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HOOFDSTUK 1
WEDSTRIJDEN
o. 1

De officiële wedstrijden van de F.I.E. worden georganiseerd volgens de hierna volgende regels.

o. 2

De officiële wedstrijden van de F.I.E. zijn toegangkelijk voor de schermers (individueel of equipes)
van de bij de F.I.E. aangesloten landen, iedere schermer of deelnemer in welke hoedanigheid dan
ook moet verplicht houder zijn van een geldige internationale licentie (verg. statuten hoofdstuk IX).
HOOFDSTUK 2
BESTUURS EN COTROLE ORGANEN
§ 1.

o. 3

Het Organisatie Comité is het geheel van personen die tot opdracht hebben om de wedstrijd te
organiseren.
§ 2.

o. 4

Jureren

De jurypresidenten worden aangewezen volgens de bepalingen van artikelen t.37 tot t.39. Ze
moeten allen een geldige nationale of internationale licentie hebben.
§ 5.

o. 7

Technische Directie

De technische organisatie van de wedstrijden is toevertrouwd aan een Technische Directie waarvan
de functies en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement (verg. t.97, o.56 tot o.62).
§ 4.

o. 6

Dagelijks Bestuur van de F.I.E.

Bij de Olympische Spelen, de Wereldkampioenschappen en de Wereldkampioenschappen voor
junioren en cadetten oefent het Dagelijks Bestuur van de F.I.E. de controle uit over de activiteiten
van de Technische Directie zoals beschreven in artikel o.63.
§ 3.

o. 5

Organisatie Comité

Gespecialiseerd personeel

Het Organisatie Comité zal de volgende personen aanwijzen:
a)

b)

Schrijvers en tijdopnemers
De organisators wijzen op eigen verantwoordelijkheid schrijvers aan die belast zijn met het
bijhouden van de poulestaat, staat van de wedstrijd of ontmoeting en de
aankondigingsborden en een tijdopnemer die belast is met het controleren van de duur van
de partijen (verg. t.30 e.v. ).
Voor de finales kan de Technische Directie een zo neutraal mogelijke afgevaardigde of
jurypresident aanwijzen, die belast is met het toezicht op de werkzaamheden van de
tijdopnemers, de schrijvers en van de persoon verantwoordelijk voor de scoresignalen.
Bedienaars van de apparaten
Het Organisatie Comité moet geschikte personen aanwijzen die aandachtig het functioneren
van de apparaten moeten volgen teneinde aan de jurypresident rekenschap te geven over
datgene dat hun apparaat heeft aangegeven en hem te waarschuwen, zelfs tijdens het
gevecht, voor ieder abnormaal verschijnsel.
Gedurende het gevecht mag de bedienaar van het apparaat dit niet aanraken. Bij het
ophouden van het gevecht ofwel na een beslissing van de jurypresident, ofwel tijdens het
testen van hun wapens door de schermers, stelt hij het apparaat opnieuw in; maar hij mag
in geen geval - nadat een gevechtsgang een signaal heeft veroorzaakt - dit annuleren,
voordat de jurypresident zich hierover heeft uitgesproken.
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c)

d)

§ 6.
o. 8

Deskundigen
Voor iedere wedstrijd moet het Organisatie Comité deskundigen aanwijzen die ervaring
hebben met elektrische signalering. Deze deskundigen staan onder toezicht van de
Technische Directie. De deskundigen kunnen worden geraadpleegd, ieder apart of
gezamelijk, door de jurypresident of door de Technische Directie over alles wat in verband
staat met de elektrische signalering.
De aanwezige leden van de SEMI Comissie zijn vanuit hun functie bevoegd om als experts
te fungeren.
Reparateurs
Het Organisatie Comité moet er bij iedere wedstrijd voor zorgen dat er bekwame reparateurs
aanwezig zijn om schade aan de elektrische aparaten en eventueel aan de persoonlijke
elektrische uitrusting van de schermers, te herstellen.
Controle van het materiaal

De controle van het materiaal van de organisatie, alsmede van de uitrusting van de schermers
moet worden uitgevoerd volgens de regels van het Reglement van het Materiaal.

HOOFDSTUK 3
DEELNAME AAN DE WEDSTRIJDEN
o. 9

De deelname van de schermers moet worden medegedeeld aan de organisators door hun
Nationale Bond (voor de Olympische Spelen door het Nationaal Olympisch Comité).

HOOFDSTUK 4
TIJDSCHEMA
o. 10
a)

b)

Het programma van het tijdschema moet zo zijn opgesteld dat geen enkele schermer
verplicht is actief aan wedstrijden deel te nemen gedurende meer dan 12 uur per 24 uur. In
ieder geval kan geen enkele poule, partij of ontmoeting na middernacht beginnen of op een
moment waarvan men met zekerheid kan voorzien dat ze na middernacht zal eindigen.
Onafhankelijk van de vastgestelde gang van zaken, moeten de finales beginnen op een
tijdstip dat, rekening houdend met de plaatselijke gewoonten, de resultaten tijdig kunnen
worden meegedeeld aan de media voor publikatie.
De organisators moeten in het tijdschema rekening houden met voldoende tijd voor de
controle van het materiaal van de schermers, dat wilt zeggen minstens één dag voor ieder
wapen.
De aankondiging van de eerste ronde van alle individuele wedstrijden en wedstrijden voor
equipes voor het Wereldkampioenschap en de Olympische Spelen moet op zijn laatst
gebeuren de avond voor de wedstrijd om 16:00 uur (verg. t.123).

HOOFDSTUK 5
INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN
o. 11 De individuele wedstrijden kunnen als volgt georganiseerd worden:
a) Door directe eliminatie volgens de gemengde formule die een ronde omvat van eliminatiepoules
en een voorafgaand tableau met directe eliminatie, daarna een hoofdtableau met directe
eliminatie van 64 schermers voor de kwalificatie van 8 of 4 schermers voor een finale met
directe eliminatie.
b) Door directe eliminatie volgens de gemengde formule die een ronde omvat van
eliminatiepoules, daarna een tableau met directe eliminatie voor de plaatsing van 8 of 4
schermers voor een finale met directe eliminatie.
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c) Door algehele directe eliminatie (deze formue die toegepast wordt op de Olympische Spelen is
afgebeeld in een bijlage).
§ 1.

Algemene regels betreffende de ronde van poules

o. 12 In alle wedstrijden waarbij de formule een ronde met poules omvat zullen deze poules bestaan uit
7 schermers als het aantal schermers deelbaar is door 7. Is dit niet het geval dan bestaan ze uit 6
schermers als het aantal deelnemers deelbaar is door 6. In alle andere gevallen zijn er poules van
7 en van 6 schermers.
Bij de wedstrijden voor de Wereldbeker kan het organiserende land het benodigde aantal extra
schermers van eigen nationaliteit toevoegen zodat alle poules 7 schermers bevatten.
o. 13 De samenstelling van de poules wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van de Technische
Directie die, behalve als het huidige Reglement het anders heeft bepaald, rekening moet houden
met de bestaande klassering van de schermers volgens het officiële klassement van de F.I.E.
aangepast met de laatste resultaten en eventueel met informatie van de aanvoerders van de
equipes. De indeling van schermers in de poules moet zodanig worden uitgevoerd dat schermers
van eenzelfde nationaliteit zo mogelijk in verschillende poules worden geplaatst.
De volgorde van de schermers op de poulestaat wordt door loting bepaald.
De poules moeten worden geschermd tot de laatste partij.
o. 14 De volgorde van de partijen in de poules is als volgt:
Poule van 7 schermers:
1-4 2-5 3-6 7-1 5-4 2-3
6-7 5-1 4-3 6-2 5-7 3-1
4-6 7-2 3-5 1-6 2-4 7-3
6-5 1-2 4-7
Poule van 6 schermers:
1-2 4-5 2-3 5-6 3-1 6-4
2-5 1-4 5-3 1-6 4-2 3-6
5-1 3-4 6-2
o. 15 Als een poule meerdere schermers van eenzelfde land bevat:
a)
Als ze niet de meerderheid vormen moeten ze onder elkaar strijden voordat ze schermers
van een andere nationaliteit ontmoeten.
b)
Als ze een meerderheid vormen kan de Technische Directie een speciale volgorde van de
partijen vaststellen, die zo min mogelijk afwijkt van het principe van a) teneinde een te grote
vermoeidheid of een te lange onderbreking te vermijden voor de schermers die de
minderheid vormen.
c)
Als er statenloze schermers zijn in een poule, moeten ze eerst vechten tegen de schermers
van hun oorspronkelijke nationaliteit nadat dezen eerst tegen elkaar gevochten hebben, en
vervolgens tegen de nationale schermers van het land waar ze gelicencieerd zijn.
d)
Voorbeeld van de plaatsing van schermers van dezelfde nationaliteit in een poule van 6
schermers:
1ste: Als er onder de deelnemers in een poule van 6 schermers:
•
of 2 schermers van eenzelfde nationaliteit A zijn
•
of 2 schermers van eenzelfde nationaliteit A en 2 schermers van eenzelfde
nationaliteit B, dan worden de schermers op de poulestaat zo geplaatst dat ze hun
eerste partij tegen elkaar vechten en de volgorde van de partijen van de poule van 6 is
zoals bepaald in het vorige artikel.
•
of 2 schermers van eenzelfde nationaliteit A, 2 schermers van eenzelfde nationaliteit
B en 2 schermers van eenzelfde nationaliteit C, dan is de volgorde als volgt:
1-4, 2-5, 3-6, 5-1, 4-2, 3-1, 6-2, 5-3, 6-4, 1-2, 3-4, 5-6, 2-3, 1-6, 4-5.
2de Als er in de poule van 6 onder de deelnemers:
•
of 3 schermers van eenzelfde nationalitiet A zijn of
•
of 3 schermers van eenzelfde nationalitiet A en 2 schermers van eenzelfde
nationalitiet B
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of 3 schermers van eenzelfde nationalitiet A en 3 schermers van eenzelfde
nationalitiet B
worden de schermers op de poulestaat op de volgende manier ingedeeld:
de schermers van nationaliteit A als 1,2 en 3
de schermers van nationaliteit B als 4 en 5 of als 4,5 en 6.

3de Als er in de poule van 6 schermers 4 schermers van eenzelfde nationaliteit A en 2
schermers van een andere nationaliteit zijn, dan worden de 4 schermers van nationaliteit A
gepaatst als 1,2, 3 en 4 en de volgorde van de partijen in de poule wordt als volgt::
3-1, 4-2, 1-4, 2-3, 5-6, 1-2, 3-4, 1-6, 2-5, 3-6, 4-5, 6-2, 5-1, 6-4, 5-3
e)

Voorbeeld van een indeling van schermers van dezelfde nationaliteit in een poule van 7
deelnemers:
1ste Als er in die poule onder de 7 schermers:
•
of 2 schermers van eenzelfde nationaliteit A zijn,
•
of 2 schermers van eenzelfde nationaliteit A en 2 schermers van eenzelfde
nationaliteit B,
•
of 2 schermers van eenzelfde nationaliteit A, 2 schermers van eenzelfde nationaliteit
B en 2 schermers van eenzelfde nationaliteit C,
dan worden de schermers van eenzelfde nationaliteit zo op de poulestaat ingedeeld dat ze
hun eerste partij tegen elkaar vechten waarna de volgorde van de partijen is zoals bepaald in
het vorige artikel voor een poule van 7.
2de Als er in de poule onder de 7 deelnemers:
•
of 3 schermers van eenzelfde nationaliteit A zijn,,
•
of 3 schermers van eenzelfde nationaliteit A en 2 schermers van eenzelfde
nationaliteit B,
•
of 3 schermers van eenzelfde nationaliteit A, 2 schermers van eenzelfde nationaliteit
B en 2 schermers van eenzelfde nationaliteit C,
dan krijgen de drie schermers van dezelfde nationaliteit A op de poulestaat de nummers 1,
2 en 3, de schermers van dezelfde nationaliteit B de nummers 4 en 5 en de 2 schermers
van dezelfde nationaliteit C de nummers 6 en 7. Dan is de volgorde van de partijen in een
poule van 7 zoals bepaald in artikel o.14 niet meer geldig en moet worden vervangen door de
volgende:
1-2, 4-5, 6-7, 3-1, 4-7, 2-3, 5-1, 6-2, 3-4, 7-5, 1-6, 4-2, 7-3, 5-6, 1-4, 2-7, 5-3, 6-4, 7-1, 2-5,
3-6

o. 16 In het geval dat een partij in een poule wordt onderbroken door een toevallige gebeurtenis en als
het lijkt dat deze onderbreking lang gaat duren, kan de jurypresident (met toestemming van de
Technische Directie of eventueel het Organisatie Comité) de volgorde van de partijen veranderen
zodat de wedstrijd verder kan gaan.
De rusttijd die een schermer krijgt tussen twee opeenvolgende partijen tijdens een poule is 3
minuten.
o. 17 De partij van een poule eindigt als:
a)
een van de schermers een stand van 5 treffers heeft bereikt
•
In dat geval zal de uitslag die in de poulestaat vermeld wordt, de einduitslag zijn van
de partij (V5 - Dn, n is het aantal treffers gemaakt door de verliezer).
•
Bij de degen, als de twee schermers een stand van 4-4 bereiken, moeten ze strijden
voor een beslissende treffer tot het einde van de toegestane tijd. Vanaf dat moment
zullen dubbele treffers niet meer geteld worden (en de schermers blijven op die stand
staan).
b)
er 4 minuten effectieve gevechtstijd zijn verlopen (de laatste minuut wordt niet
aangekondigd).
•
Als de tijd verstreken is en de stand geeft aan dat er een verschil is van minstens één
treffer, dan zal de schermer die de meeste treffers heeft gemaakt, tot winnaar worden
uitgeroepen. Het resultaat dat op het poulestaat genoteerd wordt is de echte stand
die tijdens de partij verkregen is (VN - Dn, N = het aantal treffers gemaakt door de
winnaar, n = het aantal treffers gemaakt door de verliezer).
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In geval van een gelijke stand na de reglementaire tijd voordat er een extra minuut
wordt toegestaan om de gelijke stand te doorbreken door een eerste beslissende
treffer, zal de jurypresident overgaan tot een loting die de winnaar zal aanwijzen als
die gelijke stand na deze minuut nog voortduurt.
In dat geval zal de stand die op de poulestaat wordt genoteerd de werkelijke stand
zijn (VN - Dn als er in de laatste minuut nog een treffer wordt gemaakt; V4 - D4 of V3
- D3 of V2- D2 of V1 - D1 of V0 - D0 als de winnaar door loting wordt bepaald).

o. 18 Voor het begin van de wedstrijd kondigt de Technische Directie aan hoeveel schermers men
besloten heeft van de ranglijst te elimineren, dit aantal kan niet minder zijn dan 20% of meer dan
30% van het totale aantal deelnemers aan de ronde van poules.
o. 19 Na de poules wordt er een enkel algemeen klassement opgemaakt van alle deelnemers aan al de
poules, rekening houdend met achtereenvolgens de volgende indices: aantal overwinningen
gedeeld door het aantal partijen (V/M), aantal gemaakte treffers min aantal ontvangen treffers (TDTR), aantal gemaakte treffers (TD).
Een samenvattend overzicht van het klassement zal op de volgende manier worden gemaakt:
a)

De resultaten op het samenvattende overzicht zullen worden opgeteld om de twee
benodigde indices te bepalen.
b)
De eerste index die dient voor een eerste klassering wordt verkregen door het aantal
overwinningen te delen door het aantal partijen.
c)
De hoogste index (maximaal 1) is de eerste gekwalificeerde.
d)
Als deze eerste index gelijk is en om de gelijke stand te doorbreken, wordt er een tweede
index bepaald: het verschil tussen het aantal gemaakte treffers en het aantal ontvangen
treffers.
e)
In het geval dat beide indices gelijk zijn V/M en TD-TR, wordt de schermer die de meeste
treffers heeft gemaakt het hoogst geklassificeerd.
f)
Als voor twee of meerdere schermers volkomen gelijkheid bestaat , wordt er geloot voor hun
plaats in het klassement.
In geval er volkomen gelijkheid bestaat tussen twee of meerdere schermers voor de laatste
kwalificatieplaats, zal er geen barrage zijn en de ex-aequo geplaatsten kwalificeren allen, zelfs als
het vastgestelde aantal wordt overschreden.
o. 20 Opgave
De schermer die opgeeft of die uitgesloten is wordt uit de poule verwijderd en zijn resultaten
worden geannuleerd alsof hij niet had deelgenomen.
§ 2.

Algemene regels betreffende de directe eliminatie

o. 21 Het tableau voor directe eliminatie wordt vastgesteld volgens het schema in de bijlage, waarbij
rekening gehouden wordt met het klassement en met de speciale regels voor iedere wedstrijd
zonder voorkeur van nationaliteit.
o. 22 De organisators van een wedstrijd moeten, vanaf het tableau van 64 deelnemers, het tableau voor
directe eliminatie bekend maken, waarbij het tijdstip voor iedere partij is aangegeven.
o. 23 De partijen van directe eliminatie gaan tot 15 treffers, gedurende maximaal 9 minuten verdeeld in 3
periodes van 3 minuten met een pauze van een minuut tussen de periodes, waarin de persoon
aangewezen vóór de partij op kan treden ten behoeve van zijn schermer.
Een tijdmeter die in het elektrische registratieapparaat is ingeschakeld, blokkeert dit apparaat
iedere 3 minuten.
o. 24 De partij is geëindigd als:
- een van de schermers een score van 15 treffers heeft bereikt; ofwel
- als de 9 minuten effectieve gevechtstijd voorbij zijn.
De schermer die het hoogst aantal treffers heeft gemaakt wordt als winnaar uitgeroepen.
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In geval van een gelijke stand na de reglementaire tijd en voordat er een extra minuut wordt
toegestaan om de gelijke stand te doorbreken met de eerste beslissende treffer, zal de
jurypresident overgaan tot een loting die de winnaar zal aanwijzen als die gelijke stand na deze
minuut nog voortduurt.
In dat geval zal de stand die op het verslag van de partij wordt genoteerd de werkelijke stand zijn
die tijdens de partij wordt bereikt.
o. 25 Opgave
Als om welke reden dan ook een schermer niet kan schermen of een partij niet kan beëindigen,
wordt zijn tegenstander tot winnaar van die partij uitgeroepen. De schermer die opgeeft verliest niet
zijn plaats in het algemeen klassement van de wedstrijd.
o. 26 Volgorde van de partijen
Voor iedere ronde van het tableau (256, 128, 64, 32, 16, 8 of 4) worden de partijen steeds
afgeroepen in de volgorde van het tableau, beginnend met de hoogste en eindigend met de
laatste.Deze regel moet ook worden toegepast voor ieder vierde deel van het tableau als de directe
eliminatie gelijktijdig plaatsvindt op 4 of 8 lopers.
Een rust van 10 minuten moet altijd worden toegestaan tussen twee partijen van eenzelfde
schermer.
o. 27 Finale
De Technische Directie bepaalt en kondigt voor het begin van de wedstrijd aan of de finale die door
directe eliminatie plaatsvindt, zal gaan tussen 8 of 4 schermers.
o. 28 Klassement
Het algemene klassement wordt op de volgende manier verkregen:
1ste de winnaar van de partij voor de eerste plaats
2de de verliezer van de partij voor de eerste plaats
Voor de volgende plaatsen worden de twee verliezers van de semi-finales ex-aequo als 3de
geklasseerd als het niet nodig is om ze van elkaar te onderscheiden.
Als ze wel van elkaar onderscheiden moeten worden zal er tussen de twee verliezers van de semifinales een partij plaatsvinden voor de 3de en de 4de plaats.
De volgende schermers worden geklassificeerd in de ronde van het tableau volgens hun klassering
voor de samenstelling van het tableau. Voor de schermers die zijn uitgeschakeld van de ronde van
het tableau wordt de plaatsing bepaald volgens hun klassering in die ronde en ze worden
geklasseerd na de schermers die gekwalificeerd zijn voor het tableau met directe eliminatie.
A
GEMENGDE FORMULE - RONDE VAN ELIMINATIEPOULES, VOORAFGAAND
TABLEAU MET DIRECTE ELIMINATIE, HOOFDTABLEAU VAN 64 SCHERMERS MET DIRECTE
ELIMINATIE VOOR EEN FINALE (WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN WERELDBEKER VOOR
SENIOREN)
o. 29 Deze formule is van toepassing voor de individuele wedstrijden van het Wereldkampioenschap
evenals voor de wedstrijden voor de Wereldbeker voor senioren.
o. 30 Behoudens de volgende bijzonderheden zijn de bovenvermelde algemene regels voor de poules en
de directe eliminatie van toepassing.
o. 31 De wedstrijd omvat twee fases, een voorafgaande fase en een hoofdfase die ieder op een
wedstrijddag worden afgewerkt.
Onder de schermers die daadwerkelijk aanwezig zijn worden de 16 eerste van het bijgewerkte
officiële klassement van de F.I.E. vrijgesteld van de voorafgaande fase. De aanwezigheid van de
vrijgestelde schermers moet rechtstreeks door iedere schermer of door hun delegatieleider aan de
Technische Directie bevestigd worden bij de aanvangsoproep van de schermers op de eerste dag
van de wedstrijd.
In het geval van een gelijke klassering in het officiële klassement van de F.I.E. van twee of
meerdere schermers voor de 16de vrijstellingsplaats wordt er een loting verricht om uit te maken
wie onder deze schermers kan profiteren van de vrijstelling van de voorafgaande fase.
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o. 32 De voorafgaande fase omvat een ronde van poules die van de algemene ranglijst 20 tot 30% van de
deelnemers aan die ronde uitschakelt en een voorafgaand tableau met directe eliminatie.
Na de ronde van poules worden de eerste 16 schermers van de algemene ranglijst (verg. o. 19)
vrijgesteld van het voorafgaande tableau. In geval van gelijkheid van twee of meerdere schermers
voor de 16de plaats worden de schermers gerangschikt volgens het officiële klassement van de
F.I.E.
Uit de andere gekwalificeerde schermers van de poules wordt een algeheel voorafgaand tableau
met directe eliminatie samengesteld, waarop ze geplaatst worden volgens de algemene
rangschikking van de poules (loting bij gelijke plaatsing). Dit tableau, volledig of niet, wordt vervolgd
totdat er nog 32 schermers over zijn.
o. 33 De hoofdfase wordt uitgevoerd in een algeheel tableau met directe eliminatie dat plaatsvindt op vier
lopers, een vierde tableau per loper,. Echter voor reden afhangend van de organisatie van de
wedstrijd, kan de eerste ronde van dit tableau plaatsvinden op 8 lopers.
De nummers 1 tot 16 van dit tableau nemen het op tegen de schermers die zijn vrijgesteld van de
voorafgaande fase, door loting in groepen van twee in de volgorde van hun officiële F.I.E.
klassering.
In het geval dat een schermer die het hoofd van een serie is en waarvan de deelname de avond
tevoren bevestigd werd (verg. o.31) niet verschijnt, blijft zijn plaats in het tableau open en de bond
is verplicht om aan de F.I.E. een boete te betalen van 1000 franse francs. Deze straf wordt niet
toegepast in geval van overmacht, plotseling opgekomen na een eerste appel.
De nummers 17 tot 32 van dit tableau nemen het op tegen de 16 eerst gepaatste schermers van
de poule ronde, die waren vrijgesteld van het voorafgaande tableau, in volgorde van hun
rangschikking (loting als er gelijkheid in plaats is).
De nummers 33 tot 64 van dit tableau nemen het op tegen de 32 schermers die gekwalificeerd zijn
in het voorafgaande tableau in volgorde van hun plaatsing na de poules.
o. 34 Er zal geen partij zijn voor de 3de plaats. De twee schermers die in de halve finales werden
verslagen worden 3de ex-aequo.
B
GEMENGDE FORMULE - RONDE VAN ELIMINATIEPOULES, TABLEAU MET DIRECTE
ELIMINATIE VOOR EEN FINALE MET DIRECTE ELIMINATIE (WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
VOOR JUNIOREN EN CADETTEN EN WERELDBEKER VOOR JUNIOREN)
o. 35 Deze formule wordt toegepast bij de individuele wedstrijden van de Wereldkampioenschappen voor
junioren en cadetten alsmede bij de wedstrijden voor de Wereldbeker voor junioren.
o. 36 Behoudens de volgende bijzonderheden zijn de bovenvermelde algemene regels voor de poules en
de directe eliminatie van toepassing.
o. 37 De wedstrijden vinden plaats op één enkele dag voor ieder wapen.
o. 38 De wedstrijd omvat een ronde van poules waaraan alle aanwezige schermers deelnemen en een
algeheel tableau met directe eliminatie.
o. 39 Voor de samenstelling van de poules bij de Wereldkampioenschappen voor cadetten houdt de
Technische Directie rekening met de volgende orde van sterkte:
1) de 8 eersten van de Wereldkampioenschappen voor cadetten van het vorig jaar.
2) de 64 eersten van het officiële klassement voor junioren van de F.I.E.
3) de schermers die bij de kampioenschappen voor cadetten van vorig jaar geklasseerd zijn tussen
de 9de en 32ste plaats
4) de schermers die geklasseerd zijn vanaf de 65ste tot de laatste plaats van het officiële
klassement van de F.I.E. voor junioren
5) de rangorde die door de nationale bonden is vastgesteld
6) de beslissing van de Technische Directie
o. 40 Alle schermers die geklasseerd zijn na de poule ronde worden geplaatst in een tableau met
directe eliminatie, volledig of onvolledig, volgens de indices van de poules. Dit tableau wordt
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volledig voortgezet tot aan de finale.
Vanaf het tableau van 32 vindt de directe eliminatie paats op 4 lopers, ieder vierde deel van het
tableau op 1 loper.
o. 41 Er zal geen partij zijn voor de 3de plaats. De twee schermers die in de halve finale verslagen zijn,
worden ex-aequo als 3de geplaatst.
HOOFDSTUK 6
WEDSTRIJDEN VOOR EQUIPES
A.
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN, WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOOR JUNIOREN
(EN OLYMPISCHE SPELEN) VOOR EQUIPES
o. 42 Voor ieder wapen zijn de equipes samengesteld uit 3 schermers met of zonder vervanger.
Een equipe kan geen ontmoeting beginnen als het niet volledig is.
o. 43 De wedstrijd verloopt volgens algehele directe eliminatie eventueel met een niet compleet tableau
(verg. tableau in Bijlage B).
De equipes nemen hun plaats op het tableau in de volgorde van de punten. De punten die aan
ieder equipe worden toebedeeld zijn het resultaat van het optellen van de punten verkregen door
ieder van de drie beste schermers van de groep in de individuele wedstrijd van de
Wereldkampioenschappen of de Olympische Spelen. Als twee of meerdere equipes hetzelfde
aantal punten hebben zal een voorafgaande loting worden gedaan voor hun onderlinge plaatsing.
Alle plaatsen tot aan de 16de zijn betwistbaar. Vanaf de 17de plaats worden de equipes in het
tableau ingedeeld volgens het nummer van binnenkomst.
o. 44 De volgende formule wordt toegepast:
1.
Voor ieder wapen wordt de aflossingsformule toegepast.
2.
De drie schermers van een equipe ontmoeten de drie schermers van de tegenstander (9
aflossingen).
3.
De partijen van iedere ontmoeting worden in de volgende orde afgewerkt:
3-6, 5-1, 2-4, 6-1, 3-4, 5-2, 1-4, 6-2, 3-5.
Ingeval van wijziging van deze orde, vrijwillig of onvrijwillig, verliest de equipe die de
verandering heeft gemaakt de ontmoeting (verg. t. 86).
4.
Voor de plaatsing van iedere equipe op de ontmoetingsstaat is van tevoren geloot,
vervolgens wordt de rangorde van de schermers door de aanvoerders vastgesteld.
5.
De aflossingen vinden plaats na iedere etappe van 5 treffers (5-10-15-20 enz.); de maximale
tijd voor iedere etappe is 4 minuten.
6.
De eerste twee tegenstanders strijden totdat een van de twee een score bereikt heeft van 5
treffers binnen de maximale tijd van 4 minuten.
De twee volgende tegenstanders strijden tot aan 10 treffers binnen de maximale tijd van 4
minuten en zo vervolgens met aflossingen van 5 tot 5 treffers.
7.
Als bij het verstrijken van de tijd van 4 minuten de benodigde stand voor een aflossing niet is
bereikt, nemen de twee volgende schermers de stand over waar die gestopt is en schermen
tot aan de volgende aflossing zoals deze was voorzien, gedurende een maximale tijd van 4
minuten.
8.
De winnende equipe is diegene die als eerste de maximale score van 45 treffers heeft
bereikt of die aan het einde van de reglementaire tijd de meeste treffers heeft gemaakt.
9.
In het geval van een gelijke score aan het einde van de reglementaire tijd van de laatste
aflossing, wordt er een extra minuut tot aan de eerste beslissende treffer toegevoegd, deze
beslissende treffer wordt door de laatste aflossers gemaakt. Voordat het gevecht hervat
wordt loot de jurypresident om te bepalen wie de winnaar zal zijn bij gelijke stand na de
extra minuut.
10.
Tijdens een ontmoeting kan de aanvoerder van een equipe vragen om een schermer te
vervangen door de met name genoemde vervanger die aangewezen is vóór het begin van de
ontmoeting. Deze vervanging kan slechts plaatsvinden aan het einde van een aflossing. De
schermer die vervangen wordt kan niet meer terugkomen tijdens deze ontmoeting om een
schermer op de loper te vervangen, zelfs niet bij een ongeluk of bij force majeur. De
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11.

12.
13.

14.

B.

aankondiging dat een lid van het equipe vervangen wordt, moet door de jurypresident aan de
Technische Directie worden gedaan en aan de aanvoerder van de andere equipe en moet
plaatsvinden vóór het begin van de aflossing voorafgaande aan de volgende aflossing door de
te vervangen schermer.
Als er een ongeluk gebeurt gedurende de aflossing volgend op het verzoek om een
vervanging, kan de aanvoerder deze vervanging annuleren.
Als de aanvoerder van de andere equipe ook een vervanging heeft verzocht, kan deze
vervanging ofwel plaatsvinden ofwel geannuleerd worden.
Als een schermer zich moet terugtrekken tijdens een aflossing vanwege een verwonding die
daadwerkelijk geconstateerd is door een medisch gedelegeerde van de F.I.E. kan de
aanvoerder van zijn equipe vragen om een vervanger vanaf het moment dat de geblesseerde
schermer zich van de ontmoeting heeft teruggetrokken zelfs tijdens een aflossing die al
begonnen is.
Echter een schermer die op deze manier wordt vervangen, kan zijn paats in de equipe niet
meer innemen in deze zelfde onmoeting.
Als een schermer en de eventuele vervanger gedwongen worden om op te geven of als een
schermer uitgesloten wordt, verliest de equipe de ontmoeting.
Als voor welke reden dan ook een equipe een begonnen wedstrijd niet beëindigt zal de
Technische Directie de regels toepassen van de individuele wedstrijden, daar iedere equipe
globaal beschouwd wordt als een individuele deelnemer.
Als een equipe opgeeft wordt ze beschouwd:
1ste als de begonnen wedstrijd niet te hebben beëindigd, als ze reeds tegen een andere
equipe heeft geschermd (verg. o.35),
2de als zich in het geheel niet te hebben gemeld voor de wedstrijd als dit gebeurt vóór de
eerste ontmoeting.

WERELDBEKER VOOR EQUIPES VOOR SENIOREN

o. 45 Behalve de volgende bijzonderheden zal de ontmoeting zich ontwikkelen volgens de regels
vastgesteld voor de wedstrijden voor equipes voor de Wereldkampioenschappen.
o. 46 De plaatsen 1 tot 8 worden betwist;de andere equipes worden na de wedstrijden geklasseerd door
de ronde van het tableau in de volgorde waarin ze geplaatst waren bij het begin van deze ronde.
o. 47 De equipes krijgen hun plaats in het tableau in volgorde van hun punten. Het aantal punten van
iedere equipe wordt verkregen door optelling van de verkregen punten van ieder van de drie beste
schermers van de equipe in het oficiële klassement van de F.I.E., bijgewerkt vóór de individuele
wedstrijd die de vorige dag werd gehouden.
HOOFDSTUK 7
ORGANISATIE VAN DE OFFICIËLE WEDSTRIJDEN VAN DE F.I.E.
A.

ALGEMENE BEPALINGEN

a) Programma van de wedstrijden
o. 48 Het programma van de schermwedstrijden bij de Olympische Spelen omvat 10 wedstrijden, 5
individuele en 5 voor equipes - voor floret heren, floret dames, degen heren, degen dames en sabel
heren.
Het programma van de Wereldkampioenschappen omvat 12 wedstrijden, 6 individuele en 6 voor
equipes - voor floret heren, floret dames, degen heren, degen dames, sabel heren.
Het programma van de Wereldkampioenschappen junioren en cadetten omvat 12 individuele
wedstrijden (6 voor junioren en 6 voor cadetten) en 6 wedstrijden voor equipes junioren - floret
heren, floret dames, degen heren, degen dames, sabel heren en sabel dames - beginnend met de
wedstrijden voor cadetten, vervolgens de individuele wedstrijden voor junioren en tenslotte de
junioren wedstrijden voor equipes. Deze vinden plaats over twee dagen, de eerste dag voor de
eliminaties, de tweede dag voor de halve finales en de finales.
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De organisators moeten de volgorde van de wedstrijden ter goedkeuring voorleggen aan het
Uitvoerend Comité van de F.I.E.

b) Locaties - installaties - materiaal - garantie - circulatie binnen het terrein van de
wedstrijden - administratieve organisatie van het organisatie comite - personeel - divers
drukwerk en officieel programma
o. 49 Het Organisatie Comité moet rekening houden met de speciale aanwijzingen van de
concessievoorwaarde voor ieder wedstrijdtype.
c) Deelname van de aangesloten bonden
§ 1. Officiële uitnodiging
o. 50 Voor alle officiële wedstrijden van de F.I.E. met uitzondering van de Olympische Spelen, bestaat
de officiële uitnodiging uit de brief waarmee de organiserende bond iedere bij de F.I.E. aangesloten
bond uitnodigt om aan de kampioenschappen deel te nemen.
Voor de Wereldkampioenschappen moet deze uitnodiging gericht aan alle aangesloten bonden,
minstens zes maanden voor de wedstrijden verstuurd zijn.
Voor de Wereldbekers minstens 1 maand voor de wedstrijd of wedstrijden.
§ 2.

Het voorlopige programma

o. 51 Gelijktijdig met de officiële uitnodiging moet er naar de aangesloten bonden een brochure
“voorlopig programma” van de wedstrijden gestuurd worden met daarin ten minste de volgende
informatie:
a)
de officiële naam van het Organisatie Comite, postadres, telegramadres en telefoon en
faxnummers,
b)
tijdrooster,
c)
organisatie voorwaarden,
d)
inlichtingen over transport mogelijkheden, visa, douane enz.
e)
inlichtingen over hotels, hun prijzen, locatie ten opzichte van de plaats van de wedstrijden
§ 3.

Deelname formulieren

o. 52 Inschrijvingen voor deelname aan de Wereldkampioenschappen.
Het formulier zal worden verstuurd aan alle bonden gelijk met de officiële uitnodiging. De bonden
moeten hun voornemen deel te nemen aan de Kampioenschappen drie maanden voor het begin
van de wedstrijden aangeven.
o. 53 Inschrijving voor deelname aan de wedstrijden voor de Wereldkampioenschappen
De bonden die hun inschrijving om deel te nemen hebben verstuurd zullen van het Organisatie
Comité twee en een halve maand voor het begin van de wedstrijden een tweede formulier
ontvangen waarin wordt aangegeven het aantal van de schermers en de equipes die deelnemen
aan iedere wedstrijd van het wedstrijdprogramma.
Deze inschrijving voor de wedstrijden op het officiële formulier of op gewoon briefpapier moet
volgens het reglement bij de organisatoren een maand voor het begin van de wedstrijd
binnenkomen. Geen enkele extra groep schermers zal na die datum worden toegelaten.
o. 54 Inschrijving op naam aan alle officiële wedstrijden
Voor de Wereldkampioenschappen moeten de deelnameformulieren op naam, ingevuld met de
namen van iedere schermer die aan iedere wedstrijd deelneemt, minstens acht dagen voor het
begin van de eerste wedstrijd op het kantoor van de F.I.E. zijn binnengekomen samen met de
betaling van de inschrijfrechten voor de individuele deelnemers en voor de equipes die de F.I.E. van
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alle deelnemers zal ontvangen. Geen enkele verandering (behalve in geval van verwonding) zal na
die datum worden toegestaan.
Voor de wedstrijden van de Wereldbeker moet de inschrijving op naam van de schermers op het
laatst bij de organisator binnnenkomen op middernacht, plaatselijke tijd, de dinsdag voorafgaande
aan de wedstrijden die het volgende weekeinde worden gehouden. De naam van de delegatieleider
moet op dit document zijn vermeld alsmede de naam en de categorie van de meegebrachte
jurypresidenten.
d) Leeftijd van de deelnemer
o. 55 Met uitzondering van de Wereldkampioenschappen voor junioren en de wedstrijden voor de
Wereldbeker voor junioren is er geen maximum leeftijd voor de deelnemers.
Niemand kan deelnemen aan een officiële wedstrijd van de F.I.E. voor welk wapen dan ook die niet
de leeftijd van minstens 13 jaar heeft bereikt op 1 januari van het wedstrijdjaar.
e)

Technische Directie van de grote wedstrijden

o. 56 Buiten de speciale bevoegdheden die afhangen van de andere officiële afgevaardigden, wordt de
technische leiding van de grote wedstrijden toevertrouwd aan de Technische Directie waarvan de
samenstelling en de benoeming moeten beantwoorden aan de speciale regels van iedere
wedstrijd.
§ 1.

Toewijzing

o. 57 Voor de Wereldkampioenschappen, en de Wereldkampioenschappen voor junioren en cadetten
worden de Technische Directie en haar voorzitter aangewezen door het Uitvoerende Comité van de
F.I.E. in overeenstemming met het organiserende land. Voor de Olympische Spelen moet deze
overeenstemming gemaakt worden met het Olympische Comité van de natie die deze spelen
organiseert.
Voor de wedstrijden van de Wereldbeker worden de Technische Directies aangewezen door de
Organisatie Comité’s volgens de regels vastgesteld in artikel o.85 hierna.
§ 2.

Bevoegdheden verplichtingen

o. 58 De Technische Directie heeft onder haar verplichtingen de meest nauwgezette en complete
organisatie van de wedstrijd en de verplichting om het Reglement toe te passen waarvan zij niet
kan afwijken tenzij het absoluut onmogelijk is om het toe te passen. De Technische Directie is
belast met de technische organisatie van de wedstrijden en het toezicht op het perfecte verloop.
Als gevolg hiervan:
a)
controleert zij de technische installaties,
b)
controleert zij de inschrijvingen,
c)
stelt zij de poulestaten en de tableaux van directe eliminatie samen volgens het reglement
van de individuele wedstrijden en de equipe wedstrijden,
d)
wijst zij de jurypresidenten aan op voorstel van de afgevaardigde voor het jureren, evenals de
lopers,
e)
overziet zij het begin en het verloop van de wedstrijd op iedere loper,
f)
bestudeert zij de protesten en verschaft oplossingen,
g)
controleert zij de resultaten met behulp van de Organisatie Commissie,
h)
bereidt zij voldoende van tevoren de volgende wedstrijden voor om de schermers en de
jurypresident te kunnen waarschuwen,
i)
overziet zij het bekend maken van de resultaten.
Aan de andere kant is de Technische Directie een tuchtrechtelijk orgaan tijdens de wedstrijden
waarvan de bevoegdheden omschreven zijn in artikel t.97.
§ 3.

Gang van zaken
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o. 59 De leden van de Technische Directie kunnen hun functie met geen enkele activiteit in het toernooi
zoals aanvoerder van een equipe, officiële afgevaardigde van hun nationale bond, jurypresident,
schermer etc. combineren (behalve bij de wedstrijden voor de Wereldbeker).
o. 60 De Technische Directie moet altijd aanwezig zijn vanaf het begin tot aan het einde van een
wedstrijd om toevalige gebeurtenissen te kunnen oplossen die zich kunnen voordoen en waarvan
de goede voortzetting van de wedstrijd kan afhangen.
Alle beslissingen van deTechnische Directie moeten voldoende tevoren worden aangekondigd op
een aankondigingsbord, goed zichtbaar, zodat het geraadpleegd kan worden door de schermers
en de leiders. De laatsten zijn in de regel gewaarschuwd door het hoofd van hun delegatie of hun
aanvoerder en ze kunnen geen klacht indienen tegen een verandering in het tijdrooster of iedere
andere zaak waarvan de aankondiging binnen de vereiste tijd gedaan is.
o. 61 Voor de Wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen moet de Technische Directie
minstens 24 uur voor de eerste wedstrijd samenkomen om de eerste ronde van de eerste wedstrijd
samen te stellen.
o. 62 Wanneer de Technische Directie een appel moet beoordelen tegen een beslissing van de
jurypresident, worden de beslissingen van de Technische Directie genomen door de meerderheid
van de leden die op het moment van het protest aanwezig zijn (minstens drie).
f)

Controle door de F.I.E.

o. 63 Teneinde zich te verzekeren dat de Reglementen in acht worden genomen heeft de President of
het door hem aangewezen lid van het Dagelijks Bestuur van de F.I.E. het recht om aanwezig te
zijn bij alle bijeenkomsten van de Technische Directie waarvan hij door de Technische Directie bij
verplichting wordt verwittigd.
g)

Antidoping controle

o. 64 Bij alle officiële wedstrijden wordt een antidoping controle uitgevoerd volgens de regels van
artikelen t.129 en volgenden. Deze kan beginnen vanaf het begin van de wedstrijd en betreft de
schermers die hun wedstrijd hebben beëindigd.
B.

WERELKAMPIOENSCHAPPEN

§ 1.

Jaarlijkse kampioenschappen

o. 65 De wereldkampioenschappen worden ieder jaar onder het gezag van de F.I.E. gehouden, met
uitzondering van het jaar waarin de Olympische Spelen worden gehouden.
De tijd waarin ze worden gehouden wordt door het Congres minstens twee jaar tevoren
vastgesteld.
§ 2.

Kandidaatstellingen

o. 66 De kandidaatstellingen voor de organisatie van de Wereldkampioenschappen moeten binnen de
door de Statuten vastgestelde tijd gestuurd worden naar de zetel van de F.I.E. om te worden
bijgeschreven op de agenda van het jaarlijkse Algemene Congres. Behalve haar kandidaatstelling
moet de Nationale Bond de vragenlijst van de F.I.E. beantwoorden en voor het Congres de
verplichting op zich te nemen om de concessievoorwaarden en de administratieve en de financiële
lasten te vervullen.
Het Congres wijst de bond aan waaraan dit jaar of de volgende jaren de organisatie van de
kampioenschappen zal worden toevertrouwd., daarbij vaststellend de datum en de plaats waar ze
gehouden worden. In geval dat bij gebrek aan kandidaatstellingen het Algemene Congres niet een
bond kan aanwijzen voor het organiseren van de Wereldkampioenschappen van het volgend jaar,
kan het Uitvoerend Comité van de F.I.E. zelf een nationale bond aanwijzen voor de organisatie van
die kampioenschappen als ze een of meer kandidaatstellingen ontvangt na het congres.
Het Uitvoerend Comité heeft dezelfde bevoegdheden in het geval dat de Nationale Bond , die op
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reglementaire manier door het Congres is aangewezen, in gebreke blijft.
De President van de organiserende bond en, in geval van nood de organisator zelf, zal een protocol
ondertekenen waaruit blijkt dat hij volkomen op de hoogte is van de concessievoorwaarden en de
administratieve en financiële verplichtingen.
§ 3.

Inschrijvingen

o. 67 De Wereldkampioenschappen zijn open voor alle bonden die bij de F.I.E. zijn aangesloten.
De inschrijvingen zijn beperkt tot vier schermers per wapen voor ieder land voor de individuele
wedstrijden en voor een equipe per wapen voor ieder land voor de equipe wedstrijden.
§ 4.

Jureren

o. 68 Het jureren bij de Wereldkampioenschappen zal worden verzorgd door jurypresidenten gekozen
door het Uitvoerend Comité van de F.I.E. op voorstel van de Arbitrage Commissie. De reis- en
verblijfskosten van de jurypresidenten zijn voor rekening van de F.I.E..
§ 5.

Uitnodiging aan internationale officiële personen

o. 69 Alle voorstellen van kandidaten voor de Wereldkampioenschappen voor Senioren moeten ter
plaatse bestudeerd worden door een lid van het Dagelijks Bestuur of van het Uitvoerend Comité op
uitnodiging van de bond die zich kandidaat stelt.
De organisators zijn verplicht op hun kosten (heen en terugreis per vliegtuig toeristenklasse,
logement en maaltijden) de volgende internationale officiële personen uit te nodigen:
1.
De President van de F.I.E. of zijn vertegenwoordiger, die de Wereldkampioenschappen
voorzit en die in het bijzonder het goed functioneren van de Technische Directie controleert.
2.
Een Chef van het Protocol, aangewezen door de President van de F.I.E..
3.
Zes leden van de Technische Directie waarvan een uit het organiserend land, aangewezen
door het dagelijks bestuur van de F.I.E.
4.
Drie leden van de SEMI Commissie, aangewezen door het Uitvoerend Comité van de F.I.E..
5.
Vier leden van de Arbitrage Commissie (onder wie een hoofdgedelegeerde) aangewezen
door het Uitvoerend Comité van de F.I.E.
6.
Twee leden van de Medische Commissie aangewezen door het Uitvoerend Comité van de
F.I.E.
C.

REGIONALE SPELEN

o. 70 De Regionale Spelen erkend door de F.I.E. zijn dezelfde als die door het I.O.C. erkend zijn vanaf
het moment dat schermen in het sportieve programma werd opgenomen (bijvoorbeeld de
Mediterrane Spelen, de Pan-Amerikaanse Spelen, de Centraal Amerikaanse en Caribische
Spelen, de Aziatische Spelen enz.) met toevoeging van de Commonwealth Spelen.
De regels van de F.I.E. moeten worden toegepast in alle gevallen waarin de Reglementen voor de
Regionale Spelen, overgenomen van de I.O.C. niet voorzien.
a)

Technische afgevaardigde van de F.I.E.

o. 71 De technische afgevaardigde van de F.I.E. die deze laatste volgens het Olympisch Reglement voor
de Regionale Spelen vertegenwoordigt, zal worden aangewezen door de President van de F.I.E.
ofwel uit de leden van het Uitvoerend Comité ofwel uit de ereleden, de leden van de Commissies
van de F.I.E. of de Presidenten van de Nationale Bonden die op redelijke afstand van de Regionale
Spelen wonen.
De kosten van deze vertegenwoordigers (transport per vliegtuig toeristenklasse, logement en
maaltijden) zijn voor rekening van het Organisatie Comité.
b)

Officiële technici en jurypresidenten

o. 72 Het Olympisch Reglement voor de Regionale Spelen bepaalt dat de controle van alle technische
organisaties van deze spelen met inbegrip van de aanwijzing van de jurypresidenten en de officiële
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personen moet worden toevertrouwd aan de regionale bonden. Het Organisatie Comité moet zich
belasten met de kosten (transport per vliegtuig toeristenklasse, logement en maaltijden) van de
volgende officiële personen:
1.

2.

3.

4.

Technische Directie
Twee buitenlandse leden als de Technische Directie uit 3 leden bestaat; 5 buitenlandse
leden als het aantal 6 is. De Technische Directie wordt aangewezen door het Dagelijks
Bestuur van de F.I.E. na overleg met het Organisatie Comité.
Controle van het Materiaal
1 of 2 vertegenwoordigers van de SEMI Commissie van de F.I.E. al naar gelang het belang
van de schermwedstrijden bij deze spelen. De vertegenwoordigers worden aangewezen door
het Uitvoerend Comité van de F.I.E. na overleg met het Organisatie Comité.
Gedelegeerde bij het jureren
Een vertegenwoordiger van de Arbitrage Commissie van de F.I.E. aangewezen door het
Uitvoerend Comité van de F.I.E. na overleg met het Organisatie Comité.
Neutrale jurypresidenten
2 of 3 neutrale jurypresidenten al naar gelang het belang van de schermwedstrijden,
afkomstig uit landen buiten de regio van de spelen, aangewezen door het Uitvoerend Comité
van de F.I.E. na overleg met het Organisatie Comité.

D)

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOOR JUNIOREN EN CADETTEN

§ 1.

Jaarlijkse kampioenschappen

o. 73 De Wereldkampioenschappen voor junioren en cadetten worden ieder jaar omstreeks Pasen
gehouden onder het gezag van de F.I.E..
§ 2.

Kandidaatstellingen

o. 74 De kandidaatstellingen moeten dezelfde regels volgen zoals hiervoor zijn aangegeven voor de
Wereldkampioenschappen (verg. o.66). Bovendien zal het Congres voorrang geven aan kandidaten
voor een gezamelijke organisatie van de Kampioenschappen voor junioren en cadetten.
§ 3.

Inschrijvingen

o. 75 De Wereldkamioenschappen voor junioren en cadetten zijn open voor alle bonden aangesloten bij
de F.I.E..
De inschrijvingen zijn beperkt tot 3 schermers van dezelfde nationaliteit voor iedere individuele
wedstrijd en tot een equipe per land voor iedere wedstrijd voor equipes.
§ 4.

Leeftijd van de deelnemers

o. 76 De deelnemers aan de Wereldkampioenschappen voor junioren, individueel of equipe, moeten
minder dan 20 jaar oud zijn op 1 januari van het jaar waarin ze gehouden worden.
De deelnemers aan de Wereldkampioenschappen voor cadetten moeten jonger zijn dan 17 jaar op
1 januari van het jaar waarin ze gehouden worden.
§ 5.

Jureren

o. 77 Het jureren van de Wereldkampioenschappen zal worden verzorgd door de jurypresidenten
uitgekozen door het Uitvoerend Comité op voorstel van de Arbitrage Commissie. De kosten van het
verblijf en de reis van de jurypresidenten komen ten laste van de F.I.E..
§ 6.

Uitnodiging aan officiële internationale personen

o. 78 De organisatoren zijn verplicht om op hun kosten (retour per vliegtuig toeristenklasse, hotel en
maaltijden) de volgende internationale officiële personen uit te nodigen:
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a)

b)

•

c)

Voor de gezamelijke Wereldkampioenschappen voor junioren en cadetten gelden dezelfde
regels als hiervoor aangekondigd voor de Wereldkampioenschappen
(verg. o. 69).
Voor de Wereldkampioenschappen voor junioren, niet samenvallend met de cadetten:
•
De President van de F.I.E. of zijn vertegenwoordiger, die de
Wereldkampioenschappen voorzit en die in het bijzonder het goed functioneren van
de Technische Directie controleert.
•
Een Chef van het Protocol, aangewezen door de President van de F.I.E..
•
Vijf leden van de Technische Directie waarvan een uit het organiserend land.
•
Twee leden van de SEMI commissie.
•
Een lid van de Arbitrage Commissie.
•
Een lid van de Medische Commissie.
De gedelegeerden 3) tot 6) worden aangewezen door het Uitvoerend Comité van de F.I.E..
Bovendien stuurt de F.I.E. op haar kosten een tweede vertegenwoordiger van de Medische
Commissie.
Voor de Wereldkampioenschappen voor cadetten, niet samenvallend met de junioren:
•
De President van de F.I.E. of zijn vertegenwoordiger, die de
Wereldkampioenschappen voorzit en die in het bijzonder het goed functioneren van
de Technische Directie controleert.
•
Een Chef van het Protocol, aangewezen door de President van de F.I.E..
•
Twee buitenlandse leden van de Technische Directie plus een van de organiserende
natie.
•
Een lid van de SEMI commissie of een door haar erkende technicus.
•
Een lid van de Medische Commissie of een door haar erkende medicus.
•
Een lid van de Arbitrage Commissie of een jurypresident in het bezit van een licentie
categorie A van de F.I.E. erkend door deze commissie.
De gedelegeerden 3) tot 6) worden aangewezen door het Uitvoerend Comité van de F.I.E..

E)

WEDSTRIJDEN VOOR DE WERELDBEKER

§ 1.

Algemeenheden

o. 79 a)

o. 80 b)

o. 81 c)

De benaming “Wedstrijden voor de Wereldbeker” wordt gebruikt voor de volgende
wedstrijden:
•
De individuele wedstrijden voor de Wereldbeker voor senioren en voor de Grand Prix.
•
De wedstrijden voor Wereldbeker voor junioren.
•
De wedstrijden voor de Wereldbeker voor equipes.
De kalender voor de Wedstrijden voor de Wereldbeker individueel en voor equipes, wordt
vastgesteld op de vergadering voor het vaststellen van de kalender, die plaatsvindt tijdens de
Wereldkampioenschappen voor Junioren, op voorstel van de Promotie Commissie, die
rekening houdt met de volgende feiten:
•
Voor de toernooien die reeds zijn toegelaten voor de Wereldbeker moeten de data
voor het volgende seizoen, door de nationale bonden uiterlijk op 31 januari van ieder
jaar worden aangewezen.
•
Voor nieuwe wedstrijden voor de Wereldbeker moeten de aanvragen bij de zetel van
de F.I.E. worden ingediend minstens 10 dagen voor de vergadering voor het
vaststellen van de kalender die gehouden wordt bij de Wereldkampioenschappen voor
junioren.
Deze kalender zal worden toegezonden aan alle nationale bonden en aan het Congres ter
goedkeuring worden voorgelegd.
Eenmaal vastgesteld door het Congres zijn de datums van de wedstrijden onveranderlijk en
kunnen slechts aangepast worden in geval van overmacht daadwerkelijk geconstateerd door
het Uitvoerend Comité van de F.I.E..
Iedere verandering van datum die niet is goedgekeurd door de F.I.E. brengt met zich mee
het vervallen van de wedstrijd.
Als een bond wenst om voor het volgende seizoen de plaats waar een wedstrijd gehouden
wordt die reeds is toegelaten voor de Wereldbeker, te veranderen, moet ze hiertoe een
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o. 82 d)

aanvraag indienen bij de Promotie Commissie en aantonen dat het wel gaat om dezelfde
organisatie en dat alle voorwaarden volledig zullen worden nagekomen.
Als de kalender van de toernooien voor de Wereldbeker voor individuele schermers en voor
equipes eenmaal is vastgesteld, zal de F.I.E. rekening houdend met de mogelijkheden van
televisie uitzendingen en in overeenstemming met de eventuele organisators, de individuele
wedstrijden van het seizoen uitkiezen die het predikaat “Grand Prix” verkrijgen.De speciale
organisatie condities voor die wedstrijden worden door speciale concessievoorwaarden
vastgesteld. De organisators moeten zich schriftelijk verbinden dat ze deze voorwaarden in
acht zullen nemen alsmede de overeenkomstige financiële verplichtingen.

§ 2.

Maatstaven

a)

Toelating

o. 83 Een individuele wedstrijd kan niet worden toeglaten tot of gehandhaafd in de Wereldbeker als ze
niet voldoet aan de volgende maatstaven:
a)
Deelname van schermers van:
•
minstens 8 landen voor senioren wedstrijden in Europa,
•
minstens 5 landen voor senioren wedstrijden buiten Europa,
•
minstens 5 landen voor junioren wedstrijden.
b)
Deelname van minimaal:
•
10 schermers van de 32 eersten van het officiële klassement voor senioren van de
F.I.E., komende van minstens 5 verschillende landen, voor individuele wedstrijden
voor senioren in Europa (geen verplichtingen voor wedstrijden buiten Europa).
c)
Aanwezigheid van minstens 4 jurypresidenten van categorie A, B of C van de F.I.E. van
verschillende nationaliteit.
d)
Algehele toepassing van het Reglement van de F.I.E. alsmede van de speciale
concessievoorwaarden van deze wedstrijd. De organisators zijn verplicht registratie
apparatuur te gebruiken waarvan het prototype door de SEMI is bekrachtigd.
e)
Verloop van de finales (4 of 8) in een zaal waarin ruimte beschikbaar is voor het publiek.
f)
Voldoende aantal lopers om de ronde van poules in maximaal twee series te laten verlopen.
g)
De organisators zijn verplicht gedurende de finales op de vloeren borden te plaatsen waarop
de naam en nationaliteit van de schermers vermeld staan.
h)
Voor de prijsuitreiking moeten de protocolaire regels van de F.I.E. worden toegepast (verg.
Administratieve Reglement)
i)
Verplichte aanwezigheid van een medicus op de plaats van de wedstrijd gedurende het
gehele verloop van de wedstrijd.
j)
Verplichte doping controle overeenkomstig het Reglement (verg. t.129 e.v.).

b)

Waarnemer

o. 84 De organisators van individuele en equipe wedstrijden voor senioren en junioren moeten zorgen
voor de aanwezigheid van een waarnemer van de F.I.E. van een andere nationaliteit dan het
organiserende land, die tot taak heeft na te zien dat de wedstrijd wel aan alle eisen van de
Wereldbeker voldoet.
De reis, verblijf en maaltijden van de waarnemer volgens de normen van de F.I.E. die periodiek
worden bijgesteld door het Uitvoerend Comité van de F.I.E., zijn ten laste van de organisator.
Deze waarnemer, een lid van een commissie van de F.I.E. of van het Uitvoerend Comité, zal
worden aangewezen door het Uitvoerende Comité van de F.I.E. op voorstel van het Dagelijks
Bestuur van de F.I.E..
De waarnemer vervult de functies van een toezichthouder op alle punten van het Reglement, de
Statuten, en het Administratieve Reglement, waarin niet is voorzien of die aan zijn interpretatie zijn
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overgelaten. De waarnemer moet schriftelijk verslag uitbrengen aan de Promotie Commissie over
het nakomen van de maatstaven van de Wereldbeker en hij kan opmerkingen maken met
betrekking tot het jureren en de algemene organisatie. Hij moet ingrijpen bij de Technische Directie
als deze laatste het Reglement van de F.I.E. niet toepast. De waarnemer is verplicht om
aanwezig te zijn bij de aanwijzing van de jurypresidenten voor de finale (verg. t. 39)
Bovendien heeft deze waarnemer de bevoegdeid belangrijke zaken aan het Dagelijks Bestuur van
de F.I.E. te melden.
c) Technische Directie
o. 85 De organisators zorgen ervoor dat er een “Technische Directie” aanwezig is van 3 tot 5 personen.
•
twee buitenlanders als de Technische Directie uit 3 leden bestaat,
•
drie buitenlanders als de Technische Directie uit 5 personen bestaat.
§ 3.
o. 86 a)

o. 87 b)

c)

§ 4.

Deelname
In Europa mogen buitenlandse bonden voor ieder wapen 8 schermers inschrijven plus nog
eenzelfde aantal uit hun land die bij de eerste 32 van de vorige Wereldbeker horen. Het
organiserende land mag 24 schermers inschrijven plus eenzelfde aantal uit hun land die tot
de eerste 32 van de vorige Wereldbeker horen.
Buiten Europa is het aantal deelnemers als volgt:
∗
voor de landen van hetzelfde continent als het organiserende land, kan dit vrij worden
vastgesteld door de organisator.
∗
voor de landen uit een ander continent gelden dezelfde regels als voor de toernooien
in Europa.
Het wordt aan de delegaties aanbevolen om hun deelname in principe minstens 3 weken
voor de datum van de wedstrijd in te zenden. De bonden moeten 8 dagen voor de datum van
de wedstrijden het juiste aantal van hun deelnemers en hun namen opgeven. De
organisators kunnen de inschrijving weigeren van schermers die niet voorkomen op lijsten
die in overeenstemming zijn met deze aanbevelingen en ze moeten iedere inschrijving
weigeren die niet door een bond is aangemeld.
De bevestiging van de inschrijvingen moet gedaan worden bij het eerste appel van de
schermers (verg. artikel o. 31).
De schermers die de leeftijd hebben om mee te doen aan de eerstvolgende
Wereldkampioenschappen voor junioren, kunnen meedoen aan de wedstrijden voor de
Wereldbeker voor junioren van het sportseizoen.

Jurypresidenten

o. 88 Het aantal jurypresidenten A, B opf C dat de delegaties moet vergezellen bij de toernooien van
categorie A en van de Grand Prix is:
1 tot 4 schermers:
geen verplichting
5 tot 9 schermers:
1 jurypresident
10 of meer schermers:
2 jurypresidenten
Als een bond een onvoldoende aantal jurypresidenten meebrengt, wordt de volgende straf
toegepast:
•
Storting bij de F.I.E. van een boete van 1000 franse francs per ontbrekende jurypresident
vastgesteld door de Technische Directie van de wedstrijd in tegenwoordigheid van de
officiële waarnemer van de F.I.E.
De bonden moeten de organisators van de wedstrijden voor de Wereldbeker een lijst sturen met de
jurypresidenten die zich beschikbaar zullen stellen aan de Technische Directie.
§ 5.

Wereldbeker voor equipes
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o. 89
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

§ 6.

Iedere organisator van een toernooi voor de Wereldbeker voor senioren kan de dag na de
finale van de individuele wedstrijd een wedstrijd organiseren voor equipes.
De inschrijving voor equipes moet gelijktijdig met de inschrijving voor de individuele wedstrijd
worden aangekondigd.
De wedstrijd kan niet gehouden worden als er niet minstens 5 equipes meedoen.
De equipes bestaan uit drie schermers van dezelfde nationaliteit met of zonder vervanger
maar de samenstelling van de equipe kan zonder beperkingen gedurende het seizoen
veranderd worden.
De punten voor de Wereldbeker voor equipes worden gegeven volgens onderstaande
berekeningen:
1ste plaats:
32 punten
2de plaats:
26 punten
3de plaats:
20 punten
4de plaats:
18 punten
5de plaats:
16 punten
6de plaats:
15 punten
7de plaats:
14 punten
8ste plaats:
13 punten
9de-16de plaats:
8 punten
17de -32ste plaats: 4 punten
Voor het klassement van de Wereldbeker voor equipes worden de vier beste resultaten
opgeteld met een maximum van drie resultaten verkregen in dezelfde continentale zone.
De organisators moeten de kandidaatstelling bekend maken in dezelfde vorm en tijdslimiet
als voor de individuele wedstrijden van de Wereldbeker.
Individueel klassement

Er bestaan 2 individuele klassementen van de F.I.E.:
1. Klassement voor de Wereldbeker individueel
o.90
a)

Principe
Het klassement van de Wereldbeker wordt ieder jaar vastgesteld door het Dagelijks Bestuur
van de F.I.E. na de laatste wedstrijd van de Wereldbeker van het seizoen en vóór het
Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen, voor ieder wapen en voor de categoriën
junioren en senioren.

b)

Berekening van de punten
Het klassement wordt opgemaakt volgens de berekeningen van het officiële klassement van
de F.I.E. hierna (verg. o.91) zonder rekening te houden met de toegekende punten van het
Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen.

c)

Gebruik
Het klassement van de Wereldbeker wordt gebruikt om jaarlijks de quota te bepalen die aan
ieder land worden toegewezen voor de wedstrijden van de Wereldbeker van het volgende
sportseizoen alsmede om eventueel de deelnemers van het Masters van het betrokken jaar
te kwalificeren.

d)

Erelijst
De erelijst van iedere Wereldbeker voor senioren zal worden afgekondigd tijdens de
Wereldkampioenschappen of de Olympische Spelen.
De erelijst van iedere Wereldbeker voor junioren voor zes wapens zal worden afgekondigd
tijdens de Wereldkampioenschappen voor junioren.

2.

Officiële klassement van de F.I.E.
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o.91
−

Principe
∗
Het officiële klassement van de F.I.E. voor senioren houdt rekening met de zes beste
resultaten van de Wereldbeker of Grand Prix waaraan de schermer heeft
deelgenomen, met de limiet van 4 op hetzelfde continent, plus de
Wereldkampioenschappen of Olympisch Spelen.
De punten verkregen tijdens een Grand Prix wedstrijd van de F.I.E. hebben een
vermenigvuldigingsfactor van 1,5.
De punten verkregen bij de Wereldkampioenschappen of de Olympische Spelen
hebben een vermenivuldigingsfactor van 2.
∗
Het officiële klassement voor junioren van de F.I.E. houdt rekening met alle
wedstrijden van de Wereldbeker voor junioren alsmede met de
Wereldkampioenschappen voor junioren waarvan de punten een
vermenigvuldigingsfactor hebben van 2.
∗
Voor de senioren en voor de junioren wordt het klassement voortdurend actueel
gehouden, dat wil zeggen dat een wedstrijd van een jaar de overeenkomstige
wedstrijd van het jaar daarvoor doet vervallen en dat de punten toegekend bij een
wedstrijd, de punten toegekend bij dezelfde wedstrijd het jaar daarvoor doen vervallen.
∗
In geval van gelijk aantal punten wordt het klassement opgemaakt al naar gelang het
aantal eerste plaatsen, daarna tweede plaatsen enz.
Als er volkomen gelijkheid is, worden de schermers ex aequo geklasseerd.
∗
Na iedere wedstrijd voor de Wereldbeker of Grand Prix, werkt de F.I.E. het officiële
klassement bij.
∗
Met uitzondering van bijzondere bepalingen van een reglement, is de bijgewerkte
officiële klassering van de F.I.E. beslissend voor alle klassementen, aanwijzingen van
seriehoofden, vrijstellingen, klassement van equipes etc.

−

Berekening van de punten
Het klassement zal worden opgemaakt volgens het volgende punten systeem:
1ste plaats:
32 punten
2de plaats:
26 punten
3de plaats ex aequo*:
20 punten
5de - 8ste plaats:
14 punten
9de-16de plaats:
8 punten
17de -32ste plaats:
4 punten
33ste -64ste plaats:
2 punten
* Bij de Olympische Spelen krijgt de 4de plaats 18 punten
Alleen de schermers die daadwerkelijk deelgenomen hebben aan een eliminatie tableau,
kunnen punten krijgen.

−

Erelijst
Op het einde van de Wereldkampioenschappen of de Olympische Spelen zal het officiële
klassement van de F.I.E. worden afgekondigd, rekening houden met de zo juist geëindigde
wedstrijd.

F)

GRAND PRIX DES NATIONS

o. 92 Voor de berekening van de Grand Prix des Nations bij de Wereldkampioenschappen en de
Olympische Spelen, zie het Administratieve Reglement.

HOOFDSTUK 8
SPECIALE REGELS VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN
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o. 93 De schermwedstrijden van de Olympische Spelen vervangen de Wereldkampioenschappen in het
jaar dat ze worden gehouden.
De speciale regels voor de Olympische Spelen zijn vermeld in een bijgevoegd reglement.
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BIJLAGE A: TABLEAU VOOR 64 SCHERMERS VOOR INDIVIDUELE
WEDSTRIJDEN

1
64
33
32
17
48
49
16
9
56
41
24
25
40
57
8
5
60
37
28
21
44
53
12
13
52
45
20
29
36
61
4
3
62
35
30
19
46
51
14
11
54
43
22
27
38
59
6
7
58
39
26
23
42
55
10
15
50
47
18
31
34
63
2
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BIJLAGE B: TABLEAU VOOR DIRECTE ELIMINATIE VOOR EQUIPE
WEDSTRIJDEN
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ALFABETISCHE WOORDENLIJST

A
Aankondigingen
− aankondigingsborden: o.7, o.60
− van de besluiten van de Technische Directie: o.60
− van de eerste ronde: o.10 (zie Technisch Reglement)
− van het aantal schermers die bij de poule worden geelimineerd: o.18
− van het aantal schermers voor de finale (4 of 8): o.27
− vervanging van een schermer uit een equipe: o.44
Aankondigingsborden: o.83, zie "Tableau"
Aantal deelnemende landen (minimaal): o.83
Aantal schermers: zie "Equipe", "Deelname aan wedstrijden" en "Quota's"
Aantal treffers: zie "Treffers"
Aanvoerder van een equipe: o.13, o,44, o.59, o.60, t.82, t.90
Aanwijzing van de jurypresidenten: zie "Jurypresidenten"
Aanwijzing van de Technische Directie: zie "Technische Directie"
Afgevaardigde van de SEMI commissie: zie "SEMI"
Afgevaardigde voor het jureren: zie "Jureren"
Aflopen van de tijd: zie "Gelijke stand", "Einde van de partij" en "Tijd"
Aflossing: o.44
Appel
− aanvangsoproep van de schermers: o.31, o.33, o.87
− afroep van de partijen: o.26
− bij de Technische Directie: o.62 (zie Technisch Reglement)
Arbitrage commissie: o.68 e.v., o.77 e.v.

B
Barrage: zie "Gelijke stand"
Bedienaars van de apparaten: o.7
Bevestiging van deelname: o.31, o.33, o.87
Boete: o.33, o.88

C
Chronometer: o.23 (zie Technisch reglement en Reglement van het Materiaal)
Circulatie binnen het terrein van de wedstrijden: o.49
Concessievoorwaarden: o.49, o.66, o.82, o.83
Congres van de F.I.E.: o.65, o.66, o.74, o.80, (zie Technisch Reglement)
Continentale zone: o.86, o.89
Controle door de F.I.E.: o.63, o.69, o.72, o.78
Controle van het materiaal: o.8, o.10, o.72 (zie Reglement van het Materiaal)

D
Dagelijks Bestuur van de F.I.E.: o.4, o.63, o.69, o.84, o.90 (zie Technisch Reglement)
Deelname aan de wedstrijden: o.9, o.50 e.v., o.67, o.75, o.86 e.v.
Deelnemers: zie "Deelname aan de wedstrijden" en "Quota"
Deskundig personeel: o.7
Deskundige (personeel): o.7
Deskundigen van het elektrische materiaal: o.7
Directe eliminatie
− algemene regels: o.21 e.v.
− formule voor equipes: o.43, bijlage B
− formule voor individuele wedstrijden: o.29 e.v.
− formule voor junioren: o.35 e.v.
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− tableaux: zie "Tableaus"
Doping controle: o.64, o.83, t.129 e.v.
Dubbele treffer bij de degen: o.17
Duur van het gevecht: zie "Einde van de partij" en "Tijd"

E
Einde van de partij: o.17, o.24, o.44, t.18
Equipe (vervanging van een schermer): o.44, t.33
Erelijst: o.90, o.91
Ex aequo: o.19, o.28, o.34, o.41, o.91
Extra minuut: zie "Gelijke stand"

F
Fase
− hoofdfase: o.31, o.33
− voorafgaande fase: o.31, o.32
Finales van de wedstrijden: o.10, o.17, o.27, o.83 (zie Technisch Reglement)
Force majeur (overmacht): o.33, o.44, o.80
Formules voor de wedstrijden: o.11 e.v.
− individuele wedstrijden: o.11 e.v.
− wedstrijden voor equipes: o.42 e.v.
Formulieren
− inschrijvingsformulier: o.52 e.v.
− ontmoetingsstaat: o.7, o.44
− poulestaat: o.7, o.13, o.15, o.17, o.58
− wedstrijdstaat: o.7, o.24

G
Gelijke stand
− aan het einde van de gevechtstijd: o.17, o.24, o.44
− in klassificatie: o.31
− van index: o.19, o.31 e.v.
− van puntenaantal: o.43, o.91
Gevecht (duur): zie "Einde van de partij" en "Tijd"
Grand Prix (wedstrijden): o.79, o.82, o.91
Grand Prix des Nations: o.92

H
Hoofd van een serie: o.31 e.v., o.91

I
Indeling van de schermers in poules: zie "Volgorde van de partijen" en "Poule"
Indices (rangschikking): o.18, o.19, o.32, o.33, o.40, o.43
Individueel; zie "Wedstrijden" en "Formule"
Inschrijvingsrechten: o.54
Internationale licentie
− voor jurypresidenten: o.6
− voor schermers: o.2

J
Jaarlijkse kampioenschappen: o.65, o.73
Jaarlijkse terugkeer van de wereldkampioenschappen: o.65, o.73
Jureren: o.58, o.72
Jurypresidenten: (zie Technisch Reglement)
− aantal: o.72, o.83, o.88
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− aanwijzing: o.6, o.58, o.68, o.72, o.77, 0.84, t.37 e.v.
− bevoegdheden: o.7, o.16, o.17, o.24, o.44
− neutraliteit: o.7, o.72

K
Kandidaatstelling
− wereldbeker: o.80, o.82
− wereldkampioenschappen: o.66, o.69
− wereldkampioenschappen voor junioren en cadetten: o.74
Klassement: zie "Indices"
− algemeen: o.25, o.28, o.34, o.41
− na de poules: o,19, o.21, o.32
− van de equipes: o.43, o.46
Klassement van de F.I.E.
− officiele klassement van de F.I.E.: o.13, o.31 e.v., o.91 e.v.
− wereldbeker individueel: o.90 e.v.
− wereldbeker voor equipes: o.89
Kwalificatie van de schermers: o.11, o.18, o.28, o.32, o.40
Kwart (van het tableau): o.26, o.33, o.40

L
Leden van de Arbitrage Commissie: o.58, o.72, o.78
Leeftijd van de deelnemers: o.55, o.76, o.87
Leeftijdsgrens: zie "Leeftijd van de deelnemers"
Loper: (zie Technisch Reglement en Reglement van het Materiaal)
− aantal: o.26, o.33, o.83
− aanwijzen door de Technische Directie: o.58
Loting
− in groepen van twee: o.33
− om de winnaar te bepalen bij gelijke eindiging: o.17, o.24, o.44
− op de ontmoetingsstaat: o.44
− op de poulestaat: o.13
− van gelijk geeindigde equipes: o.43
− van schermers met gelijke indices: o.19, o.31 e.v.

M
Maatstaven voor de werekdbeker: zie "Wereldbeker"
Masters: o.90
Materiaal: zie (Reglement van het Materiaal)
− controle: o.8, o.10, o.72
− van de organisatie: o.49
Medicus: o.83 (zie Technisch Reglement)
Medische afgevaardigde: o.44

N
Nationaliteit van de schermers: o.13, o.15, o.21
Neutraliteit van de jurypresident: zie "Jurypresident"

O
Officiele vertegenwoordiger van de F.I.E.: o.84, o.88
Olympische Spelen: o.4, o.9 e.v., o.42 e.v., o.48, o.57, o.61, o.65, o.90, o.91, o.93
Onderbreking van een partij: o.16
Ongeluk: o.44 (zie Technisch Reglement)
Ontmoeting: o.10, o.42, o.44
Opgave van een equipe: o.44
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Opgeven
− van een deelnemer aan een poule: o.20
− van een equipe: o.44
− van een lid van een equipe: o.44
− van een schermer tijdens de directe eliminatie: o.25
Opheffing van gelijk aantal punten: zie "Gelijke stand"
Organisatie Comité: o.3, o,7, o.49, o.51, o.53, o.71, o.72
Organisatie van de wedstrijden: o.3 e.v., o.58, o.66, o.74, o.82, o.89
Overgaan naar een hoger tableau: zie "Kwalificatie"
Overzicht van het klassement van de schermers: o.19, o.21

P
Partij
− aantal partijen (wedstrijden): o.79, o.82, o.84, o.91
− aantal treffers: zie "Einde van de partij", "Gelijke stand" en "Score"
− einde: zie "Einde van de partij", "Gelijke stand"", "Aantal treffers" en "Score"
− gehouden partijen: zie "Indices"
− onderbreking: o.16
− partij: zie "Formule"
− rust tussen twee partijen: zie "Tijd"
− staat: o.7, o.24
− tijdstip: o.22
− volgorde: o.14 e.v., o.26, o.44
− voor de derde plaats: zie "Ex aequo"
Pauze: o.23
Periode: o.23
Plaatsvervanger: zie "Vervanger"
Poule
− aantal schermers: o.12
− aantal te elimineren schermers: o.18, o.28, o.32
− algemene regels: o.12 e.v.
− klassement na de poule: zie "Klassement" en "Indices"
− kwalificatie van de schermers: o.32, o.40
− plaatsing van de schermers: o.13, o.14
− samenstelling: o.13, o.39
− series (maximale aantal): o.83
− staat: zie "Formule"
− tijdschema: zie "Tijdschema"
− volgorde van de partijen: o.14
Poule ronde: zie "Poule"
Promotie Comité: zie "Promotie"
Promotie Commissie: o.80, o.81, o.84
Puntenverdeling: o.89 e.v.

Q
Quota (van de schermers voor de Wereldbeker): o.86, o.90

R
Regionale Spelen: o.70
Registratieapparaat: o.83 (zie Technisch Reglement en Reglement van het Materiaal)
Reparateur voor de elektrische apparaten: o.7
Resultaat: zie "Stand"
Rusttijd voor de schermers: zie "Tijd"

S
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Samenstelling
− van de equipes: zie "Equipes"
− van de individuele poules: zie "Poule"
− van de poules voor equipes: zie "Equipe"
Schermers (verplichtingen): zie "Verplichtingen"
Schrijvers: o.7, t.35
SEMI (Commissie): o.69, o.72, o.78, o.83
SEMI Comité: zie "SEMI"
Stand: o.17, o.24, o.44
Statenloze schermers: o.15

T
Tableau ronde: o.26, o.28, o.33, o.46, o.61, o.91
Tableau van de directe eliminatie
− hoofdtableau: o.11, o.33 e.v.
− samenstelling: o.21, o.58
− voorafgaande tableau: o.11, o.32 e.v.
Tableaus: zie bijlagen A en B
Technicus: o.78
Technische Directie: zie Technisch Reglement)
− aanwezigheid bij officiele wedstrijden: o.60
− aanwijzingen: o.57, o.69, o.78
− beoordeling van een appel: o.62
− bijeenkomsten: o.61, o.63
− functioneren: o.59 e.v.
− Olympische Spelen: o.61
− Regionale Spelen: o.70
− rol: o.5, o.13, o.18, o.27, o.31, o.39, o.56 e.v.
− samenstelling: o.69, o.72, o.78, o.85
− Wereldkampioenschappen: o.61, o.69
− Wereldkampioenschappen junioren en cadetten: o.61, o.68
Terugtrekken: zie "Opgave"
Tijdopnemer: o.7 (zie Technisch Reglement)
Tijdschema: o.10, o.22, o.60
Tijdsduur
− maximale schermtijd van een deelnemer: o.10
− pauze tussen twee periodes: o.23
− rust: o.16, o.26
− van het gevecht : o.17, o.23, o.44
Tijdslimiet
− aankondiging van de eerste ronde: o.10
− toezending van de inschrijving met het aantal deelnemers: o.53
− toezending van de officiele uitnodiging: o.50
− toezending van de wereldbekerkalender: o.80
− toezending van het inschrijvingsformulier op naam: o.54
− toezending van het voorlopig programma: o.51
− voldoende tijd voor de controle van het materiaal: o.10
− voor de kandidaadstelling van de individuele wereldbeker: o.80
− voor de kandidaadstelling van de wereldbeker equipes: o.89
− voor de kandidaadstelling van de wereldkampioenschappen: o.66
− voor de kandidaadstelling van de wereldkampioenschappen voor junioren en cadetten: o.74
− voor het vaststellen van de wereldkakampioenschappen: o.65
Toernooi: zie "Wereldbeker" en "Wedstrijd"
Toevallige gebeurtenis: o.60
Treffer
− aantal treffers: o.17, o.19, o.23, o.24, o.44 zie Technisch Reglement)
− beslissende treffer: o.17, o.24, o.44
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− gemaakte treffers: zie "Indices"
− ontvangen treffers: zie "Indices"

U
Uitvoerende Comite: o.48, o.57, o.66, o.68, o.69, o.71, o.72, o.77, o.78, o.80

V
Verandering van de volgorde van de partijen: zie "Partij"
Verplichtingen
− aankondigen van een vervanger bij en equipe: o.44
− bevestiging van deelname: o.31, o.87
− doen toepassen van het Reglement: o.58
− licentie voor de jurypresidenten: o.6
− licentie voor de schermers: o.2
− van de F.I.E. waarnemer: o.84
− van de organisatoren: o.7 e.v., o.48 e.v., o.64, o.66, o.69, o.72, o.78, o.81 e.v.
− van de Technische Directie: o.58, o.60 e.v.
Vervanger: o.42, o.44, o.89
Vervanging van een schermer uit een equipe: o.44
Verwonding: o.44, o.54 (zie Technisch Reglement)
Volgorde van de partijen
− bij directe eliminatie: o.26
− in een poule: o.14 e.v.
− verandering van de volgorde in een ontmoeting: o.44
− verandering van de volgorde in een poule (toevallige omstandigheden): o.16
− voor equipes (ontmoeting): o.44
Vrijstelling: zie "Hoofden van de serie"

W
Wedstrijden: o.10
− categorie A: zie "Wereldbeker"
− individuele wedstrijden: o.11 e.v.
− officiele wedstrijden van de F.I.E.: o.48 e.v.
− wedstrijden voor equipes: o.42 e.v.
Wedstrijdkalender voor de Wereldbeker: o.80, o.82
Wedstrijdprogramma: o.48, o.49
Wereldbeker
− aantal deelnemers: o.86
− aantal jurypresidenten: o.88
− formule
∗ algemeen: o.29 e.v.
∗ equipes: o.45 e.v.
∗ junioren: o.35 e.v.
− klassementen: o.89, o.90
− leeftijdsgrens (junioren): o.55, o.87
− maatstaven: o.81, o.83 e.v.
− Technische Directie: o.57, o.85
− verdeling van de punten: o.89, o.90
− waarnemer: o.84
− wedstrijden: o.79 e.v.
− wedstrijdkalender: o.80 e.v.
Wereldkampioenschappen
− algemene bepalingen: o.48 e.v.
− individuele wedstrijden: o.29 e.v.
− junioren en cadetten (organisatie): o.73 e.v.
− organisatie wereldkampioenschappen: o.65 e.v.
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− wedstrijden voor equipes: o.42 e.v.
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