Τ.120 (1 από 2) – ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ – Τεχνικός Κανονισμός

Τ.120.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Απουσία του ονόματος και της εθνικότητας στην
πλάτη, απουσία στολής ξιφασκίας με τα εθνικά
χρώματα ή του λογοτύπου υποχρεωτική, στα
Παγκόσμια Πρωταθλήματα και στους ομαδικούς
αγώνες
των
Κυπέλλων
Κόσμου
Ανδρών/Γυναικών και στους ομαδικούς αγώνες
των Πρωταθλημάτων Ζώνης
Τ.45.4 α), β) i και iii
Απουσία του ονόματος στην πλάτη μετά την
αντικατάσταση μη έγκυρης βέστας
Τ.45.5
Μη παρουσίαση του αθλητή κατά την πρώτη
πρόσκληση του διαιτητή, 10 λεπτά πριν την
προκαθορισμένη ώρα εισόδου στην πίστα για
την έναρξη του ομίλου ή της ομαδικής
συνάντησης ή για την έναρξη των match ευθέος
αποκλεισμού.
Τ.86.5
Μη παρουσίαση του αθλητή στην πίστα έτοιμου
να αγωνισθεί κατ’ εντολή του διαιτητή μετά από
3 προσκλήσεις με 1 λεπτού ενδιάμεσο χρόνο.
Τ.86.6

Πρώτη Ομάδα – Α Ρ Θ Ρ Α
Εγκατάλειψη της πίστας χωρίς άδεια.
Τ.18.6
Σώμα με σώμα για την αποφυγή κτυπήματος()
Τ.20.3, Τ.63.2
Γύρισμα της πλάτης στον αντίπαλο. ()
Τ.21.2
Κάλυψη / Αντικατάσταση της έγκυρης
επιφάνειας. ()
Τ.22.2, Τ.49.1, Τ.72.2
Άγγιγμα / Κράτημα του ηλεκτρικού υλικού. ()
Τ.22.3
Πλευρική έξοδος από την πίστα για να
αποφευχθεί κτύπημα.
Τ.28.3
Καταχρηστική διακοπή της αναμέτρησης.
Τ.31.2
Ακατάλληλο υλικό / Ακατάλληλη ένδυση/
’Έλλειψη σεβασμού των κανόνων της καμπύλης
της λάμας / Έλλειψη ενός εφεδρικού όπλου ή
καλωδίου σώματος
Τ.45.1/2/3. α) ii, T.86.4
Επιδιόρθωση του όπλου πάνω στην πίστα.
Τ.46.2, Τ.61.2, Τ.70.5
Στο Ξ.Α και στo Ξ.Μ., στήριξη ή σύρσιμο της
αιχμής του όπλου πάνω στη μεταλλική πίστα.
Τ.46.2, Τ.61.2
Επαφή του όπλου με τη μεταλλική βέστα. ()
Τ.53.3
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Στη σπάθη, κτύπημα που δίνεται με τον
προφυλακτήρα (), το βήμα εμπρός, η δρομαία
επίθεση
και
κάθε
κίνηση
μπροστά,
σταυρώνοντας τα πόδια. ()
Τ.70.3, Τ.75.5
Άρνηση υπακοής στο Διαιτητή
Τ.82.2, Τ.84
Μαλλιά μη στερεωμένα σύμφωνα με τον
κανονισμό
Τ.86.2
Ανατροπή αντιπάλου / αντικανονικό παιχνίδι
()/ σήκωμα της μάσκας πριν από το
πρόσταγμα “HALTE” / ντύσιμο και γδύσιμο
πάνω στην πίστα.
Τ. 86.3, Τ.87.2/7/8
Αφύσικες μετατοπίσεις ()/ βάναυσα
κτυπήματα / κτύπημα που δίδεται κατά τη
διάρκεια πτώσης ή μετά από την πτώση ()
Τ.87.2
Αδικαιολόγητη ένσταση
Τ.122.2/4
Είσοδος στη ζώνη της πίστας χωρίς την άδεια του
Διαιτητή +
Τ.92.6
Αναστροφή της γραμμής των ώμων στο ξίφος
ασκήσεως()
Τ.18.5
Εφαρμογή από την περίοδο 2016/2017.

Δεύτερη Ομάδα - ΑΡΘΡΑ
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Χρησιμοποίηση του βραχίονα του μη
οπλισμένου χεριού ()
Τ.22.1
Αίτημα για διακοπή με πρόφαση μη
διαπιστωμένο τραυματισμό ή κράμπα.
Τ.33.3
Απουσία σήματος ελέγχου. ()
Τ.45.3. α) i
Απουσία του ονόματος και της εθνικότητας στην
πλάτη, απουσία του εθνικού λογοτύπου
υποχρεωτικού, στα ατομικά των Κυπέλλων
Κόσμου Ανδρών/Γυναικών και στα ατομικά των
Πρωταθλημάτων Ζώνης Ανδρών/Γυναικών.
Τ.45.4 α), β) ii
Κτύπημα που προκαλείται σκοπίμως εκτός του
αντιπάλου
Τ.53.2, Τ.66.2
Βίαιη ενέργεια / Επικίνδυνο ή εκδικητικό
κτύπημα με τον προφυλακτήρα ή την λαβή. ()
Τ.87.2, T.103, T.105.1
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Τρίτη Ομάδα – ΑΡΘΡΑ
Αθλητής που διαταράσσει την τάξη επάνω στην
πίστα. (2) Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο
Διαιτητής μπορεί να τιμωρήσει αμέσως με
μαύρη κάρτα.
(Τ.118.4.)
Μη έντιμη αναμέτρηση ()
T.87.1
Παράπτωμα που αφορά την διαφήμιση.
Κώδικας Διαφήμισης
Οποιοδήποτε άτομο διαταράσσει την τάξη εκτός
πίστας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο
Διαιτητής μπορεί να τιμωρήσει αμέσως με
μαύρη κάρτα.
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ΚΙΤΡΙΝΗ

ΜΑΥΡΗ

Τ.82.3/4, Τ.83., Τ.92.6, Τ.96.3, Τ.118.3, Τ.118.4
Η προθέρμανση ή η προπόνηση χωρίς εξάρτυση
(ένδυμα και υλικό) ξιφασκίας ανταποκρινόμενη
στους κανονισμούς της Δ.Ο.Ξ.
Τ.15.2
Αντιαθλητική συμπεριφορά.
Τ.87.2

Τέταρτη Ομάδα – ΑΡΘΡΑ
Aθλητής
εφοδιασμένος
με
ηλεκτρονικό
εξοπλισμό επικοινωνίας που να του επιτρέπει
να επικοινωνεί με άτομο εκτός πίστας κατά τη
διάρκεια της αναμέτρησης.
Τ.43.1.στ, Τ.44.2, Τ.45.3.α).vii
Σήματα έγκρισης ελέγχου που είναι απομιμήσεις
ή έχουν μετατοπιστεί
Τ.45.3.α) iii) iv) v)
Υλικό που έχει υποστεί επέμβαση η οποία
επιτρέπει την κατά βούληση καταγραφή
κτυπημάτων ή την μη λειτουργία της συσκευής.
Τ.45.3. a) v)
Άρνηση ενός αθλητή να αγωνισθεί με
οποιοδήποτε αθλητή (σε ατομικούς ή ομαδικούς
αγώνες) που έχει κανονικά δηλωθεί.
Τ.85.1
Παράπτωμα για αντιαθλητικό πνεύμα.
Τ.87.2, T.105.1
Άρνηση χαιρετισμού προς τον αντίπαλο, το
διαιτητή και το κοινό πριν από την έναρξη του
match ή μετά το τελευταίο κτύπημα
Τ.87.3
Εύνοια υπέρ ενός αντιπάλου / Εκμετάλλευση
συμπαιγνίας με αντίπαλο.
Τ.88., Τ.105.1
Σκόπιμη βιαιότητα()
Τ.105.1
Χρήση διεγερτικών (Dopage).
T.127
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
()

+

ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ

Ακύρωση του κτυπήματος που δόθηκε από τον
υπαίτιο αθλητή
Ειδική ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ για όλη την ομάδα και
έγκυρη για όλη τη διάρκεια της συνάντησης των
ομάδων. Εάν κατά τη διάρκεια της ίδιας
συνάντησης, ένας αθλητής διαπράξει κάποιο
παράπτωμα από την 1η ομάδα, ο διαιτητής τον
τιμωρεί κάθε φορά με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ.
Παρατήρηση που ισχύει για το match. Εάν ένας
αθλητής διαπράξει κάποιο παράπτωμα από την 1η
ομάδα - αφού έχει λάβει ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ για
οποιοδήποτε λόγο- λαμβάνει εκ νέου ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ.
Ποινή ενός κτυπήματος.
Αποπομπή από τον αγώνα, αποκλεισμός
για το υπόλοιπο της διοργάνωσης και για
τους 2 επόμενους μήνες της τρέχουσας ή
της ακόλουθης αγωνιστικής περιόδου ( 1η
Οκτωβρίου – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Νέων και 1η Ιανουαρίου – Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Ανδρών).
Ένας αθλητής δεν λαμβάνει
ΜΑΥΡΗ
ΚΑΡΤΑ
των παραπτωμάτων της 3ης
ομάδας παρά μόνο εφόσον έχει διαπράξει
προηγουμένως κάποιο παράπτωμα της
ίδιας ομάδας (που έχει τιμωρηθεί με
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ).
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