t.120 Rikkomukset ja rangaistukset
RIKKOMUS

Tekniset määräykset

SÄÄNTÖ

Ottelijan takista selästä puuttuu nimi tai ottelijalla ei ole
kansallisuustunnuksia silloin, kun niitä vaaditaan,
0.1
henkilökohtaisissa maailmanmestaruuskilpailuissa tai
joukkueiden maailmanmestaruuskilpailuissa.

t.45.4 a), b) i ja iii

0.2 Johtavan varaliivin tai -takin selästä puuttuu nimi ja
kansallisuustunnus tai ne ovat sääntöjen vastaiset.

t.45.5

Tuomarin kutsuttua miekkailijan alueelle 10 minuuttia ennen
0.3 erän, uloslyöntiottelun tai joukkueottelun alkamiselle ilmoitettua
aikaa, miekkailija jää saapumatta paikalle.

t.86.5

0.4 Tuomarin kutsuttua miekkailijan alueelle, kutsujen välin ollessa
yksi minuutti, miekkailija jää saapumatta paikalle.

t.86.6

1. RYHMÄ
1.1 Luvaton poistuminen ottelualueelta
1.2 Vartalokontakti osuman välttämiseksi (*)
1.3 Selän kääntäminen vastustajalle (*)
Pätevän osuma-alueen peittäminen tai korvaaminen
1.4 epäpätevällä (*)
1.5 Sähkölaitteen koskettaminen, siihen tarttuminen (*)
1.6 Sivurajan ylittäminen osuman välttämiseksi
1.7 Ottelun sääntöjenvastainen keskeyttäminen
Sääntöjen vastaiset vaatteet/varusteet. Terän käyryys on yli
1.8 sallitun rajan. Ottelijalla ei ole sääntöjenmukaista
asetta/vartalojohtoa tai toista asetta/vartalojohtoa

t.18.6

1.9 Aseen suoristaminen johtavaa mattoa vasten

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

Floretilla ja kalvalla kärjen painaminen tai tukeminen johtavaan
1.10 mattoon; kärjen laahaaminen johtavaa mattoa pitkin
1.11 Aseen kontakti johtavaan liiviin tai takkiin (*)
Säilällä, osuman antaminen kilvellä (*); askel, ryntäys ja kaikki
1.12
eteneminen, jossa jalat menevät ristiin (*)
1.13 Tottelemattomuus ja ohjeiden noudattamatta jättäminen
1.14 Hiukset ovat sääntöjen vaistaisesti
Tuuppiminen, hallitsematon miekkailu (*); maskin riisuminen
1.15 ennen tuomarin HALTE –komentoa;pukeutuminen tai
varusteiden riisuminen alueella
Epänormaalit siirtymiset (*); väkivaltaiset tai kaatuen annetut
1.16 osumat (*)
1.17 Perusteeton valitus
1.18 Ottelualueelle saapuminen ilman tuomarin lupaa +

Kilpailusta poissulkeminen

1. KUTSU

2. KUTSU

1. RIKE

2. RIKE

1. RIKE

2. RIKE

3.KUTSU

POISSULKEMINEN

3. RIKE jne.

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

t.46.2/3; t.61.2
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

2. RYHMÄ
2.1 Aseettoman käden tai käsivarren käyttö (*)
Miekkailija vaatii keskeyttämistä olematta oikeasti
2.2
loukkaantunut
2.3 Tarkastusmerkin puuttuminen (*)
Ottelijan takista selästä puuttuu nimi, tai ottelijalla ei ole
kansallisuustunnuksia silloin, kun niitä vaaditaan maailman
2.4 cupin henkilökohtaisissa kilpailuissa tai alueellisissa
mestaruuskilpailuissa
2.5 Osuman antaminen tahallisesti vastustajan ulkopuolelle (*)
Väkivaltainen, vaarallinen tai kostonhimoinen liike, kokillilla tai
2.6 nupilla suoritettu isku (*)

RANGAISTUS

t.22.1
t.33.3
t.45.3.a).i
t.45.4 a), b)ii
t.53.2; t.66.2
t.87.2; t.103;
t.105.1

3. RIKE

3. RYHMÄ

1. RIKE

Kilpailijan häiritsevä käyttäytyminen alueella. Vakavimmissa
3.1 tapauksissa tuomari voi rangaista suoraan mustalla kortilla
(t.118.4)
3.2 Vilpillinen miekkailu (*)
3.3 Rikkomus mainontaa koskevia sääntöjä vastaan
Kaikki kilpailualueen lähellä järjestystä häiritsevät henkilöt.
3.4 Vakavimmissa tapauksissa tuomari voi rangaista suoraan
mustalla kortilla (t.118.4)
Lämmittely tai harjoittelu ilman asianmukaista vaatetusta tai
3.5
varustetta, jotka eivät ole FIE:n määräysten mukaisia.
3.6 Epäurheilullinen käyttäytyminen

2. RIKE

t.82.3.; t.83; t.96.2

t.87.1
Code de
Publicité
t.82.3/4/; t.83;
t.96.3; t.118.4
t.15.2
t.87.2

4.RYHMÄ

RANGAISTUKSET (Kortit)

4.1 Kilpailija on varustautunut sähköisellä yhteydenpitovälineellä.

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

Väärennetty tarkastusmerkki, sääntöjen vastaiseksi tahallisesti
t.45.3.a) iii) iv) v)
muunneltu varuste
Välineitä on muutettu niin, että ne voivat niin haluttaessa saada
4.3 sähkömerkitsijälaitteen osoittamaan osumaa tai että osuman
t.45.3 a) v)
rekisteröityminen haluttaessa estyy
4.2

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Kieltäytyminen miekkailemasta sääntöjenmukaisesti
ilmoittautunutta kilpailijaa vastaa
Urheiluhengen vastainen käyttäytyminen
Kieltäytyminen vastustajan, tuomarin ja yleisön
tervehtimisestä ennen ottelua tai ottelun päätyttyä.
Vastustajan suosiminen, yhteisestä sopimuksesta
hyötyminen
Tahallinen raakuus
Doping

t.85.1
t.87.2; t.105.1
t.87.3
t.88; t.105.1

t.105.1
t.127

MERKKIEN SELVITYKSET:
(*)

+

Rikkeen tehneen miekkailijan antama pisto hylätään
Annetaan keltainen kortti koko joukkueelle. Rangaistus on
voimassa koko joukkueottelun ajan. Jos saman
joukkueottelun aikana miekkailija tekee ryhmään yksi
kuuluvan virheen, tuomari rankaisee joka kerta punaisella
kortilla.

KELTAINEN (CARTON JAUNE)

Varoitus on voimassa ottelun ajan, mikä ilmoitetaan
KELTAISELLA kortilla. Varoituksen jälkeen kaikista
rikkomuksista seuraa PUNAINEN kortti. Jos miekkailija
syyllistyy 1. ryhmän virheeseen saatuaan PUNAISEN kortin,
saa hän uuden PUNAISEN kortin.

PUNAINEN (CARTON ROUGE)

Rangaistuspisto

MUSTA (CARTON NOIR)

Kilpailusta poissulkeminen lopun kisan ajan ja 2 seuraavaa
kuukautta aktiivisella kilpailukaudella tai tulevalla kaudella
(1.10. nuorten MM-kisat, 1.1. aikuisten MM-kisat).
Miekkailija saa MUSTAN kortin 3. ryhmän rikkeestä vasta
kun hän on syyllistynyt aikaisemmin saman ryhmän
virheeseen (josta on rangaistu PUNAISELLA kortilla)
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