0.1

0.2

0.3

0.4

Regelbrott/Åtgärder

Avsaknad av namn på ryggen vid byte av el-väst som är ledande/
ej ledande enl. spcifikation
Ej närvarande vid pisten vid Domarens första upprop 10 min före
angiven tid för start av poule, lagmöte eller match i direktelimination
Ej närvarande på pisten, klar att fäkta efter Domarens uppmaning,
efter tre upprop med en minuts intervall

1.18

Lämna pisten utan Domarens tillåtelse
Corps à corps för att undvika stöt (*)
Vända ryggen mot motståndaren (*)
Dölja eller ersätta giltig träffyta (*)
Vidröra eller dra i den elektriska utrustningen (*)
Lämna pisten över sidolinjen för att undvika stöt (*)
Oskäligt avbrytande av striden
Ej reglementsenlig materiel eller klädsel. För stor böjning på klingan.
Avsaknad av extra vapen och/eller kroppsledning och maskledning
Räta ut klingan mot den jordade pisten
På florett och värja, placera, stöta eller släpa vapnets spets mot
pistens ledande yta
Orsaka vapenkontakt med egen metallväst (*)
På sabel, stöt utförd med vapenskålen (*), alla förflyttningar framåt
med korsade ben/fötter (*)
Vägran att åtlyda Domaren
Ej reglementsenligt anordnat hår
Knuff, okontrollerad fäktning (*); avtagande av mask före HALT;
påtagande eller avtagande av klädsel på pisten
Onormala förflyttningar (*); brutalt utdelad stöt eller stöt utdelad
under eller efter fall (*)
Oberättigad protest
Beträda pistområdet utan Domarens tillstånd (+)

1.19

På florett i fäktriktningen föra obeväpnade axeln framför den beväpnade

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16
1.17

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

t.86.6

2:a gg

3:e och
följ ggr

1:a gg

2:a gg

3:e och
följ ggr

t.53.3
t.70.3 ; t.75.5
t.82.2 ; t.84
t.86.2
t.86.3 ; t.87.2/7/8
t.87.2
t.122.2/4
t.92.6
t.18.5

t.22.1

Avsiktlig stöt på annat än motståndaren (*)
Agera våldsamt, farligt eller hämndlystet, stöt med vapenskålen eller
kavelknoppen (*)

t.53.2 ; t.66.2

t.33.3
t.45.3 a) i
t.45.4 a), b)

t.87.2 ; t.103 ; t.105.1

1:a gg

Fäktare som stör ordningen på pisten (2)

t.82.3 ; t.83 ; t.96.2

Illojal fäktning (*)

t.87.1

3.3

Brott mot reklamreglerna

Publicity Code
t.82.3/4 ; t.83 ; t.96.3
t.118.3/4

Osportsligt beteende

1:a gg

t.46.2/3 ; t.61.2/3

3.2

3.6

3:e upprop
Uteslutning

t.46.2/3 ; t.61.2/3;t.70.5

3.1

3.5

2:a upprop

t.45.1/2/3.a)ii ; t.86.4

3. gruppen

3.4

1:a upprop

t.18.6
t.20.3 ; t.63.2
t.21.2
t.22.2 ; t.49.1 ; t.72.2
t.22.3
t.28.3
t.31.2

Användande av den obeväpnade armen/handen (*)
Begäran av avbrott i match för påstådd, av läkare konstaterad ej
befintlig, skada eller kramp
Avsaknad av kontrollmärkning (*)
Avsaknad av namn på ryggen, avsaknad av nationstecken när så är
obligatoriskt, individuella Världscupstävlingar och Zonmästerskap

Varje person som, ej på pisten, (fäktare, åskådare, tränare etc.) stör
ordningen (2)
Värma upp/träna med fäktare utan FIE-reglementerad
fäktdräkt/utrustning, ta lektion utan mask o handske

Uteslutning från tävlingen

t.86.5

2. gruppen
2.1

ÅTGÄRDER (kort)

t.45.5

1. gruppen
1.1

Tekniskt Reglemente

t.15.2
t.87.2

2:a gg

SVART

t.120 (sid 1 av 2) fr.o.m. 1. december 2015

REGELBROTT
ARTIKLAR
Avsaknad av namn och nationalitet på ryggen, avsaknad av nationsdräkt
eller –logo när det är obligatoriskt under VM och på tävling i Världscupen för t.45.4 a), b) i och iii
seniorer lag och vid Regionala Mästerskap.

fr.o.m. december 2015

Regelbrott/Åtgärder

REGELBROTT

ARTIKLAR

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

Fäktare utrustad med elektronisk applikation avsedd för mottagning
av kommunikation under pågående match
Förfalskning, kopiering eller omplacering av gällande
kontrollmarkering
Manipulation av materiel i avsikt att på fäktapparaten registrera ej
befintlig stöt
Vägran att fäkta mot motståndare (individuellt eller lag) som regelrätt
deltager
Brott mot sportsmannaandan

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

Vägran att salutera motståndare, domare och åskådare före början av
match eller efter utdelande av den sista stöten
Favorisera motståndaren, dra fördel av avtal (med eller utan
betalning)
Avsiktlig brutalitet
Doping

t.87.3

t.45.3 a) iii) iv
t.45.3 a) v
t.85.1
t.87.2 ; t.105.1

t.88 ; t.105.1

SV

4.2

1:a gg

R

4.1

ÅTGÄRDER (kort)

T

4. gruppen

Tekniskt Reglemente

A

t.120 (sid 2 av 2)

t.105.1
t.127

FÖRKLARINGAR
(*)

Annullering av den felande fäktarens ev. utdelade stöt.

(+)

Särskilt GULT KORT för hela laget i lagtävling och giltigt hela lagmötet.
Ytterligare föreseelse i 1:a gruppen bestraffas med RÖTT KORT varje gång.

(2)

I allvarliga fall kan domaren, efter eget bedömande,utdela SVART KORT
omedelbart.

GULT KORT:

Varning gällande för matchen. Om en fäktare begår ytterligare regelbrott
ur 1:a gruppen bestraffas denne varje gång med ett RÖTT KORT.

RÖTT KORT:

Straffstöt

SVART KORT:

Uteslutning från tävlingen, avstängning från resten av turneringen och
nästa 2 tävlingar under pågående eller, om ej möjligt, kommande säsong
(1 oktober - t.o.m. Junior-VM och 1 januari t.o.m. VM).
En fäktare kan inte bestraffas med SVART KORT för regelbrott i 3:e
gruppen utan att först ha blivit tilldelad ett RÖTT KORT för regelbrott i
samma grupp (se dock undantag för 3.4).

Utvisning (1), (2):

(1) för resten av tävlingen.
(2) i allvarligare fall kan Domaren utesluta och/eller utvisa den felande
omedelbart.

