, 
t.72.2) 

t.22.2.b. Als tijdens de gevechtshandeling volgend op het afschermen of vervangen van een geldig trefvlak, 
een correct toegebrachte ongeldige treffer wordt geregistreerd, dan ontvangt de schermer in overtreding 
de sancties behorend bij de overtredingen van de eerste groep (zie ook t.49.1, t.72.2) en de treffer wordt 
door de scheidsrechter toegekend. 

----------------------------------------------------------------- 
 
3 Gedurende het gevecht mag de ongewapende hand van de schermer in geen geval welk deel dan ook 
van de elektrische uitrusting vastpakken: de treffer die eventueel wordt gemaakt door de schermer in 
overtreding wordt geannuleerd. 
 

t.23  1 In het geval dat de scheidsrechter tijdens een partij merkt dat één van de schermers zijn 
ongewapende arm en/of hand gebruikt, of het geldig raakvlak beschermd of bedekt door een niet-geldig 
deel, kan hij de assistentie inroepen van twee neutrale assessors die zijn toegewezen door de 
Technische Directie (Directoire Technique). 
2 Deze assessors, opgesteld aan een kant van de loper, volgen het geheel van het gevecht en geven 
door het opsteken van de hand of na ondervraging door de scheidsrechter aan of gebruik is gemaakt 
van de ongewapende arm of hand, of dat het geldig trefvlak afgeschermd of bedekt is door een ongeldig 
deel van het lichaam (verg. t.49, t.114, t.116, t.120). 
3 De scheidsrechter kan ook de schermers van plaats doen wisselen zodat diegene die de 
onregelmatigheid heeft begaan, niet de rug naar hem toekeert. 

Gewonnen of verloren terrein 
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t.24  Bij het bevel “Halt” blijft het gewonnen terrein behouden totdat er een treffer wordt toegekend. Bij het 
opnieuw in de stelling gaan moet iedere schermer een gelijke afstand naar achteren gaan voor de 
vereiste stellingpositie (verg. t.17/34). 
 

t.25  Echter als de partij wordt gestaakt wegens corps à corps worden de schermers zodanig opgesteld dat 
de schermer die door het corps à corps werd getroffen op de plaats komt die hij tevoren innam, dit 
gebeurt ook als zijn tegenstander een flèche heeft gemaakt zonder corps à corps te veroorzaken. 

 

Overschrijding van de grenzen 
 

Onderbreken van het gevecht 
 
t.26  1 Als de schermer met één of beide voeten een zijdelingse begrenzing van de loper overschrijdt, moet 

de scheidsrechter onmiddellijk “Halt” roepen. 
2 Als de schermer de loper met beide voeten verlaat, moet de scheidsrechter alles annuleren wat plaats 
heeft gevonden na het overschrijden van de begrenzing, behalve de treffer die ontvangen is door de 
schermer die de begrenzing heeft overschreden, zelfs na de overschrijding, op voorwaarde dat het gaat 
om een enkelvoudige en onmiddellijke treffer.  
3 Daarentegen, de treffer toegebracht door de schermer die de loper met slechts één voet verlaat, blijft 
geldig als de handeling is gestart voor het bevel “Halt!”. 
4 Als één van de twee schermers de loper verlaat met twee voeten, kan alleen de treffer tellen die wordt 
toegebracht door de schermer die op de loper is gebleven met ten minste één voet, zelfs in het geval 
van een dubbele treffer. 
 

Achterlijnen 
 
t.27  Als een schermer de achterlijn van de loper met beide voeten geheel overschrijdt, wordt hij getroffen 

verklaard.. 
 

Zijgrenzen 
 

t.28  1 Als een schermer met één voet of twee voeten de zijlijn overschrijdt, wordt hij bestraft. Bij het 
opnieuw in de stelling komen wordt zijn tegenstander één meter naar voren opgesteld van de plaats 
waar hij zich bevond op het moment van de overschrijding, de bestrafte schermer moet naar achteren 
om de juiste afstand in te nemen. 
2 De schermer die door het toepassen van deze straf met twee voeten achter de achterlijn komt, krijgt 
een treffer tegen. 
3 De schermer die om een treffer te vermijden een grens met twee voeten overschrijdt - vooral als het 
een flèche betreft - wordt bestraft volgens artikelen t.114, t.116, t.120. 

 
Toevallige overschrijding 

 
t.29  De schermer die per ongeluk een grens overschrijdt (zoals bij omgooien) wordt niet bestraft. 

Duur van het gevecht 
 
t.30  1 Onder duur van het gevecht moet worden verstaan de werkelijke duur, dat wilt zeggen de totale 

tijdsduur tussen de bevelen “Trekt” en “Halt”. 
2 De duur van het gevecht wordt gecontroleerd door de scheidsrechter of door een tijdopnemer. Voor de 
finales van de officiële wedstrijden van de F.I.E. alsmede voor alle partijen met een voor de 
toeschouwers zichtbare chronometer, moet de chronometer zo geplaatst zijn dat deze zichtbaar is voor 
de twee schermers op de loper en voor de scheidsrechter. 
3 De effectieve duur van het gevecht is: 

− bij poules: vijf treffers, maximaal 3 minuten. 



Technisch Reglement FIE, december 2007 Nederlandse Vertaling 

 14

− bij direkte eliminatie: vijftien treffers, maximaal 9 minuten verdeeld in drie periodes van 3 minuten met 
een pauze van één minuut tussen twee perioden. 

− voor equipes: 3 minuten voor iedere aflossing. 
 
t.31  1 Iedere keer als de wedstrijd wordt onderbroken kan de schermer de tijd opvragen.  

2 Als een schermer ten onrechte probeert het gevecht te onderbreken of onderbrekingen te verlengen, 
zal de scheidsrechter de in artikelen t.114, t.116, t.120 voorziene straf opleggen. 

 
t.32  1 Bij het verstrijken van de officiële tijd geeft de chronometer, als die aan het apparaat dat de treffers 

registreert is gekoppeld (een verplichting voor alle finales van officiële wedstrijden van de F.I.E.) 
automatisch een krachtig geluidssignaal en blokkeert direct het apparaat, waarbij de treffers die vóór het 
blokkeren waren geregistreerd, zichtbaar blijven. Bij het begin van het geluidssignaal is het gevecht 
beëindigd.  
2 Als de chronometer niet aan het registratieapparaat is gekoppeld moet de tijdopnemer “Halt” roepen of 
een geluidssignaal in werking stellen waardoor het gevecht beëindigd wordt en de op dat moment 
ingezette aanval ongeldig wordt.  
3 Indien de chronometer niet werkt of de tijdopnemer een fout maakt, zal de scheidsrechter zelf bepalen 
hoe lang het gevecht nog moet doorgaan. 

 

Ongeval - terugtrekken van een schermer 

 
t.33  1 Bij verwonding opgelopen tijdens een gevecht en duidelijk vastgesteld door de gedelegeerde van de 

Medische Commissie of de dienstdoende arts, kan het gevecht maximaal 10 minuten worden 
onderbroken, te beginnen vanaf de aanwijzing door de arts en uitsluitend bedoeld voor de verzorging 
van datgene waarvoor de partij werd onderbroken. Als de arts gedurende of na het verloop van de 10 
minuten onderbreking vaststelt dat de schermer de partij niet kan hervatten, zal hij besluiten de 
schermer terug te trekken uit de individuele wedstrijden en/of, indien mogelijk, hem vervangen in de 
equipewedstrijden (verg. 0.44 11a/b).  
2 Gedurende dezelfde dag kan er geen nieuwe onderbreking meer worden toegestaan tenzij voor een 
nieuwe verwonding anders dan de eerdere.  

 
--------------------------------------------------------------- 
Toepassing met ingang van seizoen 2008-2009 

Ongeval of kramp - terugtrekken van een schermer 

 
t.33  1 Bij verwonding of kramp opgelopen tijdens een gevecht en duidelijk vastgesteld door de gedelegeerde 

van de Medische Commissie of de dienstdoende arts, kan het gevecht maximaal 10 minuten worden 
onderbroken, te beginnen vanaf de aanwijzing door de arts en uitsluitend bedoeld voor de verzorging 
van datgene waarvoor de partij werd onderbroken. Als de arts gedurende of na het verloop van de 10 
minuten onderbreking vaststelt dat de schermer de partij niet kan hervatten, zal hij besluiten de 
schermer terug te trekken uit de individuele wedstrijden en/of, indien mogelijk, hem vervangen in de 
equipewedstrijden (verg. 0.44 11a/b).  
2 Gedurende dezelfde dag kan er geen nieuwe onderbreking meer worden toegestaan tenzij voor een 
nieuwe verwonding of een nieuw geval van kramp anders dan de eerdere.  

----------------------------------------------------------------- 
 

3 Als een schermer onterecht om een onderbreking vraagt en dit duidelijk door de gedelegeerde van de 
Medische Commissie of de dienstdoende arts is geconstateerd, zal de scheidsrechter de schermer 
bestraffen zoals voorzien in t.114, t.117, t.120.  
4 Als bij equipewedstrijden de dienstdoende arts verklaart dat een schermer niet in staat is de partij te 
vervolgen dan kan deze toch, na besluit van dezelfde arts op dezelfde dag deelnemen aan de volgende 
ontmoetingen.  
5 De Technische Directie kan voor het goede verloop van de wedstrijd, de volgorde van de partijen in de 
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poule veranderen (verg. 0.16 1). 
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HOOFDSTUK 6 
HET JUREREN EN BEOORDELEN VAN DE TREFFERS 

 
t.34  1 Het aanvaarden van een aanwijzing als scheidsrechter of als assessor houdt in dat de aangewezen 

persoon het tot zijn eer rekent om de reglementen te respecteren en te doen respecteren en ook zijn 
functies met de meest nauwgezette onpartijdigheid en grootst mogelijke aandacht uit te oefenen. 
2 Scheidsrechters mogen niet verschillende functies combineren tijdens het toernooi, zoals lid van het 
Directoire Technique, team-captain, officiële delegatieleider van hun nationale bond, trainer, etc. 

Scheidsrechters 
 
t.35  1 Iedere schermpartij wordt geleid door een scheidsrechter die in bezit is van een FIE licentie die geldig 

is voor het lopende seizoen. Om praktische redenen worden nationale kandidaatsscheidsrechters die 
hun kandidatuur voor de scheidsrechtersexamens van de FIE hebben betaald en aangekondigd, 
geautoriseerd om Wereldbekerwedstrijden voor junioren te jureren. 
 
 
2 De functies van de scheidsrechter zijn veelvoudig: 
a) hij roept de namen af van de schermers (verg. t.86.1, t. 86.5/6); 
b) hij leidt de partij; 
c) vóór iedere partij moet de scheidsrechter de wapens, de kleding en het materiaal van de schermers 
controleren volgens navolgende bepalingen; 
d) hij houdt toezicht op het regelmatig functioneren van de elektrische apparatuur. Uit eigen initiatief of 
op verzoek van de aanvoerder van een equipe, zal hij proefondervindelijk eventueel gebleken defecten 
opsporen en lokaliseren. Hij voorkomt dat de schermers door hun materiaal ontijdig los te koppelen of te 
verwisselen, het onderzoek verhinderen; 
e) hij houdt toezicht op de assessors, de tijdopnemers, score-schrijvers enz.; 
f) hij moet zich zodanig opstellen en verplaatsen dat hij de partij kan volgen, maar zo dat hij het oplichten 
van de lampen kan blijven waarnemen; 
g) hij bestraft de overtredingen (verg. t.96.2); 
h) hij kent de treffers toe (verg. t.40 e.v.); 
i) hij handhaaft de orde (verg. t.96.1/2/3/4); 
j) iedere keer als hij het gewenst acht kan hij de deskundigen voor de elektrische registratie raadplegen. 
(Vgl. 0.7)  
 

Assessors 
 
t.36  1 De scheidsrechter verricht zijn taak met behulp van een automatisch registratieapparaat voor de 

treffers en eventueel met behulp van twee assessors die letten op het gebruik van de ongewapende arm 
of hand, het bedekken van een geldig trefvak, het op de grond steken van de degen, het zijdelings of 
achteruit verlaten van de loper, of elke andere overtreding die in het Reglement genoemd wordt (verg. 
t.120). 
2 Deze maatregel is verplicht bij alle individuele finales (4 of 8) en bij de finale voor equipes (2).  
3 De assessors stellen zich verspreid op aan beide zijden van de scheidsrechter en volgen het verloop 
van de partij.  
4 De assessors moeten halverwege de partij, na iedere periode en na elke aflossing in een equipe-
ontmoeting van plaats verwisselen zodat ze niet steeds op dezelfde schermer letten. 
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Aanwijzing van de scheidsrechter 
 

Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen 
 
 Individuele wedstrijden 
 
t.37  1 Voor het verloop van de poules en het kwalificatietableau wijzen de afgevaardigden voor de jurering 

de scheidsrechters aan door loting. 
 2 Voor de poules moet de scheidsrechter een andere nationaliteit hebben dan die van alle schermers in 

de poule. 
3 Voor het tableau van de direkte eliminatie op elk wapen stellen de afgevaardigden van de 
jurycommissie een lijst samen van de beste scheidsrechters op elk wapen (volgens de cijfers die ze 
tijdens het seizoen hebben gekregen).  
 
Om de partijen in de volgorde van het tableau te kunnen jureren, worden 4 scheidsrechters aangewezen 
door loting onder de minstens 7 of 8, voor elk kwart tableau. Ze moeten een nationaliteit hebben die 
anders is dan alle deelnemende schermers in het kwart tableau. 
 
Naarmate de voortgang van het tableau worden scheidsrechters onderling uitgewisseld volgens een 
volgorde die vooraf is vastgesteld. 
 
4 Na het einde van iedere ronde kunnen de afgevaardigden van de jurycommissie één of meer 
scheidsrechters wier prestaties onvoldoende waren terugtrekken. Deze beslissing moet worden 
genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige afgevaardigden van de 
scheidsrechterscommissie. Daarentegen zal een scheidsrechter niet worden vervangen tijdens een partij 
behalve in uitzonderingsgevallen.In een dergelijk geval zal een met redenen omklede beslissing 
genomen worden met meerderheid van stemmen van de aanwezige afgevaardigden van de 
jurycommissie (deze regel is ook van toepassing bij wedstrijden voor equipes).  
 
5 Voor de finale van 4 loten de afgevaardigden van de jurycommissie vanaf het einde van de tableaus 
van de direkte eliminatie 4 scheidsrechters uit een minstens 7 of 8 scheidsrechters van een andere 
nationaliteit moeten hebben dan elk van de schermers. 
 
10 minuten voor de finale loten de afgevaardigden van de scheidsrechterscomissie de scheidsrechter 
voor elke partij tegelijkertijd in de volgende volgorde: 1e halve finale, 2e halve finale, finale en (op de 
O.S.) 3e plaats. 
 
6 De lotingen worden met hulp van de computer uitgevoerd voor de poules en tot aan het tableau van de 
direkte eliminatie van 64 en met de hand vanaf het tableau van de direkte eliminatie van 64.. 
 
Equipewedstrijden 
 

t.38  Dezelfde regels van die in artikel t.37 3), 4), 5) en 6) zijn van toepassing voor de equipewedstrijden met 
twee scheidsrechters per ontmoeting. 
 

Wedstrijden voor de Wereldbeker 
 
t.39  De regels van de voorgaande artikelen t.37 en t.38 worden door de Technische Directie toegepast, 

die hierbij voor de finales wordt bijgestaan door een officiële waarnemer van de F.I.E. 

Beoordeling van de treffers 
 

Het plaatsvinden van de treffers 
 
t.40  1 Het plaatsvinden van een treffer wordt vastgesteld volgens de aanwijzingen van het 
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registratieapparaat, eventueel met raadpleging van de assessors (verg. t.36). 
2 Alleen de aanduiding op het registratie-apparaat, aangeven door de bijbehorende lampen of door de 
extra lampen, dient om de treffers te beoordelen. In geen geval kan de scheidsrechter een schermer 
getroffen verklaren zonder dat het apparaat de treffer normaal geregistreerd heeft (behalve voor die 
gevallen voorzien in het Reglement, verg. t.49,1  en voor straftreffers). 
 

t.41  De scheidsrechter kan daarentegen voor gevallen genoemd voor ieder wapen, een treffer die door het 
apparaat is geregistreerd, annuleren (verg. t.53 e.v., t.66 e.v., t.73). 
 

Geldigheid en prioriteit 
 
t.42  1 Direct na het stoppen van het gevecht analyseert de scheidsrechter in het kort de handelingen die de 

laatste gevechtsgang samenstellen.  
2 Voor de finales kan de scheidsrechter zich bedienen van een televisiemonitor teneinde bij twijfel zijn 
beslissing te verifiëren. 
3 Wanneer is vastgesteld dat er een treffer heeft plaatsgevonden, beslist de scheidsrechter met 
toepassing van de regels, welke schermer getroffen is of dat ze beiden getroffen zijn (voor de degen) of 
dat geen enkele treffer in aanmerking komt (verg. t.55 e.v., t.64 e.v., t.74 e.v.). 
4 De scheidsrechter gebruikt de volgende gebaren: 
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WIJZIGINGEN DEC 2007 NOG NIET DOORGEVOERD 
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Reglementair materiaal en keuring van het materiaal door de scheidsrechter 

 

t.43  Voor het begin van iedere poule, iedere ontmoeting of iedere partij met direkte eliminatie, moet de 
scheidsrechter de schermers bijeen roepen teneinde te controleren: (zie t.35.2.c) 

a) dat  voor alle wapens, het materiaal van de schermers de door de F.I.E. voorgeschreven labels 
hebben (tenue, masker), 

b) dat bij de floret het elektrisch vest in de verschillende posities, rechtop, in de stelling en bij een 
uitval, voldoet aan de voorwaarden van artikel m.28, 

c) dat bij de degen ieder een reglementair vest draagt dat aan de voorschriften voldoet en dat het 
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materiaal van de kleding geen te glad oppervlak heeft,  
d) dat bij de sabel het elektrisch vest bij de verschillende posities, rechtop, in de stelling en bij een 

uitval, voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel m.34,  
e) dat bij de drie wapens ieder, onder het vest goed gekleed is met een voorgeschreven ondervest 

bestand tegen een druk van 800 Newton. 
f) bij de drie wapens, dat de schermer niet is voorzien van een elektronisch communicatiemiddel 

waardoor iemand van buiten de loper kan communiceren met de schermer tijdens het gevecht. 
 
2 Voor de partijen met direkte eliminatie en de finales van de Wereldkampioenschappen en van de 
Olympische Spelen en voor de finales van de wedstrijden voor de Wereldbeker, begeven de twee 
schermers van iedere partij zich 30 minuten voordat ze naar de loper gaan, naar de plaats waar het 
materiaal wordt gecontroleerd, dicht bij de loper. Het materiaal wordt getest onder de 
verantwoordelijkheid van de SEMI (of van de deskundige aangewezen voor de finales van de 
Wereldbeker). Als er een afwijking wordt vastgesteld moet het afgekeurde materiaal onmiddellijk worden 
vervangen, zonder dat er een strafmaatregel wordt toegepast. 
De afgevaardigde van de SEMI geeft de gecontroleerde fils de corps, de maskers en de wapens aan de 
scheidsrechter van de partij. Tien minuten voor het betreden van de loper melden de schermers zich bij 
de scheidsrechter die voor hun partij is aangewezen. Bij de toegang geeft de scheidsrechter een fil de 
corps aan iedere schermer. Hij kijkt na of de schermers de voorgeschreven beschermende onderkleding 
dragen.  
3 Totdat men de loper betreedt moeten de scheidsrechter en de schermers bij elkaar blijven bij de 
toegang. Een minuut voor het betreden van de loper geeft de scheidsrechter een wapen aan iedere 
schermer, zodat ze de fil de corps kunnen aansluiten in het contact. Geen enkele voorafgaande controle 
zal plaatsvinden op de loper.  
4 De organisatoren van de wedstrijden zorgen voor een wachtzaal waar de schermers zich kunnen 
opwarmen gedurende het uitoefenen van de controle. 
 

t.44  1 Behalve de bovengenoemde controle maatregelen kan de scheidsrechter van een partij op ieder 
moment uit eigen beweging of op verzoek van een schermer of van een leider van een equipe, zelf deze 
controle uitvoeren of de reeds uitgevoerde controlemaatregelen nagaan of zelfs nieuwe 
controlemaatregelen uitvoeren of laten uitvoeren. (zie t.35)  
2 In ieder geval stelt hij vóór iedere partij vast dat er op het tenue, op de kling en op het masker van de 
schermer een garantielabel is, dat de kabels binnen de kom geïsoleerd zijn en controleert hij de druk 
van de veer van de punt van de degen en de floret. De controle van de isolatie van de kabels en van de 
druk van de veer worden herhaald bij iedere verandering van wapen. Bij de drie wapens controleert hij 
dat de schermer niet is uitgerust met een elektronisch communicatiemiddel waardoor iemand van buiten 
de loper kan communiceren met de schermer tijdens het gevecht. 
3 Voor de degen controleert hij de totale afstand waarover de punt van het wapen kan worden ingedrukt 
en het gedeelte dat wordt ingedrukt nadat het registratieapparaat in werking treedt. De totale afstand 
wordt gemeten door tussen de verdikking van de punt (enbase) en de knop een plaatje met een dikte 
van 1,50 mm te voegen. Dit plaatje, dat door het Organisatie Comité wordt verschaft, mag een afwijking 
hebben van 0,05 mm meer of minder, dus 1,45 mm tot 1,55 mm. 
De vering die nog plaatsvindt na de registratie wordt gecontroleerd door het invoegen van een plaatje 
met een dikte van 0,50 mm tussen de verdikking van de punt en de knop. Dit plaatje dat door het 
Organisatie Comité verschaft wordt mag een afwijking hebben van 0,05 mm meer of minder, dus 0,45 
mm tot 0,55 mm.  
4 Voor de controle van het vereiste gewicht zie m 11.3, m 19.3, m 42.2.d 
5 Het gecontroleerde reservemateriaal wordt door de scheidsrechter bij het begin van de partij dicht bij 
de loper neergelegd aan de kant van de schermer. 

 

Niet-reglementair materiaal 

 
t.45  Als een schermer, onder welke omstandigheid dan ook, zich op de loper bevindt met materiaal dat niet 

in overeenstemming is met het Reglement (zie m.8, m.12, m.13, m.17, m.23) of dat defect is, zal dat 
materiaal onmiddellijk worden ingenomen voor een onderzoek en aan de dienstdoende deskundige 
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worden overhandigd. Dit materiaal wordt pas aan de schermer teruggegeven als de door de keuring 
aangegeven worden, moet het opnieuw gekeurd worden. 
 
1  Als een schermer op de loper komt (verg. t.86 1/2): 

−  hetzij met een enkel reglementair wapen, 
−  hetzij met een enkele reglementaire fil de corps, 
−  hetzij met een wapen of een fil de corps dat niet werkt of dat niet in overeenstemming is met de 
artikelen van het Reglement,  
−  hetzij zonder beschermende ondervest, (verg. t.43.1.e), 
−  hetzij met een elektrisch geleidend vest dat niet het gehele geldige trefvlak bedekt, 
−  hetzij met een tenue dat niet overeenkomt met de reglementen, zal de scheidsrechter de sancties 
toepassen voorzien in artikelen t.114, t.116, t.120 (1ste groep). 
 

 
 
2  Als tijdens de partij een onregelmatigheid wordt opgemerkt die voortgekomen kan zijn uit de 
omstandigheden van het gevecht: Voorbeelden: 

−  het elektrisch geleidend vest vertoont gaten waardoor de treffers niet geldig worden geregistreerd, 
−  het fil de corps of wapen werkt niet meer, 
−  de veerkracht is onvoldoende geworden, 
−  de vering van de punt van het wapen is niet meer correct, zal de scheidsrechter geen 
waarschuwing geven en geen straf toepassen en de treffer die geldig is toegebracht met het defect 
geworden wapen zal worden toegekend. Daarentegen zal, zelfs tijdens de partij, een schermer op het 
moment waarop hij verklaart klaar te staan om te schermen en wiens wapen niet voldoet aan de 
normen van de buiging van de kling (zie m.8.6, m 16.2, m.23.4) een overtreding begaan uit de 1e 
groep en worden gestraft volgens de artikels t.114, t.116 en t.120. 

 
3  a) Als op het moment dat de schermers de loper betreden of tijdens de partij blijkt dat het materiaal 
dat de schermer gebruikt: 

i. niet het merk van de voorafgaande controle heeft, zal de scheidsrechter de eventuele laatste treffer 
van de schermer die in overtreding is, annuleren, de sancties toepassen zoals voorzien in artikelen 
t.114, t.117, t.120., 

ii. niet voldoet aan een voorschrift uit het Reglement dat niet van tevoren is gecontroleerd, zal de 
scheidsrechter de schermer bestraffen met de sancties voorzien in artikelen t.114, t.116, t.120., 

iii. is goedgekeurd door de controle maar vertoont onregelmatigheden die veroorzaakt kunnen zijn 
door opzettelijke veranderingen, 

 
--------------------------------------------------------------- 
Toepassing met ingang van seizoen 2008-2009 
 
iii. is goedgekeurd door de controle maar frauduleus is, 
----------------------------------------------------------------- 
 

iv. merken vertoont van goedkeuring die zijn nagemaakt of verplaatst, 
v. zodanig veranderd is dat naar verkiezing treffers kunnen worden geregistreerd of het toestel buiten 

werking kan worden gesteld, 
vi. is voorzien van een elektronisch communicatiemiddel waardoor iemand van buiten de loper kan 

communiceren met de schermer tijdens het gevecht. 
 
In een van de gevallen iii), iv), v) of vi) moet de scheidsrechter het materiaal onmiddellijk in beslag 
nemen (wapens, fil de corps en mogelijk het elektrisch vest, masker etc.) en het laten onderzoeken door 
de dienstdoende deskundige. Na het advies van de deskundige te hebben ingewonnen (een lid van de 
SEMI commissie voor de schermwedstrijden van de Olympische Spelen en voor de 
Wereldkampioenschappen) die de bevindingen heeft onderschreven, (verg. m.33 e.v.) zal de 
scheidsrechter, behoudens toepassing van artikel t.96 2/4; de volgende straffen opleggen: 
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−  in gevallen iii) en iv), 

de scheidsrechter zal de schermer die in overtreding is bestraffen volgens artikelen t.114, t.118, t.120. 
en indien van toepassing, de laatste treffer van de schermer in overtreding annuleren. 

− voor gevallen v) en vi), 
de scheidsrechter zal de schermer in overtreding bestraffen volgens de artikelen t.114, t.119, t.120. 

 
------------------------------------------------------------------ 
Toepassing met ingang van seizoen 2008-2009 
 
Vervallen: 
in gevallen iii) en iv), 
de scheidsrechter zal de schermer die in overtreding is bestraffen volgens artikelen t.114, t.118, t.120. en 
indien van toepassing, de laatste treffer van de schermer in overtreding annuleren. 
 
En aanpassen: 
voor gevallen iii), iv), v) en vi), 
de scheidsrechter zal de schermer in overtreding de sancties opleggen voorzien voor overtredingen van 
de 4e groep (zie t.114, t.119, t.120). 
------------------------------------------------------------------- 
 
c) In afwachting van de beslissing van de scheidsrechter wordt de partij onderbroken, maar de andere 
partijen van de poule kunnen doorgaan. 
 
4 Elke schermer dient op de loper te verschijnen in een tenue dat op de volgende wijze aan de 
reglementen voldoet: 
 

a) Naam en nationaliteit op reglementaire wijze op de rug van het vest (van toepassing op alle 
officiële FIE-toernooien en in alle wedstrijdzalen van deze toernooien)  

b) Het dragen van het nationaal tenue (zie m. 25.3); toepassing als volgt: 
 

i. Wereldkampioenschappen en wereldkampioenschappen voor junioren en cadetten: alle partijen 
in de poule, in de direkte eliminatie en in de equipe-ontmoetingen 

ii. Wereldcupwedstrijden senioren individueel: alle partijen van de direkte eliminatie vanaf het 
tableau van 64. 

iii. Wereldcupwedstrijden voor equipes, alle wedstrijden in alle ontmoetingen  
 

In geval van overtreding van deze regel: 
Voor de wedstrijden genoemd in de punten i) en iii) hierboven, zal de scheidsrechter de schermer die in 
overtreding is van de wedstrijd uitsluiten en hij zal niet meer kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Voor de wedstrijden genoemd in het punt ii) hierboven, zal de scheidsrechter de schermer die in 
overtreding is een rode kaart geven (artikels t. 114, t.117, t.120, 2e groep)  Daarentegen heeft de 
schermer in overtreding het recht op de loper te blijven en de betreffende partij uit te schermen. 
 
Dezelfde sanctie is evenzeer van kracht bij afwezigheid van naam en nationaliteit op de rug van het vest 
op de voorgeschreven wijze in de wedstrijden van de Wereldbekers voor junioren en in de wedstrijden van 
de Wereldbekers voor Senioren, individueel nog voor het tableau van 64 en in 2006-2007 in de Zone 
Kampioenschappen. 
 
5 Als het vest niet voldoet aan de regels, moet de schermer een vervangend vest aandoen. Als op dit vest 
naam en/of nationaliteit op de rug ontbreken, krijgt de schermer tot de volgende fase van de wedstrijd 
(van poules to tableau 62, tableau 32 etc) de gelegenheid naam en nationaliteit op het vest te laten 
drukken. Als dit niet gebeurt, zal de scheidsrechter – behalve in gevallen van ‘force majeure’-  de 
schermer uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd. 
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CONVENTIES VAN HET FLORETSCHERMEN 

WIJZE VAN HET TOEBRENGEN VAN TREFFERS 
 
t.46  1 De floret is uitsluitend een steekwapen. De aanvallende handeling met dit wapen wordt dus met de 

punt en alleen met de punt uitgevoerd. 
2 Het is nadrukkelijk verboden om tijdens het gevecht (tussen “Trekt” en “Halt”) de punt van het wapen 
op de geleidende loper te steunen of te slepen. Het is eveneens altijd verboden om het wapen op de 
loper weer recht te buigen. Iedere overtreding zal worden bestraft volgens artikelen t.114, t.116, t.120. 
 

GELDIG TREFVLAK 

Begrenzing van het geldig trefvlak 
 
t.47  1 Alleen de treffers op het geldige trefvlak worden geteld.  

2 De ledematen en het hoofd horen niet tot het geldig trefvlak. Dit is beperkt tot de romp en eindigt 
boven bij de bovenkant van de kraag tot zes centimeter boven de top van de sleutelbeenderen, opzij bij 
de naden van de mouwen die over het boveneinde van het opperarmbeen moeten gaan; aan de 
onderkant volgt het een lijn die horizontaal over de rug gaat langs de toppen van de heupen en die van 
daar via een rechte lijn naar het punt gaat waar de liesplooien samenkomen (verg. schema). 

 
-------------------------------------------------------------- 
Van toepassing met ingang van 1 januari 2009 
t.47.2 De ledematen en het hoofd horen niet tot het geldig trefvlak. Dit is beperkt tot de romp en eindigt boven 

bij de bovenkant van de kraag tot zes centimeter boven de top van de sleutelbeenderen, opzij bij de 
naden van de mouwen die over het boveneinde van het opperarmbeen moeten gaan; aan de onderkant 
volgt het een lijn die horizontaal over de rug gaat langs de toppen van de heupen en die van daar via 
een rechte lijn naar het punt gaat waar de liesplooien samenkomen (verg. aan te passen schema). Het 
omvat ook het deel van de keellap onder de horizontale lijn, 1,5 tot 2 cm onder de kin, en die in geen 
geval lager dan de schouderlijn kan zijn. 

-------------------------------------------------------------- 
 

Ongeldig trefvlak 
 
t.48  Een treffer gemaakt op een ongeldig trefvlak (hetzij direct of door een parade) wordt niet geteld als een 

geldige treffer maar maakt een einde aan de gevechtsgang en annuleert dus iedere daaropvolgende 
treffer (zie t.49). 
 

Uitbreiding van het geldige trefvlak 
 
t.49  1 Evenwel treffers geplaatst op een deel van het lichaam dat ongeldig is, worden als geldig geteld als 

door een ongewone houding de schermer het geldige trefvlak afschermt met dit ongeldige trefvlak.  
2 De scheidsrechter kan de assessors hierover raadplegen maar alleen hij moet beslissen of de treffer 
geldig is of niet. 

BEOORDELING VAN DE TREFFERS 
t.50  De wedstrijden worden gejureerd met behulp van een toestel dat de treffers elektrisch registreert. 
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HET PLAATSVINDEN VAN EEN TREFFER 
t.51  Om het plaatsvinden van een treffer te beoordelen kan alleen worden afgegaan op het registratietoestel. 

De scheidsrechter kan geen schermer getroffen verklaren zonder dat het toestel de treffer op een 
regelmatige manier heeft aangegeven (behalve in gevallen die genoemd zijn in het Reglement, verg. 
t.49,1 en voor straftreffers). 
 

 
 

Geldig trefvlak: floret 
 
t.52  Bij het gebruik van het toestel moet worden opgemerkt dat: 

a)  Als er een ongeldige treffer wordt geregistreerd zal het toestel niet een mogelijke geldige treffer door 
dezelfde schermer registreren. 

b)  Het toestel geeft niet aan of er een tijdsverschil is tussen twee of meerdere treffers die gelijktijdig 
worden geregistreerd. 

ANNULEREN VAN DE TREFFER 
t.53  1 De scheidsrechter houdt geen rekening met de registratie van treffers die: 

−  Ingezet zijn vóór “Trekt” of na “Halt” (verg. t.18). 
−  Veroorzaakt zijn door welke objecten dan ook die niet tot de tegenstander of zijn materiaal behoren 
(verg. t.41). 
 
2 De schermer die opzettelijk een signaal veroorzaakt door de punt van zijn wapen op de grond te 
plaatsen of op welk oppervlak dan ook dat niet van zijn tegenstander is, zal bestraft worden als bepaald 
in artikelen t.114, t.116, t.120. 
3 Het is de schermer verboden om een niet geïsoleerd gedeelte van zijn wapen in contact te brengen 
met zijn geleidend vest met de bedoeling om het registratietoestel te blokkeren en op die manier een 
treffer te vermijden. 
Bij een dergelijke overtreding zal de scheidsrechter de schermer die in overtreding is bestraffen zoals 
bepaald in t.114, t.116, t.120. De mogelijke treffer door de schermer in overtreding zal worden 
geannuleerd. 
 

t.54  1 De scheidsrechter moet daarentegen rekening houden met mogelijke gebreken van het elektrisch 
materiaal, in het bijzonder:  
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a) Hij moet een treffer die door hem is toegekend omdat het apparaat een treffer op een geldig 
oppervlak registreerde (gekleurde lamp) annuleren als hij uit proeven gedaan onder zijn 
nauwkeurige toezicht, voordat het gevecht is hervat (bevel “Trekt”) en zonder dat er iets aan het 
aanwezige materiaal is veranderd (verg. t.35 2/d), vaststelt:  
− dat er een geldige treffer werd aangegeven tegen een schermer zonder dat er in werkelijkheid 

een geldige treffer heeft plaatsgevonden, 
− of dat een ongeldige treffer gemaakt door de getroffen verklaarde schermer, niet door het 

toestel werd geregistreerd, 
− of dat een geldige treffer, gemaakt door de schermer die een treffer tegen heeft gekregen, 

geen enkel signaal gaf, noch geldig noch ongeldig, 
− of dat de signalen veroorzaakt door de schermer die getroffen is verklaard, niet op het toestel 

aangegeven blijven 
b) Daarentegen als de scheidsrechter prioriteit heeft toegekend aan de treffer van een schermer, is 

er geen reden tot annuleren als men proefondervindelijk vaststelt dat een geldige treffer 
uitgevoerd door de schermer die getroffen is verklaard, is geregistreerd als ongeldig of dat het 
wapen van de schermer die getroffen werd, steeds het signaal ongeldig aangeeft. 

c) Als het materiaal van de schermer niet in overeenstemming is met artikelen m.27 en m.28 zal 
geen annulering gegeven worden als een geldig signaal wordt veroorzaakt door een treffer op 
ongeldig trefvlak. 

 2. De scheidsrechter moet verder nog de volgende regels toepassen:  
a) Alleen de laatste treffer die voorafging aan het constateren van een defect, kan worden 

geannuleerd.    
b) De schermer die zonder hiertoe door de scheidsrechter verzocht te zijn, begonnen is zijn 

materiaal te veranderen of te vervangen voordat de scheidsrechter een beslissing geeft genomen, 
verliest ieder recht op een annulering (verg. t.35.2d).  

c) Als na een onderbreking een gevecht daadwerkelijk weer is hervat kan een schermer niet meer 
om een annulering vragen van een treffer die tegen hem is toegekend vóór de hervatting. 

d) De plaats van het defect in de apparatuur (daarbij inbegrepen het materiaal van de schermer zelf) 
is niet van belang voor een mogelijke annulering. 

e) Het is niet nodig dat een aangetoond defect zich bij ieder proberen herhaalt maar het moet wel 
zonder enige twijfel minstens één keer zijn vastgesteld door de scheidsrechter zelf tijdens de door 
hem of onder zijn leiding gedane proeven. 

f) Het feit dat de kling van de als getroffen aangegeven schermer gebroken is kan een rede zijn om 
de treffer van de tegenstander tegen hem te annuleren tenminste als de breuk direct volgt op het 
registreren van de treffer. 

g) De scheidsrechter moet zeer zorgvuldig letten op treffers die niet worden geregistreerd of die op 
ongewone wijze worden geregistreerd door het toestel. Als dergelijke defecten zich herhalen moet 
de scheidsrechter het aanwezige lid van de SEMI Commissie roepen of de dienstdoende 
technische deskundige verzoeken om te controleren of het apparaat wel in overeenstemming is 
met het Reglement. 

h) De scheidsrechter moet er voor zorgen dat er niets wordt veranderd aan de uitrusting van de       
schermers of aan de elektrische installatie vóór de controle door de deskundige. 

3. In die gevallen waar de controle door toevallige omstandigheden onmogelijk is geworden zal de treffer 
als twijfelachtig worden beschouwd en geannuleerd.     
4. Als het registratieapparaat gelijktijdig aan beide kanten een treffer registreert en als de scheidsrechter 
niet met zekerheid de prioriteit kan vaststellen, moet hij de schermers opnieuw in de stelling laten gaan.    
5. Met toepassing van de algemene regels (verg. t.18.5) zelfs als er geen enkel signaal is geregistreerd, 
moet de scheidsrechter het gevecht onderbreken zodra het verwarrend wordt en het voor hem niet langer 
mogelijk is om de gevechtsgang te volgen. 
6. De scheidsrechter moet eveneens toezicht houden op de staat van de geleidende loper. Hij zal niet 
toestaan dat de partij begint of wordt voortgezet als de loper gaten vertoont die de registratie kunnen 
belemmeren (de organisatie moet de nodige maatregelen treffen om de geleidende loper snel te kunnen 
repareren of vervangen). 
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GELDIGHEID OF PRIORITEIT VAN DE TREFFER 

Voorafgaande opmerking 

 
t.55  Alleen de scheidsrechter neemt een beslissing inzake de geldigheid of prioriteit van een treffer met 

inachtneming van de volgende regels, afkomstig uit de conventies van het floret. 

Inachtneming van de gevechtsgang 
 
t.56  1 Iedere aanval, dat wil zeggen iedere beginnende aanvallende handeling, correct uitgevoerd, moet 

worden geweerd of volledig ontweken en de gevechtsgang moet gevolgd worden, dat wil zeggen in een 
samenhangend verloop (verg. t.7.1). 
2 Om te kunnen vaststellen of een aanval juist is uitgevoerd moet er op gelet worden dat: 

a) De enkelvoudige direkte of indirekte aanval (verg. t.8.1) is correct uitgevoerd als het strekken van 
de arm waarbij de punt van het wapen het geldig trefvlak bedreigt, voorafgaat aan het inzetten 
van de uitval of de flèche. 

b) De samengestelde aanval (verg. t.8) is correct uitgevoerd als bij de eerste schijnbeweging tijdens 
het strekken van de arm, de punt van het wapen het geldig trefvlak bedreigt zonder dat bij het 
uitvoeren van de opeenvolgende bewegingen van de aanval en het inzetten van de uitval of de 
flèche de arm wordt teruggetrokken. 

c) De aanval met pas voorwaarts-uitval of pas voorwaarts-flèche is juist uitgevoerd als het 
uitstrekken van de arm voorafgaat aan het einde van de pas en aan het inzetten van de uitval of 
de flèche. 

d) De enkelvoudige of samengestelde handelingen, de pas of de schijnbewegingen uitgevoerd met 
teruggetrokken arm, worden niet als een aanval geteld maar als een voorbereiding, die het 
inzetten van een aanvallende of defensief-aanvallende beweging van de tegenstander aangeeft 
(verg. t.8).  

3 Om de prioriteit van een aanval te beoordelen bij het analyseren van de gevechtsgang moet er op 
gelet worden dat: 

a) Als de aanval wordt ingezet terwijl de tegenstander niet in de positie “punt in lijn” is (verg. t.10) 
kan deze worden uitgevoerd als een rechtstreekse steek of houw, door een dégagement of door 
een coupé of ook worden voorafgegaan door ijzer te nemen of door doeltreffende 
schijnbewegingen die de tegenstander dwingen tot een parade. 

b) Als de aanval wordt ingezet als de tegenstander in een punt in lijn positie is, moet de aanvaller bij 
het begin, het wapen van de tegenstander opzij doen gaan. De scheidsrechter moet er op letten 
dat een simpele aanraking van het ijzer niet als voldoende kan worden beschouwd om het wapen 
van de tegenstander opzij te doen gaan (verg. t.60/2a).  

c) Als de aanvaller het ijzer van zijn tegenstander zoekt om het opzij te doen gaan en hij slaagt hier 
niet in (dérobement) gaat de prioriteit naar de tegenstander. 

d) De pas naar voren is een voorbereiding en op deze voorbereiding heeft iedere enkelvoudige 
aanval prioriteit. 

 
t.57  De parade geeft recht op de riposte: de enkelvoudige riposte kan direct of indirect zijn maar om iedere 

volgende handeling van de aanvaller te annuleren moet ze onmiddellijk worden uitgevoerd zonder 
aarzeling of tijdverlies. 

 
t.58 In een samengestelde aanval, als de tegenstander het wapen raakt bij een schijnbeweging, heeft hij 

recht op de riposte. 
 
t.59  Bij de samengestelde aanvallen heeft de tegenstander het recht om een arrêt te maken maar om geldig 

te zijn moet de arrêt één schermtempo voorafgaan aan de finale van de aanval, dat wil zeggen dat de 
arrêt moet treffen voordat de aanvaller de laatste beweging van de finale van de aanval heeft ingezet. 

Beoordeling 
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t.60  1 Bij de toepassing van deze fundamentele conventies van het floret schermen moet de scheidsrechter 
als volgt oordelen: 
Als tijdens de gevechtsgang beide schermers gelijktijdig zijn getroffen, heeft men of een gelijktijdige 
actie of een coup double. 
2 De gelijktijdige acties is een gevolg van een gelijktijdig concept en uitvoering van een aanval door 
beide schermers. In dat geval zullen de treffers van beide schermers worden geannuleerd zelfs als een 
van de twee een ongeldig trefvlak heeft geraakt.  
3 De coup double daarentegen is het gevolg van een foutieve actie door één van de schermers.  
Bijgevolg als er geen schermtempo is tussen de twee treffers wordt: 
4  Alleen de aangevallen schermer als getroffen verklaard: 

a) als hij een arrêt heeft gemaakt op een enkelvoudige aanval, 
b) als hij in plaats van te pareren probeert te ontwijken zonder daarin te slagen, 
c) als er na de geslaagde parade een ogenblik van stilstand is, dit geeft de tegenstander het 

recht om zijn aanval te hervatten (redoublement, remise of hervatting van de aanval), 
d) als hij op een samengestelde aanval een arrêt maakt zonder dat hij het voordeel heeft van 

een schermtempo, 
e) als hij bij een punt in lijn positie (verg. t.10) na een slag of nadat zijn wapen uit de punt in lijn 

positie is gebracht, aanvalt of zijn wapen weer in lijn brengt in plaats van een onmiddellijke 
aanval van zijn tegenstander te weren. 

 
5  Alleen de aanvaller wordt getroffen verklaard 

a) als hij, terwijl zijn tegenstander in positie punt in lijn is (verg. t.10) aanvalt zonder het wapen 
van zijn tegenstander eerst weg te nemen. De scheidsrechters moeten er op letten dat een 
simpele aanraking van het ijzer niet beschouwd mag worden als voldoende om het wapen 
van de tegenstander opzij te doen gaan; 

b) als hij het ijzer zoekt zonder het te raken (bij een dérobement) en hij de aanval toch doorzet, 
c) als hij bij een samengestelde aanval waarbij de tegenstander het ijzer vindt, de aanval 

voortzet terwijl zijn tegenstander onmiddellijk riposteert, 
d) als er bij een samengestelde aanval een moment van twijfel is waarbij de tegenstander een 

arrêt inzet en hij de aanval voortzet, 
e) als hij bij een samengestelde aanval een schermtempo voor zijn eindsteek een arrêt ontvangt, 
f) als hij een treffer maakt door een remise, redoublement of reprise d’attaque na een parade 

van de tegenstander, onmiddellijk gevolgd door een enkelvoudige riposte, in één handeling 
uitgevoerd zonder dat de arm wordt teruggetrokken. 

 
6 De schermers worden opnieuw in stelling gebracht iedere keer als de scheidsrechter bij een 
coup double niet duidelijk kan vaststellen wie de fout heeft gemaakt. Een van de gevallen die het 
moeilijkst is te beoordelen doet zich voor bij een treffer door een arrêt als er twijfel is of hij voldoende 
voor ligt  op de eindhandeling van een samengestelde aanval. In het algemeen is in een dergelijk 
geval de coupe double het gevolg van gelijktijdige fouten van beide schermers. Dit rechtvaardigt de 
beslissing van het opnieuw in stelling brengen van de schermers (een fout van de aanvaller door 
aarzeling, traagheid of een onvoldoende doeltreffende schijnhandeling, een fout van de aangevallen 
schermer door vertraging of twijfel bij de arrêt). 
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CONVENTIES VAN HET DEGENSCHERMEN 

WIJZE VAN HET TOEBRENGEN VAN TREFFERS 

 
t.61  1 De degen is uitsluitend een steekwapen. 

2 De aanvallende handeling met dit wapen wordt dus met de punt en alleen met de punt uitgevoerd. Het 
is nadrukkelijk verboden om tijdens het gevecht (tussen “Trekt” en “Halt”) de punt van het wapen op de 
grond te steunen of te slepen. Het is eveneens altijd verboden om het wapen op de loper weer recht te 
buigen. Iedere overtreding zal bestraft worden volgens artikelen t.114, t.116, t.120. 
 

GELDIG TREFVLAK 

 
t.62  Het geldige trefvlak omvat het gehele lichaam van de schermer met inbegrip van zijn kleding en 

uitrusting. Elke geplaatste treffer telt dus, onverschillig welk deel van het lichaam (romp, ledematen of 
hoofd) van de kleding of van de uitrusting getroffen wordt (verg. schema). 

 

CORPS A CORPS EN FLECHE 

 
t.63  1 De schermer die, door een flèche of door vastberaden naar voren te gaan, zelfs verschillende keren 

achter elkaar een corps à corps veroorzaakt (zonder ruwheid of geweld) overtreedt niet de grondregels 
van het schermen en begaat geen enkele overtreding (verg. t.20.1/3, t,25). 
2 De schermer die opzettelijk een corps à corps veroorzaakt om een treffer te vermijden of die zijn 
tegenstander opzij duwt zal bestraft worden volgens artikelen t.114, t.116, t.120.  
3 Men moet niet de flèche die stelselmatig eindigt in een “corps à corps” waar het in dit artikel over gaat, 
verwarren met de “flèche die eindigt met een schok die de tegenstander wegduwt” en die bij alle drie de 
wapens beschouwd wordt als een opzettelijke ruwe actie en als zodanig wordt bestraft (verg. t.87.2, 
t.120).  
4 Daarentegen de flèche die lopend wordt toegebracht, zelfs van achter de tegenstander, is niet 
verboden. De scheidsrechter moet niet te snel “Halt” roepen zodat een mogelijke riposte wordt 
geannuleerd. Als de schermer die de flèche maakt bij de uitvoering hiervan, zonder zijn tegenstander 
geraakt te hebben de zijgrenzen van de loper overschrijdt, moet hij bestraft worden zoals bepaald in 
artikel t.28.3. 

BEOORDELING VAN DE TREFFER 
 
t.64  1 De degenwedstrijden worden gejureerd met behulp van een toestel dat de treffers elektrisch 

registreert. 
2 Als de twee schermers beiden getroffen worden en als het apparaat de twee treffers als geldig 
registreert, is er een “coup double” dat wil zeggen een treffer voor ieder. 

Grondregel 
 
t.65  Om het plaatsvinden van een treffer te beoordelen kan alleen worden afgegaan op de registratie van het 

apparaat. De scheidsrechter kan geen schermer getroffen verklaren zonder dat het toestel de treffer op 
regelmatige manier heeft aangegeven (behalve straftreffers). 
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Geldig trefvlak: degen 

Annuleren van treffers 
 
t.66  1. Bij zijn beoordeling houdt de scheidsrechter geen rekening met het aangeven van treffers die: 

−  ingezet zijn voor “Trekt” of na “Halt” (verg. t.18.1/3), 
−  veroorzaakt zijn doordat de punten van de degens elkaar raken of doordat de grond geraakt wordt, 
−  doordat voorwerpen worden geraakt die niet tot de tegenstander of zijn uitrusting behoren verg. t.36.1, 

t.67/e. 
 
2 De schermer die opzettelijk een treffer veroorzaakt door de punt van zijn wapen te plaatsen op een 
willekeurig oppervlak buiten zijn tegenstander, zal bestraft worden zoals bepaald in artikelen t.114, t.117, 
t.120. 
 

t.67  De scheidsrechter moet rekening houden met mogelijke gebreken van het elektrisch materiaal en de 
laatst geregistreerde treffer annuleren in de volgende gevallen: 

a)  Als een steek op de kom van een schermer als treffer wordt geregistreerd of als bij een steek op de 
loper het toestel overgaat. 

b)  Als bij een treffer die op regelmatige wijze is uitgevoerd door de schermer die getroffen werd verklaard, 
het toestel niet overgaat. 

c)  Als het toestel ontijdig overgaat aan de kant van de getroffen schermer, bijvoorbeeld door een slag op 
het ijzer of door een willekeurige beweging van de tegenstander of als gevolg van welke andere 
oorzaak dan ook behalve een regelmatige treffer. 

d)  Als de registratie van een treffer gemaakt door de getroffen verklaarde schermer wordt teniet gedaan 
door een latere treffer van de tegenstander. 

e)  Speciaal geval: Als er een dubbele treffer is van een geldige en een ongeldige treffer (treffer buiten de 
tegenstander, verg. t.66,1 treffer na de loper verlaten te hebben, verg. t.26 e.v.) wordt alleen de 
geldige treffer gerekend. Als er een dubbele treffer is van een zekere en een twijfelachtige treffer 
(tekortkoming van de apparatuur) heeft de schermer die de zekere treffer geplaatst heeft de keus om 
de dubbele treffer te accepteren of te laten annuleren. 

 
t.68 De scheidsrechter moet nog de volgende regels betreffende het annuleren van een treffer toepassen: 

a)  Alleen de laatste treffer voorafgaande aan het constateren van een mankement kan geannuleerd 
worden en alleen als de schermer die als getroffen wordt aangegeven door dit mankement wordt 
benadeeld. 
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b)  Het mankement moet, direct nadat het gevecht wordt onderbroken en zonder dat er iets aan het 
gebruikte materiaal wordt veranderd, proefondervindelijk zijn vastgesteld onder toezicht van de 
scheidsrechter. 

c)  Door die proeven probeert men alleen maar vast te stellen of er daadwerkelijk een mogelijkheid 
bestaat van een vergissing in de beoordeling door een mankement. De plaats van dit mankement in de 
elektrische apparatuur, met inbegrip van de persoonlijke uitrusting van beide schermers, is niet van 
belang bij de beoordeling. 

d)  De schermer die zonder daartoe door de scheidsrechter gevraagd te zijn, zijn uitrusting verandert of 
verwisselt zonder dat er een beslissing is genomen, verliest zijn recht op een annulering (verg. t.35/d). 
Evenmin kan een schermer nadat opnieuw stelling is ingenomen en nadat het gevecht is hervat, een 
annulering vragen van een treffer die vóór de hervatting tegen hem is gemaakt. 

e)  Voor het annuleren van een treffer is het niet nodig dat het vastgestelde mankement zich bij iedere 
proef herhaalt maar het moet wel minstens één keer zonder enige twijfel door de scheidsrechter zijn 
vastgesteld. 

f)  Als de gevallen genoemd in artikel t.67 zich voordoen door het losraken van de stekker van het fil de 
corps van de schermer (hetzij dicht bij de hand, hetzij op de rug van de schermer) is dit geen reden tot 
het annuleren van de aangegeven treffer. Echter als de veiligheidsuitrusting voorgeschreven in artikel 
m.55/4 niet werkt of ontbreekt, moet de annulering worden toegekend in het geval dat het contact op 
de rug van de schermer onderbroken wordt. 

g) Als er op de kom, op de kling of elders op de degen van de schermer min of mee uitgebreide 
isolerende vlekken zitten van roest, lijm, verf of wat dan ook, waardoor treffers van de tegenstander 
hierop geregistreerd kunnen worden of als de elektrische knop slecht bevestigd is aan het uiteinde van 
de kling zodat deze met de hand kan worde vastgeschroefd of losgeschroefd, kan dat geen reden zijn 
om treffers geplaatst op deze schermer te annuleren. 

h)  Als van een schermer die getroffen is de kling breekt wordt de treffer van zijn tegenstander 
geannuleerd tenzij de breuk van de kling duidelijk na de treffer plaats vond 

i)  In het geval dat een schermer door een steek op de grond de metalen loper scheurt en als op 
hetzelfde moment het lampje aan de kant van de tegenstander gaat branden, moet de treffer 
geannuleerd worden. 

j)  In alle gevallen waar door de omstandigheden de oorzaak van een mankement niet kan worden 
gevonden, zal de treffer als twijfelachtig worden beschouwd en geannuleerd worden (maar verg. 
t.67/e). 

k)  De scheidsrechter moet speciaal letten op treffers die door de apparatuur niet worden geregistreerd of 
foutief worden geregistreerd. In het geval dat dergelijke mankementen zich herhalen moet de 
scheidsrechter de leden van de SEMI Commissie of een dienstdoende deskundige roepen om te 
controleren of het materiaal in overeenstemming is met het Reglement. 

 
t.69  De scheidsrechter moet ook op de toestand van de metalen loper letten. Hij zal niet toestaan dat de 

partij begint of wordt voortgezet als de loper gaten vertoont die registratie van treffers kunnen 
bemoeilijken of die ongelukken kunnen veroorzaken (de organisators behoren de nodige maatregelen te 
treffen om de metalen loper snel te kunnen herstellen of vervangen). 
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CONVENTIES VAN HET SABELSCHERMEN 

WIJZE VAN HET TOEBRENGEN VAN TREFFERS 
 
t.70  1 De sabel is een steekwapen en houwwapen, zowel met de scherpe kant alsook met het ruggescherp 

van de kling. 
2 Alle treffers gemaakt met de scherpe kant, de platte kant en de rugkant van de kling zijn geldige 
treffers (coups de taille en de contre-taille).  
3 Treffers met de kom zijn verboden. Iedere treffer teweeggebracht door een slag met de kom moet 
worden geannuleerd en de schermer die deze slag maakt wordt bestraft zoals bepaald in t.114, t.116, 
t.120. 
4 Steken met de punt die afglijden op het geldig trefvlak of die het lichaam van de tegenstander maar 
even raken (coups passés) tellen niet. 
5 Slagen over het ijzer (dat wilt zeggen die gelijktijdig de sabel en het geldig trefvlak van de 
tegenstander raken, zijn geldig als ze duidelijk het geldige trefvlak raken. 
6 Het is altijd verboden het wapen op de loper weer recht te buigen. Iedere overtreding zal worden 
bestraft volgens artikelen t.114, t.116, t.120. 

GELDIG TREFVLAK 
 
t.71  Alleen treffers op een geldig trefvlak worden geteld. Het geldig trefvlak omvat het gehele gedeelte van 

het lichaam boven de horizontale lijn door de bovenkanten van de plooien tussen de dijen en de romp 
van de schermer als deze in de stelling is (verg. schema). 
 

t.72  1 Een treffer buiten het geldig trefvlak wordt niet geteld; zij onderbreekt de gevechtsgang niet en is geen 
reden om daaropvolgende treffers te annuleren. 
2 Als de schermer een ongeldig trefvlak in de plaats brengt van een geldig trefvlak, hetzij door bedekken 
hetzij door een abnormale beweging, wordt hij door de scheidsrechter bestraft zoals bepaald in artikelen 
t.114, t.116 , t.120. De treffer van de schermer in overtreding wordt geannuleerd. 

BEOORDELING VAN DE TREFFER 

HET PLAATSVINDEN EN ANNULEREN VAN EEN TREFFER 

 
t.73  De sabelwedstrijden worden beoordeeld met behulp van een elektrisch aanwijsapparaat. 

1 Om het plaatsvinden van een treffer te beoordelen kan alleen worden afgegaan op het 
registratietoestel. De scheidsrechter kan niet een schermer getroffen verklaren zonder dat het apparaat 
de treffer op een regelmatige wijze heeft geregistreerd, behalve in het geval van straftreffers. Hij houdt 
geen rekening met treffers ingezet vóór het bevel “Trekt” of na het bevel “Halt” (verg. t.18.1/3).  
2 De scheidsrechter moet rekening houden met mogelijke gebreken van het elektrisch materiaal. Hij 
moet vooral een door hem op grond van de registratie toegewezen treffer annuleren, als hij vóór de 
daadwerkelijke hervatting van het gevecht en zonder dat er iets aan het aanwezige materiaal is 
veranderd, constateert door proeven onder zijn aandachtig toezien genomen (verg. t.35.2/d): 

−   hetzij dat een treffer die geplaatst is door de schermer die getroffen werd verklaard, niet het signaal 
“treffer” registreert, 

−   hetzij dat het lampje van de schermer die getroffen werd verklaard niet blijft branden, 
−  hetzij dat het lampje van de als getroffen beschouwde schermer gaat branden zonder dat in 

werkelijkheid een treffer heeft plaatsgevonden of dat het lampje gaat branden door een treffer op het 
wapen of op een ongeldig trefvlak. 

3 Als de sabel van de schermer die als getroffen wordt beschouwd niet voldoet aan de eisen van artikel 
m. 24.6/7/8 (isolatie van de binnen en buitenkant van de kom, de greep en de knop) vindt geen 
annulering plaats, zelfs als het apparaat een treffer op het wapen registreert. 
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Geldig trefvlak: sabel 

 
4 De scheidsrechter moet nog de volgende regels toepassen: 

a)  Alleen de laatste treffer voorafgaande aan het vaststellen van een mankement kan worden 
geannuleerd. 

b)  De schermer die zonder daartoe door de scheidsrechter te zijn verzocht, zijn uitrusting verandert of 
vervangt voordat de scheidsrechter een beslissing heeft genomen, verliest ieder recht op annulering 
(verg. t.35.2/d). 

c)  Als het gevecht daadwerkelijk is hervat, kan een schermer niet meer om annulering vragen van een 
treffer die tegen hem is gegeven vóór de hervatting van het gevecht. 

d)  De plaats van het mankement in de apparatuur (met inbegrip van de persoonlijke uitrusting van de 
schermers) is niet van belang voor een mogelijke annulering.  

e)  Het is niet nodig dat het mankement zich bij ieder proberen herhaalt maar het moet wel minstens één 
keer zonder enige twijfel door de scheidsrechter zelf zijn vastgesteld door proeven die door hem of 
onder zijn leiding zijn uitgevoerd. 

f)  Als bij een schermer die getroffen is de kling breekt, is dat een reden om de treffer te annuleren die zijn 
tegenstander tegen hem gemaakt heeft, tenzij de breuk van de kling duidelijk na het signaleren van de 
treffer optreedt.  

g)  De scheidsrechter moet speciaal letten op treffers die door de apparatuur niet worden geregistreerd of 
foutief worden geregistreerd. In het geval dat dergelijke mankementen zich herhalen moet de 
scheidsrechter de leden van de SEMI Commissie roepen of een dienstdoende deskundige om te 
controleren of het materiaal in overeenstemming is met het Reglement.  

h)  In alle gevallen waar door de omstandigheden de oorzaak van een mankement niet kan worden 
gevonden, zal de treffer als twijfelachtig worden beschouwd en dus geannuleerd worden. 

i)  Als het apparaat aan beide zijden registreert, past de scheidsrechter de regels toe van artikel t.80. 
j) Met toepassing van de algemene regels (verg. t.18.5) zelfs als er geen enkel signaal is geregistreerd 

moet de scheidsrechter het gevecht onderbreken zodra het verwarrend wordt en het voor hem niet 
langer mogelijk is om de gevechtsgang te volgen. 

GELDIGHEID EN PRIORITEIT VAN DE TREFFER 

Opmerking vooraf 
 
t.74  Alleen de scheidsrechter moet beslissen inzake de geldigheid of de prioriteit van een treffer, met 
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inachtneming van de volgende regels van de sabel conventie. 

Inachtneming van de gevechtsgang 
 
t.75 1 Iedere aanval die correct is uitgevoerd (verg. t.7) moet worden geweerd of volledig ontweken en de 

gevechtsgang moet worden gevolgd. 
 
 2  De aanval is correct uitgevoerd als het uitstrekken van de arm, met de punt of het scherp van het 

wapen het geldige trefvlak voortdurend bedreigend, voorafgaat aan het inzetten van de uitval. 
 

 3 De aanval door middel van een uitval wordt correct uitgevoerd als: 
 

−   Voor een “enkelvoudige aanval” (verg. t.8) als de start van het strekken van de arm voorafgaat aan het 
starten van de uitval en de treffer niet later plaatsvindt dan wanneer de voorste voet de loper raakt. 

−  Voor een samengestelde aanval (verg. t.8) als de start van het strekken van de arm, voor de eerste 
schijnbeweging (verg. t.77.1), voorafgaat aan het starten van de uitval en de treffer niet later 
plaatsvindt dan wanneer de voorste voet de loper raakt. 

 
 4 De aanval met pas-uitval wordt correct uitgevoerd als: 
 

−  Voor een “enkelvoudige aanval” (verg. t.8) als de start van het strekken van de arm voorafgaat aan de 
pas-voor en de treffer niet later plaatsvindt dan wanneer de voorste voet de loper raakt. 

−   Voor een “samengestelde aanval” (verg. t.8) als de start van het strekken van de arm voor de eerste 
schijnbeweging (verg. t.77.1) voorafgaat aan de pas-voor, gevolgd door uitval en de treffer niet later 
geplaatst wordt dan wanneer de voorste voet de loper raakt. 

 
 5 De kruispas, de flèche en iedere beweging naar voren waarbij de achterste voet de voorste voet 

geheel kruist, is verboden. Iedere overtreding zal worden bestraft zoals voorzien voor overtredingen van 
de 1e groep (t.114, t.116 en t.120). De treffer die de foutieve schermer eventueel gemaakt heeft zal 
worden geannuleerd. Daarentegen zal de treffer geteld worden die de tegenpartij op een correcte 
manier maakt. 

 
t.76  
 Om de geldigheid van een aanval te beoordelen moet gekeken worden naar het volgende: 

 a) Als de aanval wordt ingezet als de tegenstander in de positie “punt in de lijn” is (verg. t.10), moet 
de aanvaller vooraf het wapen van de tegenstander wegnemen. De scheidsrechter moet erop letten 
dat een enkele aanraking van het ijzer van de tegenstander niet beschouwd wordt als voldoende 
om het wapen van de tegenstander opzij te dwingen. 

 b) Als tijdens het zoeken naar het ijzer van de tegenstander met het doel dit uit de positie te 
dwingen het ijzer niet wordt gevonden (dérobement) vervalt het recht tot actie aan de tegenstander. 

 c) Als de aanval wordt ingezet als de tegenstander niet in de “in lijn positie” is, kan de aanval 
worden uitgevoerd als een direkte slag, door een dégagement, door een coupé of ook worden 
voorafgegaan door schijnbewegingen (verg. t.77.1) waardoor de tegenstander gedwongen wordt tot 
een parade. 

 
 t.77 

1 Bij de samengestelde aanvallen moeten de schijnbewegingen correct worden uitgevoerd; dat wilt 
zeggen: 

a)  Voor de schijnbeweging met de punt moet de arm uitgestrekt zijn en de punt voortdurend het 
geldige trefvlak bedreigen. 

b)  Voor de schijnbeweging voor een houw met het scherp van het wapen moet de arm uitgestrekt zijn, 
de kling en de arm een stompe hoek van ongeveer 135° vormen en het scherp het geldige trefvlak 
bedreigen. 

2 Bij een samengestelde aanval, als de tegenstander bij een van de schijnbewegingen het ijzer vindt, 
heeft hij recht op een riposte. 
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3 Bij een samengestelde aanval heeft de tegenstander het recht op een arrêt maar om geldig te zijn moet 
de arrêt een schermtempo voorafgaan aan het einde van de aanval, dat wilt zeggen dat de arrêt moet 
treffen voordat de aanvaller de laatste beweging van het einde van de aanval heeft ingezet. 

 
t.78 

 Aanval met ijzername door een slag: 
 a) Bij een aanval met ijzername door een slag, wordt deze aanval correct uitgevoerd met behoud van de 

prioriteit als de slag wordt toegebracht op het bovenste gedeelte van de kling van de tegenstander, dat 
wil zeggen op het bovenste 2/3 deel hiervan.   

 b) Bij een aanval met ijzername door een slag, als de slag wordt toegebracht op het sterk van de kling 
van de tegenstander, dat wil zeggen op het onderste 1/3 deel hiervan, is de aanval slecht uitgevoerd 
en de slag zet de voorrang van een onmiddellijke riposte van de tegenstander in gang. 

 
t.79 

1 De parade geeft recht op de riposte, de enkelvoudige riposte kan direct of indirect zijn maar om iedere 
volgende actie van de tegenstander ongeldig te doen zijn moet ze onmiddellijk worden uitgevoerd 
zonder weifeling of tijdverlies. 

2 Tegen de slagen met het scherp of met de rug of met het plat van het wapen, heeft de parade tot doel 
de toegang tot het deel van het geldig trefvlak te verhinderen waarop de aanvallen van de 
tegenstander gericht zijn, dus:  
a)  De parade is correct uitgevoerd als deze, voor het einde van de aanvallende handeling de treffer 

van de tegenstander tegenhoudt door de lijn te sluiten waarin de aanvallende handeling zal 
eindigen. 

b)  Als een parade juist is uitgevoerd moet de aanvallende handeling van de tegenstander als geweerd 
worden verklaard en door de scheidsrechter als zodanig worden beoordeeld, zelfs als tengevolge 
van de buigzaamheid van de kling, het uiteinde van de kling van de aanvaller het beoogde doel 
raakt. 

Beoordeling 

 
t.80  Bij het toepassen van deze grondbeginselen van het sabelschermen moet de scheidsrechter als volgt 

oordelen: 
 

1. Als tijdens het verloop van het gevecht beide schermers gelijktijdig worden getroffen heeft men of 
een gelijktijdige actie of een coup double.  
De eerste is een gevolg van een gelijktijdig concept en uitvoering van een aanval door beide 
schermers, in dat geval zullen de treffers van beide schermers worden geannuleerd. 

2. De coup double daarentegen is het gevolg van een duidelijke foutieve actie van een van de 
schermers. Bijgevolg als er geen schermtempo is tussen de twee treffers wordt: 

 
3 Alleen de aangevallen schermer als getroffen verklaard: 

a Als hij een arrêt heeft gemaakt na een enkelvoudige aanval. 
b Als hij in plaats van te pareren probeert te ontwijken zonder daarin te slagen. 
c Als er na een geslaagde parade een ogenblik van stilstand is (riposte à temps perdu), dit geeft 

aan de tegenstander het recht om zijn aanval te hervatten (redoublement, remise of hervatting 
van de aanval). 

d Als hij op een samengestelde aanval een arrêt maakt zonder dat hij het voordeel heeft van een 
schermtempo. 

e Als hij bij een punt in lijn positie (verg. t.10) na een slag of nadat zijn wapen uit de punt in lijn 
positie is gebracht, aanvalt of zijn wapen weer in lijn brengt in plaats van een onmiddellijke aanval 
van zijn tegenstander te weren. 

4 Alleen de aanvaller wordt getroffen verklaard: 
a Als hij, terwijl zijn tegenstander in de positie punt in lijn is (verg. t.10) aanvalt zonder het wapen 

van zijn tegenstander eerst uit de positie punt in lijn te brengen. De scheidsrechters moeten er op 
letten dat een simpele aanraking van het ijzer niet beschouwd wordt als voldoende om het wapen 
van de tegenstander opzij te doen gaan. 
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b Als hij het ijzer zoekt zonder te treffen (dérobement) en hij de aanval toch doorzet. 
c Als hij bij een samengestelde aanval waarbij de tegenstander het ijzer vindt, de aanval voortzet 

terwijl zijn tegenstander onmiddellijk riposteert. 
d Als bij een samengestelde aanval er een terugtrekking van de arm is of een moment van twijfel 

waarbij de tegenstander een arrêt toebrengt of een aanval en hij dan toch zelf zijn actie voortzet. 
e Als hij bij een samengestelde aanval één schermtempo voor zijn finale een arrêt tegen krijgt. 
f Als hij een treffer maakt door een remise, redoublement of reprise d’attaque na een parade van 

de tegenstander, onmiddellijk gevolgd door een enkelvoudige riposte, in één handeling uitgevoerd 
zonder dat de arm wordt teruggetrokken. 

5 De schermers worden opnieuw in stelling gebracht iedere keer als de scheidsrechter bij een 
dubbele treffer niet duidelijk kan vaststellen wie de fout heeft gemaakt.  
Een van de gevallen die het moeilijkst is te beoordelen doet zich voor bij een treffer door een arrêt als er 
twijfel is of er voldoende prioriteit was op de eindbeweging van een samengestelde aanval. In het 
algemeen is in een dergelijk geval de dubbele treffer het gevolg van gelijktijdige fouten van beide 
schermers, dat maakt de beslissing om de schermers opnieuw in de stelling te brengen een juist besluit 
(een fout van de aanvaller door aarzeling, traagheid of onvoldoende doeltreffende schijnbeweging, een 
fout van de aangevallen schermer door vertraging of twijfeling bij de arrêt). 
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TUCHTREGELS VOOR DE WEDSTRIJDEN 2 

HOOFDSTUK 1 
TOEPASSING 

Personen onderworpen aan deze regels 
 
t.81.  De voorschriften van dit deel zijn van toepassing op alle personen die deelnemen of behulpzaam zijn bij 

een internationale schermwedstrijd onverschillig welke rol zij hierbij spelen (organisatoren, officiële 
vertegenwoordigers, scheidsrechters, schermers, hulppersoneel, equipe-aanvoerders, trainers, 
verzorgers, toeschouwers enz.) onverschillig wat hun nationaliteit is. Al deze personen worden in de 
volgende artikelen aangeduid als “schermers”. 

 
----------------------------------------------------------------- 
Toepassing met ingang van seizoen 2008-2009 
 
t.81.1 De voorschriften van dit deel zijn van toepassing op alle personen die deelnemen of behulpzaam zijn bij 

een schermwedstrijd, inclusief de toeschouwers. 
----------------------------------------------------------------- 
 

Orde en tucht 
 
t.82  1 De schermers moeten nauwgezet en eerlijk het Reglement en de statuten van de F.I.E., de speciale 

regels van de betreffende wedstrijden, de traditionele beleefdheids- en eerlijkheidsregels en de bevelen 
van de officiële vertegenwoordigers in acht nemen.  
2 In het bijzonder zullen ze zich ordelijk, eerlijk en sportief onderwerpen aan de hierna volgende 
voorschriften. Iedere overtreding van deze regels kan tengevolge hebben dat er straffen worden 
opgelegd door de bevoegde strafrechtelijke autoriteiten, na of ook zonder een waarschuwing naar 
gelang het geval of de omstandigheden (verg. t.113 - t.120). 
3 Allen die deelnemen aan of aanwezig zijn bij een schermwedstrijd moeten de orde bewaren en het 
goede verloop van de wedstrijd niet verstoren. Gedurende de partijen mag niemand dicht bij de loper 
komen om de schermers aanwijzingen te geven, de scheidsrechter te bekritiseren of de secondanten te 
beledigen of hen lastig te vallen op welke manier dan ook. Zelfs de aanvoerder van een equipe behoort 
op de hem aangewezen plaats te blijven en hij mag slechts tussenbeide komen in die gevallen en op de 
wijze zoals bepaald is in artikel t.90 van het Reglement. 
De scheidsrechter moet onmiddellijk iedere actie beëindigen die het goede verloop van de partij in 
gevaar brengt (verg. t.96 1/3).  
4 Het is verboden om in de wedstrijdzalen te roken. Roken zal worden beschouwd als het verstoren van 
de wedstrijdorde. Iedere overtreding zal bestraft worden volgens artikelen t.114, t.118, t.120. 
 

t.83  De scheidsrechter en/of de Technische Directie kunnen ambtshalve of op verzoek van de officiële 
vertegenwoordiger van de F.I.E. of van het Organisatie Comité besluiten tot het verwijderen uit de 
wedstrijdzaal met of zonder waarschuwing, van iedere persoon die door gebaren, houding of woorden 
de orde of het goede verloop van de wedstrijd verstoort. 

De schermers 
 
 Ereplicht 
 
t.84  Alleen al door het feit dat zij zich opgeven voor een schermwedstrijd, accepteren de schermers het als 

                                                 
2 De straffen betreffende de reclamecode worden in een annex vermeld. 
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een ereplicht om het Reglement en de beslissingen van de bevoegde personen te aanvaarden en zich 
te onderwerpen aan de scheidsrechter en de assessors en nauwgezet de orders en de bevelen van de 
scheidsrechter op te volgen (verg. t.114, t.116, t.120). 

 
 Weigering om een tegenstander te ontmoeten 
 
t.85  1 Geen enkele schermer (individu of equipe) van een aangesloten Nationale Bond kan aan officiële 

wedstrijden deelnemen als hij weigert om een schermer (individu of equipe) die rechtmatig is 
aangenomen te ontmoeten. Bij overtreding van deze regel zal de schermer (individu of equipe) 
onmiddellijk gediskwalificeerd worden.  

 
----------------------------------------------------------------- 
Toepassing met ingang van seizoen 2008-2009 
 
t.85.1 Geen enkele schermer (individu of equipe) van een aangesloten Nationale Bond kan aan officiële 

wedstrijden deelnemen als hij weigert om een schermer (individu of equipe) die rechtmatig is 
aangenomen te ontmoeten. Bij overtreding van deze regel worden de sancties voorzien voor 
overtredingen van de 4e groep toegepast (cf. t.114, t.119, t.120). 

----------------------------------------------------------------- 
 
 2 De FIE zal onderzoeken of en in welke mate er in overeenstemming met de bepalingen van de 

statuten van de F.I.E., verg 1.2.4. straffen moeten worden opgelegd aan de Nationale Bond waartoe de 
gediskwalificeerde schermer behoort (verg. t.120). 
 

Tijdig aantreden 
 
t.86  1 De schermers moeten zich met volledige uitrusting die voldoet aan de voorwaarden gesteld in het 

Reglement (verg. t.43 - t.45) en gereed om te schermen, melden op de tijd en plaats die is vastgesteld 
voor het begin van iedere poule, ontmoeting of partij of op het tijdstip vastgesteld voor het controleren 
van het materiaal voor hun partij (verg. t.43.1/2/3) alsmede op ieder bevel van de scheidsrechter van de 
wedstrijd. 

 2 Op het moment dat de schermer zich meldt voor het verschermen van de partij, zal de schermer zich 
compleet klaar om te schermen presenteren: met reglementair tenue, gesloten vest, handschoen en 
wapen gedragen door de gewapende hand, het fil de corps geconnecteerd aan de stekker in de kom. De 
enige uitzondering is voor het masker dat met de niet gewapende hand gedragen moet worden.  

  
 Voor aanvang van de partij moet het haar van de schermer dusdanig zijn bevestigd en in de 

kleding/masker geplaatst zijn dat 
- het geen geldig trefvalk bedekt (en daardoor een een geldige treffer zou kunnen 

voorkomen) 
- het niet de naam en nationaliteit van de schermer verbergt 
- het niet opnieuw op zoijn plaats gedaan moet worden, waardoor de partij onderbroken zou 

worden 
Indien deze regel wordt overtreden, past de scheidsrechter de sancties behorend bij 
overtredingen van de 1e groep toe (t.114, t.116, t.120). 

 
 3 In geen enkel geval mag het zich aan- en uitkleden plaatsvinden en public, behalve in het geval dat 

door de dienstdoende arts of door een gedelegeerde van de Medische Commissie een ongeval is 
geconstateerd (Verg. t.87.8, 1, t.114, t.116, t.120) 
4 De schermers moeten zich voor de partij op de loper melden met twee wapens (een reserve wapen) 
en twee fils de corps (een reserve fil de corps) die zijn goedgekeurd en die volledig functioneren (verg. t. 
45, t.114, t.119, t.120). 
 

5 Voor de aanvang van de poule, van de equipe-ontmoeting of van de partijen in de direkte 
eliminatie (individueel of per equipe): 
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i. 10 minuten voor het verschijnen op de loper op het tijdstip voor de aanvang van de poule of van de 
equipe-ontmoeting of voor de aanvang van partijen in de direkte eliminatie (verg. artikel t. 43.2), als 
een schermer of een equipe zich niet volledig meldt op de eerste oproep van de scheidsrechter, zal 
de schermer of het equipe worden uitgesloten. 

ii. Een equipe wordt verondersteld compleet te zijn als tenminste drie schermers aanwezig zijn. 
iii. Aan de ontmoeting kunnen slechts de equipe-genoten deelnemen (de schermers, de team-captain 

en een trainer, verg. artikel 92.), die aanwezig zijn op de eerste oproep van de scheidsrechter, 10 
minuten voor de aangegeven tijd van de aanvang van de ontmoeting. 

 
 
6 Tijdens de individuele of team-wedstrijden: 
 
Tijdens de wedstrijden (individueel of per equipe), als een schermer zich niet meldt op aangeven van de 
scheidsrechter, op de piste klaar om te schermen: 
- wordt de afwezige schermer bestraft met een gele kaart; 
- een tweede oproep volgt op een interval van één minuut, gevolgd door een rode kaart voor de 

afwezige schermer of equipe-genoot;  
- een derde oproep wordt gedaan na een interval van één minuut op de tweede oproep, gevolgd door 

uitsluiting van de wedstrijd voor de afwezige schermer in de individuele ontmoeting of voor het hele 
equipe in de equipe-wedstrijd.; 

 
 
7 Als een schermer een partij verlaat door van de loper af te stappen (verg. t. 18.6), wordt hij bestraft 
volgens de sancties als voorzien in de artikels t.114, t.116, t.120. 
 

 
 

Manier van schermen 
 
t.87  1 De schermers strijden eerlijk en geheel en al volgens de regels van het huidige Reglement. Iedere 

overtreding van die regels stelt de schermer bloot aan de straffen zoals hierna bepaald (verg. t.114 tot 
t.120).  
2 Iedere partij moet een hoffelijk en eerlijk karakter hebben. Iedere abnormale actie (flèche die eindigt in 
een botsing waardoor de tegenstander wordt weggeduwd, slordig spel, val, abnormale verplaatsingen, 
aanvallen die woest worden uitgevoerd, aanvallen uitgevoerd bij het vallen) is uitdrukkelijk verboden 
(verg. t.114 - t.120). Bij een dergelijke overtreding wordt de mogelijke treffer door de schermer die de 
overtreding begaat geannuleerd. 

 3 Voor het begin van de partij en bij het einde moeten de twee schermers de schermgroet brengen aan 
hun tegenstander, aan de scheidsrechter en aan het publiek. Eveneens, nadat de laatste treffer is 
gemaakt, is de partij niet afgelopen totdat de twee schermers hun tegenstander, de scheidsrechter en 
het publiek hebben gegroet. Daartoe moeten zij onbeweeglijk blijven staan totdat de scheidsrechter zijn 
beslissing neemt en overgaan tot de schermgroet en de ongewapende hand van de tegenstander 
schudden zodra de beslissing is genomen. Als één van de twee of beide schermers weigeren zich aan 
deze regel te houden, zal de scheidsrechter hem of hen uitsluiten voor de rest van de betreffende 
wedstrijd en voor de twee volgende wedstrijden van de F.I.E. voor het betreffende wapen (verg. t.114, 
t.119, t.120). De punten of titels verkregen op het moment van de overtreding blijven behouden. 

 
 ----------------------------------------------------------------- 
 Toepassing met ingang van seizoen 2008-2009 
 
t.87.2 Iedere partij moet een hoffelijk en eerlijk karakter hebben. Iedere abnormale actie (flèche die eindigt in 

een botsing waardoor de tegenstander wordt weggeduwd, slordig spel, val, abnormale verplaatsingen, 
treffers met geweld gemaakt, treffers gemaakt tijdens of na een val) is uitdrukkelijk verboden (verg. t.114 
- t.120). Bij een dergelijke overtreding wordt de mogelijke treffer door de schermer die de overtreding 
begaat geannuleerd. 

t.87.3 Voor het begin van de partij moeten de twee schermers de schermgroet brengen aan hun tegenstander, 
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aan de scheidsrechter en aan het publiek. Eveneens, nadat de laatste treffer is gemaakt, is de partij niet 
afgelopen totdat de twee schermers hun tegenstander, de scheidsrechter en het publiek hebben 
gegroet. Daartoe moeten zij onbeweeglijk blijven staan op de stellinglijn totdat de scheidsrechter zijn 
beslissing neemt en overgaan tot de schermgroet en de hand van de tegenstander schudden. Als één 
van de twee of beide schermers weigeren zich aan deze regel te houden, zal de scheidsrechter 
hem/hen straffen zoals voorzien voor overtredingen van de 4e groep (verg. t.114, t.119, t.120). 

----------------------------------------------------------------- 
 
4 Als de twee schermers duidelijk tonen een eind aan het gevecht te willen maken, zal de scheidsrechter 
onmiddellijk het bevel “Halt!” geven. 
 
5 Individuele wedstrijden 
 

a) Wanneer beide schermers tijdens de twee eerste periodes duidelijk tonen niet te willen schermen in 
een partij om de direkte eliminatie zal de scheidsrechter een waarschuwing geven (gele kaart) aan 
beide schermers en zal overgaan tot de volgende periode, zonder een minuut rust. 
 
b) Als de overtreding zich herhaalt zal de scheidsrechter een straftreffer geven (rode kaart) aan beide 
schermers en zal overgaan tot de volgende periode, zonder een minuut rust. 
 
c) Wanneer de beide schermers duidelijk tonen niet te willen schermen in de derde periode van een 
partij om de direkte eliminatie: 
i) zal de scheidsrechter, indien de overtreding niet is begaan tijdens de voorgaande periodes een 
waarschuwing geven aan beide schermers (gele kaart) en zal overgaan tot een laatste minuut* van 
het gevecht; 
 
ii) zal de scheidsrechter, indien de overtreding al eerder is begaan tijdens een voorgaande periode 
een straftreffer (rode kaart) geven aan beide schermers en zal overgaan tot een laatste minuut* van 
het gevecht; 
 
Deze laatste minuut*, die zal geheel worden verschermd, zal beslissend zijn en wordt voorafgegaan 
door een loting om te bepalen wie de winnaar is in geval de score aan het einde van de minuut gelijk 
is. 
 

 
6 Equipe wedstrijden 

 
a) Wanneer beide equipes duidelijk tonen niet te willen schermen voor de eerste keer tijdens een 
ontmoeting zal de scheidsrechter een waarschuwing geven (gele kaart) aan beide equipes en zal 
overgaan tot de volgende afwisseling.  
 
b) Als de overtreding zich herhaalt, zal de scheidsrechter een straftreffer geven (rode kaart) aan beide 
equipes en zal overgaan tot de volgende afwisseling en dit zo door tot aan de laatste afwisseling. 
 
c) Wanneer beide equipes duidelijk tonen niet te willen schermen voor de eerste keer tijdens d 
 
i) zal de scheidsrechter, indien de overtreding niet is begaan tijdens de voorgaande periodes een 
waarschuwing geven aan beide equipes (gele kaart) en zal overgaan tot een laatste minuut* van het 
gevecht; 
 
ii) zal de scheidsrechter, indien de overtreding al eerder is begaan tijdens een voorgaande periode 
een straftreffer (rode kaart) geven aan beide equipes en zal overgaan tot een laatste minuut* van het 
gevecht; 
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Deze laatste minuut*, die zal geheel worden verschermd, zal beslissend zijn en wordt voorafgegaan 
door een loting om te bepalen wie de winnaar is in geval de score aan het einde van de minuut gelijk 
is. 
 
Passiviteit* 
 
Als aan twee van de volgende criteria wordt voldaan zal er sprake zijn van passiviteit: 
1. criterium van tijd: 1 minuut van strijd zonder treffer 
2. geen ijzercontact 
3. te grote afstand (meer dan de afstand van de pas voorwaarts uitval). 

 
 
 
 
7 De schermer moet op of buiten de loper zijn masker ophouden tot het bevel “Halt” van de 
scheidsrechter. Hij mag onder geen enkele omstandigheid bij de scheidsrechter interveniëren vóór diens 
beslissing (t.114, t.116, t.120). 
8 De schermers mogen zich nooit op de loper uitkleden, zelfs niet om hun fil de corps te veranderen 
(t.114, t.116, t.120). 
9. De scheidsrechter zal aan het einde van een partij beide schermers bij zich roepen om hen duidelijk 
de score mee te delen die aan het DT zal worden doorgegeven. Hij moet duidelijk aankondigen: De heer 
X heeft gewonnen van de heer Y met de score …………> 
 

 Verdediging van zijn kansen 
 
t.88  De schermers moeten hun persoonlijke kansen sportief verdedigen tot aan het einde van de wedstrijd 

teneinde een zo goed mogelijke classificatie te bereiken, zonder aan iemand een treffer cadeau te 
geven of te vragen (verg. t.114, t.119, t.120). 

Delegatieleider 
 
t.89  Bij iedere wedstrijd worden de schermers van een zelfde nationaliteit begeleid door een chef de 

délégation (die wel of niet zelf schermt) die tegenover de Technische Directie en het Organisatie Comité 
verantwoordelijk is voor de orde, het gedrag en de sportieve houding van de schermers van zijn 
delegatie. 

 

De aanvoerder van een equipe 
 
t.90  1 Bij de wedstrijd voor equipes heeft alleen de aanvoerder van een equipe het recht om zich met zijn 

equipe binnen de afsluiting te begeven en op te treden bij de president van de Technische Directie enz. 
om met hen alle technische zaken te regelen en klachten te uiten.  
2 De leden van een equipe, die zich uitdrukkelijk voegen naar zijn besluiten kunnen niet verantwoordelijk 
worden gehouden tegenover de bevoegde autoriteiten. In ieder geval blijven ze persoonlijk 
verantwoordelijk voor alle door hen uitgevoerde acties buiten tussenkomst van hun aanvoerder en voor 
alle overtredingen door hen begaan tegen de bepalingen van het huidige Reglement. 

De scheidsrechter en de assessors 
 
t.91  Zij moeten hun functie uitvoeren niet alleen met een volstrekte onpartijdigheid maar ook met de meest 

nauwgezette aandacht. (Verg. t.34.1). 

De trainers, verzorgers en technici 
 
t.92  1 De trainers, verzorgers en technici mogen zich tijdens de wedstrijden niet bij de schermers binnen de 
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afzetting van het wedstrijdterrein begeven. 
2 De scheidsrechter kan, telkens als hij dit nodig acht iemand autoriseren om voor een ogenblik een 
schermer bij te staan.  
3 Ieder land waarvan een schermer daadwerkelijk deelneemt aan de lopende serie wedstrijden, kan in 
totaal twee personen aanwijzen die het recht hebben om zich dicht bij de afzetting van de loper op te 
houden, dicht bij een toegang. De organisatoren moeten er voor zorgen dat er voor deze personen 
plaats is. 
4 Tijdens equipetoernooien, moet er een plaats zijn gereserveerd voor de equipegenoten. Alleen de 
team-captain en een trainer hebben het recht zich met de schermers te bevinden binnen de zone van de 
equipegenoten, die goed moet zijn afgezet, met een gele lijn over de grond of door middel van een 
ander systeem. Deze zone moet minimaal 9m2 zijn en moet zijn geplaatst op een afstand tussen 2 en 6 
m aan elk uiteinde en buiten de zone van de piste, waarvan de afmeting 18 x 8 m bedraagt. 
5 Tijdens de ontmoetingen moeten de leden van het equipe die niet schermen binnen de zone van de 
equipegenoten blijven die voor hun equipe is gereserveerd. 
6 Tijdens de equipeontmoetingen, heeft niemand het recht om binnen de zone van de piste te treden 
zonder goedkeuring van de scheidsrechter. In het geval dat een dergelijke overtreding plaatsvindt, zal 
de scheidsrechter het equipe in overtreding de sancties opleggen zoals voorzien in de artikelen t. 114, t. 
116, t. 120. De waarschuwing die aan het equipe is gegeven, is geldig voor alle aflossingen van de 
ontmoeting: als een schermer tijdens dezelfde ontmoeting een andere fout begaat van de eerste groep 
bestraft de scheidsrechter elke keer met een rode kaart. 
 
 

 

De toeschouwers 
 
t.93  De toeschouwers zijn gehouden om de goede orde van de wedstrijd niet te verstoren, niets te doen dat 

de schermers of de scheidsrechter kan beïnvloeden en diens beslissing te respecteren zelfs als ze het 
daar niet mee eens zijn. Zij moeten de aanwijzingen die de scheidsrechter nodig vindt om te geven, 
opvolgen (t.82 3/4, t.118, t.120). 
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HOOFDSTUK 2 
DE AUTORITEITEN BELAST MET HET HANDHAVEN VAN DE TUCHT EN HUN 

BEVOEGDHEDEN 
 
 
Deze maatregelen bepalen slechts de discipline op de locatie van de wedstrijd. Afhankelijk van de 
zwaarte van de geconstateerde overtredingen sluiten zij niet de toepassing uit van het disciplinair 
reglement van de FIE (Hoofdstuk VII van de statuten van de FIE), die deze maatregelen aanvullen, of als 
het geval zich voordoet prevaleren. 

Rechtsprekende organen 

 
t.94  De volgende autoriteiten zijn tot straffen bevoegd: 

- De scheidsrechter (zie t.96) 
- Het Directoire Technique (zie t.96, o.56 tot o.62) 
- De gedelegeerde(n) van de Scheidsrechter Commissie of de toezichthouder als er geen gedelegeerde 

is. 
- De Executieve Commissie van het C.I.O tijdens de OS. (zie t.98) 
- Het Bureau van de FIE (zie t.99.1/4, t.127.h, o.63) 
- Het Comité Executief van de FIE (zie t.99.5) 
- De strafcommissie van de FIE en haar tribunaal. 
- Het Arbitrale Hof voor de Sport en het Arbitrale Tribunaal voor de sport. 
 
Zie ook het Disciplinair Reglement van de FIE (Hoofdstuk VII van de statuten van de FIE.) 

Beginsel van de rechtspraak 

 
t.95  1 Een beslissing van welk rechtsprekend orgaan dan ook een beslissing heeft genomen, kan eventueel 

worden onderworpen aan een “beroep” bij een hoger rechtsorgaan, maar aan slechts éénmaal. 
2 Geen enkele beslissing kan worden veranderd nadat ze feitelijk is genomen (verg. t.122 1/2). 
3 Een beroep tegen een beslissing schort de uitvoering hiervan alleen op als er zonder uitstel over 
het beroep beslist kan worden. 
4 Bij ieder beroep moet een waarborgsom van 80 $ U.S.A. of de tegenwaarde hiervan gestort worden. 
Deze bedragen kunnen geheel of gedeeltelijk ten gunste van de F.I.E. in beslag worden genomen als 
het beroep wordt afgewezen op grond van “onredelijk beroep”; deze beslissing zal worden genomen 
door het orgaan dat over het ingestelde beroep moet beslissen. Echter bij een beroep tegen een 
beslissing van de scheidsrechter hoeven deze waarborgsommen niet betaald te worden. (verg. t.122). 

De scheidsrechter 

 
t.96  1 Onder de bevoegdheid van de scheidsrechter vallen niet alleen het leiden van de partij, het 

beoordelen van de treffers en het controleren van het materiaal, maar hj is ook belast met het 
handhaven van de orde gedurende de partijen die hij jureert (verg. t.35.2.i). 
2 Als leider van het gevecht en beoordelaar van de treffers kan hij overeenkomstig het Reglement de 
schermers bestraffen, hetzij door hen een treffer te weigeren die reglementair op de tegenstander werd 
gemaakt, hetzij door hen getroffen te verklaren zonder dat er in werkelijkheid een treffer plaats vond, 
hetzij door hen uit te sluiten van de wedstrijden die hij jureert, dit alles naar gelang het geval, met of 
zonder waarschuwing vooraf. Hierbij zijn de uitspraken die hij als feitelijke beslissingen maakt, 
onherroepelijk (verg. t.122 1/2). 
3 Op grond van de gerechtelijke bevoegdheid die hij over alle schermers heeft die deelnemen of 
behulpzaam zijn bij de wedstrijd onder zijn leiding, kan hij tevens de Technische Directie verzoeken om 
de toeschouwers, trainers en andere begeleiders van de schermers te laten verwijderen uit de zaal waar 
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de wedstrijd plaatsvindt (verg. t.114, t.118, t.120). 
4 Tenslotte kan hij de Technische Directie verzoeken ieder andere straf toe te passen die hij juist acht 
(uitsluiting van de gehele wedstrijd, schorsing of diskwalificatie, verg. t. 97.3). 
5 De gedelegeerde van de Scheidsrechtercommissie of de toezichthouder (als er geen gedelegeerde 
is,) is instelling van beroep m.b.t. de beslissingen van de scheidsrechter. 

De Technische Directie tijdens officiële wedstrijden van de FIE  (verg. o.56-o.62) 
 
t.97  a) De Technische Directie heeft rechtsbevoegdheid over alle schermers die deelnemen of aanwezig zijn 

bij de wedstrijden die ze organiseert. Indien nodig kan zij uit eigen beweging ingrijpen bij 
meningsverschillen. Ze kan uit eigen beweging of op verzoek van de scheidsrechter tijdens het verloop 
van de wedstrijd, alle straffen toepassen die in het Reglement voorzien zijn. 
b) Zij oordeelt bij een beroep tegen een beslissing van de scheidsrechter. 
c) Bovendien geeft zij onmiddellijk aan het kantoor van de F.I.E. de aanwijzingen door van de opgelegde 
straffen tijdens de wedstrijden evenals de mogelijke verzoeken voor een berisping, schorsing, uitbreiding 
van de straf, uitsluiting en verzoeken tot cassatie. 
d) De Technische Directie brengt ten uitvoer alle uitgesproken straffen die formeel zijn geworden of die 
niet voor opschorting in aanmerking komen (verg. t.95). 
e) De beslissing van de Technische Directie, genomen uit eigen beweging of ambtshalve (in eerste 
instantie) staan open voor hoger beroep bij het Uitvoerend Comité van de F.I.E. De beslissing van de 
Technische Directie genomen uit hoofde van een hoger beroep staan slecht open voor een verzoek tot 
cassatie voor het Congres van de F.I.E. Alle beslissingen van de Technische Directie worden 
onmiddellijk uitgevoerd, geen enkel beroep kan de beslissing opschorten gedurende de wedstrijd. 

De Uitvoerende Commissie van het I.O.C. bij de Olympische Spelen 
 
t.98  De Uitvoerende Commissie van het I.O.C. beslist als laatste instantie ieder geschil dat zich voordoet 

tijdens de Olympische Spelen en dat niet van technische aard is. Zij treedt op, op eigen initiatief of op 
verzoek van een Nationaal Olympisch Comité, van de F.I.E. of van het organiserende comité. 

Het Uitvoerende Comité van de F.I.E. 
 

t.99  Alle disciplinaire zaken gestuurd naar de FIE door een nationale bond, een Technische Directie of 
elk bevoegd orgaan bij gelegenheid van een officiële wedstrijd van de FIE worden geadresseerd aan het 
Bureau van de FIE. Deze stuurt hen verder naar het bevoegde orgaan. De Disciplinaire Commissie van 
de FIE is het orgaan van rechtspraak van de FIE, die binnen de grenzen van het territorium van de FIE, 
beslist over alle disciplinaire zaken doorgestuurd naar de FIE en oordeelt over elk beroep tegen de 
beslissingen van de Technische Directie.  
Het Arbitrale Tribunaal van de Sport (“TAS”) beoordeelt elk beroep tegen een beslissing van een 
Tribunaal van de Disciplinaire Commissie.  
In dringende gevallen kan het Bureau van de FIE administratieve maatregelen nemen van schorsing van 
de licentie van de berechte overeenkomstig met het Disciplinair Reglement. Het Uitvoerende Comité van 
de F.I.E. bevestigt de navolging en uitvoering van de beslissingen van de Disciplinair Commissie.  
 
Zie het Disciplinair Reglement van de FIE (Hoofdstuk VII van de statuten van de FIE). 
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HOOFDSTUK 3 
DE STRAFFEN 

Graden 
 
t.100  Er zijn verschillende graden van straf die worden toegepast op verschillende soorten overtredingen 

(verg. t.114 e.v.) 
1 Straffen van toepassing op fouten die gemaakt worden tijdens het schermen: 

- terreinverlies, 
- het niet toekennen van een gemaakte treffer, 
- het aanrekenen van een niet ontvangen treffer, 
- uitsluiting van de wedstrijd, 

2 Tuchtrechtelijke straffen die worden toegepast wegens vergrijpen tegen de orde, de tucht of de 
sportieve geest: 

- het aanrekenen van een niet ontvangen treffer, 
- uitsluiting van de wedstrijd, 
- uitsluiting van het gehele toernooi, 
- verwijdering van het terrein van de wedstrijd, 
- diskwalificatie, 
- berisping, 
- tijdelijke schorsing, 
- ontzegging van het lidmaatschap. 
 
 
 

t.101 1 Al deze straffen kunnen worden toegepast door de bevoegde autoriteiten op een wedstrijd – de 
scheidsrechters en de Technische Directie – behalve de ontzegging van het lidmaatschap. 

  2 De tijdelijke schorsing kan alleen door deze autoriteiten worden toegepast in het geval van het 
weigeren van de groet (Verg. t.87, t.120).  

 Zie het Disciplinair Reglement van de FIE (Hoofdstuk VII van de statuten van de FIE). 
 

Straffen voor schermfouten 
 

a) Terreinverlies (verg. t.28) 
 
t.102  De schermer die met één of twee voeten zijdelings de loper verlaat wordt bestraft met één meter 

terreinverlies. 
 

b) Weigering om een daadwerkelijk toegebrachte treffer toe te kennen 
 
t.103  Al heeft hij daadwerkelijk zijn tegenstander op een geldig trefvlak geraakt, kan deze treffer toch  niet aan 

de schermer worden toegekend, hetzij omdat de treffer niet plaatsvond binnen de vastgestelde tijd voor 
het gevecht, hetzij omdat de schermer zich buiten de begrenzing van de loper bevond, hetzij door een 
defect in de elektrische apparatuur, hetzij dat de treffer met ongeoorloofd geweld plaats vond, hetzij voor 
elke andere reden voorzien in het Reglement (verg. t.18, t.20-22, t.26 e.v., t.32, t.41, t.45, t.46, t.53 e.v., 
t.60, t.66 e.v., t.70, t.73, t.80, t,87, t,114, t.120). 
 

c) Het aanrekenen van een treffer die niet werd toegebracht 
 
t.104  Een schermer kan bestraft worden met een treffer die hij niet heeft ontvangen hetzij omdat hij de 

achtergrens van de loper heeft overschreden (verg. t.27), hetzij dat door een overtreding de 
tegenstander gehinderd wordt in het schermen (een gewelddadige flèche, corps à corps bij floret en 
sabel, gebruik van de ongewapende hand, enz.) (verg. t.120). 
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d) Uitsluiting  
 
t.105  1 De schermer die tijdens het gevecht gewelddadig of wraakzuchtig optreedt tegenover zijn 

tegenstander, alsmede diegene die zijn kansen niet op een eerlijke manier verdedigt of die profiteert van 
een onrechtmatige afspraak met zijn tegenstander kan van de wedstrijd worden uitgesloten. 
2 De schermer die van de wedstrijd is uitgesloten kan niet verder deelnemen aan die wedstrijd zelfs niet 
als hij al de volgende ronde heeft bereikt; hij verliest het recht op zijn persoonlijke kwalificatie en de 
groep schermers die na hem is geplaatst, stijgt één plaats in de resultaten van de wedstrijd. Indien 
nodig, wordt er beslist tussen de twee derden naar gelang hun plaatsing voor het opstellen van het 
tableau. Hoe het ook zij, slechts de schermers die punten hebben behaald tijdens de wedstrijd kunnen 
een plaats opschuiven in de resultaten van de wedstrijd.  

Tuchtrechtelijke straffen 
 
e) Uitsluiting van de wedstrijd 
 
t.106  Uitsluiting van de wedstrijd kan ook plaatsvinden voor een disciplinaire overtreding (het niet verschijnen 

op de loper, wapens die strijdig zijn met het Reglement, afkeurenswaardige houding tegenover een lid 
van de jury enz.). De gevolgen van deze uitsluiting zijn voor de schermer gelijk aan die zoals vastgesteld 
in artikel t.105 hierboven. 

 
f) Uitsluiting van het toernooi 
 
t.107  “Toernooi” is de term die gebruikt wordt voor een serie individuele en equipe wedstrijden die 

plaatsvinden op dezelfde plaats, op dezelfde tijd en bij dezelfde gelegenheid. 
Een schermer die is uitgesloten van een toernooi kan aan geen enkele wedstrijd van het toernooi meer 
meedoen, noch voor hetzelfde wapen noch voor een ander wapen. 
Als een equipe wordt bestraft, wordt de zaak voor ieder afzonderlijk lid van de equipe persoonlijk 
onderzocht en het ene lid van de equipe kan al naar gelang de omstandigheden op een andere manier 
tuchtrechtelijk worden bestraft als een ander lid (verg. t.90). 

 
g) Verwijdering van het terrein van de wedstrijd 
 
t.108  Alle wedstrijddeelnemers of aanwezigen die niet zelf schermen (trainers, verzorgers, technici, 

begeleiders, officiële vertegenwoordigers, toeschouwers), kunnen bestraft worden met verwijdering, wat 
tot gevolg heeft dat hen voor de duur van de wedstrijden de toegang wordt ontzegd tot de plaats waar 
de wedstrijden of het toernooi plaatsvinden (verg. t.120). Aan deze maatregel kan geen recht op 
schadevergoeding worden ontleend. 

 
 
 
h) Diskwalificatie 
 
t.109  De diskwalificatie van een schermer (bijvoorbeeld omdat hij niet aan de leeftijdseisen, of 

bekwaamheidseisen, of aan andere wedstrijdeisen voldoet) hoeft niet noodzakelijk schorsing of 
ontzegging van het lidmaatschap teweeg te brengen als hij te goeder trouw is. Als er echter van kwade 
opzet sprake is kan er gevraagd worden om een extra straf op te leggen. Een equipe waarvan een 
gediskwalificeerde schermer deel uitmaakt, deelt noodzakelijkerwijs in het lot van de schermer en wordt 
eveneens gediskwalificeerd. De gevolgen van deze diskwalificatie zijn gelijk aan die voor uitsluiting van 
de wedstrijd (verg. t.105 hiervoor). 

 
i) Berisping 
 
t.110  In die gevallen waarbij de strengere tuchtrechtelijke straf niet nodig is, kan de schermer of de 

vertegenwoordiger gestraft worden met een berisping. 
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j) Tijdelijke schorsing 
 
t.111  Een geschorste schermer kan aan geen enkele officiële wedstrijd van de F.I.E. meer deelnemen 

gedurende de tijd van zijn schorsing. Iedere andere persoon die geschorst is kan zijn functies niet langer 
uitoefenen binnen de tijdsduur en de vastgestelde plaats voor zijn schorsing. 

 
k) Ontzegging van het lidmaatschap 
 
t.112  Het ontzeggen van het lidmaatschap heeft dezelfde gevolgen als een schorsing maar geldt voor altijd 

(behalve in uitzonderingsgevallen van clementie zoals bepaald in artikel 128 hierna). 

Afkondiging van de straffen 

 
t.113  De Technische Directie moet zonder uitstel aan het kantoor van de F.I.E. de straffen mededelen die 

tijdens de wedstrijd zijn opgelegd en de reden waarom (verg. t.97/c). Bij de Olympische Spelen moet de 
Technische Directie het I.O.C. door het Organisatie Comité laten inlichten. 
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HOOFDSTUK 4 
DE STRAFFEN EN DE RECHTSPREKENDE ORGANEN 

Aard van de straffen 

 
t.114 1 Er zijn drie soorten straffen die van toepassing zijn op de gevallen genoemd in het overzicht van artikel 

t.120.  
 2 Ze zijn oplopend en gelden voor de partij met uitzondering van die welke gekenmerkt zijn door een 

zwarte kaart die een uitsluiting betekent. Sommige overtredingen kunnen tot gevolg hebben dat een 
treffer wordt geannuleerd die werd gemaakt door een schermer die de overtreding beging. Gedurende 
het gevecht worden slechts die treffers geannuleerd die in verband staan met de overtreding (t.120). 
3 De straffen zijn als volgt: 

a. De waarschuwing, aangegeven door een gele kaart waarmee de scheidsrechter de schermer in 
overtreding aanwijst. De schermer weet dus dat iedere volgende overtreding van hem een straftreffer 
tengevolge heeft. 
b. De staftreffer, aangegeven door een rode kaart waarmee de scheidsrechter de schermer in 
overtreding aanwijst. Een treffer wordt bijgeteld bij de score van zijn tegenstander en als het hierbij 
om de laatste treffer gaat, houdt dit in verlies van de partij. Bovendien kan een rode kaart alleen maar 
worden gevolgd door een andere rode kaart of door een zwarte kaart al naar gelang de zwaarte van 
de volgende overtreding (verg. t.120). 
c. Uitsluiting van de wedstrijd en schorsing voor de rest van het toernooi en de volgende twee 
maanden van het actieve seizoen, hetzij het huidige hetzij het komende, of verwijdering van het 
terrein van de wedstrijd (iedereen die de goede orde verstoort), aangegeven door een zwarte kaart 
waarmee de scheidsrechter de overtreder aanwijst. 

 
----------------------------------------------------------------- 
Toepassing met ingang van seizoen 2008-2009 
 
t.114.3 c Uitsluiting van de wedstrijd en schorsing voor de rest van het toernooi en de volgende twee maanden 

van het actieve seizoen, hetzij het huidige hetzij het komende, aangegeven door een zwarte kaart 
waarmee de scheidsrechter de overtreder aanwijst. 

 d Verwijdering van het terrein van de wedstrijd (iedereen die de goede orde verstoort). 
----------------------------------------------------------------- 

Bevoegdheid 

 
t.115  De overtredingen en de betreffende straffen die vermeld staan in de verschillende artikelen van het 

Reglement, worden samengevat in de tabel van artikel t.120; ze worden verdeeld in vier groepen (verg. 
t.116 - t.119). Alle straffen vallen onder de bevoegdheid van de scheidsrechter, de ambtshalve 
tussenkomst van de technische directie is altijd mogelijk (verg. t.97). 

Overtredingen van de eerste groep 

 
t.116  In de eerste groep wordt iedere eerste overtreding bestraft met een gele kaart (waarschuwing). Als de 

schermer in dezelfde partij nogmaals deze of een andere overtreding uit deze groep maakt, wordt hij 
iedere keer door de scheidsrechter bestraft met een rode kaart (straftreffer). Als de schermer in 
overtreding reeds bestraft was met een rode kaart vanwege een overtreding uit de tweede of de derde 
groep, krijgt hij opnieuw een rode kaart, direct vanaf de eerste overtreding uit de eerste groep. 

Overtredingen van de tweede groep 

 
t.117  In de tweede groep wordt elke overtreding direct vanaf de eerste keer bestraft met een rode kaart 
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(straftreffer). 

Overtredingen van de derde groep 

 
t.118  1 In de derde groep wordt de eerste overtreding bestraft met een rode kaart, een straftreffer dus (zelfs 

als de schermer reeds een rode kaart heeft ontvangen vanwege overtredingen van de eerste of de 
tweede groep). 
2 Als de schermer in dezelfde partij nogmaals deze of een andere overtreding uit deze groep maakt, 
bestraft de scheidsrechter hem met een zwarte kaart (uitsluiting van de wedstrijd). 
3 Voor iedereen die buiten de loper de orde verstoort geldt: 

a Bij de eerste overtreding een waarschuwing een waarschuwing getoond door een gele kaart geldig 
voor de hele wedstrijd en die vermeld moet worden in het wedstrijdverslag en genoteerd worden door 
de Technische Directie. 
b Bij de tweede overtreding gedurende dezelfde wedstrijd een zwarte kaart (verwijdering van het 
terrein van de wedstrijd). 
 

----------------------------------------------------------------- 
Toepassing met ingang van seizoen 2008-2009 
 
t.118.3 c Bij de tweede overtreding gedurende dezelfde wedstrijd een zwarte kaart en/of verwijdering van het 

terrein van de wedstrijd). 
----------------------------------------------------------------- 

 
4 In de allerergste gevallen van het veroorzaken van onrust op of buiten de loper kan de scheidsrechter 
de schuldige onmiddellijk uitsluiten of verwijderen. 
 

Overtredingen van de vierde groep 

 
t.119  In de vierde groep wordt een eerste overtreding bestraft met een zwarte kaart (uitsluiting van de 

wedstrijd of van het toernooi al naar gelang het geval). 
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De overtredingen en de betreffende straffen 
t.120 

OVERTREDING ARTIKEL STRAF (KAARTEN) 
  1E 2E 3E e.v. 
1ste Groep     
Verlaten van de loper zonder toestemming 
 

t.18.6    

Normale corps à corps (floret en sabel) (*) 
 

t.20.2    

Corps à corps om een treffer te vermijden (*) 
 

t.20.3, 
t.63.2 

   

De tegenstander de rug toekeren (*) 
 

t.21.2    

Gebruik van de ongewapende arm of hand (*) 
 

t.22.1 G R R 

Aanraken/vastpakken van het elektrische materiaal (*) 
 

t.22.3 E O O 

Bedekken/vervangen van het geldig trefvlak (*) 
 

t.22.2, 
t.49.1 t.72.2 

L D D 

Zijdelings de loper verlaten om een treffer te  
vermijden 
 

t.28.3 E E E 

Ten onrechte het gevecht onderbreken 
 

t.31.2    

Rechtbuigen van het wapen op de loper 
 

t.46.2/3, 
t.61.2/3, 
t.70.6 
 

K K K 

Niet reglementair materiaal en uitrusting  
Ontbreken van een reglementair of reserve wapen of fil de corps  
 

t.45.1, 
t.45.3.a(ii, 
t.86.4 

A 
 

A 
 

A 

Bij de floret en de degen het wapen op de metalen loper steunen of slepen 
 

t.46.2/3, 
t.61.2/3 

A A A 

Contact van het wapen met het geleidend vest (*) 
 

t.53.3 
 

R R R 

Bij de sabel een slag met de kom van het wapen (*), kruispas naar voren, flèche en iedere 
beweging naar voren waarbij de benen of de voeten gekruist worden (*) 
 

t.70.3, 
t.75.5 

   

Weigering om te gehoorzamen 
 

t.82.2, t.84    

Gedrang, slordig spel (*), afzetten van het masker vóór het bevel “halt”; uitkleden op de 
loper 
 

t.86.3, 
t.87.2/7/8 

   

Ongefundeerd protest t.122.2/4    
Abnormale verplaatsingen (*); treffers bruut of tijdens een val toegebracht t.87.2    
2de Groep 
 

 R 
O 

R 
O 

R 
O 

Verzoek om een onderbreking onder het voorwendsel van een niet geconstateerde 
verwonding 
 

t.33.3 D 
E 
 

D 
E 
 

D 
E 
 

Ontbreken van controle merken (*) t.45.3.a)i K K K 
Treffer opzettelijk toegebracht buiten het raakvlak van de tegenstander t.53.2, 

t.66.2 
   

Niet aanwezig zijn van de naam op de rug, of van het nationale tenue wanneer dit verplicht 
is, individuele wedstrijden van de wereldbeker, zonekampioenschappen. 

t.45.4    

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

t.87.2, t103, 
t105.1 

A 
A 
R 
T 

A 
A 
R 
T 

A 
A 
R 
T 
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OVERTREDING ARTIKEL STRAF (KAARTEN) 

  1E 
3de Groep 
 

  
R 

Namaken  van een controlemerk, opzettelijk aangebrachte veranderingen waardoor het 
materiaal onreglementair wordt (*) 
 

t.45.3.a) III 
en iv  
 

O 
D 
E 

Schermer die de orde op de loper verstoort (2) 
 

t.82.3, t,83, 
t.96.2 

  
K 

Oneerlijk gevecht (*) 
 

t.87.1 A 
A 
R 

Overtreding betreffende de reclame 
 

Reclame-
code 

T 
  

2E 
 

Z 
W 
A 
R 
T 
E 
 

K 
A 
A 
R 
T 

Iedereen die de orde buiten de loper verstoort t.82.3/4, 
t.83, t.96.3, 
t.118.3 

1ste overtreding 
waarschuwing, geel of (2). 

2de overtreding 
verwijdering (1) of (2) 

Niet verschijnen op de loper, klaar om te schermen, op aangeven van de scheidsrechter, 
na 3 oproepen met 1 minuut interval. 
 
 
Passiviteit  

t.86.6 
 
 
 
t.87.4/5/6 

1e oproep: geel 
2e oproep: rood 
Verwijdering uit de wedstrijd 
 
1e keer: geel 
2e keer: rood 
3e keer: rood 

Weigering van een schermer om een andere schermer te ontmoeten (individu of equipe) 
die rechtmatig is aangenomen 
 

t.85.1 Diskwalificatie 

Niet aanwezig zijn van de naam op de rug, of van het nationale tenue wanneer dit verplicht 
is op Wereldkampioenschappen en of Wereldbekerwedstrijden voor equipes 

t.45.4 Verwijdering uit de 
competitie 

Weigering om te groeten voor het begin van de partij of na de laatste treffer t.87.3 schorsing (3) 
4degroep 
 

 
 

  
Z 

Onrechtmatig materiaal door duidelijke fraude  
 

t.45.3.a)v W 
A 

Schermer voorzien van elektronische communicatiemiddelen die het de schermer mogelijk 
maken berichten te ontvangen tijdens het gevecht  

t.43.1.f. 
44.2, 
t.45.3.a)vi 

R 
T 
E 

Overtreding tegen de sportieve geest  
 

t.87.2, 
t105.1 

K 
A 

Bewuste grofheid (*)  
 

t.105.1 A 
R 

De tegenstander bevoordelen  of profiteren van afspraken 
 

t.88, t105.1 T 
 

Doping  t.127  
(*) annuleren van de treffer gemaakt door de schermer in overtreding 
 

Uitleg 
GELE KAART: Waarschuwing, geldig tijdens de partij. Als een schermer een overtreding van de 1ste groep begaat 

nadat hij al een rode kaart heeft - voor welke overtreding dan ook - krijgt hij opnieuw een rode kaart. 
RODE KAART: Straftreffer. 
ZWARTE KAART: Uitsluiting. 
 Uitsluiting van de wedstrijd, schorsing voor de rest van het toernooi en de 2 volgende maanden van 

het lopende seizoen of het komende seizoen (1 Oktober – Wereldkampioenschappen voor junioren 
en 1 Januari – Wereldkampioenschappen voor senioren) 
Een schermer krijgt slechts een zwarte kaart voor een overtreding van de derde groep als hij tevoren 
reeds een overtreding heeft gemaakt van dezelfde groep (die bestraft is met een rode kaart). 
Verwijdering 

 (1) van het wedstrijdterrein 
 (2) in de zwaarste gevallen kan de scheidsrechter de overtreder direct uitsluiten of verwijderen. 
 Schorsing 
 (3) Schorsing voor het vervolg van de wedstrijd die gaande is en voor de twee volgende FIE 

wedstrijden voor het betroffen wapen. De punten of titels die op het moment van de fout zijn behaald 
blijven behouden 
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HOOFDSTUK  5 
GANG VAN ZAKEN 

Beginsel 

 
t.121  De verschillende straffen worden gegeven door de bevoegde organen die naar billijkheid oordelen, 

rekening houdend met de zwaarte van de overtreding en de omstandigheden waaronder die is gemaakt 
(zie t.94 e.v., t.114 e.v., t.124, t.125, t.126) 

Protesten en hoger beroep 

 
Tegen een beslissing van de scheidsrechter 

 
t.122 1 Tegen een feitelijke beslissing van de scheidsrechter kan geen beroep worden aangetekend (verg. 

t.95.1/2/4, t.96.2). 
 
2 Als een schermer dit beginsel overtreedt door een feitelijke beslissing van de scheidsrechter 
gedurende de partij in twijfel te trekken, wordt hij bestraft volgens de voorschriften van het Reglement 
(verg. t.114, t.116, t.120). Maar als een scheidsrechter niet bekend is met een formele regel van het 
Reglement of deze onjuist toepast, is het protest uit hoofde hiervan ontvankelijk. 
 
3 Dit protest moet gedaan worden: 
a)  door de schermer bij individuele wedstrijden. 
b) door de schermer of door de aanvoerder bij de wedstrijden voor equipes, zonder enige formaliteit 
maar hoffelijk en het moet onmiddellijk mondeling gericht worden aan de scheidsrechter, vóór elke 
beslissing betreffende de laatste treffer. 
 
4) Als de scheidsrechter bij zijn mening blijft heeft de afgevaardigde van de scheidsrechterscommissie of 
de toezichthouder (als er geen afgevaardigde is) de bevoegdheid om in hoger beroep te beslissen (verg. 
t.97). Als zo’n beroep niet gerechtvaardigd wordt geacht, zal de schermer gestraft worden zoals bepaald 
in artikelen t.114, t.116, t.120. 
 
Andere protesten en beroepen 
 

t.123  1 De klachten en protesten moeten schriftelijk worden gedaan, zonder uitstel, ze moeten gericht worden 
aan de Technische Directie.  

 
 2 Protesten die betrekking hebben op de samenstelling van de eerste ronde bij 

Wereldkampioenschappen en bij de Olympische Spelen moeten vóór 19.00 uur op de avond voor de 
wedstrijd zijn ingediend (verg. o.10). 

Onderzoek, recht op verdediging 

 
t.124  Er kan alleen een straf worden gegeven als er eerst een onderzoek is geweest waarbij de 

belanghebbenden opgeroepen worden om hun uitleg te geven, hetzij mondeling hetzij schriftelijk binnen 
een redelijke tijdsduur afhankelijk van de omstandigheden van plaats en tijd. Na het verstrijken hiervan 
kan de straf worden vastgesteld. 

Overleg 
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t.125  De beslissing van alle rechtsbevoegde organen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Herhaling 

 
t.126  1 Als bij overtredingen tegen de sportieve geest, de orde of de tucht de betrokkene vooraf reeds het 

object is geweest van een berisping, een uitsluiting, een diskwalificatie of een schorsing, wordt dit 
beschouwd als een herhaling als hij opnieuw een overtreding begaat anders dan tegen de regels van 
het gevecht, binnen een tijdvak van twee jaar. 

 
2 In geval van herhaling is de gegeven straf: 
a) Uitsluiting van de wedstrijd als de vorige straf een berisping was. 
b) Diskwalificatie van het toernooi als de vorige straf uitsluiting of diskwalificatie van de wedstrijd was. 
Zie ook het Disciplinair Reglement van de FIE (Hoofdstuk VII van de Statuten van de FIE). 

HOOFDSTUK 6 
DOPING 

. 
 

t.127 
a) Doping is verboden door de F.I.E.. Iedere overtreding van deze regel heeft strafmaatregelen ten 

gevolge.  
 
b) Doping is gedefinieerd als het overtreden van één of meer anti-doping regels vermeld in artikel 

2.1 tot artikel 2.8 van het Anti-Doping reglement van de FIE. 
 

c) De F.I.E. verbind zich aan de Mondiale Anti-Doping Code van de A.M.A., Het anti-doping 
reglement van de FIE is gebaseerd op de “Models of best practise” van de A.M.A. en volgt in zijn 
geheel de “verplichte voorzieningen” in dit document. De FIE neemt in zijn geheel het document 
“Klassen van substanties en verboden methodes” over van de A.M.A.. 
 

d) De F.I.E. behoud zich het recht om tijdens de wedstrijden, anti-doping controles uit te voeren – dit 
wilt zeggen op elke wedstrijd die onder haar controle is georganiseerd – evenals buiten de 
wedstrijden om. 
 

e) De atleten die deelnemen aan FIE wedstrijden verplichten zich het Doping reglement van de FIE 
te respecteren, om geen verboden middelen of verboden methoden te gebruiken en om te 
accepteren dat zij zich onderwerpen aan iedere controle, zowel tijdens als buiten de wedstrijd.  
 

f) Alle clausules over de dopingcontroles buiten de officiële competities van de F.I.E. om, staan in 
de artikels van het Anti-doping Reglement van de F.I.E.. 
 

g) De sancties en de gevolgen van sancties volgend op overtredingen van de anti-doping regels zijn 
die, waarin wordt voorzin in het Anti-doping Reglement van de F.I.E.. 
 

h) De schermers die dit Anti-doping Reglement hebben overtreden worden onderworpen aan de 
procedures voorzien in het Anti-Doping Reglement. De publicatie van de resultaten van de 
controles en van beslissingen over de sancties zal gedaan worden door het Bureau van de F.I.E. 
dat als enige het recht zal hebben deze ter kennisgeving aan te bieden aan de federaties. 
 

i) De begane en bestrafte schendingen van doping in één van de lid-bonden van de F.I.E. zijn voor 
rekening van en worden toegepast op de groep van alle landen die lid zijn van de FIE. 
 

j) De aanpassing van het Anti-doping reglement van de FIE valt onder competentie van het 
Uitvoerend Comité.
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ALFABETISCHE WOORDENLIJST 

A 
Aanraken van het ijzer: t.56, t.60, t.76, t.80 
Aanrekenen van een treffer: t.104 
Aansluitingscontacten: t.43, t.68 (zie Reglement van het Materiaal) 
Aantal treffers: t.30 (zie Organisatieregels) 
Aanval 

−  definitie: t.7 
−  direkte: t.8 
−  enkelvoudig: t.8, t.56 
−  indirect: t.8 
−  samengesteld: t.8 
−  uitvoering 

∗  floret: t.56 e.v. 
∗  sabel: t.75 e.v. 

Aanvoerder van de equipe: t.82, t.90 (zie Organisatieregels) 
Aanwijzen van de scheidsrechter: zie "Scheidsrechter" 
Aanwijzingen geven aan een schermer: t.82 
Abnormale actie: t.87, t.120 
Abnormale bewegingen: t.22, t.72, t.120 
Abnormale verplaatsing: t.87, zie "Gevecht" 
Achteruitgaan: zie "Terrein" 
Afgevaardigden van de Jurycommissie: t.37, t.38 
Afgevaardigden van de Medische Commissie: t.33, t.129, t.130 
Afgevaardigden van de SEMI Commissie: (zie SEMI) 
Afkondiging van de straffen: t.113 
Afmeting van de loper: zie "Terrein" 
Afscherming van het geldige trefvlak: t.22, t.23, t.120 
Afstand (bij in stellingname): t.17 
Alcohol: t.130 
Analyse van de gevechtsgang: t.42 
Analyses (doping): t.130 
Annuleren van een treffer:zie "Treffer" 
Arm 

−  ongewapende: t.22, t.120 
−  uitgestrekte: t.7, t.10 

Arrêt: t.8, t.59, t.60, t.77, t.80 
Arts: t.33, t.129, t.130 
Assaut: t.2 
Assessors: t.23, t.35, t.36, t.40, t.49, t.82, t.84, t.91 
 

B 
Bedekken van het geldig trefvlak: t.22, t.23, t.72, t.120 
Bedreiging van het geldig trefvlak: t.7, t.10, t.56, t.75, t.77 
Begeleiders: t.96 
Begin van het gevecht: t.18, t.87 
Begrenzing van het geldige trefvlak: zie "Trefvlak" 
Beïnvloeden van scheidsrechtelijke beslissingen: t.82, t.93 
Beoordeling van de treffers: t.40 e.v., t.50 e.v., t.64 e.v., t.73 e.v. 
Beoordeling van het corps à corps: t.20, t.63, t.120 
Berisping: t.110, t.127 
Beroep tegen een beslissing: t.95 e.v., t.122, t.123 
Beschermende onderkleding: t.43 
Technisch Reglement 
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53 
Bescherming (controle) 

−  onderkleding: t.43 
−  plastron: t.43, t.45 

Bevestiging van de kabels: t.43, t.68 
Bevoordelen van een tegenstander: t.88, t.120 
Blokkeren van het registratieapparaat: t.32, t.53 (zie Reglement van het Materiaal) 
Bodem: zie "Terrein" 
Botsingen: t.87, t.120 
Breuk van de kling: t.54, t.68, t.73 
 

C 
Cassatie: t.95, t.97, t.100 
Chronometer: t.30, t.32, (zie Regels van de Organisatie en Reglement van het Materiaal) 
Congres van de F.I.E.: t.95, t.97, t.100, t.128 
Contact tussen wapen en vest: t.53, t.120, (zie Reglement van het Materiaal) 
Contra-riposte: t.7 
Contre-temps; t.8 
Controle 

−  doping: t.129 e.v. 
−  materiaalcontrole door de scheidsrechter: t.43 e.v., t.96 

Controlemerk op het materiaal 
−  nagemaakt of verplaatst: t.45, t.120 
−  ontbreken: t.45, t.120 

Conventies 
−  degen: t.61 e.v. 
−  floret: t.46 e.v. 
−  sabel: t.70 e.v. 
−  schermen (gebaren): t.42 

Corps à corps: t.20 
−  degen: t.63 
−  eenvoudig: t.20 
−  met geweld: t.20, t.120 
−  moedwillig: t.20, t.63, t.120 
−  toevallig: t.120 

Coup double: zie “Treffer” 
 

D 
Dagelijks Bestuur van de F.I.E.: t.94, t.129 (zie Organisatieregels) 
Defect van het materiaal: zie "Uitvallen" 
Degagement: t.8, t.56, t.76 
Degen: t.42 e.v., t.61 e.v., t.120 (zie Reglement van het Materiaal) 
Deskundige voor het elektrisch materiaal: t.35, t.43, t.45, t.68, t.73 
Diskwalificatie: t.85, t.96, t.101, t.109, t.120, t.126, t.127 
Doping: t.129 e.v. 
Duur van het gevecht: t.3 
 

E 
Eerlijkheid: t.82, t.87, t.105, t.120, t.129 
Einde van het gevecht: t.18, zie "Duur van het gevecht" 
Equipe (vervanging van een schermer): t.33 (zie Organisatieregels) 
Ereplicht 

−  scheidsrechter en assessors: t.34 
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−  schermers: t.84 
 

F 
Feitelijke beslissing: t.122 
Fil de corps: t.43, t.45, t.68, t.86, t.87 (zie Reglement van het Materiaal) 
Finales van wedstrijden: (zie Organisatieregels) 

−  aanwijzing van de scheidsrechter: t.37 
−  assessors: t.36 
−  chronometer: t.30, t.32 
−  televisiemonitor voor de scheidsrechter: t.42 
−  verschijnen van de schermers voor de controle: t.43 

Flèche: t.7, t.21, t.25, t.56, t.63, t.75, t.87, t.104 
−  tegenstander passeren: t.21 
−  verbod bij sabelschermen: t.75, t.120 
−  verbreken van de enrouleur: t.21 

 −  vermijden van een treffer: t.28, t.120 
Floret: t.19, t.20, t.22, t.43, t.44, t.46 e.v., t.104, t.120, (zie Reglement van het Materiaal) 
Functies van de scheidsrechter: zie "Scheidsrechter" 
 

G 
Garantie (waarborgsom): t.95, t.129 
Gebruik van de ongewapende hand: t.22, t.23, t.36, t.120 
Gehoorzaamheid: t.82, t.84, t.120 
Geldigheid van de treffer: t.42, t.51 e.v., t.65 e.v., t.74 e.v. 
Geluidssignalen: t.32 (zie Reglement van het Materiaal) 
Gevecht: t.16 e.v. 

−  begin: t.18 
−  duur: zie "Duur van het gevecht" 
−  einde: t.18 
−  gevaarlijk, onregelmatig: t.18, t.87, t.120 
−  hervatting: t.18 
−  hoffelijk: t.2, t.87. 
−  leiding: t.35 
−  onbehoorlijk: t.87, t.120 
−  onderbreking: zie "Onderbreking van het gevecht" t.18 
−  van nabij: t.19 
−  verwarrend: t.18, t.54, t.73 

Gewapende hand: t.16 
Geweld: t.87, t.103, t.105, t.120 
Gewelddadige actie: t.105, t.120 
Gewonde hand: t.16 
Gratie: t.128 
Greep van het wapen: (zie Reglement van het Materiaal) 

−  bijzondere hulpmiddelen: t.16 
−  orthopedisch: t.16 
−  vasthouden: t.16 

Grenzen van het terrein: zie "Terrein", "Overschrijdingen" en "Lijn" 
 

H 
Halt: t.18, t.21, t.24, t.26, t.28, t.30, t.32, t.46, t.53, t.61, t.63, t.66, t.87, t.120 
Hand (jury): zie "Assessors" 
Handelingen 

−  aanvallende: t.7, t.8 
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−  direkte: t.8 
−  enkelvoudige: t.6, t.8 
−  gelijktijdige: t.60, t.80 
−  indirekte: t.8 
−  samengestelde: t.8 

−  verdedigende: t.7, t.9, t.16, zie "Parade" 
Handtekening van de schermers: t.87 
Heimelijke afspraken: t.88, t.105, t.120 
Herhaling (van een strafbaar feit): t.127, zie "Straffen" 
Hervatting van het gevecht: t.18, t.54, t.68, t.73 
Hinderen van de jury (scheidsrechter en assessors): t.82 
Hoffelijkheid bij het gevecht: t.2, t.82, t.87, t.122 
Hulpmiddelen aan de greep: t.16, (zie Reglement van het Materiaal) 
 

I 
I.O.C. (Internationaal Olympisch Comité): t.98, t.113, t.129 e.v. 
In lijn: zie "Punt in lijn" 
Inachtneming van het gevechtsverloop: zie "Verloop van het gevecht" 
Incorrect gevecht: t.87, t.120 
Inname van niet-reglementair materiaal: t.45 
Isolering binnen de kom van het wapen: t.44 (zie Reglement van het Materiaal) 
 

J 
Scheidsrechter 

−  aandacht: t.91 
−  aanwijzing: t.37 e.v. 
−  controle van de gevechtsduur: t.30 
−  controle van het registratieapparaat: t.35, t.54, t.68, t.73 
−  controle van het schermmateriaal: t.35, t.43 e.v. 
−  erefunctie: t.34 
−  functioneren van het jureren: t.40 e.v., t.51 e.v., t.65 e.v., t.73 e.v., t.96 
−  gerechtelijke bevoegdheid: t.96, t.115, t.122 
−  leiding: t.35 e.v., t.96 
−  neutraliteit: t.37, t.38 
−  onpartijdigheid: t.91 
−  opstelling: t.35 
−  rol: t.35 
−  tucht: t.96 
 

K 
Kaart: (geel, rood, zwart, zie "Straffen") 
Kampioenschap: t.5 
Klachten (procedure): t.123 
Kleding: t.15, t.35, t.43 (zie Reglement van het Materiaal) 

−  controle van de garantielabel door de scheidsrechter: t.43, t.44, t.45, t.120 
Kling: t.7, t.56, t.75, zie Reglement van het Materiaal) 

−  gebroken: t.54, t.68, t.73 
−  isolerende plekken op het wapen: t.68 
−  sterk van de kling: t.78 
−  zwak van de kling: t.78 

Kom (slag met de kom van het wapen): t.70, t.120 
Kritiek op de jury: t.82 
Kwijtschelding van een straf: t.128 
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Kwijtschelding van straf: t.128 
 

L 
Lampen: (zie Reglement van het Materiaal) 

−  extra lampen: t.40 
−  van het apparaat: t.40 

Leiden van het gevecht: t.35, t.96 
Lengte van de loper: zie "Terrein" 
Lijn: zie "Punt in lijn" 

−  achterlijn: t.14 
−  middellijn: t.13, t.14 
−  stellinglijn: t.14 

Linkshandige schermer: t.17 
Loper: zie "Terrein" 

−  toezicht op de staat van de loper door de scheidsrechter: t.54, t.69 
Losraken van de stekker (fil de corps): t.68 (zie Reglement van het Materiaal) 
 

M 
Manier 

−  van het toebrengen van treffers: zie "Treffers" 
−  van schermen: t.87 
−  van vasthouden van het wapen: t.16 

Masker 
−  controle van het merk door de scheidsrechter: t.43, t.44 
−  verbod om het masker af te zetten voor het bevel "Halt": t.87, t.120 
−  afzetten voor het bevel "Halt": t.87, t.120 

Materiaal 
−  niet reglementair: t.45, t.120 
−  uitvallen: zie "Uitvallen van het materiaal" 
−  van de schermers: t.15, t.35, t.43, t.44, t.54, t.68, t.73, t.86 

Melden op de aangegeven tijd: t.86, t.120 
Missen van het ijzer van de tegenstander (dérobement de fer): t.56 t.76 
 

N 
Neutraliteit van de scheidsrechter: t.23, t.37, t.38 
Niet verschijnen van de schermer: t.86, t.120 
 

O 
Officiële vertegenwoordiger: t.83 
Olympische Spelen: t.1, t.37, t.38, t.43, t.45, t.98, t.113, t.123, (zie Organisatieregels) 
Omkeren van de schouders (floret): t.46 
Onderbreking van het gevecht: t.18, t.20, t.21, t.26, t.31, t.32, t.54, t.73 

−  aangezette treffer: t.18, t.32 
−  achtergrens: zie "Overschrijding van de lopergrenzen" 
−  ongeval: t.33 
−  opzettelijk: t.31, t.120 
−  per ongeluk: t.33 
−  ten onrechte: t.31, t.120 
−  vrijwillig: t.18 

Onderzoek (voorafgaande aan strafbepaling): t.124 
Onderzoeken (gebreken van het materiaal): t.35, t.54, t.68, t.73 
Ongeval: t.33 (zie Organisatieregels) 
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Ongewapende hand: zie "Gebruik van de ongewapende hand" 
Onpartijdigheid van de jury (scheidsrechter en assessors) : t.34, t.91 
Onrechtmatige onderbreking van het gevecht: t.31, t.120 
Onredelijk beroep: t.95 
Ontbreken van controlemerken op het materiaal: t.45, t.120 
Ontmoeting: t.3 
Ontwapend worden: t.18 
Ontwijken: t.21, t.60, t.80 
Ontzegging van het lidmaatschap: t.112, t.127 
Opnieuw in stelling staan: t.24 

−  na een corps a corps: t.25 
−  na een coupe double (floret en sabel): t.60, t.80 
−  na een gelijktijdige actie (floret): t.54 
−  na een treffer: t.17 
−  na het passeren van de tegenstander: t.21 
−  na het zijdelings verlaten van de loper: t.28 

Oppervlakte van het terrein: zie "Terrein" 
Oproepen van de schermers: t.17, t.35, t.86, t.120 
Opschorting van een beslissing: t.95 
Opschorting van een gerechtelijke beslissing: t.95, t.97 
Opstelling 

−  assessors: t.23, t.36 
−  schermers: t.17, t.23 
−  trainers, verzorgers en technici: t.92 

Opzettelijke verandering aan het materiaal: t.45, t.120 
Orde en tucht: zie "Tuchtregels" 
Organisatie Comité: t.44, t.83, t.89, t.98, t.113, t.130 
Orthopedische vorm van de greep: t.16 (zie Reglement van het Materiaal) 
Overleg: t.125, t.128 
Overschrijden van de lopergrenzen 

−  achtergrens: t.27 
∗  tegentreffer: t.27 
∗  toevallige overschrijding: t.29 

−  algemeen 
∗  toevallige overschrijding: t.29 
∗  annuleren van de treffer: t.26 
∗  coup double: t.26 
∗  onderbreking van het gevecht: t.26 
∗  terreinverlies: t.28 

−  zijgrens: t.28 
∗  een voet, twee voeten: t.28 
∗  moedwillige overschrijding: t.28, t.120 
∗  straffen: t.120 
∗  toevallige overschrijding: t.29 

Overtredingen: t.115 e.v. 
 

P 
Parade 

−  definitie: t.7 
−  enkelvoudige: t.9 
−  floret: t.57 
−  sabel: t.79 

−  samengesteld: t.9 
Partij: t.2 
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Pas naar voren: t.56, t.75, t.120 
Passeren van de tegenstander: t.21 
Plaats van een mankement: t.54, t.68, t.73 
Plaatsvinden van een treffer: t.40 e.v., t.51, t.65, t.73 
Procedure bij strafbepaling: t.121 e.v. 
Procedure van de materiaalcontrole door de scheidsrechter: t.43 
Protesten 

−  indiener: t.35, t.90, t.122 
−  onrechtmatig beroep: t.120, t.122 
−  tegen de samenstelling van de eerste ronde: t.123 
−  termijn: t.87, t.122, t.123 

Punt in lijn: t.10, t.56, t.60, t.76, t.80 
Punt van het wapen op de grond slepen: t.46, t.61, t.120 
Punt van het wapen steunen op de loper: t.46, t.61, t.120 
 

R 
Recht op de verdediging: t.124 
Recht op verdediging: t.124 
Rechtshandige schermer: t.17 
Rechtspraak (beginsel): t.95, t.121 
Rechtsprekende organen: t.94 e.v. 
Rechttrekken van het wapen op de loper: t.61, t.70, t.120 
Redoublement: t.8, t.60, t.80 
Registratieapparaat: t.32, t.35, t.36, t.40, t.41, t.50 e.v., t.64 e.v., t.73 (zie Reglement van het Materiaal) 
Registratietoestel van treffers: t.51, t.65, t.73 (zie Reglement van het Materiaal) 
Remise: t.8, t.60, t.80 
Reprise d'attaque: t.60, t.80 
Riposte 

−  à temps perdu: t.8 
−  definitie: t.7, t.8 
−  direct: t.8, t.57 
−  enkelvoudig: t.8, t.57 
−  indirect: t.8, t.57 
−  onmiddellijk: t.8 
−  recht op riposte: t.58, t.77 
−  samengesteld: t.8 

Rug naar de tegenstander keren: t.21, t.120 
Rugkant van de kling (contre taille): t.70 
Ruwheid: t.63, t.87, t.120 
 

S 
Sabel: t.19, t.20, t.22, t.43, t.70 e.v,. t.120, (zie Reglement van het Materiaal) 
Scheidsrechters: zie "Scheidsrechter" en "Assessors" 
Schermers (plichten van de schermer): t.84 e.v. 
Schermgroet: t.87, t.120 
Schermtempo: t.6, t.8, t.59, t.60, t.77, t.80 
Scherpe kant van het wapen (coup de taille): t.70, t.79 
Schijnbewegingen: t.56, t.58, t.60, t.75 e.v. 
Schrijvers: t.35 (zie Organisatieregels) 
SEMI: t.43, t.54, t.68, t.73 
Specialist: zie "Deskundige" 
Sportieve geest: t.82, t.101, t.120, t.127 
Steekwapens: t.46, t.61, t.70 
Stellingname 
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−  afstand tussen de schermers: t.17 
−  bevelen van de scheidsrechter: t.17 
−  lijnen: t.14 
−  na een corps a corps: t.25 
−  plaats van de schermers: t.17, t.25 
−  verloren of gewonnen terrein: t.24, t.28 

Steunen van het wapen op de loper: t.46, t.61, t.120 
Stimulerende middelen: zie "Doping" 
Straffen 

−  aard van de straf: t.114 
−  afkondiging: t.113 
−  annuleren van de straffen: t.99 
−  bevestiging van de straffen: t.99 
−  disciplinaire overtreding: t.106 e.v. 
−  gratie, kwijtschelding: t.128 
−  procedure: t.121 e.v. 
−  schermfouten: t.102 e.v. 
−  soorten van straf: t.114 e.v. 

 −  tabel van de straffen: t.120 
Straftreffer: zie "Straffen" 
 

T 
Tac au tac: t.26 
Technicus: t.92, t.108 
Technische Directie: t.23, t.33, t.38, t.39, t.83, t.87, t.96, t.97, t.99, t.113, t.115, 
t.118, t.122, t.123, t.129, (zie Organisatieregels) 
Tegenaanval: t.8 
Temps perdu (riposte): t.8, t.60, t.80 
Terminologie: t.2 e.v. 
Terrein 

−  afmetingen: t.13 
−  gewonnen: t.24, t.28 
−  grenzen: t.26 e.v. 
−  loper: t.12, t.13, schema Figuur 1 
−  loperlijnen: zie "Lijnen" 
−  oppervlakte: t.11 
−  overschrijding van de grenzen: zie "Overschrijding" 
−  verloren: t.24 e.v., t.28, t.102 

Terreinverlies: zie "Terrein" 
Terreinwinst: zie "Terrein" 
Terugtrekken: zie "Verlaten van de loper" 
Tijd 

−  bepalen van de schermtijd: t.32 
−  opvragen van de tijd door een schermer: t.31 
−  resterende tijd: t.32 

−  verstrijken: t.32 
Tijdelijke schorsing : t.111, t.120, t.126, t.127, t.129 
Tijdopnemer: t.30, t.32, t.35 
Toepassing van het Reglement: t.1 
Toernooi: t.107 
Toeschouwers: t.81, t.93, t.96, t.108 
Toestemming om de loper te verlaten: t.18 
Toevallige omstandigheden: t.29, t.54, t.68, t.73 
Trainer: t.81, t.92, t.96, t.108 
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Treffer 
−  aantal: t.30 
−  annulering: t.53 e.v., t.66 e.v., t.73 e.v., t.114, t.120 
−  beoordeling: .34 e.v., t.40 e.v., t.50 e.v., t.64 e.v., t.73 e.v., t.96 
−  cadeau geven of vragen: t.88, t.120 
−  contre-taille: t.70 
−  d'arret: zie "Arret" 
−  de grond raken met het wapen: t.36, t.53, t.66 
−  dubbele treffer: t.60, t.64, t.67, t.80 
−  gelijktijdig: t.60, t.80 
−  manier van toebrengen: t.46, t.61, t.70 
−  met de scherpe kant: t.70 
−  ongeldig trefvlak: t.48, t.49, t.53, t.66 
−  passé (sabel): t.70 
−  riposte par coupe: t.8, t.56, t.76 
−  steek met de punt: t.70 
−  straftreffer: t.114 e.v., zie" Weigering om een treffer toe te kennen" 
−  toegebracht na het bevel "Halt": t.18, t.53, t.66, t.73 
−  toegebracht na overschrijding van de loperbegrenzing: t.26 
−  twijfelachtig: t.54, t.67, t.68, t.73 
−  veroorzaakt buiten de tegenstander: t.53, t.66, t.120 
−  via het ijzer: t.70 
−  vlak voor het verstrijken van de officiele tijd: t.32 
−  voor het bevel "Trekt": t.18, t.53, t.66, t.73 
−  wild: t.87, t.120 

Trefvlak 
−  geldig 
∗  bedekken en vervangen: t.22, t.23, t.36, t.49, t.72, t.120 
∗  bedreiging: t.7, t.10, t.56 
∗  definitie: t.47 e.v., t.62, t.71, t.72 

−  ongeldig trefvlak: t.48, t.49, t.72 
Tucht: t.82, t.89, t.94, t.101, t.120, t.127 
Tuchtrechtelijke autoriteiten: t.94 e.v. 
Tuchtregels: t.81 e.v. 
Tussenkomst van de Technische Directie: t.115 
Twijfelachtige treffer: t.54, t.67, t.68, t.73 
 

U 
Uitbreiding 

−  van de opgelegde straf: t.97 
−  van het geldige trefvlak: t.49 

Uitkleden op de loper: t.87 
Uitrusting van de schermer: t.15 (zie Reglement van het Materiaal) 
Uitsluiting van een schermer: t.86, t.87, t.96, t.101, t.105 e.v., t.114, t.118 e.v., t.127 
Uitvallen 

−  Uitvallen chronometer : t.32 
−  Uitvallen elektrisch materiaal: t.35, t.43, t.45, t.54, t.67, t.68, t.73, t.103 

Uitvoerend Comité: t.85, t.97, t.99, t.128 
 

V 
Vastpakken van het elektrische materiaal met de ongewapende hand: t.22, t.120 
Veerkracht van de punt van de degen (controle door de scheidsrechter): t.44, t.45 
Veiligheidsinrichting (fil de corps): t.68 (zie Reglement van het Materiaal) 
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Veiligheidsmaatregelen: t,15 
Veiligheidsuitrusting: t.68 (zie Reglement van het Materiaal) 
Verandering van de volgorde van de wedstrijden 

−  bij een ongeluk: t.33 (zie Organisatieregels) 
−  bij equipe ontmoetingen: t.86, t.120, (zie Organisatieregels) 

Verantwoordelijkheid van de schermers: t.15, t.87, t.90 
Verbod: t.120 

−  aanwijzingen geven: t.82 
−  abnormale beweging: t.87 
−  afschermen of vervangen van een geldig trefvlak (floret en sabel): t.22 
−  doping: t.129 
−  gebruik van de ongewapende hand of arm: t.22 
−  lijn van de schouders omdraaien: t.46 
−  niet geïsoleerd deel in contact brengen met het vest (floret): t.53 
−  pas naar voren - flèche bij sabel: t.75 
−  rechtbuigen van het wapen op de loper: t.61, t.70 
−  roken in de wedstrijdzaal: t.82 
−  rug toekeren aan de tegenstander: t.21 
−  treffers maken met de kom: t.70 
−  uitkleden op de loper: t.87 
−  verhinderen van onderzoek naar gebreken van het materiaal: t.35 
−  verlaten van de loper zonder toestemming: t.18 
−  wapen op de loper steunen of slepen: t.46, t.61 
−  wapen van hand veranderen tijdens de partij: t.16 

Verbreken van de enrouleur: t.21 (zie Reglement van het Materiaal) 
Verdedigen van zijn kansen: t.88, t.120 
Vering van de punt van het wapen: t.44, t.45 (zie Reglement van het Materiaal) 
Verlaten van de loper: t.18, t.86, t.120 

−  met toestemming: t.18 
−  zonder toestemming: t.18, t.120 

Verlaten van het terrein: zie "Overschrijding van de grenzen" 
Verloop van het gevecht volgens de regels: t.56 e.v., t.75 e.v. 
Vermijden van een treffer: t.20, t.28, t.63, t.120 
Verstoring van de orde: t.82, t.83, t.93, t.118, t.120 
Verstrijken van de officiële tijd 

−  blokkeren van het apparaat: t.32 
−  ingezette aanval: t.32 
−  tijdopnemer: t.32 

Vervanging van een schermer na een ongeluk: t.33 (zie Regels van de Organisatie) 
Vervanging van het geldig trefvlak: zie "Trefvlak" 
Verwijderen uit de wedstrijd: t.83, t.96, t.101, t.108, t.114, t.118, t.120 
Verwisseling van de hand: t.16 
Verwisseling van de plaats (assessors): t.36 
Verwonding: t.16, t.33, t.120, t.129/j 
Verzorgers: t.81, t.92, t.96, t.108, t.129 
Vest (controle door de scheidsrechter): t.43, t.45 
Volgen van de gevechtsbewegingen door de scheidsrechter: t.19 
Voorrang van een treffer: t.42, t.52, t.54 e.v., t.74 e.v. 
Voorwaardelijke veroordeling: t.126 
 

W 
Waarborgsom: t.95, t.129 
Waarschuwing (bestraffing): t.114, t.116, t.118, t.120 
Wapen: (zie Reglement van het Materiaal) 
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−  degen: t.61 e.v. 
−  floret: t.46 e.v. 
−  manier van vasthouden: t.16 
−  reglementair op de loper: t.45, t.86, t.120 
−  reservewapen: t.45, t.86, t.120 
−  sabel: t.70 e.v. 
−  werpwapen: t.16 

Wedstrijden: t.1, t.4 
Weigeren een treffer toe te kennen: t.18, t.20-22, t.26 e.v., t.32, t.41, t.45, t.46, t.53, t.54, 
 t.60, t.66 e.v., t.70, t.80, t.87, t.103, t.114, t.120 
Weigeren te gehoorzamen: t.82, t.84, t.120 
Weigering een tegenstander te ontmoeten: t.85 
Wraakzuchtige actie: t.105, t.120 
 


