ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Kεφάλαιο 1ο - AΓΩNEΣ
Ο.1
Oι επίσημοι αγώνες της Δ.O.Ξ. διοργανώνονται σύμφωνα με τους
ακόλουθους κανόνες.
Ο.2
1.
2.

Oι επίσημοι αγώνες της Δ.O.Ξ. είναι ανοικτοί στους ξιφομάχους (άτομα ή
ομάδες) των χωρών μελών της Δ.O.Ξ.
Κάθε συναγωνιζόμενος ή συμμετέχων, με οποιαδήποτε ιδιότητα, πρέπει
υποχρεωτικά να είναι κάτοχος έγκυρης διεθνούς άδειας. (Πρβλ.
Kαταστατικό Κεφάλαιο ΙΧ)

Kεφάλαιο 2ο - OPΓANA ΔIEYΘYNΣHΣ KAI EΛEΓXOY
Oργανωτική Eπιτροπή
Ο.3
H Oργανωτική Eπιτροπή είναι το σύνολο των προσώπων που έχουν
καθήκον να οργανώσουν τη διοργάνωση.
Προεδρείο της Δ.O.Ξ.
Ο.4
Στους Ολυμπιακούς αγώνες και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ΑνδρώνΓυναικών, Νέων-Νεανίδων και Cadets, το Προεδρείο της Δ.O.Ξ. ασκεί έλεγχο στις
εργασίες της Tεχνικής Διεύθυνσης που περιγράφει το άρθρο Ο.63.
Tεχνική Διεύθυνση
Ο.5
H τεχνική οργάνωση των αγώνων ανατίθεται σε Tεχνική Διεύθυνση, της
οποίας οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες αναφέρονται στον Κανονισμό. (Πρβλ.
Τ.97, Ο.56 έως Ο.62)
Ο.6

Ειδικευμένο Προσωπικό
Η Οργανωτική Επιτροπή διορίζει :

1.

Σημειωτές και χρονομέτρες
Οι διοργανωτές ορίζουν, με δική τους αποκλειστική ευθύνη, σημειωτές που
ανα- λαμβάνουν να τηρούν τα φύλλα του ομίλου, του match ή της
συνάντησης και τους πίνακες ανάρτησης και ένα χρονομέτρη που
αναλαμβάνει να ελέγχει το χρόνο διάρκειας των matches. (Πρβλ. Τ.30κ.εξ.)
Για τους τελικούς, η Τεχνική Διεύθυνση μπορεί να ορίσει έναν εκπρόσωπο ή
έναν διαιτητή, όσο το δυνατόν ουδέτερο, που αναλαμβάνει να εποπτεύει
την εργασία του χρονομέτρη, του σημειωτή και του υπευθύνου της
σήμανσης.

2.

Επόπτες των συσκευών
α)
Η Επιτροπή Οργάνωσης πρέπει να επιλέξει ειδικευμένα άτομα, τα
οποία θα παρακολουθούν προσεκτικά τη λειτουργία των συσκευών, ώστε
να είναι σε θέση να αναφέρουν στον διαιτητή ό,τι σήμα έχει καταγράψει η
συσκευή και να τον ειδοποιούν, ακόμη και κατά την διάρκεια της
αναμέτρησης, για κάθε μη φυσιολογικό φαινόμενο.
β)
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο επόπτης της συσκευής δεν
μπορεί να αγγίζει τη συσκευή. Σε σταμάτημα του αγώνα, επανοπλίζει τη
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συσκευή είτε μετά την απόφαση του διαιτητή, είτε όταν οι συναγωνιζόμενοι
ελέγχουν τα όπλα τους, αλλά ποτέ και σε καμία περίπτωση – μετά από
φάση του αγώνα από την οποία έχει καταγραφεί κτύπημα – δεν μπορεί να
ακυρώσει το κτύπημα αυτό προτού το κατακυρώσει ο διαιτητής.
3.

Ειδικοί
α)
Για κάθε διοργάνωση, η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να ορίσει
άτομα ειδικευμένα στον τομέα της ηλεκτρικής σήμανσης. Οι ειδικοί αυτοί
τελούν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Διεύθυνσης.
β)
Για κάθε ζήτημα σχετικό με την ηλεκτρική σήμανση, οι διαιτητές ή η
Τεχνική Διεύθυνση μπορούν να συμβουλεύονται τους ειδικούς, είτε χωριστά,
είτε συλλογικά.
γ)
Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής Ηλεκτρικής Σήμανσης του Υλικού
και των Εγκαταστάσεων (SEMI) είναι ex officio κατάλληλα για να
αναλάβουν το ρόλο των ειδικών.

4.

Συντηρητές
Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει, για κάθε αγώνα, να εξασφαλίσει την
παρουσία συντηρητών, ικανών να επισκευάσουν βλάβες που
παρουσιάζονται στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και ενδεχομένως στις ατομικές
ηλεκτρικές εξαρτήσεις των αθλητών.

Έλεγχος του Υλικού
Ο.7
Ο έλεγχος του υλικού της διοργάνωσης, καθώς και του εξοπλισμού των
αθλητών, πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που
αναφέρονται στο Κανονισμό Υλικού.

Kεφάλαιο 3ο - ΣYMMETOXH ΣTOYΣ AΓΩNEΣ
Ο.8
Οι δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών πρέπει να διαβιβάζονται στους
διοργανωτές από την εθνική τους ομοσπονδία (από τις Εθνικές Ολυμπιακές
Επιτροπές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες).

Kεφάλαιο 4ο - ΩPAPIO
Ο.9
1.

Tο πρόγραμμα του ωραρίου πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε κανένας
αθλητής να μην είναι υποχρεωμένος να μετέχει ουσιαστικά σε αγώνες που
διαρκούν περισσότερο από δώδεκα ώρες στις εικοσιτέσσερις. Πάντως,
κανένας όμιλος ή συνάντηση δεν μπορεί να αρχίσει μετά τα μεσάνυκτα,
ούτε όταν είναι πλέον βέβαιο ότι θα τελειώσει μετά τα μεσάνυκτα.

2.

Όποιο και αν είναι το σύστημα που υιοθετείται, οι τελικοί πρέπει να ξεκινούν
σε χρόνο, κατά τον οποίο, δεδομένων των τοπικών συνηθειών, μπορεί να
εξασφαλισθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων στα όργανα επικοινωνίας
αρκετά ενωρίς, ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευσή τους.

3.

Oι διοργανωτές πρέπει να προβλέπουν, στο πρόγραμμα του ωραρίου, ένα
διάστημα αρκετό για την πραγματοποίηση του ελέγχου του υλικού των
αθλητών, δηλαδή τουλάχιστον μία ημέρα για κάθε όπλο.

Ο.10 Η ανάρτηση του πρώτου γύρου των ατομικών και ομαδικών αγώνων για τα
Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να γίνεται το
αργότερο μέχρι τις 16:00 της παραμονής του αγώνα (πρβλ. Τ.123).
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Kεφάλαιο 5ο - ATOMIKOI AΓΩNEΣ
Ο.11

Ο.12
1.

2.

Ο.13
1.

Oι ατομικοί αγώνες μπορούν να οργανωθούν:
α)
Mε ευθύ αποκλεισμό, με το μικτό σύστημα που περιλαμβάνει έναν
προκριματικό γύρο ομίλων και προκριματικό πίνακα ευθέος αποκλεισμού.
Κατόπιν, πίνακα ευθέος αποκλεισμού των 64 αθλητών για την πρόκριση
οκτώ ή τεσσάρων αθλητών για έναν τελικό με ευθύ αποκλεισμό.
β)
Mε ευθύ αποκλεισμό, με το μικτό σύστημα που περιλαμβάνει έναν
προκριματικό γύρο ομίλων, κατόπιν πίνακα ευθέος αποκλεισμού για την
πρόκριση οκτώ ή τεσσάρων αθλητών για έναν τελικό με ευθύ αποκλεισμό.
γ)
Mε το αμιγές σύστημα του ευθέος αποκλεισμού.
(Το σύστημα αυτό, που εφαρμόζεται στους Ο.Α. αναφέρεται στο
παράρτημα)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΓΥΡΟ ΟΜΙΛΩΝ
Σε όλες τις διοργανώσεις, όπου το σύστημα των αγώνων περιλαμβάνει
έναν γύρο ομίλων, αυτοί θα αποτελούνται από 7 αθλητές -εφόσον ο
αριθμός των συμμετεχόντων διαιρείται με το 7. Στην αντίθετη περίπτωση, θα
αποτελούνται από 6 αθλητές -εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων
διαιρείται με το 6. Στις άλλες περιπτώσεις, οι όμιλοι θα αποτελούνται από 7 ή
6 αθλητές.
Στους αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου, η διοργανώτρια χώρα μπορεί να
προσθέσει τον απαραίτητο αριθμό αθλητών της ίδιας εθνικότητας, έτσι
ώστε όλοι οι όμιλοι να είναι των 7 αθλητών.
Η σύνθεση των ομίλων, εκτός από αντίθετη ρύθμιση του παρόντος
Κανονισμού, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επίσημη
κατάταξη της Δ.Ο.Ξ. και με κλήρωση μεταξύ των αθλητών αυτών που
δεν έχουν βαθμολογία.

2.

Η κατανομή των αθλητών στους ομίλους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε οι αθλητές της ίδιας εθνικότητας να τοποθετούνται κατά
το δυνατόν σε διαφορετικούς ομίλους.

3.

Η σειρά των αθλητών στο φύλλο του ομίλου καθορίζεται με κλήρωση.

4.

Οι όμιλοι πρέπει να διεξάγονται μέχρι το τελευταίο match.

Ο.14

Η σειρά των match διαδοχικά είναι η ακόλουθη:

1. Όμιλος των 7 αθλητών :

1-4
6-7
4-6
6-5

2-5
5-1
7-2
1-2

3-6
4-3
3-5
4-7

7-1
6-2
1-6

5-4
5-7
2-4

2-3
3-1
7-3

2. Όμιλος των 6 αθλητών : 1-2
2-5
5-1

4-5
1-4
3-4

2-3
5-3
6-2

5-6
1-6

3-1
4-2

6-4
3-6

Ο.15
1)
2)

Όταν ένας όμιλος περιλαμβάνει περισσότερους αθλητές από την ίδια
χώρα:
αν δεν αποτελούν την πλειοψηφία, πρέπει να παίξουν μεταξύ τους πριν
συναντήσουν αντιπάλους άλλης εθνικότητας,
αν αποτελούν πλειοψηφία, η Tεχνική Διεύθυνση μπορεί να ορίσει ειδική
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3)

4)

5)

σειρά match, αποκλίνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο από την αρχή της
§ 1), ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική κόπωση ή τα υπερβολικά μεγάλα
χρονικά κενά για τους αθλητές που αποτελούν τη μειοψηφία,
όταν υπάρχουν απάτριδες αθλητές σε έναν όμιλο, πρέπει να παίξουν
πρώτα με τους αθλητές της χώρας καταγωγής τους, αφού οι τελευταίοι
παίξουν μεταξύ τους, και, στη συνέχεια, με τους αθλητές της χώρας η
οποία τους έχει χορηγήσει την άδεια,
παράδειγμα τοποθέτησης αθλητών της ίδιας εθνικότητας σε όμιλο των 6 :
α)
Όταν ο όμιλος συγκεντρώνει μεταξύ των 6 αθλητών
● είτε 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής A,
● είτε 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής A και 2 αθλητές της ίδιας
καταγωγής B, οι αθλητές γράφονται στο φύλλο του ομίλου με τέτοιο
τρόπο ώστε να παίξουν μεταξύ τους το πρώτο τους match, η σειρά
των ′′συμβολών′′ (assauts) του ομίλου των 6 είναι αυτή που
προβλέπει το προηγούμενο άρθρο.
● είτε 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής A και 2 αθλητές της ίδιας
καταγωγής B και 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής Γ. H σειρά είναι η
ακόλουθη:
1-4 2-5 3-6 5-1 4-2 3-1 6-2 5-3
6-4 1-2 3-4 5-6 2-3 1-6 4-5
β)
Όταν ο όμιλος συγκεντρώνει μεταξύ των 6 αθλητών που
προκρίνονται
● είτε 3 αθλητές της ίδιας καταγωγής A,
● είτε 3 αθλητές της ίδιας καταγωγής A και 2 αθλητές της ίδιας
καταγωγής B,
● είτε 3 αθλητές της ίδιας καταγωγής A και 3 αθλητές της ίδιας
καταγωγής B, οι αθλητές γράφονται στο φύλλο του ομίλου με τον
ακόλουθο τρόπο:
◘
οι αθλητές της ίδιας καταγωγής A στις θέσεις 1, 2 και 3
◘
οι αθλητές της ίδιας καταγωγής B στις θέσεις 4 και 5 ή στις
θέσεις 4, 5 και 6.
γ)
Όταν ο όμιλος συγκεντρώνει μεταξύ των 6 αθλητών που
προκρίνονται, 4 αθλητές της ίδιας καταγωγής A και δύο άλλους
διαφορετικής καταγωγής, οι 4 αθλητές της ίδιας καταγωγής A
γράφονται στο φύλλο του ομίλου στις θέσεις 1, 2, 3 και 4, και η σειρά
των συμβολών του ομίλου γίνεται η ακόλουθη:
3-1 4-2 1-4 2-3 5-6 1-2 3-4 1-6
2-5 3-6 4-5 6-2 5-1 6-4 5-3
Παράδειγμα τοποθέτησης αθλητών της ίδιας εθνικότητας σε όμιλο των 7:
α)
Όταν ο όμιλος συγκεντρώνει μεταξύ των 7 αθλητών που
προκρίνονται
● είτε 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής A,
● είτε 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής A και 2 αθλητές της ίδιας
καταγωγής B,
● είτε 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής A και 2 αθλητές της ίδιας
καταγωγής B και 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής Γ, οι αθλητές της
ίδιας καταγωγής γράφονται στο φύλλο του ομίλου με τέτοιο τρόπο
ώστε να παίξουν μεταξύ τους το πρώτο τους match σύμφωνα με τη
σειρά των συμβολών που προβλέπει το προηγούμενο άρθρο για
τον όμιλο των 7.
β)
Όταν ο όμιλος συγκεντρώνει μεταξύ των 7 αθλητών
● είτε 3 αθλητές της ίδιας καταγωγής A,
● είτε 3 αθλητές της ίδιας καταγωγής A και 2 αθλητές της ίδιας
καταγωγής B,
● είτε 3 αθλητές της ίδιας καταγωγής A, 2 αθλητές της ίδιας
καταγωγής B, και 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής Γ, οι 3 αθλητές
της ίδιας καταγωγής A πρέπει να λάβουν στο φύλλο του ομίλου
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τους αριθμούς 1,2 και 3, οι 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής B τους
αριθμούς 4 και 5, οι 2 αθλητές της ίδιας καταγωγής Γ τους αριθμούς
6 και 7. H σειρά των συμβολών στον όμιλο των 7, που προβλέπει το
άρθρο Ο.14. δεν ισχύει πλέον και πρέπει να αντικατασταθεί από την
ακόλουθη:
1-2 4-5 6-7 3-1 4-7 2-3 5-1 6-2
3-4 7-5 1-6 4-2 7-3 5-6 1-4 2-7
5-3 6-4 7-1 2-5 3-6
Ο.16
1.

2.
Ο.17
1.

2.

Στην περίπτωση που ένα match, σε έναν όμιλο, διακοπεί λόγω τυχαίου
γεγονότος και η διακοπή κινδυνεύει να παραταθεί, ο διαιτητής μπορεί (με τη
συναίνεση της Tεχνικής Διεύθυνσης και ενδεχομένως της Oργανωτικής
Eπιτροπής), να τροποποιήσει τη σειρά των match, ούτως ώστε να
μπορέσει να συνεχισθεί η διεξαγωγή του αγώνα.
Ο χρόνος ανάπαυσης που μένει σε έναν αθλητή, ανάμεσα σε δύο
διαδοχικά match στη διάρκεια ενός ομίλου, είναι 3 λεπτά.
Το match των ομίλων τελειώνει :
Όταν ένας από τους δύο αθλητές επιτύχει σκορ 5 κτυπημάτων.
α)
Στην περίπτωση αυτή, το σκορ που σημειώνεται στο φύλλο του
ομίλου είναι το τελικό σκορ του match. (V5 - Dv, v είναι ο αριθμός
των κτυπημάτων που έχουν δοθεί από τον ηττημένο παίκτη.)
Στο ξίφος μονομαχίας, εάν οι δύο αθλητές φτάσουν σε σκορ 4-4,
β)
πρέπει να δώσουν ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά κτυπήματα,
μέχρι το τέλος του προβλεπόμενου χρόνου. Τη στιγμή αυτή, τα διπλά
κτυπήματα δεν υπολογίζονται. Κάθε νέο διπλό κτύπημα δεν θα
υπολογίζεται και επομένως οι αθλητές θα παραμένουν στη θέση
τους.
Όταν περάσουν 3 λεπτά κανονικού χρόνου αναμέτρησης (δεν υπάρχει
προειδοποίηση για το τελευταίο λεπτό).
α)
Εάν με τη λήξη του χρόνου, το σκορ των αθλητών που έχει
καταγραφεί έχει διαφορά τουλάχιστον ένα κτύπημα, ο αθλητής που
έχει καταφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό κτυπημάτων αναδεικνύεται
νικητής. Το αποτέλεσμα που σημειώνεται στο φύλλο του ομίλου θα
είναι το πραγματικό σκορ που επιτεύχθηκε μέσα στο match. (Vη Dv, η είναι ο αριθμός των κτυπημάτων που δόθηκαν από τον
αθλητή που νίκησε και v είναι ο αριθμός των κτυπημάτων που
δόθηκαν από τον αθλητή που ηττήθηκε.)
β)
Σε περίπτωση ισοπαλίας στο τέλος του κανονικού χρόνου και πριν
δοθεί ένα επιπλέον λεπτό, προκειμένου να αναδειχθεί ο νικητής από
το πρώτο αποφασιστικό κτύπημα, ο διαιτητής προβαίνει σε
κλήρωση για να ορίσει τον νικητή του match, εφόσον υπάρχει
ισοπαλία και μετά από το λεπτό αυτό.
Στην περίπτωση αυτή, το σκορ που σημειώνεται στο φύλλο ομίλου
γ)
είναι πάντα το πραγματικό σκορ που επιτεύχθηκε. (Vη - Dv, εάν
καταφερθεί κτύπημα μέσα στο επιπλέον λεπτό. V4 - D4 ή V3 - D3 ή
V2 - D2 ή V1 - D1 ή V0 - D0, εάν ο νικητής αναδειχθεί από κλήρωση.)

Ο.18 Πριν από την έναρξη του αγώνα, η Τεχνική Διεύθυνση καθορίζει και
ανακοινώνει τον αριθμό των αθλητών που έχουν αποκλεισθεί με τον γενικό δείκτη,
ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 20% ούτε ανώτερος του 30% του
συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων στον γύρο των ομίλων.
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Ο.19
1.
Μετά από τους ομίλους, καταρτίζεται μία μόνο γενική κατάταξη για όλους
τους συμμετέχοντες όλων των ομίλων, υπολογίζοντας διαδοχικά τους δείκτες
V/M, TD-TR και TD. (V = οι νίκες, M = τα match, TD = τα δοθέντα κτυπήματα
και TR = τα ληφθέντα κτυπήματα.)
2.
α)
β)
γ)
δ)

ε)
στ)
3.

Καταρτίζεται τότε ένας συνοπτικός πίνακας κατάταξης με τον ακόλουθο
τρόπο:
Τα αποτελέσματα που έχουν εγγραφεί στον συνοπτικό πίνακα
αθροίζονται, για τον καθορισμό των δύο απαραίτητων δεικτών.
Ο πρώτος δείκτης, που χρησιμεύει για την πρώτη κατάταξη, λαμβάνεται
διαιρώντας τον αριθμό των νικών με τον αριθμό των match, στα οποία
αγωνίστηκε. (Τύπος: V/M)
Ο ανώτερος δείκτης (μέγιστο 1) κατατάσσεται πρώτος.
Σε περίπτωση ισότητας στον πρώτο δείκτη και για να καταταγούν οι
ισόπαλοι αθλητές, δημιουργείται δεύτερος δείκτης, που λαμβάνεται από τη
διαφορά μεταξύ του συνόλου των δοθέντων και ληφθέντων κτυπημάτων.
(Τύπος: TD-TR)
Σε περίπτωση ισότητας και των δύο δεικτών V/M και TD-TR, ο αθλητής που
έχει δώσει τα περισσότερα κτυπήματα κατατάσσεται σε καλύτερη θέση.
Σε περίπτωση απόλυτης ισοπαλίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αθλητών,
η θέση τους στη σειρά του πίνακα κατάταξης ορίζεται με κλήρωση.
Σε περίπτωση απόλυτης ισοπαλίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αθλητών
για την τελευταία θέση πρόκρισης, δεν διεξάγεται επαναληπτικός αγώνας
και οι ισόπαλοι αθλητές προκρίνονται, ακόμη και αν ξεπερνούν τον
προβλεπόμενο αριθμό.

Ο.20

Εγκατάλειψη
Ο αθλητής που εγκαταλείπει ή αποκλείεται, διαγράφεται από τον όμιλο και
τα αποτελέσματά του ακυρώνονται, σαν να μην είχε συμμετάσχει.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Ο.21 Ο πίνακας ευθέος αποκλεισμού καταρτίζεται σύμφωνα με τον
επισυναπτόμενο πίνακα του παραρτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα
κατάταξης και τους ειδικούς κανόνες για κάθε αγώνα, χωρίς προστασία της
εθνικότητας.
Ο.22 Οι διοργανωτές ενός αγώνα πρέπει να κοινοποιήσουν τον πίνακα του
ευθέος αποκλεισμού, αναφέροντας την προβλεπόμενη ώρα για κάθε match, από
τον πίνακα των 64.
Ο.23
1.

Τα match του ευθέος αποκλεισμού διεξάγονται στα 15 κτυπήματα, ή
τελειώνουν όταν λήξουν οι 3 περιόδοι των 3 λεπτών, με 1 λεπτό παύσης
μεταξύ τους. Κατ΄εξαίρεση, στη σπάθη, η πρώτη περίοδος τελειώνει, είτε
με τη λήξη των 3 λεπτών είτε όταν ένας από τους αθλητές επιτύχει το σκορ
των 8 κτυπημάτων.

2.

Κατά τη διάρκεια των παύσεων του ενός λεπτού, το πρόσωπο που έχει
ορισθεί πριν το match μπορεί να παρεμβαίνει στον αθλητή του.

3.

Ένα χρονόμετρο, ενσωματωμένο στη συσκευή ηλεκτρικής
κτυπημάτων, την μπλοκάρει σε όλα τα τρίλεπτα.

Ο.24
1.

σήμανσης

Το match τελειώνει :
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◘ όταν ένας από τους δύο αθλητές επιτύχει το σκορ των 15 κτυπημάτων,
ή καλύτερα
◘ όταν περάσουν 9 λεπτά πραγματικού χρόνου αναμέτρησης.
2.

Ο αθλητής που έχει σημειώσει τον μεγαλύτερο αριθμό κτυπημάτων
ανακηρύσσεται νικητής.

3.

Σε περίπτωση ισοπαλίας στο τέλος του κανονικού χρόνου και πριν δοθεί
ένα επιπλέον λεπτό για να αναδειχθεί ο νικητής από το πρώτο
αποφασιστικό κτύπημα, ο διαιτητής θα προβεί σε κλήρωση για να ορίσει
τον νικητή του match εάν υπάρχει ισοπαλία και μετά από αυτό το λεπτό.

4.

Στην περίπτωση αυτή, το σκορ που σημειώνεται στο φύλλο αγώνα είναι
το πραγματικό σκορ.

Ο.25

Εγκατάλειψη
Όταν για οποιοδήποτε λόγο, ένας αθλητής δεν μπορεί να αγωνισθεί ή δεν
μπορεί να τελειώσει ένα match, ο αντίπαλός του ανακηρύσσεται νικητής του
match αυτού. Ο αθλητής που εγκαταλείπει δεν χάνει την θέση του στην γενική
κατάταξη της διοργάνωσης.
Ο.26
1.

Σειρά των match
Για κάθε γύρο του πίνακα (256, 128, 64, 32, 16, 8 ή 4), τα match
ορίζονται σύμφωνα με τη σειρά του πίνακα, αρχίζοντας από πάνω και
καταλήγοντας κάτω.

2.

Ο κανόνας αυτός πρέπει ομοίως να εφαρμόζεται για κάθε τεταρτημόριο
του πίνακα, όταν ο ευθύς αποκλεισμός διεξάγεται ταυτόχρονα σε 4 ή 8
πίστες.

3.

Μία παύση 10 λεπτών πρέπει πάντοτε να δίνεται μεταξύ δύο match του
ίδιου αθλητή.

Ο.27

Τελικός
Η Τεχνική Διεύθυνση ορίζει και ανακοινώνει, πριν από την έναρξη των
αγώνων, εάν ο τελικός, που θα διεξαχθεί με ευθύ αποκλεισμό, περιλαμβάνει 8 ή 4
αθλητές.
Ο.28
1.

Κατάταξη
Η γενική κατάταξη λαμβάνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
◘
1ος, ο νικητής του τελικού.
◘
2ος, ο ηττημένος του τελικού.

2.

Για τους επόμενους, όταν δεν είναι απαραίτητο να αναδειχθεί
νικητής, οι δύο ηττημένοι των ημιτελικών ισοβαθμούν στην 3η θέση.

3.

Εάν είναι απαραίτητο να αναδειχθεί νικητής, γίνεται επαναληπτικός
αγώνας ανάμεσα στους δύο ηττημένους των ημιτελικών για την
κατάταξη στην 3η και 4η θέση.

4.

Οι επόμενοι τοποθετούνται από τον γύρο του πίνακα, σύμφωνα με την
κατάταξή τους για την σύνθεση του πίνακα.

5.

Για τους αθλητές που αποκλείσθηκαν από τον γύρο των ομίλων, οι
θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με την κατάταξή τους στο γύρο αυτό και
κατατάσσονται μετά από τους αθλητές που έχουν προκριθεί για τον πίνακα
του ευθέος αποκλεισμού.
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Α.

ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΜΙΛΩΝ, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 64
ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΥΘΕΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

Ο.29 Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στους ατομικούς αγώνες των Παγκοσμίων
Πρωταθλημάτων Ανδρών-Γυναικών και στους αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου.
Ο.30 Εκτός από τις ακόλουθες ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και οι γενικοί κανόνες
για τους ομίλους και τον ευθύ αποκλεισμό που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Ο.31
1.

Οι αγώνες περιλαμβάνουν δύο φάσεις, μία προκριματική και μία άλλη
κύρια, η κάθε μία από τις οποίες διεξάγεται σε μία ημέρα αγώνων.

2.

Από τους πραγματικά παρόντες αθλητές, οι 16 καλύτεροι της
πρόσφατης επίσημης κατάταξης της Δ.Ο.Ξ. απαλλάσσονται από την
προκριματική φάση.

3.

Η επιβεβαίωση της παρουσίας των αθλητών που απαλλάσσονται γίνεται
κατά την εγγραφή όλων των αθλητών.

4.

Σε περίπτωση μη παρουσίασης ενός εγγεγραμμένου αθλητή ή ομάδας,
επιβάλλεται στην Ομοσπονδία τους, πρόστιμο 500 € / 750 CHF, που
καταβάλλεται στη Δ.Ο.Ξ., εκτός εάν η Ομοσπονδία αυτή, έχει ειδοποιήσει
τους διοργανωτές το αργότερο μέχρι την Τρίτη πριν από τους αγώνες
(μόνο για την περίοδο 2005-2006).
Σε περίπτωση μη παρουσίασης ενός εγγεγραμμένου αθλητή ή ομάδας,
επιβάλλεται στην Ομοσπονδία τους, πρόστιμο 500 € / 750 CHF, που
καταβάλλεται στη Δ.Ο.Ξ. εκτός από την περίπτωση τραυματισμού ή
ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται επαρκώς. (από την περίοδο 20062007).

5.

Σε περίπτωση ισοπαλίας στη σειρά στην επίσημη κατάταξη της Δ.Ο.Ξ.
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αθλητών για την 16η θέση των εξαιρουμένων,
πραγματοποιείται κλήρωση για να καθοριστεί ποιος από τους αθλητές
αυτούς θα επωφεληθεί από την απαλλαγή από προκριματική φάση.

Ο.32
1.

Η προκριματική φάση περιλαμβάνει έναν γύρο ομίλων, που αποκλείει με
τον γενικό δείκτη το 20 έως 30% των συμμετεχόντων στον γύρο αυτόν και
έναν προκριματικό πίνακα ευθέος αποκλεισμού.

2.

Μετά τον γύρο ομίλων, οι 16 πρώτοι αθλητές, που κατατάσσονται με τον
γενικό δείκτη (Πρβλ. Ο.19.) εξαιρούνται από τον προκριματικό πίνακα. Σε
περίπτωση ισοπαλίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αθλητών στην 16η
θέση, οι αθλητές διαχωρίζονται από την επίσημη κατάταξη της Δ.Ο.Ξ.

3.

Με τους άλλους αθλητές που προκρίνονται από τους ομίλους, καταρτίζεται
ένας προκριματικός πίνακας με το αμιγές σύστημα ευθέος αποκλεισμού,
όπου τοποθετούνται με τον γενικό δείκτη των ομίλων (κλήρωση σε
ισοψηφία του δείκτη). Ο πίνακας αυτός, πλήρης ή ατελής, ακολουθείται
έως ότου μείνουν μόνο 32 αθλητές.
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Ο.33
1.

Η κύρια φάση πραγματοποιείται σε έναν πίνακα με το αμιγές σύστημα
ευθέος αποκλεισμού, που διεξάγεται σε 4 πίστες, ένα τεταρτημόριο του
πίνακα ανά πίστα. Εν τούτοις, για λόγους που αφορούν την διοργάνωση
του αγώνα, ο πρώτος γύρος μπορεί να διεξαχθεί σε 8 πίστες.

2.

Τις θέσεις από 1 έως 16 λαμβάνουν οι αθλητές που εξαιρέθηκαν από την
προκριματική φάση αυτού του πίνακα, με κλήρωση ανά 2, σύμφωνα με τη
σειρά τους στην επίσημη κατάταξη της Δ.Ο.Ξ.

3.

Σε περίπτωση μη παρουσίασης ενός αθλητή ′′επί κεφαλής σειράς′′, ο
οποίος έχει εγγραφεί κανονικά (πρβλ. Ο.31), η θέση του στον πίνακα
παραμένει κενή και η Ομοσπονδία του είναι υποχρεωμένη να πληρώσει στη
Δ.Ο.Ξ. πρόστιμο 500 € / 750 CHF. Η ποινή αυτή δεν θα εφαρμοστεί σε
περίπτωση ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται επαρκώς.

4.

Τις θέσεις από 17 έως 32 του πίνακα αυτού λαμβάνουν οι 16 πρώτοι στο
δείκτη μετά από τον γύρο των ομίλων, οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από τον
προκριματικό πίνακα, σύμφωνα με τη σειρά του δείκτη τους (κλήρωση σε
ισοψηφία του δείκτη).

5.

Στις θέσεις από 33 έως 64 του πίνακα αυτού λαμβάνουν οι 32 αθλητές που
έχουν καταταχθεί στον προκριματικό πίνακα, σύμφωνα με τη σειρά του
δείκτη τους μετά από τον γύρο των ομίλων.

Ο.34 Δεν θα διεξάγεται match για την 3η θέση. Οι δύο ηττημένοι αθλητές των
ημιτελικών κατατάσσονται ισόπαλοι στην 3η θέση.
Β.

ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΜΙΛΩΝ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΘΕΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΕΝΑΝ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΝΕΩΝ ΚΑΙ CADETS ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΟΣΜΟΥ ΝΕΩΝ)

Ο.35 Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στους ατομικούς αγώνες των Παγκοσμίων
Πρωταθλημάτων Νέων και Cadets, καθώς και στους αγώνες του Κυπέλλου
Κόσμου Νέων.
Ο.36 Εκτός από τις ακόλουθες ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και οι γενικοί κανόνες
για τους ομίλους και τον ευθύ αποκλεισμό που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Ο.37

Οι αγώνες διεξάγονται σε μία μόνο ημέρα ανά όπλο.

Ο.38 Οι αγώνες περιλαμβάνουν έναν γύρο ομίλων, στον οποίο συμμετέχουν
όλοι οι παρόντες αθλητές και έναν πίνακα με το αμιγές σύστημα του ευθέος
αποκλεισμού.
Ο.39 Για τη σύνθεση των ομίλων στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Cadets, η
Τεχνική Διεύθυνση λαμβάνει υπ′ όψη την ακόλουθη σειρά δύναμης:
1.

Τους 8 πρώτους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Cadets του
προηγούμενου έτους.

2.

Τους 64 πρώτους της επίσημης κατάταξης Νέων της Δ.Ο.Ξ.

3.

Τους αθλητές που έχουν καταταχθεί μεταξύ της 9ης και 32ης θέσης του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Cadets του προηγούμενου έτους.
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4.

Τους αθλητές που έχουν καταταχθεί από την 65η έως την τελευταία θέση
της επίσημης κατάταξης Νέων της Δ.Ο.Ξ.

5.

Τη σειρά που έχει καθορισθεί από τις εθνικές Ομοσπονδίες.

6.

Την απόφαση της Τεχνικής Διεύθυνσης.

Ο.40
1.

2.

Όλοι οι αθλητές που έχουν προκριθεί μετά από τον γύρο των
ομίλων, τοποθετούνται σε έναν πίνακα ευθέος αποκλεισμού,
ολοκληρωμένο ή ατελή, σύμφωνα με τον δείκτη των ομίλων. Ο
πίνακας αυτός ακολουθείται πλήρως μέχρι τον τελικό.
Από τον πίνακα των 32, ο ευθύς αποκλεισμός θα διεξάγεται σε 4
κάθε τεταρτημόριο του πίνακα σε 1 πίστα.

πίστες,

Ο.41 Δεν διεξάγεται match για την 3η θέση. Οι δύο ηττημένοι αθλητές των
ημιτελικών κατατάσσονται ισόπαλοι στην 3η θέση.

Kεφάλαιο 6ο - OMAΔIKOI AΓΩNEΣ
Α.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ
(ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) - ΟΜΑΔΙΚΑ

Ο.42 Σε κάθε όπλο, οι ομάδες αποτελούνται από 3 αθλητές, με ή χωρίς
αναπληρωματικό. Μία ομάδα δεν μπορεί να ξεκινά μία συνάντηση παρά μόνο εάν
είναι πλήρης.
Ο.43
1.

Οι αγώνες διεξάγονται με το αμιγές σύστημα του ευθέος
αποκλεισμού
με έναν πίνακα ενδεχομένως ατελή (Πρβλ. Πίνακας του παραρτήματος Β).

2.

Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα (Ανδρών Γυναικών), οι ομάδες
λαμβάνουν θέσεις στον πίνακα σύμφωνα με την πρόσφατη
επίσημη ομαδική κατάταξη της Δ.Ο.Ξ. Οι ομάδες που δεν έχουν
βαθμολογία λαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις του πίνακα και
κατατάσσονται με κλήρωση.

3.

Όλες οι θέσεις μέχρι την 16η παίζονται. Από την 17η θέση, οι ομάδες
κατατάσσονται σε κάθε γύρο του πίνακα, σύμφωνα με το δείκτη εισόδου
στον πίνακα.

4.

◘ Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Νέων, οι ομάδες λαμβάνουν θέσεις
στον πίνακα σύμφωνα με τη βαθμολογία τους. Η βαθμολογία αυτή
συγκεντρώνεται από το άθροισμα των βαθμών που έχουν λάβει τα 3
καλύτερα μέλη της ομάδας στους ατομικούς αγώνες. Αντιθέτως, εάν ένας
αθλητής δεν συμμετείχε σtoυς ατομικούς αγώνες, ο αριθμός των
βαθμών που λαμβάνει ισούται με το συνολικό αριθμό των αθλητών
που βαθμολογήθηκαν στην ατομική κατάταξη νέων συν 1.
◘ Οι 4 πρώτες θέσεις παίζονται. Από την 5η θέση, οι ομάδες
κατατάσσονται σε κάθε γύρο του πίνακα, σύμφωνα με το δείκτη
εισόδου στον πίνακα.

Ο.44

Το σύστημα που εφαρμόζεται είναι το ακόλουθο:
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1.

Το σύστημα relais ισχύει για κάθε όπλο.

2.

Οι τρεις αθλητές μίας ομάδας
αντιπάλους αθλητές (9 relais).

3.

Τα match της κάθε συνάντησης διεξάγονται διαδοχικά με την
ακόλουθη σειρά:
3-6, 5-1, 2-4, 6-1, 3-4, 5-2, 1-4, 6-2, 3-5.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σειράς αυτής, εκουσίως ή ακουσίως,
όλα τα κτυπήματα που δόθηκαν μετά την τροποποίηση ακυρώνονται
και το match επαναλαμβάνεται με τη σωστή σειρά. (Πρβλ. Τ.86.).

4.

Η
θέση της κάθε ομάδας στο φύλλο της συνάντησης, αρχικά
ορίζεται με κλήρωση, ενώ η σειρά των αθλητών καθορίζεται από τους
αρχηγούς ομάδων.

5.

Τα παιχνίδια (relais) είναι των πέντε κτυπημάτων (5, 10, 15, 20, κλπ.). Ο ανώτερος χρόνος για κάθε παιχνίδι (relais ) είναι 3 λεπτά.

6.

Οι δύο πρώτοι αντίπαλοι αγωνίζονται μέχρι ο ένας από τους δύο φθάσει
το σκορ των 5 κτυπημάτων, μέσα στο ανώτατο χρονικό όριο των 3
λεπτών.
Οι δύο επόμενοι αντίπαλοι αγωνίζονται μέχρι τα 10 κτυπήματα, μέσα στο
ανώτατο χρονικό όριο των 3 λεπτών και συνεχίζουν με τα επόμενα
διαδοχικά relais των 5 κτυπημάτων, αθροιστικά.

7.

Εάν, με τη λήξη του χρόνου των 3 λεπτών, το προβλεπόμενο σκορ δεν έχει
επιτευχθεί, οι δύο επόμενοι συναγωνιζόμενοι συνεχίζουν από εκεί που
έχει σταματήσει το σκορ και αγωνίζονται μέχρι το επόμενο προβλεπόμενο
relais, μέσα στον ανώτατο χρόνο των 3 λεπτών.

8.

Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που επιτυγχάνει πρώτη το ανώτατο σκορ των
45 κτυπημάτων ή εκείνη που θα έχει επιτύχει τα περισσότερα κτυπήματα
μέχρι τη λήξη του κανονικού χρόνου.

9.

Σε περίπτωση ισοπαλίας στο τέλος του κανονικού χρόνου για το τελευταίο
relais, ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να δοθεί το πρώτο αποφασιστικό
κτύπημα από τους αθλητές του τελευταίου match μέσα στον
συμπληρωματικό χρόνο του 1 λεπτού.
Πριν ξαναρχίσει ο αγώνας, ο διαιτητής ορίζει με κλήρωση το νικητή, για την
περίπτωση ισοπαλίας και μετά τη λήξη του συμπληρωματικού χρόνου.

10.

α)
Κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης, ο αρχηγός μπορεί να ζητήσει
την αντικατάσταση ενός αθλητή από τον αναπληρωματικό αθλητή, που
έχει ορισθεί επωνύμως πριν από την έναρξη της συνάντησης. Η
αντικατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει παρά μετά το τέλος του relais. Ο
αθλητής που αντικαθίσταται δεν μπορεί πλέον να επανέλθει κατά τη
διάρκεια αυτής της συνάντησης, ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος ή
λόγω ανωτέρας βίας, για να αντικαταστήσει αθλητή που βρίσκεται στην
πίστα. Η ανακοίνωση της αλλαγής ενός μέλους της ομάδας, η οποία
πρέπει να δηλώνεται από τον διαιτητή στην Τεχνική Διεύθυνση και στον
αρχηγό της αντίπαλης ομάδας, πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη του
relais που προηγείται του επόμενου relais του αθλητή που αντικαθίσταται.

θα

αντιμετωπίσουν

τους

τρεις

β)
Εάν συμβεί ατύχημα κατά τη διάρκεια του relais που ακολουθεί την
αίτηση αλλαγής, ο αρχηγός της ομάδας μπορεί να ακυρώσει την αλλαγή
αυτή.
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γ)
Εάν ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας έχει ζητήσει και αυτός την
αλλαγή, αυτή μπορεί είτε να πραγματοποιηθεί, είτε να ακυρωθεί.
11.

α)
Όταν ένας αθλητής είναι υποχρεωμένος να αποσυρθεί κατά τη
διάρκεια ενός relais, λόγω ατυχήματος δεόντως διαπιστωμένου από τον
ιατρικό εκπρόσωπο της Δ.Ο.Ξ., ο αρχηγός της ομάδας του μπορεί να
ζητήσει την είσοδο του αναπληρωματικού για να συνεχίσει τη συνάντηση
από το σημείο όπου ο τραυματισμένος αθλητής εγκατέλειψε, ακόμη και
κατά τη διάρκεια ενός relais που άρχισε.
β)
Εν τούτοις, ένας αθλητής που αντικαθίσταται με αυτόν τον τρόπο,
δεν μπορεί να ξαναπάρει τη θέση του στην ομάδα κατά τη διάρκεια της
ίδιας συνάντησης.

12.

Εάν ένας αθλητής και ο αναπληρωματικός, εφόσον υπάρχει, αναγκαστούν
να εγκαταλείψουν τον αγώνα ή εάν ένας αθλητής αποκλεισθεί, η ομάδα
του χάνει τη συνάντηση.

13.

Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, μία ομάδα δεν τελειώσει έναν αγώνα που έχει
αρχίσει, η Τεχνική Διεύθυνση ακολουθεί τους κανόνες των ατομικών
αγώνων, όπου κάθε ομάδα θεωρείται συνολικά σαν ένας
συναγωνιζόμενος.

14.

Όταν μία ομάδα δηλώνει αποχή, θεωρείται:
α) ότι δεν έχει τελειώσει τον αγώνα που άρχισε, αν έχει ήδη αγωνισθεί με
άλλη ομάδα (Πρβλ. Ο.25), ή
β) ότι δεν παρουσιάστηκε καθόλου στον αγώνα, εάν πρόκειται για την
πρώτη της συνάντηση.

Β.
ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ο.45 Εκτός από τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες, οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα
με τους κανόνες που προβλέπονται για τους ομαδικούς αγώνες των Παγκοσμίων
Πρωταθλημάτων Ανδρών-Γυναικών.
Ο.46
1.

2.

Ο.47
1.

2.

Για όλες τις θέσεις μέχρι και τη 16η διεξάγονται συναντήσεις. Από τη 17η
θέση, οι ομάδες κατατάσσονται, σε κάθε γύρο του πίνακα, από την
κατάταξη εισόδου τους στον πίνακα.
Εάν μια ομάδα δεν αρχίσει μία συνάντηση, αποκλείεται από τους αγώνες
και συνεπώς δεν λαμβάνει βαθμούς στα ομαδικά του Κυπέλλου Κόσμου,
εκτός από την περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας που διαπιστώνεται
δεόντως από ιατρό.
Οι 4 πρώτες ομάδες λαμβάνουν τις θέσεις τους στον πίνακα του ευθέος
αποκλεισμού σύμφωνα με την πρόσφατη επίσημη ομαδική κατάταξη της
Δ.Ο.Ξ. (πρβλ. Ο.86) : οι θέσεις των υπόλοιπων βαθμολογούμενων ομάδων
ορίζονται με κλήρωση ανά 2. Οι ομάδες που δεν έχουν βαθμολογία
λαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις του πίνακα και κατατάσσονται με
κλήρωση.
Ο πίνακας καταρτίζεται, με βάση την κατάταξη των ομάδων που είναι
παρούσες, την προηγουμένη των αγώνων στις 18:00.
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Kεφάλαιο 7ο
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ AΓΩNΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Ξ.
Α.
Ο.48
1.

ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Πρόγραμμα αγώνων
Το πρόγραμμα των αγώνων ξιφασκίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες
περιλαμβάνει επί του παρόντος 10 αγωνίσματα. Οποιαδήποτε αλλαγή στον
αριθμό των αγωνισμάτων πρέπει να εγκρίνεται από το Συνέδριο.

2.

Το πρόγραμμα των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων περιλαμβάνει 12
αγωνίσματα, 6 ατομικά και 6 ομαδικά (Ξ.Α. Ανδρών, Ξ.Α. Γυναικών, Ξ.Μ.
Ανδρών, Ξ.Μ. Γυναικών, Σπάθη Ανδρών και Σπάθη Γυναικών).

3.

Το πρόγραμμα των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Νέων/Νεανίδων και
Cadets περιλαμβάνει 12 ατομικά αγωνίσματα (6 Νέων και 6 Cadets) και 6
ομαδικά αγωνίσματα Νέων/Νεανίδων (Ξ.Α. Νέων, Ξ.Α. Νεανίδων, Ξ.Μ.
Νέων, Ξ.Μ. Νεανίδων, Σπάθη Νέων και Σπάθη Νεανίδων), αρχίζοντας από
τους αγώνες Cadets, στη συνέχεια με τους ατομικούς αγώνες ΝέωνΝεανίδων και τέλος τους ομαδικούς αγώνες Νέων-Νεανίδων.

4.

Οι διοργανωτές πρέπει να υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της
Δ.Ο.Ξ. τη σειρά των αγώνων προς έγκριση.
ΧΩΡΟΙ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΙΚΟ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο.49 Η διοργανώτρια Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπ′ όψη της, τις υποδείξεις
της ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων για την οργάνωση του κάθε τύπου αγώνα.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ
Επίσημη Πρόσκληση
Ο.50
1.

Για όλους τους επίσημους αγώνες της Δ.Ο.Ξ., με εξαίρεση τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, η επίσημη πρόσκληση είναι η επιστολή με την
οποία η διοργανώτρια Ομοσπονδία προσκαλεί την κάθε Ομοσπονδίαμέλος της Δ.Ο.Ξ. για να λάβει μέρος στο Πρωτάθλημα.

2.

Για τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, η πρόσκληση αυτή πρέπει να
απευθύνεται προς όλες τις Ομοσπονδίες-μέλη χωρίς εξαίρεση,
τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τους αγώνες.

3.

Για τα Κύπελλα Κόσμου, τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τον ή τους
αγώνες.

Η Εισαγωγή Προγράμματος
Ο.51 Ταυτόχρονα με την επίσημη πρόσκληση, πρέπει να σταλεί στις
Ομοσπονδίες-μέλη ένα φυλλάδιο ′′εισαγωγής προγράμματος′′ των αγώνων, που
πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες τουλάχιστον:
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α)
β)

το επίσημο όνομα της Επιτροπής Διοργάνωσης, την ταχυδρομική
διεύθυνση, την τηλεγραφική διεύθυνση και τους αριθμούς τηλεφώνου και
φαξ.
το σχέδιο του προγράμματος.

γ)

τις συνθήκες οργάνωσης.

δ)

πληροφορίες για τα μέσα μεταφοράς, άδειες εισόδου, τελωνείου, κλπ.

ε)

πληροφορίες για τα ξενοδοχεία, τις τιμές τους, την τοποθεσία τους σε
σχέση με τη διοργάνωση, κλπ.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
Το έντυπο αποστέλλεται σε όλες τις Ομοσπονδίες ταυτόχρονα με την
επίσημη πρόσκληση. Οι Ομοσπονδίες δεσμεύονται να δηλώσουν την πρόθεσή
τους να λάβουν μέρος στα Πρωταθλήματα τρεις μήνες πριν από την έναρξη των
αγώνων.
Ο.52

Ο.53
1.

Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων.
Οι Ομοσπονδίες θα λάβουν από την Επιτροπή Διοργάνωσης, τρεις
μήνες πριν από την έναρξη των αγώνων, ένα δεύτερο έντυπο δήλωσης
αριθμητικής συμμετοχής. Είναι υποχρεωμένες να
δηλώσουν τον αριθμό
τον αθλητών και των ομάδων που
συμμετέχουν σε κάθε αγώνα του
προγράμματος δύο μήνες πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα.
Καμμία πρόσθετη συμμετοχή αθλητών δε θα γίνεται δεκτή μετά από την
ημερομηνία αυτή.

2.

Οι ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής αθλητών και ομάδων
διεκπεραιώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Ο.Ξ. Αυτή η ονομαστική
δήλωση συμμετοχής των αθλητών και κάθε ενδεχόμενου
αντικαταστάτη
καθώς και η δήλωση συμμετοχής των ομάδων, πρέπει να
πραγματοποιούνται το αργότερο 15 ημέρες πριν από των πρώτο αγώνα
του Πρωταθλήματος.

3.

Μετά τη λήξη του ορίου της ημερομηνίας αυτής η οποία αναφέρεται
στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ξ., καμμία πρόσθετη συμμετοχή ή απόσυρση
ονόματος δε γίνεται δεκτή.
Αλλαγή ονόματος μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή
τραυματισμού, το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη του κάθε
αγώνα.

Ο.54

Ονομαστικές δηλώσεις συμμετοχής στους αγώνες του Κυπέλλου
Κόσμου
Για τους αγώνες Grand Prix και τα ομαδικά :

1.

α)
Η ονομαστική δήλωση συμμετοχής των αθλητών και κάθε
ενδεχόμενου αντικαταστάτη και η δήλωση συμμετοχής των ομάδων,
πρέπει να διεκπεραιώνονται στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ξ. το αργότερο 15
ημέρες πριν από τον αγώνα.
β)
Μετά τη λήξη του ορίου της ημερομηνίας αυτής η οποία
αναφέρεται
στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ξ., δε γίνεται δεκτή καμμία
πρόσθετη συμμετοχή ή
απόσυρση
ονόματος,
εκτός
από
την
περίπτωση τραυματισμού ή ανωτέρας
βίας
δεόντως
αιτιολογημένης. Εντούτοις, ένας αθλητής
μπορεί να αντικατασταθεί
από άλλον μέχρι πριν από την ημέρα Τρίτη που
προηγείται
των
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αγώνων. Για να γίνει αυτό, οι εθνικές ομοσπονδίες πρέπει να
στείλουν
γραπτώς
(με
φαξ
ή
e-mail)
στη
Δ.Ο.Ξ. αίτηση
αντικατάστασης
του
αθλητή.
Σε
περίπτωση
τραυματισμού
ή
ανωτέρας
βίας, εφαρμόζονται οι κανονισμοί που προβλέπονται για τα
Παγκόσμια
Πρωταθλήματα.
γ)
Για τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων, τα ονόματα των
αθλητών που συνθέτουν την ομάδα μπορούν να τροποποιηθούν, στους
διοργανωτές, μέχρι την προηγούμενη των αγώνων, και ώρα 12:00.
δ)
Η επιβεβαίωση της παρουσίας των αθλητών πραγματοποιείται με
την εγγραφή των αθλητών και των ομάδων.
ε)
Σε περίπτωση μη παρουσίασης ενός εγγεγραμμένου αθλητή ή
ομάδας, επιβάλλεται στην Ομοσπονδία τους, πρόστιμο 500 € / 750 CHF, το
οποίο καταβάλλεται στη Δ.Ο.Ξ., εκτός από την περίπτωση τραυματισμού ή
ανωτέρας βίας δεόντως αιτιολογημένων.
στ)
Για τους αγώνες Grand Prix και τα ομαδικά, εφόσον οι διαιτητές
ορίζονται από τη Δ.Ο.Ξ., οι ομοσπονδίες δεν υποχρεούνται να παρέχουν
διαιτητές.
2.

Για άλλους αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου
Μόνο για την περίοδο 2005-2006, αφού ο κανόνας θα τροποποιηθεί την
περίοδο 2006-2007, συστήνεται στις ομοσπονδίες να αποστέλλουν τις
δηλώσεις συμμετοχής τους, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την
ημερομηνία του αγώνα.
α)
Η ονομαστική δήλωση συμμετοχής των αθλητών πρέπει να
αποστέλλεται στους διοργανωτές το αργότερο μέχρι την Τρίτη τα
μεσάνυχτα, (τοπική ώρα) της Τρίτης πριν από τους αγώνες που διεξάγονται
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Το όνομα του αρχηγού αποστολής πρέπει
να αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, καθώς και το όνομα και η κατηγορία
των διαιτητών που λαμβάνουν μέρος.
β)
Εν τούτοις, μέχρι την ημέρα Τρίτη πριν από τον αγώνα :
- ένας αθλητής μπορεί να αντικατασταθεί από έναν άλλο. Για να γίνει
αυτό, οι εθνικές ομοσπονδίες πρέπει να αποστείλουν γραπτώς στη
Δ.Ο.Ξ. (με φαξ ή με e-mail) το αίτημα αντικατάστασης του αθλητή.
- ένας ή περισσότεροι αθλητές μπορούν να προστεθούν, κατόπιν
πληρωμής στη Δ.Ο.Ξ. ποσού 150 € ανά αθλητή. Για να γίνει αυτό, οι
εθνικές ομοσπονδίες πρέπει να αποστείλουν γραπτώς στη Δ.Ο.Ξ. (με φαξ
ή με e- mail) το αίτημα για την προσθήκη του αθλητή, με το αντίγραφο του
αντίστοιχου τραπεζικού εμβάσματος.
Ηλικία των συμμετεχόντων

Ο.55
1.

2.

Με εξαίρεση τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Νέων και Cadets και τους
αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου Νέων, δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας
των συμμετεχόντων.
Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει σε επίσημο αγώνα της Δ.Ο.Ξ., σε
οποιοδήποτε όπλο, εάν δεν έχει ηλικία 13 ετών τουλάχιστον την 1η
Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διεξάγεται ο αγώνας.
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Τεχνική ηγεσία σημαντικών αγώνων
Ο.56 Εκτός από τις ιδιαίτερες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι άλλοι επίσημοι
εκπρόσωποι, η τεχνική ηγεσία σημαντικών αγώνων ανατίθεται στην Τεχνική
Διεύθυνση, της οποίας η σύνθεση και ο ορισμός των μελών πρέπει να σέβεται
τους ιδιαίτερους για κάθε αγώνα κανόνες.
Διορισμός
Ο.57
1.

Η Τεχνική Διεύθυνση για τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα
α)
Η Τεχνική Διεύθυνση στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τους
Ολυμπιακούς Αγώνες απαρτίζεται από 6 μέλη, διαφορετικών εθνικοτήτων,
εκ των οποίων ένα μέλος προέρχεται από τη διοργανώτρια χώρα.
β)
Η Τεχνική Διεύθυνση αποτελείται από άτομα που συνηθίζουν να
διοργανώνουν αγώνες. Καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της
Δ.Ο.Ξ.
γ)
Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Διεύθυνσης ορίζεται συνεπώς, μεταξύ
των μελών της από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ.
δ)
Κατά την περίπτωση κατανομής των ψήφων, η ψήφος του
Προέδρου της Τεχνικής Διεύθυνσης είναι η βαρύνουσα.

2.

Ο.58
1.

Για τους αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου, οι Τεχνικές Διευθύνσεις ορίζονται
από τις Οργανωτικές Επιτροπές, σύμφωνα με τους κανόνες που
καθορίζονται στο ακόλουθο άρθρο Ο.78.
Δικαιοδοσία
Η Τεχνική Διεύθυνση έχει στη δικαιοδοσία της την αυστηρή αλλά πλήρη
οργάνωση των αγώνων και την υποχρέωση να γίνεται σεβαστός ο
κανονισμός τον οποίο δεν μπορεί να παραβένει ούτε και η ίδια, παρά μόνο
στην περίπτωση που η εφαρμογή του καθίσταται απολύτως αδύνατη.

2.

Η Τεχνική Διεύθυνση αναλαμβάνει, από τεχνικής άποψης, την
οργάνωση των αγώνων και την επίβλεψη της άψογης διοργάνωσής
τους.

3.

Συνεπώς:
α) ελέγχει τις τεχνικές εγκαταστάσεις,
β) ελέγχει τις δηλώσεις συμμετοχής,
γ) καταρτίζει τα φύλλα του ομίλου και τους πίνακες ευθέος αποκλεισμού,
σύμφωνα με τον κανονισμό των ατομικών και ομαδικών αγώνων,
δ) ορίζει τους διαιτητές κατόπιν προτάσεως των εκπροσώπων
διαιτησίας καθώς και τις πίστες,
ε) επιβλέπει την έναρξη και τη διεξαγωγή του αγώνα πάνω στην κάθε
πίστα,
στ) μελετά τις ενστάσεις και παρέχει λύσεις,
ζ) ελέγχει τα αποτελέσματα, βοηθούμενη από την Οργανωτική
Επιτροπή.
η) προετοιμάζει τους επόμενους αγώνες επαρκώς, προκειμένου να
ειδοποιηθούν οι αθλητές, οι υπεύθυνοι και οι διαιτητές.
θ) επιβλέπει την μετάδοση των αποτελεσμάτων.

4.

Εξάλλου, η Τεχνική Διεύθυνση είναι ένα πειθαρχικό όργανο κρίσης στους
αγώνες, οι αρμοδιότητες της οποίας αναγράφονται στο άρθρο Τ.97.
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Λειτουργία
Ο.59 Τα μέλη της Τεχνικής Διεύθυνσης δεν μπορούν να συνδυάζουν τις
αρμοδιότητές τους με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα κατά την διοργάνωση,
όπως του αρχηγού της ομάδας, του επίσημου αντιπροσώπου της εθνικής τους
ομοσπονδίας, του διαιτητή, του αθλητή κλπ. (εκτός από τους αγώνες του
Κυπέλλου Κόσμου).
Ο.60
1.

2.

Η Τεχνική Διεύθυνση πρέπει πάντοτε να είναι παρούσα από την έναρξη έως
το τέλος ενός αγώνα για να μπορέσει να δώσει λύση σε μία τυχαία
περίπτωση που μπορεί να παρουσιαστεί και από την οποία μπορεί να
εξαρτάται η καλή συνέχιση των αγώνων.
Όλες
οι
αποφάσεις
της
Τεχνικής
Διεύθυνσης
πρέπει
να
τοιχοκολλούνται εμφανώς εκ των προτέρων σε πίνακα καλά ορατό, ώστε
να μπορούν να τον συμβουλευτούν οι αθλητές και οι ιθύνοντες. Αυτοί οι
τελευταίοι γενικώς ειδοποιούνται από τον αρχηγό αποστολής τους ή τον
αρχηγό ομάδος και δεν μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά μιας
αλλαγής ωραρίου ή οποιουδήποτε άλλου θέματος, του οποίου η
επικόλληση έγινε μέσα σε θεμιτό χρόνο.

Ο.61 Για τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τους Ολυμπιακούς αγώνες, η Τεχνική
Διεύθυνση πρέπει να συνέρχεται 24 ώρες τουλάχιστον πριν από τον πρώτο
αγώνα για να συνθέσει τον πρώτο γύρο του πρώτου αγώνα.
Ο.62 Για τα θέματα δικαίου, ο ή οι εκπρόσωποι της διαιτησίας είναι οι μόνοι
αρμόδιοι για να κρίνουν την εγκυρότητα της απόφασης ενός διαιτητή. Στους
αγώνες εκείνους που δεν υπάρχει εκπρόσωπος διαιτησίας, αυτή την αρμοδιότητα
έχει ο παρατηρητής, ο οποίος οφείλει να ρυθμίζει όλες τις διαφορές κατά τη
διάρκεια των αγώνων Α Κατηγορίας και Grand Prix.
Ο παρατηρητής είναι εκείνος που πρέπει να ρυθμίζει όλες τις διαφορές που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια των αγώνων Α Κατ. και τα Grand Prix.
Βαρύνει όμως το Προεδρείο της Δ.Ο.Ξ. ή έναν από τους διορισμένους
εκπροσώπους της, να ρυθμίζουν τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια
των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων.
Έλεγχος της Δ.Ο.Ξ.
Ο.63 Με σκοπό την εξασφάλιση της τήρησης των Κανονισμών, ο Πρόεδρος ή
τα μέλη του Προεδρείου της Δ.Ο.Ξ. έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις
συνεδριάσεις – συζητήσεις της Τεχνικής Διεύθυνσης, για τις οποίες πρέπει
υποχρεωτικά να έχουν ειδοποιηθεί από αυτήν.
Έλεγχος Ντόπινγκ
Ο.64 Σε όλους τους επίσημους αγώνες της Δ.Ο.Ξ., πρέπει να πραγματοποιείται
έλεγχος ντόπινγκ σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων Τ.127 και τον
Κανονισμό Αντιντόπινγκ της Δ.Ο.Ξ. Μπορεί να αρχίζει με την έναρξη των αγώνων
και αφορά τους αθλητές με αυτούς που έχουν τελειώσει τον αγώνα.
Β.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Eτήσιο πρωτάθλημα
Δηλώσεις συμμετοχής
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Ο.65
1.

2.

Ο.66
1.

Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, οι δηλώσεις συμμετοχής περιορίζονται
στους 4 αθλητές ανά όπλο και ανά χώρα για τους ατομικούς αγώνες και
στη 1 ομάδα ανά όπλο και ανά χώρα για τους ομαδικούς αγώνες.
Ο αριθμός των ομάδων που προκρίνονται περιορίζεται στις 16,
σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη της Δ.Ο.Ξ., συν 16 ομάδες που
κατανέμονται από τις διάφορες ζώνες σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη
της Δ.Ο.Ξ. ως ακολούθως : 6 από την Ευρώπη, 4 από την Αμερική, 4 από
την Ασία /Ωκεανία και 2 από την Αφρική.
Η διοργανώτρια χώρα, εάν δεν έχει προκριθεί η ομάδα της, θα λάβει
αυτομάτως μια θέση μεταξύ των 16 ομάδων που κατανεμήθηκαν από τις
διάφορες ζώνες.
Σε περίπτωση μη συμμετοχής μιας ομάδας, η επόμενη στην κατάταξη
ομάδα προκρίνεται. Εφαρμογή την περίοδο 2006-2007.
Διαιτησία
Η διαιτησία στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα εξασφαλίζεται από τους
διαιτητές που επιλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ., κατόπιν
προτάσεως της Επιτροπής Διαιτησίας.

2.

Τα έξοδα που αφορούν την παραμονή και το ταξίδι των διαιτητών
καλύπτονται από την Οργανωτική Επιτροπή η οποία σε αντιστάθμισμα
εισπράτει το σύνολο των δικαιωμάτων συμμετοχής.

3.

Οι διαιτητές πρέπει υποχρεωτικά να παραβρίσκονται στη συνάντηση
διαιτησίας που λαμβάνει χώρα την προηγουμένη του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος.

Ο.67
1.

2.

Πρόσκληση των διεθνών παραγόντων
Κάθε πρόταση υποψηφιότητας για τη διοργάνωση Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος πρέπει να αποτελεί αντικείμενο επί τόπου μελέτης μιας
αποστολής ad hoc που ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, κατόπιν
προσκλήσεως της υποψήφιας ομοσπονδίας.
Η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα εισπράξει το σύνολο των
δικαιωμάτων συμμετοχής των συμμετεχόντων αποστολών, έχει την
υποχρέωση να προσκαλέσει με δικά της έξοδα (ταξίδι αναχώρησης επιστροφής με αεροπλάνο, σε θέση τουριστική, διαμονή, διατροφή και
ημερήσιες αποζημιώσεις) τους παρακάτω διεθνείς παράγοντες:
α)
Τον Πρόεδρο της Δ.Ο.Ξ. ή τον εκπρόσωπό του, ο οποίος
προεδρεύει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και πρέπει κυρίως να ελέγχει
την καλή λειτουργία της Τεχνικής Διεύθυνσης.
β)
Τον Υπεύθυνο Πρωτοκόλλου (Chef du Protocole), ο οποίος
ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ο.Ξ.
γ)
Τα έξι μέλη της Τεχνικής Διεύθυνσης, εκ των οποίων το ένα είναι της
διοργανώτριας χώρας, τα οποία ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή
της Δ.Ο.Ξ.
δ)
Τα τρία μέλη της Επιτροπής SEMI, τα οποία ορίζονται από την
Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ.
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ε)
Τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας (εκ των οποίων έναν
επικεφαλής) που ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ.
στ)
Τα δύο μέλη της Ιατρικής Επιτροπής που ορίζονται από την
Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ.
ζ)
Τους διαιτητές που ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή
(μέγιστος αριθμός 34)
Γ.
Ο.68
1.

2.

Ο.69
1.

2.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι τοπικοί αγώνες που αναγνωρίζονται από την Δ.Ο.Ξ. είναι οι ίδιοι με
αυτούς αναγνωρίζονται από την Δ.Ο.Ε. από τότε που η ξιφασκία
εμφανίζεται στο αθλητικό τους πρόγραμμα (για παράδειγμα οι
Μεσογειακοί Αγώνες, οι Παναμερικανικοί Αγώνες, οι Αγώνες Κεντρικής
Αμερικής και Καραϊβικής, οι Ασιατικοί Αγώνες, κλπ.) καθώς και οι Αγώνες
του Commonwealth.
Οι κανόνες της Δ.Ο.Ξ. πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις
που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς των τοπικών αγώνων που
υιοθετούνται από την Δ.Ο.Ε.
Ο Τεχνικός Εκπρόσωπος της Δ.Ο.Ξ.
Ο Τεχνικός Εκπρόσωπος της Δ.Ο.Ξ., ο οποίος την εκπροσωπεί,
σύμφωνα με τον ολυμπιακό κανονισμό για τους τοπικούς αγώνες,
ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ο.Ξ., κατόπιν συστάσεως της
Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με κριτήρια αναγνωρισμένων
τεχνικών ικανοτήτων.
Τα έξοδα του εκπροσώπου αυτού (μεταφορά με αεροπλάνο σε θέση
τουριστική, διαμονή και διατροφή) καλύπτονται από την Οργανωτική
Επιτροπή.
Επίσημοι Τεχνικοί και Διαιτητές

Ο.70 Ο ολυμπιακός κανονισμός για τους τοπικούς αγώνες δέχεται ότι τον
έλεγχο
όλων
των
τεχνικών
διοργανώσεων
των
Αγώνων
αυτών,
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού διαιτητών και επισήμων, πρέπει να
αναλαμβάνουν οι διεθνείς ομοσπονδίες. Η διοργανώτρια επιτροπή πρέπει να
καλύπτει τα έξοδα (μεταφορά με αεροπλάνο σε θέση τουριστική, διαμονή και
διατροφή) των παρακάτω επισήμων:
1)
Τεχνική Διεύθυνση
2 μέλη χωρών του εξωτερικού, εάν η Τεχνική Διεύθυνση περιλαμβάνει 3
μέλη και 5 μέλη χωρών του εξωτερικού, εάν ο αριθμός είναι 6. Η Τεχνική
Διεύθυνση ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ.,
συμβουλευόμενη τη Διοργανώτρια Επιτροπή.
2)
Έλεγχος Υλικού
1 ή 2 εκπροσώπους της Επιτροπής SEMI της Δ.Ο.Ξ., σύμφωνα με τη
σπουδαιότητα των αγώνων ξιφασκίας για τους αγώνες αυτούς. Οι
εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ.,
συμβουλευόμενη τη Διοργανώτρια Επιτροπή.
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3)
Εκπρόσωπος Διαιτησίας
1 εκπρόσωπο της Επιτροπής Διαιτησίας της Δ.Ο.Ξ., ο οποίος ορίζεται από
την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ., συμβουλευόμενη τη Διοργανώτρια
Επιτροπή.
4)
Ουδέτεροι Διαιτητές
2 ή 3 διεθνείς διαιτητές, σύμφωνα με τη σπουδαιότητα των αγώνων, που
προέρχονται από χώρες εκτός της περιοχής των Αγώνων, οι οποίοι
ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ., συμβουλευόμενη τη
Διοργανώτρια Επιτροπή.
Δ.

Ο.71
1.
2.

Ο.72
1.

2.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ CADETS
Eτήσια Πρωταθλήματα
Δηλώσεις συμμετοχής
Τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Νέων και Cadets είναι ανοιχτά σε όλες τις
ομοσπονδίες μέλη της Δ.Ο.Ξ.
Οι δηλώσεις συμμετοχής περιορίζονται στους τρεις αθλητές της ίδιας
εθνικότητας για κάθε ατομικό αγώνισμα και σε μία ομάδα για κάθε ομαδικό
αγώνισμα.
Ηλικία συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, ατομικά και ομαδικά,
πρέπει να έχουν ηλικία μικρότερη των 20 ετών την 1η Ιανουαρίου του έτους
κατά το οποίο διεξάγεται αυτό.
Οι συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cadets πρέπει να έχουν
ηλικία μικρότερη των 17 ετών την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο
διεξάγεται αυτό.
Διαιτησία

Ο.73
1.

Η διαιτησία στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα εξασφαλίζεται από τους
διαιτητές που επιλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ., κατόπιν
προτάσεως της Επιτροπής Διαιτησίας.

2.

Τα έξοδα που αφορούν την παραμονή και το ταξίδι των διαιτητών
καλύπτονται από την Οργανωτική Επιτροπή η οποία σε αντιστάθμισμα
εισπράτει το σύνολο των δικαιωμάτων συμμετοχής.

3.

Οι διαιτητές πρέπει υποχρεωτικά να παραβρίσκονται στη συνάντηση
διαιτησίας που λαμβάνει χώρα την προηγουμένη του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος.

Πρόσκληση των διεθνών παραγόντων
Ο.74 Η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα εισπράξει το σύνολο των δικαιωμάτων
συμμετοχής των συμμετεχόντων αποστολών, έχει την υποχρέωση να προσκαλέσει
με δικά της έξοδα (ταξίδι αναχώρησης - επιστροφής με αεροπλάνο, σε θέση
τουριστική, διαμονή, διατροφή και ημερήσιες αποζημιώσεις) τους διεθνείς
παράγοντες, όπως προβλέπεται στους προαναφερόμενους για τα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα κανόνες (πρβλ. Ο.67).
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Ε.

ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Γενικότητες
Ο.75 Η επωνυμία ′′αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου′′ εφαρμόζεται στους
ακόλουθους αγώνες:
►
τους ατομικούς αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου Ανδρών/Γυναικών
και τα Grand Prix,
►
τους αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου Νέων/ Νεανίδων και
►
τους αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου στα ομαδικά.
Κριτήρια
Ο.76 Αποδοχή
Ένας ατομικός αγώνας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ή να διατηρηθεί στο
Κύπελλο Κόσμου παρά μόνο εάν ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια:
1.

Συμμετοχή αθλητών από:
◘
τουλάχιστον 8 χώρες, για τους αγώνες Ανδρών-Γυναικών στην
Ευρώπη,
◘
τουλάχιστον 5 χώρες, για τους αγώνες Ανδρών-Γυναικών εκτός
Ευρώπης και
◘
τουλάχιστον 5 χώρες, για τους αγώνες Νέων.

2.

Ελάχιστη συμμετοχή από:
◘
10 αθλητές που εμπεριέχονται στους 32 πρώτους της επίσημης
κατάταξης Ανδρών-Γυναικών της Δ.Ο.Ξ.,
εκπροσωπώντας 5
τουλάχιστον διαφορετικές χώρες, για τους ατομικούς αγώνες
Ανδρών στην Ευρώπη (καμία υποχρέωση για τους αγώνες εκτός
Ευρώπης).

3.

Παρουσία τουλάχιστον 4 διαιτητών A ή B κατηγορίας της Δ.Ο.Ξ.,
διαφορετικών εθνικοτήτων.

4.

Πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού της Δ.Ο.Ξ., καθώς και της Ειδικής
Συγγραφής εξόδων του αναφερόμενου αγώνα. Οι διοργανωτές έχουν
υποχρέωση να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά μηχανήματα καταγραφής
χτυπημάτων, το πρωτότυπο των οποίων είναι εγκεκριμένο από τη SEMI.

5.

Διεξαγωγή των τελικών (4 ή 8) σε μία αίθουσα που περιλαμβάνει κάποιο
χώρο για το κοινό.

6.

Αριθμό πιστών επαρκή ώστε να επιτρέπει τη διεξαγωγή γύρο ομίλων σε 2
σειρές μάξιμουμ.

7.

Κατά την διάρκεια των τελικών, οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να
τοποθετήσουν πάνω στις πίστες πανώ, τα οποία να δηλώνουν το όνομα
και την εθνικότητα των αθλητών.

8.

Για την απονομή των επάθλων πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες του
πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Ξ. (Πρβλ. Διοικητικός κανονισμός).

9.

Υποχρεωτική παρουσία ενός ιατρού στο χώρο των αγώνων καθ′ όλη τη
διάρκειά τους.

10.

Υποχρεωτικός έλεγχος ντόπινγκ σύμφωνα με τον Κανονισμό (Πρβλ. Τ.127.
και Κανονισμός Αντιντόπινγκ).
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Ο.77
1.

Παρατηρητής
Οι διοργανωτές των αγώνων του Κυπέλλου Κόσμου -ατομικών και
ομαδικών, ανδρών και νέων- πρέπει να εξασφαλίσουν την παρουσία ενός
παρατηρητή της Δ.Ο.Ξ., διαφορετικής εθνικότητας από αυτή της
διοργανώτριας χώρας, ο ρόλος του οποίου είναι να πιστοποιεί ότι ο
αγώνας πληρεί σωστά τα κριτήρια του Κυπέλλου Κόσμου.

2.

Το ταξίδι, η διαμονή και η διατροφή του παρατηρητή, σύμφωνα με τον
ισχύοντα κανόνα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ο.Ξ. που ανανεώνεται
περιοδικά, καλύπτονται από τον διοργανωτή.

3.

Ο παρατηρητής αυτός, μέλος μίας επιτροπής της Δ.Ο.Ξ. ή της Εκτελεστικής
Επιτροπής, ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ. κατόπιν
προτάσεως του Προεδρείου της Δ.Ο.Ξ.
Τεχνική Διεύθυνση

Ο.78
1.
2.

Η Τεχνική Διεύθυνση αποτελείται από 3 άτομα της διοργανώτριας χώρας ή
προσκαλούμενα από αυτήν.
Για τους αγώνες Grand Prix, ένα από τα 3 μέλη της Τεχνικής Διεύθυνσης
ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ., λαμβάνοντας υπόψη το
κριτήριο της κοντινής πρόσβασης. Εάν η διοργανώτρια χώρα έχει το
κατάλληλο άτομο, η Δ.Ο.Ξ. ορίζει το άτομο αυτό. (Εφαρμογή την περίοδο
2006-2007).
Συμμετοχή

Ο.79
1.

Την περίοδο 2005-2006, για τους ατομικούς αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου
στην Ευρώπη, για κάθε όπλο, οι ξένες ομοσπονδίες μπορούν να
δηλώσουν 8 αθλητές συν ένα αριθμό ίσο με αυτόν των εγχώριων αθλητών
τους που εμφανίζονται στους 32 πρώτους του προηγούμενου Κυπέλλου
Κόσμου. Η διοργανώτρια χώρα μπορεί να δηλώσει 24 αθλητές συν έναν
αριθμό αθλητών ίσο με αυτόν των εγχώριων αθλητών της που
εμφανίζονται στους 32 πρώτους του προηγουμένου Κυπέλλου Κόσμου.
Για τους ατομικούς αγώνες Α κατηγορίας νέων και ανδρών, για κάθε
όπλο, οι ομοσπονδίες μπορούν να δηλώσουν το ανώτερο 12 αθλητές. Η
διοργανώτρια χώρα (για τους αγώνες της Ευρώπης) μπορούν να
δηλώσουν 24 αθλητές συν τον αριθμό αθλητών που χρειάζονται για να
συμπληρωθούν οι όμιλοι. Εφαρμογή την περίοδο 2006-2007.

2.

Την περίοδο 2005-2006, για τους ατομικούς αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου
εκτός Ευρώπης, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι :
►
για τις χώρες της ίδιας ηπείρου με την διοργανώτρια χώρα, ορίζεται
ελεύθερα από το διοργανωτή και
►
για τις χώρες των άλλων ηπείρων, είναι ίδιος με τους αγώνες στην
Ευρώπη.
Για τους αγώνες εκτός Ευρώπης, η διοργανώτρια χώρα μπορεί να δηλώσει
μέχρι 30 αθλητές συν τον αριθμό των αθλητών που χρειάζονται για να
συμπληρωθούν οι όμιλοι. Εφαρμογή την περίοδο 2006-2007.

3.

Για τους αγώνες Grand Prix, η συμμετοχή περιορίζεται στους 8
αθλητές το ανώτερο, ανά όπλο και ανά χώρα. Η διοργανώτρια χώρα
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μπορεί
να
δηλώσει
μέχρι
20
αθλητές
το
ανώτερο,
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των αθλητών που χρειάζεται για να
συμπληρωθούν οι όμιλοι.
Ο.80 Οι αθλητές με ηλικία που τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στα επόμενα
Παγκόσμια Πρωταθλήματα Νέων μπορούν να αγωνιστούν στους αγώνες του
Κυπέλλου Κόσμου Νέων της αθλητικής περιόδου.
Διαιτητές-Αγώνες Κατηγορίας Α, υποψήφιοι για την Κατηγορία Α και Grand Prix
Ο.81
1.

Ο αριθμός των διαιτητών A και B που πρέπει να συνοδεύουν τις
αποστολές στους αγώνες Α′ κατηγορίας είναι:
►
►
►

Από 1 έως 4 αθλητές:
Από 5 έως 9 αθλητές:
Από 10 αθλητές και άνω:

καμία υποχρέωση
1 διαιτητή
2 διαιτητές

2.

Στους αγώνες Grand Prix, για τους οποίους οι διαιτητές ορίζονται από την
Εκτελεστική Επιτροπή, μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαιτησίας και με
τη συμβουλή των διοργανωτών, οι αποστολές δεν χορηγούν διαιτητές. 7
διαιτητές ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, με έξοδα των
διοργανωτών, που σε αντιστάθμισμα θα λαμβάνει δικαιώματα συμμετοχής
100 CHF.
Οι διοργανωτές θα διαθέτουν συνεπώς 7 διαιτητές το λιγότερο, οι οποίοι
ορίζονται από τη Δ.Ο.Ξ., συν 5 διαιτητές το λιγότερο από τη διοργανώτρια
χώρα ανάλογα με την ευχέρεια που έχει.
Οι διοργανωτές πρέπει
υποχρεωτικά να προβλέπουν μια συνάντηση των διαιτητών την
προηγουμένη του αγώνα Grand Prix.

3.

Για τους ατομικούς αγώνες κατηγορίας Α ή τους υποψήφιους στην
κατηγορία Α, στην περίπτωση που η εθνική ομοσπονδία δεν φέρνει τον
απαιτούμενο αριθμό διαιτητών, της επιβάλλεται πρόστιμο 500 € / 750 CHF,
εάν έχει ειδοποιήσει τους διοργανωτές 15 ημέρες πριν τους αγώνες και 1000
€ / 1500 CHF εέν δεν έχει ειδοποιήσει 15 ημέρες πριν.
Το πρόστιμο αυτό πληρώνεται από την αποστολή στους διοργανωτές, οι
οποίοι κρατούν το ποσό αυτό με την προϋπόθεση να εξασφαλίσουν τις
υπηρεσίες του ή των διαιτητών που απαιτούνται, για να αναπληρωθούν ο
ή οι διαιτητές που λείπουν. Το ποσό αυτό επέρχεται στη Δ.Ο.Ξ. εάν οι
διοργανωτές δεν εξασφαλίσουν την παρουσία των διεθνών διαιτητών που
λείπουν και οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από τη διοργανώτρια χώρα.
Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση, η εθνική ομοσπονδία δεν καταβάλλει το
ποσό αυτό, πρέπει να περιορίσει τη συμμετοχή των αθλητών της έτσι ώστε
να μην ξεπερνά την ποσόστωση. (πρβλ. 1 παραπάνω).

Ο.82
1.

2.

Κύπελλο Κόσμου - Ομαδικά
Εφαρμογή
Οι ομαδικοί αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου διεξάγονται και στα τρία όπλα
(άνδρες και γυναίκες).
Βασικές αρχές
α)
Tα ομαδικά του Κυπέλλου Κόσμου αποτελούνται από 6 πλήρεις
αγώνες-competitions (μέχρι την 1η θέση), οι οποίοι κατανέμονται, κατά το
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δυνατόν, ως ακολούθως : 2 αγώνες διοργανώνονται στην Ευρώπη, 1 στην
Ασία-Ωκεανία, 1 στην Αμερική και 1 στην Αφρική, με κατανομή των βαθμών
μετά το τέλος κάθε αγώνα-competition. Μία από τις ηπείρους μπορεί να
προσθέσει έναν επιπλέον αγώνα-competition, μέσα στα όρια των 6
αγώνων-competitions ανά όπλο.
β)
Οι ομάδες αποτελούνται από 3 αθλητές, με ή χωρίς
αναπληρωματικό.
γ)
Κάθε αγώνας-competition του Κυπέλλου Κόσμου διεξάγεται εξ
ολοκλήρου με ευθύ αποκλεισμό και όλες οι θέσεις μέχρι την 16η παίζονται.
Από τη 17η θέση και μετά, οι ομάδες κατατάσσονται σύμφωνα με το δείκτη
εισόδου τους στον πίνακα.
δ)
Οι συναντήσεις διεξάγονται σύμφωνα με το σύστημα relais που
προβλέπεται στο άρθρο Ο.44 του Κανονισμού Αγώνων.
3.

Δηλώσεις συμμετοχής
Η εγγραφή και δήλωση συμμετοχής των ομάδων είναι ανοιχτές σε όλες τις
χώρες με μία μόνο ομάδα ανά χώρα.

*********************************************************************************************
Μόνο για την περίοδο 2005-2006
Κατάταξη των ατομικών του Κυπέλλου Κόσμου
Ο.83
1.
α)
Βασική αρχή
Η κατάταξη του Κυπέλλου Κόσμου καταρτίζεται κάθε χρόνο από το
Προεδρείο της Δ.Ο.Ξ. μετά τον τελευταίο αγώνα-competition του Κυπέλλου
Κόσμου της περιόδου και πρίν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, ανά όπλο και ανά κατηγορία Νέων και Ανδρών.
β)
Πίνακας Βαθμών
Η κατάταξη καταρτίζεται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα της επίσημης
κατάταξης της Δ.Ο.Ξ., χωρίς να λαμβάνονται υπ′ όψιν οι βαθμοί που
επιτυγχάνονται στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή στους Ολυμπιακούς
Αγώνες.
γ)
Χρήση
Η κατάταξη του Κυπέλλου Κόσμου χρησιμοποιείται για να καθορίζει κάθε
χρόνο τους βαθμούς που προστίθενται σε κάθε χώρα για τους αγώνες του
Κυπέλλου Κόσμου που αντιστοιχούν στην ακόλουθη αθλητική περίοδο,
καθώς και για να προκριθούν τελικά οι συμμετέχοντες στο Masters της
σχετικής χρονιάς.
δ)
Τιμητικές Διακρίσεις
Οι τιμητικές διακρίσεις για καθένα από τα Κυπέλλα Κόσμου Ανδρών
ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων ή των
Ολυμπιακών Αγώνων.
Οι τιμητικές διακρίσεις των Κυπέλλων Κόσμου Νέων και για τα έξι όπλα
ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Νέων.
*********************************************************************************************
Ατομική κατάταξη
Ο.83
1.

Επίσημη ατομική κατάταξη της Δ.Ο.Ξ.
α)
Βασική αρχή
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Η επίσημη κατάταξη της Δ.Ο.Ξ. θα λαμβάνει υπόψη τα 6 καλύτερα
αποτελέσματα των αγώνων του Κυπέλλου Κόσμου ή των Grand Prix στους
οποίους θα συμμετέχει ο αθλητής, με όριο τα 3 στην ίδια ήπειρο, συν το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα
Πρωταθλήματα ζώνης.
Εφαρμογή την περίοδο 2006-2007.
β)
Η επίσημη κατάταξη νέων της Δ.Ο.Ξ. θα λαμβάνει υπόψη τα 6
καλύτερα αποτελέσματα των αγώνων του Κυπέλλου Κόσμου στους
οποίους θα συμμετέχει ο αθλητής, με όριο τα 3 στην ίδια ήπειρο, συν το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τα Πρωταθλήματα ζώνης.
Εφαρμογή την περίοδο 2006-2007.
γ)
Για τους Άνδρες και τους Νέους, η κατάταξη καθίσταται μόνιμη,
που σημαίνει ότι ο αγώνας ενός έτους καταργεί τον αντίστοιχο αγώνα του
προηγούμενου έτους και οι βαθμοί που κατακτώνται σε έναν αγώνα
καταργούν τους βαθμούς που κατακτήθηκαν στον ίδιο αγώνα του
προηγούμενου έτους. Εάν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί την τρέχουσα
περίοδο, οι βαθμοί που συγκεντρώθηκαν για τον αγώνα αυτό την
προηγούμενη χρονιά καταργούνται την αντίστοιχη ίδια ημερομηνία με αυτή
που διεξήχθη ο αγώνας.
δ)
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η κατάταξη γίνεται σε συνάρτηση με τον
αριθμό των πρώτων θέσεων, έπειτα των δεύτερων θέσεων, κλπ. Εάν
υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία, οι αθλητές κατατάσσονται ισόβαθμοι.
ε)
Μετά από κάθε αγώνα του Κυπέλλου Κόσμου ή Grand Prix, η Δ.Ο.Ξ.
κοινοποιεί την επίσημη κατάταξη.
στ)
Εκτός από ιδιαίτερες ρυθμίσεις του Κανονισμού, η ισχύουσα
επίσημη κατάταξη της Δ.Ο.Ξ. είναι καθοριστική για όλες τις άλλες
κατατάξεις, ορισμό των επικεφαλής σειράς, τις εξαιρέσεις, κλπ.
2.

Πίνακας βαθμών
α)
Η κατάταξη γίνεται με βάση την ακόλουθη βαθμολογία :
1η θέση:
32 βαθμοί
2η θέση:
26 βαθμοί
20 βαθμοί
3ες θέσεις ισόβαθμες :
14 βαθμοί
5η έως 8η θέση:
9η έως 16η θέση:
8 βαθμοί
4 βαθμοί
17η έως 32η θέση:
2 βαθμοί
33η έως 64η θέση :
β)
Οι βαθμοί που συγκεντρώνονται από έναν ατομικό αγώνα του
Κυπέλλου Κόσμου κατηγορίας Α πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 1.
γ)
Τα Grand Prix της Δ.Ο.Ξ. και οι ατομικοί αγώνες των
Πρωταθλημάτων
ζώνης
(εφαρμογή
την
περίοδο
2006-2007)
πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 2.
δ)
Ο συντελεστής για τους ατομικούς αγώνες των Ολυμπιακών
Αγώνων, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανδρών και τα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα Νέων είναι 3.
ε)

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες , η 4η θέση λαμβάνει 54 βαθμούς.
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στ)
Μόνο οι αθλητές που έχουν πράγματι συμμετάσχει σε πίνακα
ευθέος αποκλεισμού μπορούν να λάβουν βαθμούς.
3.

Τιμητικές διακρίσεις. Εφαρμογή την περίοδο 2006-2007.
Ο νικητής (δηλαδή ο αθλητής που κατατάσσεται πρώτος) της επίσημης
κατάταξης ανδρών της Δ.Ο.Ξ. ανακοινώνεται στο τέλος του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος ή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο νικητής (δηλαδή ο αθλητής που κατατάσσεται πρώτος) της επίσημης
κατάταξης
νέων
ανακοινώνεται
στο
τέλος
του
Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος νέων.

*********************************************************************************************
Για την περίοδο 2005-2006 μόνο
Κατάταξη ομάδων του Κυπέλλου Κόσμου
Ο.84
1.

α)
Βασική αρχή
Η κατάταξη των ομάδων του Κυπέλλου Κόσμου καταρτίζεται μετά τον
τελευταίο αγώνα (competition) των ομαδικών του Κυπέλλου Κόσμου της
περιόδου και πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή τους Ολυμπιακούς
Αγώνες.
β)
Πίνακας βαθμών
Η κατάταξη καταρτίζεται σύμφωνα με τη βαθμολόγηση της ομαδικής
κατάταξης της Δ.Ο.Ξ. (πρβλ. Παρακάτω), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
βαθμοί που συγκεντρώνονται από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή τους
Ολυμπιακούς αγώνες.
γ)
Τιμητικές διακρίσεις.
Οι τιμητικές διακρίσεις για κάθε όπλο στα ομαδικά του Κυπέλλου Κόσμου
ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ή των
Ολυμπιακών Αγώνων.

*********************************************************************************************
Κατάταξη ομάδων
Ο.84
1.

Επίσημη ομαδική κατάταξη της Δ.Ο.Ξ.
α)
Βασική αρχή
Η επίσημη ομαδική κατάταξη της Δ.Ο.Ξ. θα λαμβάνει υπόψη τα 4 καλύτερα
αποτελέσματα μιας ομάδας στους αγώνες του Κυπέλλου Κόσμου, με όριο
τα 2 αποτελέσματα μέσα στην ίδια ήπειρο, συν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
και τα Πρωταθλήματα ζώνης. Εφαρμογή την περίοδο 2006-2007.
β)
Η επίσημη ομαδικη κατάταξη της Δ.Ο.Ξ. καθίσταται μόνιμη : ο
αγώνας του τρέχοντος έτους καταργεί τον αντίστοιχο αγώνα του
προηγούμενου έτους και οι βαθμοί που κατακτώνται σε έναν αγώνα
καταργούν τους βαθμούς που κατακτήθηκαν στον ίδιο αγώνα του
προηγούμενου έτους. Εάν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί την τρέχουσα
περίοδο, οι βαθμοί που συγκεντρώθηκαν για τον αγώνα αυτό την
προηγούμενη χρονιά καταργούνται την αντίστοιχη ίδια ημερομηνία με αυτή
που διεξήχθη ο αγώνας.
γ)
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ πολλών ομάδων, εφαρμόζονται
οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για την ατομική κατάταξη.
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δ)
Εκτός από κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση του κανονισμού, η επίσημη
ομαδική κατάταξη της Δ.Ο.Ξ. είναι καθοριστική για όλες τις κατατάξεις, τον
ορισμό των επικεφαλής σειράς, τις εξαιρέσεις κλπ.
2.

Πίνακας βαθμών ομάδων
α)
Η κατάταξη γίνεται με βάση την ακόλουθη βαθμολογία :
1η θέση :
64 βαθμοί
52 βαθμοί.
2η θέση :
40 βαθμοί.
3η θέση :
4η θέση :
36 βαθμοί.
32 βαθμοί
5η θέση :
30 βαθμοί
6η θέση :
η
7 θέση :
28 βαθμοί
26 βαθμοί
8η θέση :
25 βαθμοί
9η θέση :
10η θέση :
24 βαθμοί
23 βαθμοί
11η θέση:
22 βαθμοί
12η θέση :
13η θέση:
21 βαθμοί
20 βαθμοί
14η θέση :
19 βαθμοί
15η θέση :
16η θέση :
18 βαθμοί
8 βαθμοί
17η έως 32η θέση:
β)
Για
τους
ομαδικούς
αγώνες
Πρωταθλήματος,
οι
βαθμοί
που
πολλαπλασιάζονται με το 2.

του
Παγκοσμίου
προαναφέρονται

γ)
Οι ομαδικοί αγώνες των
Πρωταθλημάτων ζώνης
πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 1 (εφαρμογή από την
περίοδο 2006-2007).
3.

Τιμητικές διακρίσεις (Εφαρμογή από την περίοδο 2006-2007)
Η νικήτρια ομάδα που κατατάσσεται πρώτη στην επίσημη ομαδική
κατάταξη της Δ.Ο.Ξ. ανακοινώνεται στο τέλος του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος ή των Ολυμπιακών Αγώνων.

ΣΤ.
GRAND PRIX ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Ο.85 Για τη βαθμολογία του Grand Prix των κρατών στα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, βλ. τον Κανονισμό
Διοίκησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 64 ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΘΕΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ
ΟΜΙΛΟΥΣ
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