ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Έκδοση Φεβρουαάριος 2016)

ΜΕΡΟΣ

TΡΙΤΟ

KANONEΣ ANAMETPHΣHΣ
ΣTO ΞIΦOΣ MONOMAXIAΣ
TPOΠOΣ ME TON OΠOIO ΔIΔONTAI TA KTYΠHMATA
Τ.61
1.

2.

Το ξίφος μονομαχίας είναι αποκλειστικά όπλο νύξης. Η επιθετική ενέργεια
του όπλου αυτού ασκείται επομένως με την αιχμή, και μόνο με αυτήν.
Απαγορεύεται ρητά στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης (μεταξύ
Αllez και Ηalte), να στηρίξει ή να σύρει την αιχμή του ηλεκτρικού όπλου
πάνω στην μεταλλική πίστα. Απαγορεύεται επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση,
να επιδιορθώνει το όπλο πάνω στην πίστα. Kάθε παράβαση τιμωρείται
σύμφωνα με τα άρθρα Τ.114., Τ.116. και Τ.120.
EΓKYPH EΠIΦANEIA

Τ.62

Στο ξίφος μονομαχίας, η έγκυρη επιφάνεια περιλαμβάνει ολόκληρο το σώμα του
αθλητή, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων και της εξάρτυσής του.
Έτσι, κάθε κτύπημα που καταλήγει μετράται, όποιο και αν είναι το μέρος του
σώματος (κορμός, άκρα ή κεφάλι), της ένδυσης ή της εξάρτυσης το οποίο
προσβάλλεται. (Πρβλ. Σχήμα)

ΣΩMA ME ΣΩMA KAI ΔPOMAIEΣ EΠIΘEΣEIΣ
Τ.63
1.

2.

3.

Στο ξίφος μονομαχίας, ο αντίπαλος που, είτε με δρομαία επίθεση, είτε
τοποθετώντας τον εαυτό του αποφασιστικά μπροστά, προκαλεί, ακόμα και
περισσότερες συνεχόμενες φορές, σώμα με σώμα (χωρίς βαναυσότητα ή
βία) δεν παραβιάζει καθόλου τους στοιχειώδεις κανόνες της ξιφασκίας και
δεν διαπράττει καμία αντικανονική ενέργεια. (Πρβλ. Τ.20.1/3 και Τ.25)
Ο αθλητής που προκαλεί εσκεμμένα «σώμα με
κτύπημα, ή ο οποίος ανατρέπει τον αντίπαλό του,
προβλέπονται στα άρθρα Τ.114, Τ.116, Τ.120.
Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση ανάμεσα στη
καταλήγει συστηματικά σε σώμα με σώμα, για
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στο άρθρο αυτό και στη δρομαία επίθεση που καταλήγει σε πρόσκρουση
που ανατρέπει τον αντίπαλο, η οποία, και στα τρία όπλα, θεωρείται ως
πράξη σκόπιμης βίας και τιμωρείται ως τέτοια. (Πρβλ. Τ.87.2 και Τ.120)
4.

Αντίθετα, η δρομαία επίθεση που γίνεται προσπερνώντας τον αντίπαλο
και χωρίς σώμα με σώμα δεν απαγορεύεται: ο διαιτητής δεν πρέπει να
φωνάξει Ηalte υπερβολικά νωρίς, για να μη ακυρώσει την ενδεχόμενη
αντίνυξη, αν κατά την εκτέλεση αυτής της δρομαίας επίθεσης χωρίς να έχει
κτυπήσει τον αντίπαλό του, ο επιτιθέμενος ξεπερνά τα πλάγια όρια της πίστας,
πρέπει να τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο Τ.28.3
KPIΣH TOY KTYΠHMATOΣ

Τ.64
1.

2.

Τ.65

Oι αγώνες ξίφους μονομαχίας κρίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρικής
συσκευής καταγραφής των κτυπημάτων.
Όταν και οι δύο αθλητές δεχθούν κτύπημα και η συσκευή καταγράψει ως
έγκυρα και τα δύο αυτά κτυπήματα, υπάρχει διπλό κτύπημα, δηλαδή ένα
κτύπημα για τον καθένα.
Στοιχειώδης κανόνας
Mόνο η ένδειξη της συσκευής ελέγχου πιστοποιεί την υπόσταση των
κτυπημάτων. Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί ο διαιτητής να δηλώσει ότι ένας
αθλητής έχει κτυπηθεί αν η συσκευή δεν έχει καταγράψει το κτύπημα κανονικά
(εκτός από τα κτυπήματα ποινής).
Aκύρωση κτυπημάτων

Τ.66
1.

Kατά την κρίση του ο διαιτητής δεν υπολογίζει τα σήματα που οφείλονται σε
κτυπήματα:
► που επιφέρονται πριν από το Allez ή μετά το Halte (Πρβλ. Τ.18.1/3),
► που προκαλούνται από συνάντηση αιχμών των ξιφών μονομαχίας ή από
κτύπημα που εγγίζει μη μονωμένο έδαφος.
► ή που εγγίζει οποιοδήποτε αντικείμενο εκτός του αντιπάλου,
περιλαμβανομένης και της εξάρτυσής του. (Πρβλ. Τ.36.1 και Τ.67.ε)

2.

O αθλητής, που σκόπιμα προκαλεί κτύπημα τοποθετώντας την αιχμή του
σε οποιαδήποτε επιφάνεια εκτός του αντιπάλου του, δέχεται τις κυρώσεις
που προβλέπονται από τα άρθρα Τ.114, Τ.117 και Τ.120.

Τ.67

Ο διαιτητής πρέπει να λαμβάνει υπ όψη του ενδεχόμενες βλάβες του
ηλεκτρικού υλικού και να ακυρώνει το τελευταίο κτύπημα που έχει καταγραφεί
στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) αν κτύπημα που δόθηκε πάνω στον προφυλακτήρα του αθλητή εναντίον
του οποίου κατεγράφη το κτύπημα, ή πάνω στον μεταλλικό τάπητα, προκάλεσε
την ενεργοποίηση της συσκευής,
β) αν κανονικό κτύπημα που έχει εκτελεσθεί από τον αθλητή εναντίον του
οποίου κατεγράφη το κτύπημα, δεν προκάλεσε την ενεργοποίηση της συσκευής,
γ) αν η συσκευή ενεργοποιηθεί απρόοπτα από την πλευρά του αθλητή
εναντίον του οποίου κατεγράφη το κτύπημα, για παράδειγμα μετά από κρούση
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πάνω στη λάμα, από κάποιες κινήσεις του αντιπάλου ή μετά από οποιαδήποτε
αιτία εκτός από κανονικό κτύπημα,
δ) αν το σήμα ενός κτυπήματος που έχει εκτελέσει ο αθλητής εναντίον του
οποίου κατεγράφη το κτύπημα, συμβεί να ακυρωθεί από μεταγενέστερο
κτύπημα του αντιπάλου.
ε) Ειδική περίπτωση:
Aν υπάρχει διπλό κτύπημα με ένα έγκυρο και ένα μη έγκυρο κτύπημα
(κτύπημα έξω από τον αντίπαλο Πρβλ. Τ.66.1, κτύπημα μετά την έξοδο από την
πίστα Πρβλ. Τ.26κ.εξ.), συγκρατείται μόνο το έγκυρο κτύπημα.
Aν υπάρχει διπλό κτύπημα με ένα βέβαιο και ένα αμφισβητούμενο
κτύπημα (βλάβη στην ηλεκτρική συσκευή), ο αθλητής που εκτέλεσε το βέβαιο
κτύπημα έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί το διπλό κτύπημα ή να επιβάλει την
ακύρωσή του.
Τ.68

O διαιτητής πρέπει ακόμα να εφαρμόζει και τους ακόλουθους κανόνες για την
ακύρωση κτυπημάτων:
α) Mπορεί να ακυρωθεί μόνο το τελευταίο κτύπημα που προηγήθηκε της
διαπίστωσης της βλάβης και μόνο αν από τη βλάβη αυτή έχει ζημιωθεί ο αθλητής
που σημειώθηκε ότι δέχθηκε κτύπημα.
β) H βλάβη πρέπει να διαπιστωθεί με δοκιμές που εκτελούνται αμέσως μετά
το σταμάτημα της αναμέτρησης, υπό την επίβλεψη του διαιτητή και χωρίς
οποιαδήποτε μετατροπή του υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί.
γ) Mε τις δοκιμές αυτές, γίνεται απόπειρα να διαπιστωθεί μόνο αν υπάρχει
ουσιαστική πιθανότητα σφάλματος στην κρίση εξ αιτίας βλάβης. O εντοπισμός
της βλάβης αυτής στο σύνολο των ηλεκτρικών συσκευών, περιλαμβανομένης και
της ατομικής εξάρτυσης του ενός ή του άλλου αθλητή, δεν έχει σημασία για την
κρίση.
δ) O αθλητής που, χωρίς να έχει προσκληθεί από τον διαιτητή, έχει προβεί σε
μετατροπές ή αλλαγές του υλικού του, προτού εκδοθεί η απόφαση, χάνει κάθε
δικαίωμα ακύρωσης. (Πρβλ. Τ.35.2.δ) Eπίσης, μετά την επανατοποθέτηση σε
θέση φύλαξης και μετά την ουσιαστική επανάληψη της αναμέτρησης, ένας
αθλητής δεν μπορεί πλέον να αξιώσει ακύρωση κτυπήματος που είχε
κατακυρωθεί εις βάρος του πριν από αυτή την επανάληψη.
ε) Δεν είναι απαραίτητο, για την ακύρωση κτυπήματος, η βλάβη που
διαπιστώθηκε να επαναλαμβάνεται σε κάθε κτύπημα, πρέπει όμως να έχει
διαπιστωθεί πέρα από κάθε αμφιβολία τουλάχιστον μία φορά από τον ίδιο τον
διαιτητή.
στ) Aν παρουσιασθούν οι περιπτώσεις που επισημαίνονται στο άρθρο Τ.67
μετά από αποσύνδεση των φισών επαφής του καλωδίου σώματος του αθλητή
(είτε κοντά στο χέρι, είτε στη ράχη του αθλητή), αυτές δεν μπορούν να
προκαλέσουν ακύρωση του κτυπήματος που έχει σημειωθεί.
Ωστόσο, αν ο μηχανισμός προστασίας που προβλέπει τα άρθρο Υ.55.4 δεν
λειτουργεί ή δεν υπάρχει, η ακύρωση πρέπει να δοθεί στην περίπτωση
αποσύνδεσης στη ράχη του αθλητή.
ζ) Tο γεγονός ότι το ξίφος μονομαχίας ενός αθλητή εμφανίζει, στον
προφυλακτήρα, στη λάμα ή αλλού, μονωμένα στίγματα περισσότερο ή λιγότερο
εκτεταμμένα, σχηματισμένα με οξείδωση, κόλλα, χρώμα, ή οποιοδήποτε υλικό,
όπου τα κτυπήματα του αντιπάλου μπορούν να προκαλέσουν σήμα, όπως επίσης
και το ηλεκτρικό κουμπί που είναι ανεπαρκώς στερεωμένο στην άκρη της λάμας,
με τρόπο που να επιτρέπει το βίδωμα ή το ξεβίδωμά του με το χέρι, δεν μπορεί
να προκαλέσει την ακύρωση κτυπημάτων που καταλογίζονται εις βάρος αυτού
του αθλητή.
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η) ΄Οταν ο αθλητής εναντίον του οποίου έχει καταγραφεί κτύπημα,
αποκαλύπτεται ότι έχει σπάσει τη λάμα του, το κτύπημα που έχει δεχθεί από
τον αντίπαλό του ακυρώνεται, εκτός αν το σπάσιμο της λάμας συμβεί καθαρά
μετά την καταγραφή του κτυπήματος.
θ) Στην περίπτωση που, με κτύπημα στο έδαφος, ένας αθλητής σχίσει τον
μεταλλικό τάπητα, και ταυτόχρονα ανάψει το σήμα στην πλευρά του αντιπάλου,
το κτύπημα πρέπει να ακυρωθεί.
ι) Στις περιπτώσεις όπου η επαλήθευση καθίσταται αδύνατη, εξ αιτίας
τυχαίου γεγονότος, το κτύπημα θεωρείται αμφισβητούμενο και ακυρώνεται.
(Πρβλ. όμως Τ.67.ε)
ια) O διαιτητής πρέπει να επιδεικνύει εξαιρετική προσοχή στα κτυπήματα που
δεν σημειώνονται, ή που σημειώνονται κατά ανώμαλο τρόπο από τη συσκευή.
Σε περίπτωση επανάληψης των ελαττωμάτων αυτών, ο διαιτητής πρέπει να
ζητήσει τη βοήθεια του παρευρισκόμενου μέλους της Eπιτροπής της S.E.M.I., ή
του ειδικού τεχνικού της υπηρεσίας, προκειμένου να επαληθεύσει αν το υλικό
ανταποκρίνεται στον Kανονισμό.
O διαιτητής πρέπει να φροντίσει ώστε να μην αλλάξει τίποτε ούτε στην
εξάρτυση των αθλητών, ούτε στο σύνολο των ηλεκτρικών συσκευών πριν από
τον έλεγχο του ειδικού.
Τ.69

O διαιτητής πρέπει επίσης να επιβλέπει την κατάσταση του μεταλλικού τάπητα.
Δεν πρέπει να επιτρέψει να διεξαχθεί ή να συνεχισθεί το match αν ο τάπητας
φέρει οπές που πιθανόν να εμποδίζουν την καταγραφή ή να προκαλούν
ατύχημα. (Oι οργανωτές πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου
να επιτρέψουν την επισκευή ή την ταχεία αντικατάσταση του μεταλλικού
τάπητα.)
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