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ΜΕΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΟ

ΠEIΘAPXIKOΣ KΩΔIKAΣ TΩN AΓΩNΩN 2
Kεφάλαιο 1ο - ΠEΔIO EΦAPMOΓHΣ
Ποιοι υπόκεινται στον κώδικα
Τ.81.
1.

2.
Τ.82.
1.

2.

3.

4.

Oι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα που
μετέχουν ή παρίστανται σε ένα διεθνή αγώνα ξιφασκίας, όποιος και αν είναι
ο ρόλος που έχουν να διαδραματίσουν (διοργανωτές, επίσημοι διαιτητές,
αθλητές, βοηθητικό προσωπικό, αρχηγοί ομάδων, προπονητές, μασέρ,
θεατές, κλπ.), όποια και αν είναι η εθνικότητά τους.
Όλα αυτά τα πρόσωπα καλούνται ′′ξιφομάχοι′′ στα παρακάτω άρθρα.
Tάξη και πειθαρχία
Oι ξιφομάχοι πρέπει να εφαρμόζουν με σχολαστικότητα και εντιμότητα τον
Kανονισμό και το Καταστατικό της Δ.O.Ξ., τους ιδιαίτερους κανόνες των
διεξαγόμενων αγώνων, τους παραδοσιακούς κανόνες ευγένειας και
εντιμότητας και τις υποδείξεις των επισήμων.
Yπόκεινται, ειδικότερα, με τάξη, πειθαρχία και αθλητικό πνεύμα στις
διατάξεις που ακολουθούν. Kάθε παραβίαση αυτών των κανόνων μπορεί
να συνεπάγεται την απαγγελία κυρώσεων από τις αρμόδιες πειθαρχικές
αρχές, μετά από ή ακόμα και χωρίς παρατήρηση, ανάλογα με την
περίπτωση και τις συνθήκες. (Πρβλ. Τ.113 έως Τ.120)
Όλα τα πρόσωπα που μετέχουν ή παρίστανται σε έναν αγώνα ξιφασκίας,
πρέπει να σέβονται την τάξη και να παραμένουν χωρίς να διαταράσσουν
την καλή διεξαγωγή του αγώνα. Kατά τη διάρκεια των match, κανείς δεν
επιτρέπεται να πλησιάζει την πίστα, να δίνει συμβουλές στους αθλητές, να
ασκεί κριτική κατά του διαιτητή ή των κριτών ή να τους βρίζει, ή να τους
ενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη και ο αρχηγός ομάδας πρέπει να
παραμείνει στη θέση που του έχει ορισθεί και δεν μπορεί να παρεμβαίνει,
παρά μόνο στις περιπτώσεις και με τρόπο που προβλέπονται στο άρθρο
Τ.90 του Κανονισμού.
O διαιτητής έχει την υποχρέωση να σταματήσει αμέσως κάθε πράξη που
διαταράσσει την καλή διεξαγωγή του match. (Πρβλ. Τ.96.1/3).
Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες των αγώνων. Το κάπνισμα
θα λαμβάνεται σαν περίπτωση διατάραξης της τάξης των αγώνων. (Πρβλ.
Τ.83) Κάθε παραβίαση τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα Τ.114, Τ.118 και
Τ.120.

Τ.83. Ο διαιτητής και/ή η Τεχνική Διεύθυνση, είτε ex officio είτε με αίτημα ενός
επισήμου αντιπροσώπου της Δ.Ο.Ξ. είτε της Οργανωτικής Επιτροπής, αποφασίζει
για την αποπομπή από το χώρο των αγώνων, με ή χωρίς παρατήρηση, κάθε
προσώπου που, με νοήματα, συμπεριφορά ή λόγια διαταράσσει την τάξη ή την
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Oι αθλητές
Δέσμευση τιμής
Τ.84. H συμμετοχή των αθλητών σε έναν αγώνα ξιφασκίας συνεπάγεται
αυτομάτως και την υιοθέτηση της δέσμευσης τιμής να τηρούν τον Kανονισμό και
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Οι κυρώσεις που αφορούν τον ′′Κώδικα Διαφημίσεων′′ προβλέπονται σε
παράρτημα.
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τις αποφάσεις των επισήμων, να σέβονται τους διαιτητές και τους κριτές και να
υπακούουν σχολαστικά στις διαταγές και τα παραγγέλματα του διαιτητή. (Πρβλ.
Τ.114, Τ.116 και Τ.120)
Άρνηση συνάντησης με αντίπαλο
Τ.85.
1.

2.

Τ.86.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Κανένας αθλητής (σε ατομικούς ή ομαδικούς αγώνες) Ομοσπονδίας
χώρας-μέλους δεν μπορεί να συμμετέχει σε επίσημους αγώνες εάν αρνηθεί
να αγωνισθεί με οποιονδήποτε συναγωνιζόμενο άτομο ή ομάδα, που έχει
δηλώσει συμμετοχή κανονικά. Σε περίπτωση παράβασης του κανόνα
αυτού, ο συναγωνιζόμενος (άτομο ή ομάδα) αμέσως αποκλείεται.
Η Δ.Ο.Ξ. εξετάζει εάν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν κυρώσεις κατά της
Εθνικής Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει ο αποκλεισμένος και σε ποιο
βαθμό, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Δ.Ο.Ξ., Πρβλ. 1.2.4
(Πρβλ. Τ.120)
Έγκαιρη παρουσίαση
Οι αθλητές, πλήρως εντελώς εξοπλισμένοι με υλικό σύμφωνο με τον
Kανονισμό (Πρβλ. Τ.43 έως Τ.45) και έτοιμοι να αγωνισθούν, πρέπει να
παρουσιάζονται την προκαθορισμένη ώρα και στον προκαθορισμένο
τόπο για την έναρξη κάθε ομίλου, συνάντησης ή match ή την ώρα που έχει
ορισθεί για την πιστοποίηση του υλικού πριν το match (Πρβλ. Τ.44) και
επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε κάθε πρόσκληση του διαιτητή.
Τη στιγμή της παρουσίασης για να αγωνισθεί σε ένα match, ο αθλητής
πρέπει να παρουσιάζεται στην πίστα πανέτοιμος – με στολή σύμφωνη με
τον Κανονισμό, βέστα κλειστή, μαλλιά σωστά, γάντι και όπλο τοποθετημένα
στο οπλισμένο χέρι, το καλώδιο σώματος συνδεδεμένο στη φίσα σύνδεσης
στο εσωτερικό του προφυλακτήρα. Μόνη εξαίρεση για τη μάσκα η οποία
πρέπει να κρατά στο μη οπλισμένο χέρι.
Σε καμμία περίπτωση, το ντύσιμο και γδύσιμο δε γίνονται δημοσίως εκτός
από την περίπτωση ατυχήματος που διαπιστώνεται από τον ιατρό
υπηρεσίας ή από τον απεσταλμένο της Ιατρικής Επιτροπής (πρβλ. Τ.87.8,
Τ.114, Τ.116, Τ.120).
Οι αθλητές πρέπει να παρουσιάζονται στην πίστα για να διεκδικήσουν τα
match τους, με δύο όπλα (ένα εφεδρικό) και δύο καλώδια σώματος (ένα
εφεδρικό) σύμφωνα με τους Kανονισμούς και σε τέλεια κατάσταση
λειτουργίας. (Πρβλ. Τ.45.1, Τ.114, Τ.116 και Τ.120)
Πριν από την έναρξη των ομίλων, της συνάντησης των ομάδων ή των
match του ευθέος αποκλεισμού (στα ατομικά ή ομαδικά) :
i) Για τον αθλητή ή για την ομάδα που δεν εμφανίζεται πλήρης κατά την
πρώτη πρόσκληση του διαιτητή, 10 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα
για την έναρξη του ομίλου ή της ομαδικής συνάντησης (πρβλ. Τ.43.2), ή για
την έναρξη των match ευθέος αποκλεισμού, ο αθλητής ή η ομάδα
αποκλείονται.
ii) Μία ομάδα θεωρείται πλήρης όταν είναι παρόντες τουλάχιστον τρεις
αθλητές.
iii) Στην ομαδική συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα μέλη της (οι
αθλητές, ο αρχηγός ομάδας και ένας προπονητής, πρβλ. άρθρο Τ.92.4) τα
οποία παρουσιάζονται κατά την πρώτη πρόσκληση του διαιτητή, 10 λεπτά
πριν την προκαθορισμένη ώρα για την έναρξη της συνάντησης αυτής.
Kατά τη διάρκεια του ατομικού ή ομαδικού αγώνα :
Κατά τη διάρκεια του αγώνα (ατομικού ή ομαδικού), όταν ένας αθλητής δεν
παρουσιαστεί στην πίστα έτοιμος να αγωνισθεί, κατ΄εντολή του διαιτητή :
► ο αθλητής ή το μέλος της ομάδας που δεν παρουσιάζεται τιμωρείται με
κίτρινη κάρτα.
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7.

Τ.87
1.
2.

3.

4.
5.

► η δεύτερη πρόσκληση που γίνεται ένα λεπτό μετά από την πρώτη,
ακολουθείται από κόκκινη κάρτα για τον αθλητή ή το μέλος της ομάδας
που δεν παρουσιάζεται.
► η τρίτη και τελευταία κλήση που γίνεται ένα λεπτό μετά από τη δεύτερη,
ακολουθείται από αποκλεισμό από τον αγώνα για τον αθλητή που δεν
παρουσιάστηκε στην ατομική αναμέτρηση ή για όλη την ομάδα στην
ομαδική αναμέτρηση.
Εάν ένας αθλητής εγκαταλείψει ένα match αφήνοντας την πίστα (Πρβλ.
Τ.18.6), τιμωρείται σύμφωνα με τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
Τ.114, Τ.116, Τ.120.
Tρόπος αναμέτρησης
Oι αθλητές αγωνίζονται έντιμα και σοβαρά τηρώντας τους κανόνες του
παρόντος Κανονισμού. Kάθε παραβίαση αυτών των κανόνων επισύρει τις
κυρώσεις που προβλέπονται παρακάτω. (Πρβλ. Τ.114 έως Τ.120)
Κάθε match πρέπει να διατηρεί ένα χαρακτήρα ευγενή και έντιμο.
Απαγορεύεται ρητά κάθε αφύσικη πράξη (δρομαία επίθεση που καταλήγει
σε πρόσκρουση και ανατρέπει τον αντίπαλο, αντικανονικό παίξιμο, πτώση,
αφύσικες μετατοπίσεις, βάναυσα κτυπήματα, κτυπήματα που δίδονται κατά
την πτώση). (Πρβλ. Τ.114 έως Τ.120) Σε περίπτωση τέτοιου παραπτώματος,
το κτύπημα που ενδεχομένως έχει δοθεί από τον υπαίτιο αθλητή
ακυρώνεται.
Πριν την έναρξη του match, οι δύο αθλητές πρέπει να εκτελέσουν τον
χαιρετισμό του ξιφομάχου προς τον αντίπαλό τους, τον διαιτητή και το
κοινό. Ομοίως, όταν δοθεί το τελευταίο κτύπημα, το match δεν τελειώνει
παρά μόνο αφού οι δύο αθλητές χαιρετίσουν τον αντίπαλό τους, τον
διαιτητή και το κοινό. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παραμείνουν ακίνητοι
κατά τη διάρκεια της απόφασης του διαιτητή και να προβούν στο
χαιρετισμό του ξιφομάχου και να σφίξουν το μη οπλισμένο χέρι του
αντιπάλου αμέσως μόλις δοθεί η απόφαση. Εάν ο ένας ή και οι δύο
αθλητές αρνηθούν να υπακούσουν τον κανόνα αυτό, ο διαιτητής του/τους
επιβάλλει αποκλεισμό για το υπόλοιπο της διοργάνωσης και για τους 2
επόμενους αγώνες της Δ.Ο.Ξ. στο συγκεκριμένο όπλο (πρβλ. Τ.114, Τ.119.,
Τ.120). Οι βαθμοί ή οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί μέχρι τη στιγμή του
παραπτώματος, παραμένουν.
΄Οταν και οι δύο αθλητές δείχουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας, ο
διαιτητής δίνει το πρόσταγμα ′′Halte !′′.
Ατομικός αγώνας
΄Οταν και οι δύο αθλητές δείχνουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας :
α) Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός match ευθέος αποκλεισμού, ο
διαιτητής τιμωρεί με παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) καθένα από τους δύο
αθλητές και περνά στην επόμενη περίοδο χωρίς το λεπτό ανάπαυσης.
β) Για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια ενός match ευθέος αποκλεισμού, ο
διαιτητής επιβάλλει ποινή ενός κτυπήματος (κόκκινη κάρτα) σε καθένα
από τους δύο αθλητές και περνά στην επόμενη περίοδο χωρίς το λεπτό
ανάπαυσης.
γ) Για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια ενός match ευθέος αποκλεισμού, ο
διαιτητής αποβάλλει και τους δύο αθλητές από τον αγώνα (μαύρη κάρτα)
καθώς και από το υπόλοιπο της διοργάνωσης και για τους δύο
επόμενους μήνες της τρέχουσας ή της ακόλουθης αγωνιστικής περιόδου.
δ) Εντούτοις, όταν οι δύο αθλητές δείχνουν φανερή έλλειψη
μαχητικότητας, για πρώτη ή δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρίτης
περιόδου σε έναν αγώνα ευθέος αποκλεισμού, ο διαιτητής επιβάλλει στον
καθένα από τους δύο αθλητές παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) ή ποινή ενός
κτυπήματος (κόκκινη κάρτα) αντιστοίχως, και περνά στο τελευταίο λεπτό
της αναμέτρησης. Το λεπτό αυτό, το οποίο θα παιχθεί ολόκληρο, θα είναι
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7.

8.
9.

το αποφαστικό και στην περίπτωση ισοπαλίας στη λήξη του, θα
πραγματοποιηθεί κλήρωση για να καθοριστεί ο νικητής.
6. Ομαδικός αγώνας
΄Οταν και οι δύο ομάδες δείχνουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας:
α) Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, ο διαιτητής τιμωρεί
με παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) καθεμιά από τις δύο ομάδες και περνά
στο επόμενο relais.
β) Για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, ο διαιτητής
επιβάλλει ποινή ενός κτυπήματος (κόκκινη κάρτα) σε καθεμιά από τις δύο
ομάδες και περνά στο επόμενο relais.
γ) Για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, ο διαιτητής
αποβάλλει και τις δύο ομάδες από τον αγώνα (μαύρη κάρτα) καθώς και
από το υπόλοιπο της διοργάνωσης και για τους δύο επόμενους μήνες της
τρέχουσας ή της ακόλουθης αγωνιστικής περιόδου.
δ) Εντούτοις, όταν οι δύο ομάδες δείχνουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας,
για πρώτη ή δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια του ένατου relais μιας
συνάντησης, ο διαιτητής επιβάλλει σε καθεμιά από τις δύο ομάδες
παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) ή ποινή ενός κτυπήματος (κόκκινη κάρτα)
αντιστοίχως, και περνά στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Το λεπτό
αυτό, το οποίο θα παιχθεί ολόκληρο, θα είναι το αποφαστικό και στην
περίπτωση ισοπαλίας στη λήξη του, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για να
καθοριστεί ο νικητής.
Ο αθλητής εντός ή εκτός της πίστας πρέπει να φορά τη μάσκα του μέχρις
ότου δοθεί από τον διαιτητή το πρόσταγμα ′′Halte′′. Σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να παρεμβαίνει στον διαιτητή πριν από την απόφασή του. (Πρβλ.
Τ.114, Τ.116 και Τ.120)
Οι αθλητές δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να γδύνονται πάνω στην
πίστα, ακόμη και για να αλλάξουν το καλώδιο σώματος. (Πρβλ. Τ.114, Τ.116
και Τ.120)
Με το τέλος της συμβολής, ο διαιτητής συγκεντρώνει τους δύο αθλητές
προκειμένου να τους επισημάνει καθαρά το σκορ το οποίο θα μεταδώσει
στην Τεχνική Διεύθυνση. Πρέπει να δηλώσει καθαρά : « ο κος Χ κέρδισε
τον κο Ψ με σκορ ...»

Yπεράσπιση της τύχης από τον αθλητή
Τ.88. Oι αθλητές πρέπει να υπερασπίζονται την ατομική τους τύχη με αθλητικό
πνεύμα μέχρι το τέλος των αγώνων με σκοπό να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή
κατάταξη, χωρίς να δίνουν ή να επιδιώκουν να δεχθούν κτύπημα από
οποιονδήποτε. (Πρβλ. Τ.114, Τ.119 και Τ.120)
Ο αρχηγός αποστολής
Τ.89. Σε κάθε αγώνα, οι αθλητές της ίδιας εθνικότητας διευθύνονται από έναν
αρχηγό αποστολής (αθλητή ή όχι), υπεύθυνο απέναντι στην Τεχνική Διεύθυνση και
την Οργανωτική Επιτροπή για την πειθαρχία, τη διαγωγή και την αθλητική
συμπεριφορά των αθλητών της αποστολής του.
Τ.90.
1.

2.

Ο αρχηγός ομάδας
Στους ομαδικούς αγώνες, μόνο ο αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να
κάθεται με την ομάδα του μέσα στην περιοχή των αγώνων και να
παρεμβαίνει προς τον Πρόεδρο της Τεχνικής Διεύθυνσης, κλπ. για να
ρυθμίζει μαζί τους κάθε ζήτημα τεχνικής μορφής, για να διατυπώνει
ενστάσεις.
Τα μέλη της ομάδας, που συμμορφώνονται αυστηρά με τις αποφάσεις
του, απαλλάσσονται κάθε ευθύνης απέναντι στις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο,
παραμένουν προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε πράξη που διαπράττουν
ανεξάρτητα από την παρέμβαση του αρχηγού τους και για κάθε
4
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παράβαση που διαπράττουν, αντιβαίνοντας στις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού.
Οι διαιτητές και οι κριτές
Τ.91. Πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους, όχι μόνο με απόλυτη αμεροληψία,
αλλά και με την πιο σχολαστική προσοχή. (Πρβλ. Τ.34.1)
Oι προπονητές, μασέρ και τεχνικοί
Τ.92.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Oι προπονητές, μασέρ και τεχνικοί δεν δικαιούνται να πλησιάζουν κατά τη
διάρκεια των αγώνων τους αθλητές στην περιοχή των αγώνων.
O διαιτητής μπορεί να επιτρέψει σε ένα πρόσωπο, όταν το κρίνει
απαραίτητο, να παράσχει στιγμιαία βοήθεια σε έναν αθλητή.
Kάθε χώρα, της οποίας ένας αθλητής μετέχει πραγματικά σε κάποιον
διεξαγόμενο γύρο, μπορεί να ορίσει συνολικά δύο πρόσωπα που έχουν το
δικαίωμα να στέκονται κοντά, έξω από την περιοχή των πιστών, δίπλα σε
μία πρόσβαση. Oι οργανωτές πρέπει να έχουν προβλέψει τον απαραίτητο
χώρο για την τοποθέτηση αυτών των προσώπων.
Κατά τη διάρκεια των ομαδικών αγώνων, πρέπει να υπάρχει ένας χώρος
για τα μέλη της ομάδας. Μόνο ο αρχηγός ομάδας και ένας προπονητής
έχουν το δικαίωμα να κάθονται μαζί με τους αθλητές της ομάδας στο
εσωτερικό της ζώνης των μελών ομάδων, το οποίο πρέπει να περιορίζεται
με μια κίτρινη γραμμή πάνω στο έδαφος ή με άλλο σύστημα. Πρέπει να έχει
επιφάνεια τουλάχιστον 9 m² και να βρίσκεται σε απόσταση μεταξύ 2 έως 6
μ. από την κάθε πλευρά και έξω από τη ζώνη της πίστας, η οποία είναι 18 Χ
8 μ.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, τα μέλη της ομάδας που δεν
αγωνίζονται πρέπει να παραμένουν στο εσωτερικό της ζώνης των μελών
ομάδων που έχει οριστεί για την ομάδα τους.
Κατά τη διάρκεια των ομαδικών αγώνων, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να
εισέρχεται στη ζώνη της πίστας χωρίς την άδεια του διαιτητή. Στην
περίπτωση τέτοιου παραπτώματος, ο διαιτητής επιβάλλει στην υπαίτια
ομάδα τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα Τ.114, Τ.116 και Τ.120. Η
παρατήρηση που επιβάλλεται στην ομάδα ισχύει για όλα τα relais της
συνάντησης : εάν ένας αθλητής διαπράξει, κατά τη διάρκεια της ίδιας
συνάντησης, κάποιο άλλο παράπτωμα της 1ης ομάδας, ο διαιτητής τον
τιμωρεί κάθε φορά με κόκκινη κάρτα.

Oι θεατές
Τ.93. Oι θεατές είναι υποχρεωμένοι να μη διαταράσσουν την τάξη των αγώνων,
να μη κάνουν το παραμικρό που θα μπορούσε να επηρεάσει τους αθλητές ή τον
διαιτητή, και να σέβονται τις αποφάσεις του, ακόμα και αν δεν τις εγκρίνουν. Πρέπει
να υπακούουν στις υποδείξεις που ο διαιτητής κρίνει απαραίτητο να δώσει. (Πρβλ.
Τ.82.3/4, Τ.118 και Τ.120)

Kεφάλαιο 2ο
OI ΠEIΘAPXIKEΣ APXEΣ KAI H ΔIKAIOΔOΣIA TOYΣ
Οι παρούσες ρυθμίσεις δεν ρυθμίζουν παρά την πειθαρχία στους χώρους των
αγώνων. Σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν,
δεν αποκλείουν την εφαρμογή του Πειθαρχικού Κώδικα της Δ.Ο.Ξ. (Κεφάλαιο VII
του Καταστατικού της Δ.Ο.Ξ.), ο οποίος συμπληρώνει ή, ενδεχομένως υπερισχύει
των ρυθμίσεων αυτών.
Τ.94.

Όργανα κρίσης
Οι αρμόδιες πειθαρχικές αρχές είναι οι ακόλουθες :
5
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ο διαιτητής Πρβλ. Τ.96),
η Tεχνική Διεύθυνση (Πρβλ. Τ.97, Ο.56 έως Ο.62)
ο(οι) εκπρόσωπος (οι) της Επιτροπής Διαιτησίας, ή ο παρατηρητής
εάν δεν υπάρχει εκπρόσωπος
●
η Eκτελεστική Eπιτροπή της Δ.O.E. στους Ολυμπιακούς Aγώνες
(Πρβλ. Τ.98),
●
το Προεδρείο της Δ.O.Ξ. (Πρβλ. Τ.99.1/4, Τ.127.η, και Ο.63)
●
η Eκτελεστική Eπιτροπή της Δ.O.Ξ. (Πρβλ. Τ.99.5),
●
η Πειθαρχική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ. και η Δικαστική της (Tribunal)
●
το Aθλητικό Δικαστήριο Διαιτησίας
Βλ. Πειθαρχικός Κανονισμός Δ.Ο.Ξ. (Κεφάλαιο VII του Καταστατικού της Δ.Ο.Ξ.)
●
●
●

Aρχή κρίσης
Τ.95.
1.
2.
3.
4.

Όποιο και αν είναι το όργανο κρίσης που έχει λάβει μίαν απόφαση, αυτή
υπόκειται σε ενδεχόμενη ′′έφεση′′ μπροστά σε ανώτερο όργανο κρίσης,
αλλά σε μία μόνον έφεση.
Kαμία απόφαση δεν μπορεί να αναθεωρηθεί όταν έχει ληφθεί ′′τελεσίδικα′′.
(Πρβλ. Τ.122.1/2).
Mία ένσταση κατά απόφασης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα παρά
μόνο αν μπορεί να κριθεί χωρίς καθυστέρηση.
Kάθε υποβολή έφεσης πρέπει να συνοδεύεται από καταβολή εγγύησης 80$
H.Π.A. ή της ισοτιμίας τους σε άλλο νόμισμα. Το ποσό αυτό μπορεί να
κατασχεθεί υπέρ της Δ.O.Ξ. εν όλω ή εν μέρει σε περίπτωση απόρριψης της
προσφυγής για ′′ανυπόστατη ένσταση′′. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από
το όργανο κρίσης που πρέπει να αποφασίσει για την προσφυγή. Ωστόσο,
οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του διαιτητή δεν υπόκεινται στην καταβολή
των παραπάνω εγγυήσεων. (Πρβλ. Τ.122)
Διαιτητής

Τ.96.
1.

2.

3.

4.
5.

O διαιτητής δεν έχει στην αρμοδιότητά του μόνο τη διεύθυνση του match,
την κρίση των κτυπημάτων και τον έλεγχο του υλικού, αλλά είναι
επιφορτισμένος και με την αστυνόμευση των αγώνων που διευθύνει. (Πρβλ.
Τ.35.2.θ)
Ως διευθύνων την αναμέτρηση και κριτής των κτυπημάτων, μπορεί
σύμφωνα με τον Kανονισμό, να επιβάλλει ποινές στους αθλητές, είτε
αρνούμενος να τους επιδικάσει ένα κτύπημα που κατέφεραν πραγματικά
επάνω στον αντίπαλό τους, είτε επιβάλλοντας ένα κτύπημα που δεν έχει
επαρκώς ληφθεί από αυτούς, είτε αποκλείοντάς τους από τον αγώνα που
διευθύνει - όλα αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, με ή χωρίς παρατήρηση.
Στις περιπτώσεις αυτές, και αν έχει κρίνει ′′τελεσίδικα′′, οι αποφάσεις είναι
αμετάκλητες. (Πρβλ. Τ.122.1/2)
Xάρη στη δικαιοδοσία κρίσης που έχει πάνω σ′ όλους τους ξιφομάχους
που μετέχουν ή παρευρίσκονται στον αγώνα που διευθύνει, μπορεί επίσης
να προτείνει στην Tεχνική Διεύθυνση την αποπομπή από το χώρο
διεξαγωγής των αγώνων των θεατών, μασέρ, προπονητών και άλλων
συνοδών των αθλητών (Πρβλ. Τ.114, Τ.118 και Τ.120)
Mπορεί, τέλος, να προτείνει στην Tεχνική Διεύθυνση κάθε άλλη κύρωση
που κρίνει δίκαια (αποπομπή από όλη την διοργάνωση, ή αποκλεισμό).
(Πρβλ. Τ.97.3)
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Διαιτησίας ή ο Παρατηρητής (εάν δεν
υπάρχει εκπρόσωπος) είναι το όργανο έφεσης κατά των αποφάσεων του
Προέδρου Kριτών.
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H Tεχνική Διεύθυνση στους επίσημους αγώνες της Δ.Ο.Ξ. (Πρβλ.Ο.56
έως Ο.62)
Τ.97.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

H Tεχνική Διεύθυνση έχει δικαιοδοσία επάνω σε όλους τους ξιφομάχους
που μετέχουν ή παρευρίσκονται στην διοργάνωση που διευθύνει.
Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να παρέμβει αυτόκλητα σε όλες τις
διαμάχες.
Πρέπει επίσης να φροντίζει για την τάξη και την πειθαρχία κατά τη
διάρκεια των αγώνων και μπορεί να επιβάλλει ποινές σύμφωνα με τον
κανονισμό.
Μεταβιβάζει απευθείας στην έδρα της Δ.Ο.Ξ. όλες τις κυρώσεις που
απαγγέλλονται κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και τις ενδεχόμενες
αιτήσεις για επίπληξη, αναστολή, επέκταση ποινής, διαγραφή και
ακυρωτικές προσφυγές.
H Τεχνική Διεύθυνση καθιστά εκτελεστή κάθε κύρωση που απαγγέλλεται σε
ανώτατο βαθμό, ή που δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. (Πρβλ. Τ.95)
Oι αποφάσεις της Tεχνικής Διεύθυνσης που λαμβάνονται αυτόκλητα ή ex
officio (πρωτόκλιτα) υπόκεινται σε έφεση ενώπιον της Πειθαρχικής
Επιτροπής.
Όλες οι αποφάσεις της Τεχνικής Διεύθυνσης εκτελούνται αμέσως. Καμία
ένσταση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των αγώνων.

H Eκτελεστική Eπιτροπή της Δ.O.E. στους Oλυμπιακούς Aγώνες
Τ.98. H Eκτελεστική Eπιτροπή της Δ.O.E. εκδικάζει, σε τελική ανάλυση, κάθε
αντιδικία που προκύπτει κατά τη διάρκεια των Oλυμπιακών Aγώνων και δεν έχει
τεχνικό χαρακτήρα. Παρεμβαίνει είτε ex officio, είτε με πρόσκληση μίας Eθνικής
Oλυμπιακής Eπιτροπής, της Δ.O.Ξ., ή της Oργανωτικής Eπιτροπής.
Δ.Ο.Ξ. – Προεδρείο, Πειθαρχική Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή, Αθλητικό
Δικαστήριο Διαιτησίας
Τ.99
1.

2.

3.
4.
5.

΄Ολες οι πειθαρχικές υποθέσεις που αποστέλλονται στη Δ.Ο.Ξ. από μια
Εθνική Ομοσπονδία, μία Τεχνική Διεύθυνση ή οποιοδήποτε αρμόδιο
όργανο με την ευκαιρία ενός επισήμου αγώνα της Δ.Ο.Ξ. απευθύνονται
στο Προεδρείο της Δ.Ο.Ξ. Αυτό τις διαβιβάζει στο αρμόδιο σώμα.
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Δ.Ο.Ξ. είναι το νομικό σώμα της Δ.Ο.Ξ., το
οποίο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της Δ.Ο.Ξ., διευθετεί όλες τις
πειθαρχικές υποθέσεις που αποστέλλονται στη Δ.Ο.Ξ. και εξετάζει κάθε
έφεση κατά των αποφάσεων της Τεχνικής Διεύθυνσης, του εκπροσώπου
της Επιτροπής Διαιτησίας ή του παρατηρητή (εφόσον δεν υπάρχει
εκπρόσωπος).
Το Αθλητικό Δικαστήριο Διαιτησίας (T.A.S.) εξετάζει κάθε έφεση κατά του
Δικαστικού της Πειθαρχικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Προεδρείο της Δ.Ο.Ξ. μπορεί να λάβει
διοικητικά μέτρα αναστολής της κάρτας (licence) του υπαίτιου σύμφωνα
με τον Πειθαρχικό Κώδικα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή επιβεβαιώνει την τήρηση και εκτέλεση των
αποφάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής.

Βλ. Πειθαρχικός Κώδικας της Δ.Ο.Ξ. (Κεφάλαιο VII του Καταστατικού της Δ.Ο.Ξ. )

7

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Έκδοση Ιούνιος 2006)

Kεφάλαιο 3ο - OI KYPΩΣEIΣ
Kατηγορίες
Τ.100. Yπάρχουν διακεκριμένες κατηγορίες κυρώσεων που εφαρμόζονται στα
διάφορα είδη παραπτωμάτων. (Πρβλ. Τ.114κ.εξ.)
1.
Oι κυρώσεις αναμετρήσεων, που εφαρμόζονται σε παραπτώματα
αναμετρήσεων και οι οποίες είναι:
■
η απώλεια γηπέδου,
■
η άρνηση επικύρωσης κτυπήματος που δόθηκε πραγματικά,
■
η καταχώρηση κτυπήματος που δεν δόθηκε πραγματικά,
■
η αποπομπή από τον αγώνα.
2.

Τ.101
1.
2.

Oι πειθαρχικές κυρώσεις που εφαρμόζονται σε παραπτώματα που
διαπράττονται κατά της τάξης, της πειθαρχίας ή του αθλητικού πνεύματος
και οι οποίες είναι:
■
η καταχώρηση κτυπήματος που δεν δόθηκε πραγματικά,
■
η αποπομπή από τον αγώνα,
■
η αποπομπή από την διοργάνωση,
■
η αποπομπή από το χώρο των αγώνων,
■
ο αποκλεισμός,
■
η επίπληξη,
■
το πρόστιμο,
■
ο προσωρινός αποκλεισμός,
■
η διαγραφή.
΄Ολες αυτές οι κυρώσεις εκτός από τη διαγραφή, μπορούν να
εφαρμοστούν από τις αρμόδιες αρχές σε μία διοργάνωση – το διαιτητή και
την Τεχνική Διεύθυνση –.
Ο προσωρινός αποκλεισμός μπορεί να εφαρμοστεί από τις αρχές αυτές
μόνο σε περίπτωση άρνησης χαιρετισμού (πρβλ. Τ.87.3, Τ.120).

Βλ. Πειθαρχικός Κώδικας της Δ.Ο.Ξ. ( Κεφάλαιο VII του Καταστατικού της Δ.Ο.Ξ.)
Kυρώσεις αναμετρήσεων
Aπώλεια γηπέδου (Πρβλ. Τ.28.1)
Τ.102 O αθλητής που βγήκε πλάγια από την πίστα μπορεί να τιμωρηθεί με
απώλεια γηπέδου, ενός μέτρου.
Άρνηση επικύρωσης κτυπήματος που δόθηκε πραγματικά
Τ.103 Aν και έχει κτυπήσει τον αντίπαλό του σε έγκυρο σημείο, ο αθλητής μπορεί
να υποστεί ακύρωση του κτυπήματος αυτού, είτε επειδή αυτό δεν δόθηκε στον
χρόνο στον οποίο περιορίζεται η αναμέτρηση, είτε επειδή ο αθλητής βγήκε από τα
όρια της πίστας, είτε εξ αιτίας ελαττωματικότητας του ηλεκτρικού μηχανισμού, είτε
επειδή το κτύπημα αυτό συνοδεύθηκε από βιαιότητες, είτε για οποιονδήποτε άλλο
λόγο που προβλέπεται από τον Kανονισμό. (Πρβλ. Τ.18.1/3, Τ.20.2/3, Τ.21.2/4, Τ.22,
Τ.26.2/4, Τ.32.2, Τ.41.2, Τ.45.3.2, Τ.53.3, Τ.60.2/6, Τ.66.1, Τ.67, Τ.68, Τ.70.3, Τ.73.1/2/4,
Τ.80, Τ.87.2, Τ.96.2, Τ.114.2, Τ.120)
Kαταχώριση κτυπήματος που δεν δόθηκε πραγματικά
Τ.104. Ένας αθλητής μπορεί να υποστεί ποινή ενός κτυπήματος που δεν έχει
δεχθεί πραγματικά είτε λόγω εξόδου από το πίσω όριο της πίστας (Πρβλ. Τ.27), είτε
εξ αιτίας παραπτώματος που εμπόδισε τον αντίπαλο να αγωνισθεί (δρομαία
επίθεση με ανατροπή, σώμα με σώμα στο ξίφος ασκήσεως και στη σπάθη,
παρέμβαση του μη οπλισμένου χεριού κλπ.). (Πρβλ. Τ.96.2, Τ.114.3.α/β, Τ.116, Τ.117,
Τ.118.1, Τ.120)
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Τ.105. Aποπομπή από τον αγώνα
1.
O αθλητής που κατά τον αγώνα διαπράττει ορισμένες βιαιότητες ή
εκδικητικές ενέργειες απέναντι στον αντίπαλό του, καθώς και αυτός που
δεν υπερασπίζεται έντιμα την τύχη του ή που επωφελείται από μία ανέντιμη
συμφωνία με τον αντίπαλό του, μπορεί να υποστεί αποπομπή από τον
αγώνα.
2.
O αθλητής που αποπέμφθηκε από έναν αγώνα δεν μπορεί πλέον να
συνεχίσει να μετέχει στον αγώνα αυτό, ακόμα και αν έχει προκριθεί για την
επόμενη βαθμίδα, χάνει το δικαίωμα στην ατομική του κατάταξη και το
σύνολο των αθλητών που έχουν καταταχθεί μετά από αυτόν ανεβαίνουν
μία θέση στα αποτελέσματα των αγώνων. Εάν είναι απαραίτητο, οι δύο
τρίτες θέσεις καθορίζονται από την κατάταξή τους για τη σύνθεση του
πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, μόνο οι αθλητές που έχουν λάβει βαθμολογία
κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης μορούν να ανέβουν μία θέση στα
αποτελέσματα των αγώνων.
3.
Αντιθέτως, οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει ο αθλητής αυτός μέχρι τη
στιγμή της αποπομπής του παραμένουν ως έχουν για την κατάταξη της
ομάδας του για το ομαδικό πρωτάθλημα υπό τον όρο ότι μετέχει
πραγματικά στο πρωτάθλημα αυτό.
Πειθαρχικές κυρώσεις
Τ.106. Aποπομπή από τον αγώνα
1.
H αποπομπή από έναν αγώνα μπορεί να επιβληθεί και για πειθαρχικό
παράπτωμα (μη εμφάνιση στην πίστα, όπλα μη σύμφωνα με τον
Kανονισμό, ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε κριτή, κλπ.).
2.
Oι συνέπειες αυτής της αποπομπής για τον αθλητή είναι οι ίδιες με αυτές
που ορίζονται στο άρθρο Τ.105.
Τ.107. Aποπομπή από τη διοργάνωση
1.
Διοργάνωση ′′Tournoi′′ είναι το όνομα που έχει δοθεί στο σύνολο των
αγώνων που διεξάγονται στον ίδιο χώρο, την ίδια εποχή και για την ίδια
περίπτωση.
2.
Ένας αθλητής που αποπέμπεται από την διοργάνωση δεν γίνεται πλέον
δεκτός σε κανένα αγώνα της διοργάνωσης αυτής, ούτε στο ίδιο ούτε σε
άλλο όπλο.
3.
Όταν μία κύρωση επιβάλλεται σε μία ομάδα, η περίπτωση κάθε μέλους της
πρέπει να εξετάζεται ατομικά και ένα μέλος της ομάδας αυτής μπορεί να
είναι αντικείμενο, ανάλογα με την περίπτωση, διαφορετικών πειθαρχικών
μέτρων από αυτά που επιβάλλονται στα άλλα. (Πρβλ. Τ.90.2)
Aποπομπή από το χώρο των αγώνων ή της διοργάνωσης
Τ.108. Όλοι οι συμμετέχοντες ή παρευρισκόμενοι μη αθλητές (προπονητές,
μασέρ, τεχνικοί, συνοδοί, αξιωματούχοι, θεατές) μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο αποπομπής, η οποία έχει ως συνέπεια να τους απαγορευθεί η
πρόσβαση στον χώρο όπου διεξάγεται ο αγώνας ή η διοργάνωση σ′ όλη τη
διάρκειά της. (Πρβλ. Τ.93, Τ.96.3, Τ.120). Το μέτρο αυτό δεν μπορεί να δώσει αφορμή
για επανόρθωση σε όποιον κι αν είναι αυτός.
Τ.109
1.

2.

Aποκλεισμός
O αποκλεισμός ενός αθλητή (για παράδειγμα γιατί δεν ανταποκρίνεται στις
προϋποθέσεις ηλικίας, ποιότητας ή άλλες του αγώνα) δεν συνεπάγεται
αναγκαστικά τον αποκλεισμό ή την διαγραφή του, αν υπάρχει καλή πίστη.
Μία αίτηση για συμπληρωματική κύρωση για πρόθεση εξαπάτησης θα
μπορούσε, ωστόσο, να κινηθεί κατά του αθλητή.
Oμάδα που χρησιμοποίησε αθλητή στον οποίο έχει επιβληθεί
αποκλεισμός, ακολουθεί αναγκαστικά την τύχη του αθλητή αυτού και
αποκλείεται και αυτή.
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3.

Οι συνέπειες αυτού του αποκλεισμού είναι οι ίδιες και στην αποπομπή από
τη διοργάνωση. (Πρβλ. άρθρο Τ.105)

Επίπληξη
Τ.110 Στις περιπτώσεις που δεν δικαιολογούν βαρύτερη πειθαρχική κύρωση, ο
αθλητής ή ο αξιωματούχος μπορούν να τιμωρηθούν με επίπληξη.
Τ.111
1.
2.

Προσωρινός αποκλεισμός
Ένας αθλητής στον οποίο επιβάλλεται αποκλεισμός δεν μπορεί πλέον να
μετάσχει σε κανένα επίσημο αγώνα της Δ.Ο.Ξ. κατά τη διάρκεια του χρόνου
του αποκλεισμού του.
Kάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί αποκλεισμός δεν μπορεί
πλέον να ασκεί τα καθήκοντά του μέσα στα χρονικά και τοπικά όρια που
ορίζονται με τον αποκλεισμό αυτό.

Διαγραφή
Τ.112 H διαγραφή συνεπάγεται τις ίδιες συνέπειες με τον αποκλεισμό, αλλά με
οριστικό χαρακτήρα.
Τ.113
1.
2.

Aπαγγελία των κυρώσεων
H Τεχνική Διεύθυνση είναι υποχρεωμένη να ανακοινώνει χωρίς
καθυστέρηση στην έδρα της Δ.Ο.Ξ. τις κυρώσεις που δόθηκαν κατά τη
διάρκεια του αγώνα και τα αιτιολογικά τους. (Πρβλ. Τ.97.5)
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Τεχνική Διεύθυνση πρέπει να πληροφορεί τη
Δ.Ο.Ε., μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής.

Kεφάλαιο 4ο
OI KYPΩΣEIΣ KAI TA APMOΔIA OPΓANA KPIΣHΣ
Τ.114. Η φύση (το είδος) των κυρώσεων
1.
Υπάρχουν τρία είδη κυρώσεων που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που
εμφανίζονται στον πίνακα του άρθρου Τ.120. ΄Οταν ένας διαιτητής πρέπει
να τιμωρήσει έναν αθλητή που διαπράττει ταυτόχρονα πολλά
παραπτώματα, πρέπει πρώτα να τον τιμωρήσει για το λιγότερο σοβαρό
παράπτωμα.
2.
Τα παραπτώματα συσσωρεύονται και ισχύουν για το match, με εξαίρεση
την ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ, που σημαίνει 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).
Αντιθέτως,
μία ομάδα που τιμωρείται με
αποπομπή από τη διοργάνωση λόγω μαύρης κάρτας σε ένα από τα μέλη
της, δεν αποπέμπεται σαν ομάδα από τις ακόλουθες διοργανώσεις, αλλά
δεν θα μπορεί να επιλέξει τον τιμωρημένο αθλητή.
Ορισμένα παραπτώματα συνεπάγονται την ακύρωση του κτυπήματος που
δόθηκε από τον υπαίτιο αθλητή. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης δεν
ακυρώνονται παρά μόνο τα κτυπήματα που δόθηκαν σε σχέση με το
παράπτωμα. (Πρβλ. Τ.120)
3.
Οι κυρώσεις είναι οι ακόλουθες:
α)
Η Παρατήρηση, που δηλώνεται με ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, με την οποία ο
διαιτητής ορίζει τον υπαίτιο αθλητή. Ο αθλητής γνωρίζει έτσι ότι κάθε νέο
παράπτωμα από μέρους του συνεπάγεται ποινή ενός κτυπήματος.
β)
Η Ποινή ενός κτυπήματος, που δηλώνεται με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, με
την οποία ο διαιτητής ορίζει τον υπαίτιο αθλητή. Ένα κτύπημα προστίθεται
στο σκορ του αντιπάλου και εάν πρόκειται για το τελευταίο κτύπημα,
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4.

συνεπάγεται το χάσιμο του match. Επιπλέον, κάθε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ δεν
μπορεί παρά να ακολουθείται από άλλη ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ή από ΜΑΥΡΗ
ΚΑΡΤΑ, σύμφωνα με τη φύση-είδος του νέου παραπτώματος. (Πρβλ. Τ.120)
γ)
Η Αποπομπή από τον αγώνα, αποκλεισμός για το υπόλοιπο της
διοργάνωσης και για τους 2 επόμενους μήνες της τρέχουσας ή της
ακόλουθης αγωνιστικής περιόδου, ή, η αποπομπή από το χώρο των
αγώνων (κάθε ατόμου που διαταράσσει την τάξη), δηλώνεται με ΜΑΥΡΗ
ΚΑΡΤΑ, με την οποία ο διαιτητής ορίζει τον υπαίτιο.
Όλες οι παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες), τα κτυπήματα ποινής (κόκκινες
κάρτες) και οι αποπομπές (μαύρες κάρτες), καθώς και η ομάδα που στην
οποία ανήκουν, πρέπει να αναφέρονται στο φύλλο του αγώνα, του ομίλου
ή της συνάντησης.

Δικαιοδοσία
Τ.115. Τα παραπτώματα και οι κυρώσεις τους, που εμφανίζονται στα διάφορα
άρθρα του Κανονισμού, συνοψίζονται στον πίνακα του άρθρου Τ.120, χωρίζονται
σε τέσσερις ομάδες. (Πρβλ Τ.116 έως Τ.119). Όλα τα παραπτώματα ανήκουν στην
δικαιοδοσία του διαιτητή. Η Τεχνική Διεύθυνση διατηρεί ex-officio το δικαίωμα της
παρέμβασης. (Πρβλ. Τ.97.1/2/3)
Παραπτώματα της 1ης ομάδας
Τ.116. Στην πρώτη ομάδα, η πρώτη παραβίαση, όποιο και αν είναι το
παράπτωμα, τιμωρείται με ΚΙΤΡΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ (παρατήρηση). Εάν ο αθλητής
διαπράξει, στο ίδιο match, κι άλλο παράπτωμα αυτής της ομάδας, ο διαιτητής τον
τιμωρεί, κάθε φορά, με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ποινή ενός κτυπήματος). Εάν ο υπαίτιος
αθλητής έχει ήδη τιμωρηθεί με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ για κάποιο παράπτωμα της 2ης ή
της 3ης ομάδας, λαμβάνει εκ νέου ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, αμέσως μετά την πρώτη
παραβίαση που εμφανίζεται στην 1η ομάδα.
Παραπτώματα της 2ης ομάδας
Τ.117. Στη δεύτερη ομάδα, όλα τα παραπτώματα τιμωρούνται, από την πρώτη
παραβίαση, με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ (ποινή ενός κτυπήματος).
Τ.118. Παραπτώματα της 3ης ομάδας
1.
Στην τρίτη ομάδα, η πρώτη παραβίαση τιμωρείται με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, δηλ.
με ποινή ενός κτυπήματος. (Αυτό ισχύει ακόμη και αν ο υπαίτιος αθλητής
έχει ήδη λάβει ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ για παραπτώματα της 1ης ή της 2ης
ομάδας.)
2.
Εάν ο αθλητής διαπράξει, στο ίδιο match, το ίδιο ή κάποιο άλλο
παράπτωμα αυτής της ομάδας, ο διαιτητής τον τιμωρεί με ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ
(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).
3.
Για κάθε άτομο που διαταράσσει την τάξη εκτός της πίστας δίνεται:
α)
στην πρώτη παραβίαση, μία παρατήρηση, η οποία δηλώνεται με
ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, με ισχύ για όλη τη διάρκεια του αγώνα, και η οποία πρέπει
να αναφέρεται στο φύλλο αγώνα και να καταγράφεται από την Τεχνική
Διεύθυνση.
β)
στην δεύτερη παραβίαση, κατά την διάρκεια του ίδιου αγώνα, μία
ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ (αποπομπή από τον χώρο των αγώνων).
4.
Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, που αφορούν προβλήματα που
προκαλούνται εντός ή εκτός της πίστας, ο διαιτητής μπορεί να τιμωρήσει
αμέσως στον υπαίτιο, με αποκλεισμό ή αποπομπή.
Παραπτώματα της 4ης ομάδας
Τ.119. Στην τέταρτη ομάδα, η πρώτη παραβίαση τιμωρείται με ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ :
αποπομπή από τον αγώνα ή την διοργάνωση, αποκλεισμός για το υπόλοιπο της
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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). Αντιθέτως, μία ομάδα που
τιμωρείται με αποπομπή από τη διοργάνωση λόγω μαύρης κάρτας σε ένα από τα
μέλη της, δεν αποπέμπεται σαν ομάδα από τις ακόλουθες διοργανώσεις, αλλά
δεν θα μπορεί να επιλέξει τον τιμωρημένο αθλητή.
Τ.120.

Τα παραπτώματα και οι κυρώσεις τους
ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ (Κάρτες)

Πρώτη Ομάδα – Α Ρ Θ Ρ Α

1ο
Σφάλμα

2ο
Σφάλμα

3ο
Σφάλμα
& Επόμενο

Εγκατάλειψη της πίστας χωρίς άδεια.
Τ.18.6
Σώμα με σώμα απλό (Ξ.Α. και Σπάθη) (0)
Τ.20.2
Σώμα με σώμα για την αποφυγή κτυπήματος. (0)
Τ.20.3, Τ.63.2
Γύρισμα της πλάτης στον αντίπαλο. (0)
Τ.21.2
Χρησιμοποίηση του βραχίονα και/ή του μη
οπλισμένου χεριού. (0)
Τ.22.1
Άγγιγμα / Κράτημα του ηλεκτρικού υλικού. (0)
Τ.22.3

Κ

Κ

Κ

Ι

Ο

Ο

Τ

Κ

Κ

Ρ

Κ

Κ

Ι

Ι

Ι

Ν

Ν

Ν

Η

Η

Η

Κ

Κ

Κ

Α

Α

Α

Ρ

Ρ

Ρ

Τ

Τ

Τ

Α

Α

Α

Κάλυψη / Αντικατάσταση της έγκυρης επιφάνειας.
Τ.22.2, Τ.49.1, Τ.72.2.
(0)
Πλευρική έξοδος από την πίστα για να αποφευχθεί
κτύπημα.
Τ.28.3
Καταχρηστική διακοπή της αναμέτρησης.
Τ.31.2
Επιδιόρθωση του όπλου πάνω στην πίστα.
Τ.46.2.3, Τ.61.2/3, Τ.70.6.
Ακατάλληλο υλικό / Ακατάλληλη ένδυση / Έλλειψη
ενός εφεδρικού όπλου ή καλωδίου σώματος
Τ.45/1. και 3.β.
Στο Ξ.Α και στη Σπάθη, στήριξη ή σύρσιμο της
αιχμής του όπλου πάνω στη μεταλλική πίστα.
Τ.46.2/3, Τ.61.2/3
Επαφή του όπλου με την μεταλλική βέστα. (0)
Τ.53.
Στη σπάθη, κτύπημα που δίνεται με τον
προφυλακτήρα (0) , το βήμα εμπρός, η δρομαία
επίθεση και κάθε κίνηση μπροστά, σταυρώνοντας
τα πόδια. (0)
Τ.70.3, Τ.75.5.
Άρνηση υπακοής.
Τ.82.2, Τ.84.
Ανατροπή αντιπάλου / αντικανονικό παίχνίδι (0)/
σήκωμα της μάσκας πριν από το πρόσταγμα
“HALTE” / γδύσιμο πάνω στην πίστα.
Τ. 86.3, Τ.87.2/7/8
Ένσταση αδικαιολόγητη
Τ.122.2/4
Αφύσικες μετατοπίσεις (0)/ βάναυσα κτυπήματα /
κτυπήματα που δίδονται κατά την πτώση (0)
Τ.87.2

12

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Έκδοση Ιούλιος 2006)

Δεύτερη Ομάδα
Αίτημα για διακοπή με πρόφαση μη διαπιστωμένο
τραυματισμό.
Τ.33.3
Απουσία σήματος ελέγχου. (0)
Τ.45/3.α.i
Κτύπημα που προκαλείται σκοπίμως εκτός του
αντιπάλου
Τ.53.2, Τ.66.2
Απουσία του ονόματος στην πλάτη / Απουσία
στολής ξιφασκίας με τα εθνικά χρώματα,
υποχρεωτική στα ατομικά των Κυπέλλων Κόσμου
στα Πρωταθλήματα Ζώνης (2006 -2007)
Τ.45.4
Βίαιη ενέργεια / Επικίνδυνο ή εκδικητικό κτύπημα με
τον προφυλακτήρα ή την λαβή. (0)
Τ.87.2, T.103, T.105.1

Τρίτη Ομάδα
Απομίμηση σημάτων ελέγχου / Αντικανονικό υλικό
που προέρχεται από ηθελημένες μετατροπές. (0)
Τ.45.3.a) iii και iv.
Αθλητής που διαταράσσει την τάξη επάνω στην
πίστα. (2)
Τ.82.3, Τ.83, T.96.2.
Μη έντιμη αναμέτρηση (0)
T.87.1
Παράπτωμα
που
αφορά
την
διαφήμιση.
Κώδικας Διαφήμισης
Οποιοδήποτε άτομο διαταράσσει την τάξη εκτός
πίστας.

Κ

Κ

Κ

O

O

O

K

K

K

K
I
N
H

K
I
N
H

K
I
N
H

Κ
Ο

Μ

Κ
Κ
i
Ν

Α
Υ
Ρ
Η

Η

Τ.82.3/4, Τ.83., Τ.96.3, Τ.118.3

1η Φορά : προειδοποίηση
(κίτρινη ή 2)
2η Φορά : αποπομπή
(1) ή (2)

Μη παρουσίαση στην έναρξη του αγώνα / του
ομίλου / του ευθέος αποκλεισμού / της συνάντησης,
μετά από 3 προσκλήσεις με διαφορά ενός λεπτού η
μία από την άλλη.
Τ.86.6

1η πρόσκληση : κίτρινη
2η πρόσκληση : κόκκινη
3η πρόσκληση . αποκλεισμός από τους
αγώνες

Έλλειψη μαχητικότητας
Τ.87.4/5/6

1η φορά : κίτρινη
2η φορά : κόκκινη
3η φορά : μαύρη

Απουσία του ονόματος στην πλάτη / Απουσία
στολής ξιφασκίας με τα εθνικά χρώματα,
υποχρεωτική στα ατομικά των Κυπέλλων Κόσμου
στα Πρωταθλήματα Ζώνης (2006 -2007)
Τ.45.4

Αποκλεισμός από τους αγώνες

Άρνηση ενός αθλητή να αγωνισθεί με οποιοδήποτε
αθλητή (σε ατομικούς ή ομαδικούς αγώνες) που έχει
κανονικά δηλωθεί.
Τ.85.1

Αποκλεισμός.

Μη παρουσίαση κατά την πρώτη πρόσκληση του
διαιτητή, 10 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα
για την έναρξη του ομίλου ή της ομαδικής
συνάντησης , ή για την έναρξη των match ευθέος
αποκλεισμού.
Τ.86.5

Aποκλεισμός από τους αγώνες

Άρνηση χαιρετισμού προς τον αντίπαλο πριν από
την έναρξη του match ή μετά το τελευταίο κτύπημα
Τ.87.3

Αποκλεισμός (3)
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Τέταρτη Ομάδα
Αντικανονικό υλικό σαν αποτέλεσμα εμφανούς
Μ
απάτης.
Τ.45.3 α) v.
Aθλητής εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό εξοπλισμό
επικοινωνίας που να του επιτρέπει να επικοινωνεί
Α
με άτομο εκτός πίστας κατά τη διάρκεια της
αναμέτρησης.
Τ.43.1.στ, Τ.44.2, Τ.45.3.α).vi
Παράπτωμα για αντιαθλητικό πνεύμα.
Υ
Τ.87.2, T.105.1
Σκόπιμη βιαιότητα(0) (
Ρ
Τ.105.1
Εύνοια υπέρ ενός αντιπάλου / Εκμετάλλευση
Η
συμπαιγνίας με αντίπαλο.
Τ.88., Τ.105.1
Χρήση διεγερτικών (Dopage). T.127
(0) Ακύρωση του κτυπήματος που δόθηκε από τον υπαίτιο αθλητή

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ
ΜΑΥΡΗ 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

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).
●

Αποπομπή

(1)
(2)

●

Αποκλεισμός

(3)

Από τον χώρο των αγώνων.
Στις πιο σημαντικές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος
μπορεί να δώσει αμέσως στον υπαίτιο αθλητή
αποκλεισμό ή αποπομπή.
Αποκλεισμός για το υπόλοιπο της διεξαγόμενης διοργάνωσης και για
τους δύο επόμενους αγώνες της Δ.Ο.Ξ., στο
συγκεκρι- μένο όπλο. Οι βαθμοί ή οι τίτλοι που
έχουν κατακτη- θεί μέχρι τη στιγμή του
παραπτώματος μένουν ως έχουν.
Έκδοση Ιούλιος 2006
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Kεφάλαιο 5ο - ΔIAΔIKAΣIA
Aρχή
Τ.121. Oι διάφορες κυρώσεις απαγγέλλονται από τα αρμόδια όργανα που
κρίνουν δίκαια, λαμβάνοντας υπ′ όψη την βαρύτητα του παραπτώματος και τις
συνθήκες μέσα στις οποίες αυτό διαπράχθηκε. (Βλ. Τ.94κ.εξ., Τ.114κ.εξ., Τ.124,
Τ.125, Τ.126)
Eνστάσεις και εφέσεις
Kατά απόφασης του διαιτητή

Τ.122.
1.
Kατά κάθε τελεσίδικης απόφασης του διαιτητή δεν μπορεί να κατατεθεί
ένσταση. (Πρβλ. Τ.95.1/2/4, Τ.96.2)
2.
Aν ένας αθλητής καταπατήσει αυτήν την αρχή, αμφισβητώντας μία
′′τελεσίδικη′′ απόφαση του διαιτητή κατά τη διάρκεια του match, τιμωρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Kανονισμού. (Πρβλ. Τ.114, Τ.116 και Τ.120).
Aν όμως ο διαιτητής παραγνωρίσει μία βασική διάταξη του Kανονισμού, ή
την εφαρμόσει κατά τρόπο που αντιβαίνει στον Kανονισμό, η αιτία αυτή
δικαιολογεί την κατάθεση ένστασης.
3.
H ένσταση αυτή πρέπει να γίνει:
α)
από τον αθλητή για τους ατομικούς αγώνες,
β)
από τον αθλητή ή τον αρχηγό της ομάδας για τους ομαδικούς
αγώνες, χωρίς καμία τυπική διαδικασία, αλλά ευγενικά, και πρέπει να
απευθύνεται
προφορικά στον διαιτητή αμέσως και πριν από κάθε
απόφαση για μεταγενέστερο κτύπημα.
4.
Όταν ο διαιτητής εμμένει στην άποψή του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής
Διαιτησίας ή ο Παρατηρητής (εάν δεν υπάρχει εκπρόσωπος) είναι
αρμόδιος να εκδικάσει την έφεση. (Πρβλ. Τ.97). Aν παρόμοια έφεση
κρίνεται αδικαιολόγητη, ο αθλητής δέχεται τις κυρώσεις που προβλέπονται
από τα άρθρα Τ.114, Τ.116 και Τ.120.
Άλλες ενστάσεις και εφέσεις
Τ.123.
1.
Tα παράπονα και οι ενστάσεις πρέπει να διατυπώνονται εγγράφως, χωρίς
καθυστέρηση προς την Τεχνική Διεύθυνση.
2.
Oι ενστάσεις που αφορούν τη συγκρότηση των ομίλων του πρώτου γύρου
των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων και των Ολυμπιακών Αγώνων γίνονται
δεκτές μόνο μέχρι τις 19:00, την παραμονή του αγώνα. (Πρβλ. Ο.10)
Aνάκριση. Δικαίωμα υπεράσπισης
Τ.124. Kαμμία κύρωση δεν μπορεί να επιβληθεί παρά μετά από ανάκριση στην
οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παράσχουν τις εξηγήσεις τους, είτε
προφορικά είτε γραπτά, σε εύλογο διάστημα που καθορίζεται από τις συνθήκες
του χρόνου και του τόπου. Mετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, η
κύρωση μπορεί να απαγγελθεί.
Συνεδριάσεις
Τ.125. Oι αποφάσεις όλων των οργάνων κρίσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
H ψήφος του Προέδρου υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας.
Yποτροπή
Τ.126.
1.
Για τα παραπτώματα εις βάρος του αθλητικού πνεύματος, της τάξης ή της
πειθαρχίας, εάν έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο επίπληξης,
αποπομπής, αποκλεισμού ή αναστολής, υπάρχει υποτροπή όταν ένας
ξιφομάχος διαπράττει νέο παράπτωμα, εκτός από παράβαση των
κανόνων της αναμέτρησης, σε διάστημα δύο ετών.
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2.

Σε περίπτωση υποτροπής, η ποινή που απαγγέλλεται είναι:
α)
η αποπομπή από τον αγώνα, αν η προηγούμενη ποινή ήταν
επίπληξη,
β)
ο αποκλεισμός από τη διοργάνωση, αν η προηγούμενη ποινή ήταν
η αποπομπή ή ο αποκλεισμός από έναν αγώνα,

Βλ. Επίσης Πειθαρχικός Κανονισμός Δ.Ο.Ξ. ( Κεφάλαιο VII του Καταστατικού της
Δ.Ο.Ξ.)

Kεφάλαιο 6ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Γενικοί Κανόνες
Τ.127. α)
Το ντόπινγκ απαγορεύεται από τη Δ.Ο.Ξ. Κάθε παράβαση αυτού
του κανόνα επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις.
β)
Το ντόπινγκ ορίζεται ως μία ή περισσότερες παραβιάσεις των
κανόνων antidoping όπως αυτοί διατυπώνονται από το άρθρο 2.1 έως το
άρθρο 2.8 του Κανονισμού Αντιντόπινγκ της Δ.Ο.Ξ.
γ)
Η Δ.Ο.Ξ. ασπάστηκε τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ της
W.A.D.A. Ο Κανονισμός Αντιντόπινγκ της Δ.Ο.Ξ. βασίζεται στα «Μοντέλα
Ορθής Πρακτικής» της W.A.D.A. και υιοθετεί στο σύνολό τους τις
«Υποχρεωτικές Ρυθμίσεις» του εγγράφου αυτού. Η Δ.Ο.Ξ. υιοθετεί στο
σύνολό τους τις «Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων» της
W.A.D.A.
δ)
Η Δ.Ο.Ξ. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους ντόπινγκ
κατά τη διάρκεια των αγώνων – δηλαδή, σε οποιαδήποτε διοργάνωση
τελείται υπό τον έλεγχό της – αλλά και εκτός αγώνων.
ε)
Οι διεθνείς αθλητικές ταυτότητες (licences) που εκδίδονται από τη
Δ.Ο.Ξ. συνομολούν ότι οι κάτοχοί τους δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν
ούτε απαγορευμένες ουσίες, ούτε απαγορευμένες μεθόδους και δέχονται
να υποβάλλονται σε κάθε έλεγχο, τόσο κατά τη διάρκεια των
διοργανώσεων, όσο και εκτός. Οι ταυτότητες αυτές (licences) πρέπει να
είναι υπογεγραμμένες από τους κατόχους τους.
στ)
΄Ολοι οι όροι που αφορούν τους ελέγχους ντόπινγκ κατά τη
διάρκεια των επισήμων αγώνων της Δ.Ο.Ξ., και εκτός, βρίσκονται στα
άρθρα του Κανονισμού Αντιντόπινγκ της Δ.Ο.Ξ.
ζ)
Οι κυρώσεις και οι συνέπειές τους, που προκύπτουν από τις
παραβιάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ, προβλέπονται στον Κανονισμό
Αντιντόπινγκ της Δ.Ο.Ξ.
η)
Οι ξιφομάχοι που παραβαίνουν τον Κανονισμό Αντιντόπινγκ
υπόκεινται στις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό
Αντιντόπινγκ. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και των
αποφάσεων που αφορούν την επιβολή κυρώσεων γίνεται μόνο από το
Προεδρείο της Δ.Ο.Ξ. το οποίο έχει το δικαίωμα να τα κοινοποιήσει στο
σύνολο των ομοσπονδιών.
θ)
Οι παραβιάσεις ντοπινγκ που έχουν διαπραχθεί και έχουν δεχθεί
κυρώσεις σε μία από τις ομοσπονδίες μέλη της Δ.Ο.Ξ., συνυπολογίζονται
και εφαρμόζονται στο σύνολο όλων των χωρών μελών της Δ.Ο.Ξ.
ι)
Η τροποποίηση του Κανονισμού Αντιντόπινγκ της Δ.Ο.Ξ. υπάγεται
στην αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής.
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