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Voorwoord van de vertaler
De bundel “Organisatieregels” is een heel omvangrijk deel van het FIE-reglement. Het beschrijft tot
in detail alles betreffende de organisatie en het verloop van de verschillende types internationale wedstrijden.
Tussen al die artikelen in staan slechts een paar artikelen die van nut zijn voor de nationale schermers en de scheidsrechters aan de piste.
Om het de lezer een stuk comfortabeler te maken - en een paar bomen te sparen - werd er bij deze
gefragmenteerde vertaling voor geopteerd om enkel die artikelen over te nemen die van belang zijn voor de
nationale schermer en de scheidsrechter aan de piste.
Wedstrijdorganisatoren en DT-leden wordt aangeraden de originele Franstalige tekst ter hand te
nemen in afwachting van een integrale Vlaamse vertaling.
De originele nummering van de artikelen werd behouden. Als er stukken in een artikel zijn weggelaten wordt dit aangegeven met ‘ (...) ‘. Volledig weggelaten artikelen en hoofdstukken worden niet extra aangeduid.
De algemene principes die werden aangehouden bij de vertaling kan u terugvinden in het voorwoord
van bundel I.Technisch Reglement (versie januari 2014 en later).
Een overzicht van de totstandkoming van deze tekst, en de recente wijzigingen, vindt u hierna.
Waarbij wordt opgemerkt dat enkel de gewijzigde artikelen in de gefragmenteerde vertaling worden opgelijst.

Februari 2016,

---)--------------.
Xavier Foulon
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Geschiedenis en wijzigingen Vlaamse vertaling
1ste uitgave - februari 2011
FIE versie december 2010.
Gefragmenteerde Vlaamse vertaling bundel II. Organisatieregels.
Aanpassingen conform de FIE-wijzigingen.
2de uitgave - februari 2012
FIE versie december 2011.
Aanpassing layout.
Afwijkende markering van tekst in vet.
Inhoudstafel toegevoegd.
Inhoudelijk gewijzigde artikelen: o.44.3
3de uitgave - januari 2014
FIE versie december 2013.
Inhoudelijk gewijzigde artikelen: nihil
Toegevoegde artikelen: nihil
Inhoudelijk gewijzigde pagina’s: nihil
4de uitgave - januari 2015
FIE versie december 2014.
Inhoudelijk gewijzigde artikelen: o.44.10 (treedt in voege vanaf seizoen 2015-2016)
Toegevoegde artikelen: o.1; o.2; o.3; o.4; o.26.1-2
Inhoudelijk gewijzigde pagina’s: 1 - 4 - 7 - 9 - 13 - 15 -16
5de uitgave - februari 2016
FIE versie december 2015.
Inhoudelijk gewijzigde artikelen: nihil
Toegevoegde artikelen: nihil
Inhoudelijk gewijzigde pagina’s: 1 - 4 -15 - 16
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INHOUDSTAFEL
Hoofdstuk 1: WEDSTRIJDEN

o.1

Hoofdstuk 2: LEIDINGGEVENDE EN CONTROLE ORGANEN
Organisatiecomité
Bureau van de FIE
Directoire Technique (DT)

o.3
o.4
o.5

Hoofdstuk 5: INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN
ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE POULERONDES
Opgave
ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE RECHTSTREEKSE UITSCHAKELING
Opgave
Klassement

o.16
o.20
o.23
o.25
o.28

Hoofdstuk 6: WEDSTRIJDEN PER PLOEG
A) WERELDKAMPIOENSCHAPPEN, WERELDKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN (EN OLYMPISCHE
SPELEN) PER PLOEG
o.42
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Hoofdstuk 1
WEDSTRIJDEN
o.1
De officiële wedstrijden van de FIE worden georganiseerd volgens de volgende regels.
o.2
1. De officiële wedstrijden van de FIE zijn opengesteld voor schermers (individueel en per ploeg) van de bij
de FIE aangesloten landen.
2. Elke officieel aangestelde schermer, ongeacht in welke hoedanigheid, moet verplicht houder zijn een
internationale vergunning geldig voor het lopend seizoen. (Cf. Statuten Hoofdstuk 9)

Hoofdstuk 2
LEIDINGGEVENDE EN CONTROLE ORGANEN
Organisatiecomité
o.3
Het Organisatiecomité is het geheel van personen die belast zijn met de organisatie van de competitie.

Bureau van de FIE
o.4
Op de Olympische Spelen, de Wereldkampioenschappen en de Wereldkampioenschappen Junioren en
Cadetten oefent het Bureau van de FIE de controle uit op de werking van de Directoire Technique (DT),
zoals beschreven in artikel o.63.

Directoire Technique (DT)
o.5
De technische organisatie van de wedstrijden wordt toevertrouwd aan een Directoire Technique (DT)
waarvan de functies en competenties beschreven zijn in het Reglement (Cf. t.97, o.56 tot o.62)
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Hoofdstuk 5
INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN
ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE POULERONDES
o.16
1. In het geval een gevecht in een poule onderbroken zou worden door een toevallig voorval, en de
onderbreking dreigt uit te lopen, kan de scheidsrechter (met instemming van de Directoire Technique
(DT), en gebeurlijk het Organisatiecomité), de volgorde van de gevechten wijzigen, zodat het verloop
van de wedstrijd verder kan gaan.
2. De rusttijd die een schermer moet gegund worden tussen twee opeenvolgende gevechten in een
poule bedraagt 3 minuten.
o.17
Het gevecht in de poules is beëindigd op het moment dat:
1. één van de schermers de score van 5 treffers bereikt,
a)

in dat geval zal de te noteren score op het pouleblad de eindscore zijn van het gevecht
(V 5 - D n, waarbij n = aantal treffers gegeven door de verliezende schermer)

b)

Op degen, als beide schermers een score bereiken van 4:4, moet er een beslissende treffer geschermd worden, uiterlijk tot aan het einde van de voorziene tijd. Vanaf dit moment (het moment van
de 4:4) zullen de coup doubles niet meer geteld worden (en de schermers zullen hun positie op
de piste behouden)

2. 3 werkelijke minuten van gevecht verlopen zijn (er zal geen waarschuwing gegeven worden voor de
laatste minuut)
a)

Als het einde van de tijd bereikt is en de score van de schermers een verschil aanduidt van minstens één treffer, dan wordt de schermer die het hoogste aantal treffers heeft toegebracht uitgeroepen tot winnaar. Het te noteren resultaat op het pouleblad is de in het gevecht reëel verworven
score.
(V N - D n, waarbij N = aantal treffers gegeven door de winnende schermer; n = aantal treffers gegeven door de verliezende schermer)

b)

In geval van gelijkstand op het einde van de reglementaire tijd en voor er een toegevoegde minuut wordt toegekend om de twee schermers te onderscheiden door een eerste beslissende treffer, zal de scheidsrechter overgaan tot een lottrekking die de winnaar van het gevecht zal aanduiden indien de gelijkstand nog zou bestaan na deze minuut.

c)

In dat geval zal de te noteren score op het pouleblad altijd de reëel verworven score zijn.
(V N - D n, als een treffer wordt toegebracht in de toegevoegde minuut; V 4 - D 4 of V 3 - D 3 of
V 2 - D 2 of V 1 - D 1 of V 0 - D 0, indien de lottrekking de winnaar aanduidt.)
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o.19
1. Na de poules wordt één enkel algemeen klassement opgesteld van alle deelnemers van alle poules, rekening houdend met, opeenvolgend, de indices V/M, TD-TR, TD.
waarbij:
V = victoires (overwinningen)
M = matches (gevechten)
TD = touches données (gegeven treffers)
TR = touches reçues (ontvangen treffers)
2. Een samenvattende tabel voor het klassement zal op volgende wijze worden opgesteld:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

De resultaten ingeschreven op de samenvattende tabel zullen worden geteld om de twee nodige
indices te bepalen.
De eerste indice, die zal dienen als eerste rangschikking, zal bekomen worden door het aantal
overwinningen te delen door het aantal geschermde gevechten, met de formule V/M.
De hoogste indice (maximum = 1) wordt als eerste geklasseerd.
In geval van gelijkstand bij die eerste indice, en om de gelijkstaande schermers te onderscheiden, zal er een tweede indice worden uitgerekend, met name het verschil tussen het totaal aantal gegeven treffers en het totaal aantal ontvangen treffers, met de formule TD-TR.
In geval van gelijkstand van de twee indices V/M en TD-TR, zal de schermer die het meeste treffers heeft gegeven het best geklasseerd worden.
In geval van een absolute gelijkstand tussen twee of meer schermers zal hun plaats in de tabel
voor het klassement geloot worden.

3. In geval van een absolute gelijkstand tussen twee of meer schermers voor de laatste plaats die
recht geeft op kwalificatie, zal er geen barrage geschermd worden en alle ex-aequo’s zullen gekwalificeerd zijn, zelfs als ze het vooropgestelde aantal overschrijden.

Opgave
o.20
De schermer die opgeeft of die uitgesloten wordt, wordt geschrapt uit de poule en zijn resultaten worden geannuleerd alsof hij niet heeft deelgenomen.

ALGEMENE REGELS BETREFFENDE DE RECHTSTREEKSE UITSCHAKELING
o.23
1. De gevechten in de rechtstreekse uitschakeling worden geschermd op 15 treffers, of eindigen als de
drie periodes van drie minuten, met één minuut rust tussen de periodes, verlopen zijn. Als uitzondering hierop eindigt de eerste periode op sabel, hetzij bij het verlopen van de drie minuten, hetzij op het
moment dat de score van één van de schermers 8 treffers bereikt.
2. Tijdens de minuten van rust, zal de persoon aangesteld voor het gevecht mogen tussenkomen bij
zijn schermer.
3. De ingebouwde chronometer in het apparaat zal de aanduiding van treffers blokkeren op het einde van
iedere periode.
o.24
1. Het gevecht eindigt op het moment dat:
- één van de schermers de score van 15 treffers bereikt, ofwel
- op het moment dat 9 minuten van werkelijk gevecht verlopen zijn.
2. De schermer die het grootste aantal treffers gescoord heeft wordt tot winnaar uitgeroepen.
3. In geval van gelijkstand op het einde van de reglementaire tijd en voor er een toegevoegde minuut
wordt toegekend om de twee schermers te onderscheiden door de eerste beslissende treffer, zal de
scheidsrechter overgaan tot een lottrekking die de winnaar van het gevecht zal aanduiden indien de
gelijkstand nog zou bestaan na deze minuut.
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4. In dat geval zal de op het wedstrijdblad te noteren score de reëel verworven score in het gevecht zijn.

Opgave
o.25
Op het moment dat, om om het even welke reden, een schermer niet kan schermen, of zijn gevecht
niet kan afmaken, wordt zijn tegenstander tot winnaar van dat gevecht uitgeroepen. De schermer die
opgeeft verliest zijn plaats in het algemeen klassement van de competitie niet.
o.26
Volgorde van de gevechten
1. Voor elke tableauronde (256, 128, 64, 32, 16, 8 of 4) worden de gevechten steeds opgeroepen in de
volgorde van de tableau, te beginnen bovenaan en te eindigen onderaan.
2. Deze regel dient ook te worden toegepast voor elk kwart van de tableau op het moment dat de rechtstreekse uitschakeling plaats vindt op 4 of 8 pistes.
3. Een rust van 10 minuten moet steeds worden toegekend tussen twee gevechten van eenzelfde
schermer.

Klassement
o.28
1. Het algemeen klassement wordt als volgt bekomen:
- 1ste, de winnaar van het gevecht voor de eerste plaats,
- 2de, de verliezer van het gevecht voor de eerste plaats.
2. Voor de volgende, als het niet nodig is ze te onderscheiden, worden de twee verliezers van de halve
finales 3de ex-aequo geklasseerd.
3. Als ze moeten onderscheiden worden, zal er een gevecht plaatsvinden tussen de twee verliezers van de
halve finales voor de toekenning van de 3de en de 4de plaats.
4. De volgende worden geplaatst, per tableauronde, volgens hun klassement voor de samenstelling
van de tableau.
5. Voor de schermers uitgeschakeld in de pouleronde worden de plaatsen bepaald volgens hun klassement in die ronde, en ze zullen worden geklasseerd na de schermers die gekwalificeerd waren voor
de tableau van rechtstreekse uitschakeling.
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Hoofdstuk 6
WEDSTRIJDEN PER PLOEG
A) WERELDKAMPIOENSCHAPPEN, WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
JUNIOREN (EN OLYMPISCHE SPELEN) PER PLOEG
o.42
Op ieder wapen worden de ploegen samengesteld uit drie schermers, met of zonder reserveschermer. Een ploeg kan een ploegenontmoeting pas aanvatten als hij voltallig is.
o.44
De toe te passen formule is de volgende:
1. De aflossings-formule is van toepassing voor alle disciplines.
2. De drie schermers van een ploeg ontmoeten de drie schermers van de tegenstander (9 aflossingen).
3. De gevechten van iedere ploegenontmoeting zullen absoluut beslecht worden in de volgende
volgorde:
3-6, 1-5, 2-4, 1-6, 3-4, 2-5, 1-4, 2-6, 3-5
In geval van verandering van deze volgorde, al dan niet moedwillig, worden alle treffers toegebracht
vanaf de verandering geannuleerd en de match wordt hervat in de correcte volgorde (Cf. t.86)
4. De plaats van elke ploeg op het blad van de ploegenontmoeting wordt voorafgaandelijk geloot. Daarna wordt de volgorde van de schermers vastgelegd door de ploegkapiteins.
5. De aflossingen gebeuren bij elke etappe van vijf treffers (5-10-15-20-etc.), waarbij de maximum tijd
voor elke aflossing 3 minuten is.
6. De twee eerste tegenstanders schermen tot één van beiden de score van vijf treffers heeft bereikt in een
maximum tijd van 3 minuten.
De twee volgende tegenstanders schermen tot aan tien treffers, in een maximum tijd van 3 minuten, en
zo verder met opeenvolgende aflossingen in stappen van 5 treffers.
7. Als, bij het verlopen van de 3 minuten, de voorziene score voor de aflossing niet bereikt is, zullen de
twee volgende aflossers hernemen bij de score waar gestopt is, en schermen tot aan de normaal voorziene volgende aflossing, met een maximum tijd van 3 minuten.
8. De winnende ploeg is die die als eerste de maximum score van 45 treffers bereikt, of die die de meeste treffers heeft toegebracht op het einde van de reglementaire tijd.
9. In geval van gelijkstand bij het verstrijken van de reglementaire tijd bij de laatste aflossing zal een
toegevoegde minuut worden geschermd tot aan de eerste beslissende treffer. Deze beslissende treffer wordt geschermd door de twee laatste aflossers. Voor het hervatten van het gevecht zal de
scheidsrechter bij lottrekking bepalen wie de winnaar zal zijn in geval van gelijkstand na de toegevoegde minuut.
10.
a)

Tijdens een ploegenontmoeting mag de ploegkapitein de vervanging van een schermer door de,
voor aanvang van de ploegenontmoeting met naam en toenaam aangeduide, reserveschermer vragen. Deze vervanging zal pas kunnen plaatsvinden na het einde van een aflossing. Desalniettemin, mag de vervangen schermer nog een keer schermen tijdens deze ontmoeting, maar enkel en
alleen met als doel de schermer te vervangen die hem initieel vervangen heeft. Deze tweede ver15
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vanging is niet toegestaan indien de eerste vervanging er gekomen is voor één van de redenen beschreven in artikel o.44.11. Geen enkele andere vervanging is toegestaan, zelfs niet in geval van
ongeval of geval van overmacht, om een schermer op de piste te vervangen. De aankondiging van
de vervanging van een ploegschermer, die moet medegedeeld worden door de scheidsrechter aan
de ploegkapitein van de andere ploeg, zal moeten gebeuren voor aanvang van de aflossing
voorafgaand aan de volgende aflossing van de vervangen schermer. Bij Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen moet de scheidsrechter eveneens onmiddellijk de Directoire Technique (DT) inlichten.
b)

Indien er zich een ongeval voordoet gedurende de aflossing volgend op de aanvraag tot vervanging, mag de ploegkapitein de vervanging annuleren.

c)

Als de ploegkapitein van de andere ploeg ook een vervanging heeft gevraagd, mag deze doorgevoerd of geannuleerd worden.

11.
a)

b)

Op het moment dat een schermer verplicht is zich terug te trekken tijdens een aflossing ingevolge
een verwonding vastgesteld door een medisch afgevaardigde van de FIE, mag zijn ploegkapitein
de inbreng van de reserveschermer vragen om de ploegenontmoeting verder te zetten op het punt
waar de verwonde schermer heeft opgegeven, zelfs in een reeds begonnen aflossing.
Een zo vervangen schermer zal echter zijn plaats in de ploeg niet terug kunnen opnemen gedurende dezelfde ploegenontmoeting.

12. Als een schermer en de eventuele reserveschermer gedwongen zijn tot opgave of als een schermer uitgesloten wordt, verliest de ploeg de ploegenontmoeting.
13. Op het moment dat, om om het even welke reden, een ploeg een begonnen wedstrijd niet beëindigt, zal
de Directoire Technique (DT) de regels van de individuele wedstrijden toepassen, waarbij elke ploeg
globaal zal beschouwd worden als één enkele speler.
14. Op het moment dat een ploeg forfait geeft, wordt hij beschouwd:
a)

als een ploeg die een begonnen wedstrijd niet heeft beëindigd, als hij al geschermd heeft tegen een
andere ploeg (Cf. o.25).

b)

als niet aanwezig in de wedstrijd, als het voor zijn eerste ploegenontmoeting is.
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