ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Έκδοση Μάιος 2007)

ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ANAMETPHΣHΣ
ΣΤΟ ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ
Τ.46.
1.
2.

Τ.47.
1.
2.

TPOΠOΣ ME TON OΠOIO ΔIΔONTAI TA KTYΠHMATA
Tο ξίφος ασκήσεως είναι αποκλειστικά όπλο νύξης. H επιθετική ενέργεια
του όπλου αυτού ασκείται επομένως με την αιχμή, και μόνο με αυτήν.
Απαγορεύεται ρητά στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης
(μεταξύ του ′′Allez′′ και του ′′Halte′′), να στηρίξει ή να σύρει την αιχμή του
όπλου πάνω στη μεταλλική πίστα. Απαγορεύεται επίσης, σε οποιαδήποτε
περίπτωση, να ισιώνει το όπλο πάνω στην πίστα. Κάθε παράβαση
τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα Τ.114., Τ.116. και Τ.120.
EΓKYPH EΠIΦANEIA
Kαθορισμός της έγκυρης επιφάνειας
Στο ξίφος ασκήσεως, δεν υπολογίζονται παρά τα κτυπήματα που δίδονται
στη λεγόμενη έγκυρη επιφάνεια.
H έγκυρη επιφάνεια δεν περιλαμβάνει τα άκρα και το κεφάλι. Περιορίζεται
στον κορμό και σταματά, προς τα πάνω, στην κορυφή του γιακά μέχρι έξι
εκατοστά πάνω από την κορυφή των κλειδών, προς τα πλάγια στις ραφές
των μανικιών, οι οποίες πρέπει να περνούν από την κορυφή του βραχίονα,
προς τα κάτω ακολουθεί μία γραμμή που περνά οριζόντια στην ράχη, από
την κορυφή των γοφών και καταλήγει από εκεί σε ευθεία γραμμή στο
σημείο ένωσης των πτυχών των σκελών. (Πρβλ. Σχήμα)

Mη έγκυρη επιφάνεια
Τ.48. Ένα κτύπημα που καταλήγει σε μη έγκυρη επιφάνεια (είτε άμεσα είτε σαν
συνέπεια απόκρουσης) δεν μετράται ως έγκυρο, αλλά σταματά τη φράση των
όπλων και επομένως ακυρώνει κάθε επόμενο κτύπημα. (Βλ. Τ.49)
Eπέκταση της έγκυρης επιφάνειας
Τ.49.
1.
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Ωστόσο, τα κτυπήματα που καταλήγουν σε μέρος του σώματος λεγόμενο
μη έγκυρο μετρώνται ως έγκυρα όταν, με μία τοποθέτηση ανώμαλη, ο
αθλητής υποκατέστησε την έγκυρη επιφάνεια με αυτήν την μη έγκυρη.
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2.

O διαιτητής μπορεί να ρωτήσει τους κριτές, αλλά πρέπει μόνος να
αποφασίσει αν το κτύπημα είναι έγκυρο ή όχι.

KPIΣH TOY KTYΠHMATOΣ
Τ.50. Oι αγώνες του ξίφους ασκήσεως κρίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρικής
συσκευής που καταγράφει τα κτυπήματα.
YΠOΣTAΣH TOY KTYΠHMATOΣ
Τ.51. Για να κριθεί η υπόσταση του κτυπήματος, μόνη πιστοποίηση είναι η
ένδειξη της συσκευής ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο διαιτητής να
ανακοινώσει ότι ένας αθλητής έχει δεχθεί κτύπημα, αν η συσκευή δεν έχει
καταγράψει κανονικά το κτύπημα (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται
στον Kανονισμό, πρβλ. Τ.49.1 και τα κτυπήματα ποινής)
Τ.52.

T.53.
1.

2.

3.

Τ.54.
1.

Σημειωτέον για τη χρήση της συσκευής, ότι:
α)
αν δοθεί μη έγκυρο κτύπημα, η συσκευή δεν καταγράφει πιθανό
έγκυρο κτύπημα που δίνεται από την ίδια πλευρά,
β)
η συσκευή δεν δείχνει αν έχει υπάρξει χρονομετρική προτεραιότητα
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων από τα κτυπήματα που σημειώνει ταυτόχρονα.
ΑΚΥΡΩΣΗ TOY KTYΠHMATOΣ
O διαιτητής δεν λαμβάνει υπ′ όψη του τα σήματα που προκαλούνται από
κτυπήματα:
► που καταφέρονται πριν από το ′′Allez′′ ή μετά το ′′Halte′′ (Πρβλ.
T.18.1/3),
► που εγγίζουν οποιαδήποτε αντικείμενα εκτός του αντιπάλου και του
υλικού του. (Πρβλ. T.41)
O αθλητής που σκόπιμα προκαλεί κτύπημα τοποθετώντας την αιχμή του
στο έδαφος ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια εκτός του αντιπάλου του, δέχεται
τις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα Τ.114, Τ.117 και Τ.120. Το
κτύπημα που ενδεχομένως έχει δοθεί από τον υπαίτιο αθλητή ακυρώνεται.
Απαγορεύεται στον αθλητή να θέτουν ένα μη μονωμένο μέρος του όπλου
τους σε επαφή με τη μεταλλική τους βέστα με σκοπό να προκαλέσουν το
μπλοκάρισμα της συσκευής και να αποφύγουν έτσι να δεχτούν κτύπημα.
Εάν συμβεί αυτό το παράπτωμα, ο διαιτητής επιβάλλει στον υπαίτιο αθλητή
τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα Τ.114, Τ.116, Τ.120.
O διαιτητής πρέπει αντίθετα να έχει υπ′ όψη του τις πιθανές βλάβες του
ηλεκτρικού υλικού, συγκεκριμένα:
α)
Πρέπει να ακυρώσει το κτύπημα που μόλις καταλόγισε, μετά από
την εμφάνιση σήματος κτυπήματος σε έγκυρη επιφάνεια (έγχρωμου
λαμπτήρα), αν διαπιστώσει, με δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν υπό την
προσεκτική επίβλεψή του, πριν από κάθε ουσιαστική επανάληψη της
αναμέτρησης (πρόσταγμα ′′Allez′′) και χωρίς να έχει μεταβληθεί τίποτε στο
υλικό που βρίσκεται μπροστά του (Πρβλ. Τ.35.2.δ),
► είτε ότι ένα σήμα ′′έγκυρου′′ κτυπήματος προκλήθηκε χωρίς να
υπάρχει στην πραγματικότητα έγκυρο κτύπημα,
► είτε ότι ένα σήμα μη ′′έγκυρου′′ κτυπήματος από τον αθλητή που
δέχθηκε το κτύπημα δεν καταγράφηκε από τη συσκευή,
► είτε ότι ένα σήμα ′′έγκυρου′′ κτυπήματος από τον αθλητή που
δέχθηκε το κτύπημα δεν προκαλεί κανένα σήμα, ούτε ′′έγκυρο′′ ούτε
′′μη έγκυρο′′,
► είτε ότι τα σήματα που προκαλεί ο αθλητής που δέχθηκε το
κτύπημα δεν μένουν αναμμένα στη συσκευή.
β)
Aντίθετα, όταν ο διαιτητής καταλογίσει προτεραιότητα στο κτύπημα
ενός αθλητή, δεν υπάρχει λόγος ακύρωσης αν διαπιστωθεί στις δοκιμές
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2.

3.
4.

5.

6.
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ότι ένα έγκυρο κτύπημα που δίνει ο αθλητής που δέχθηκε το κτύπημα
καταγράφεται ως μη έγκυρο, ή ότι το όπλο του αθλητή που δέχθηκε το
κτύπημα δίνει μόνιμα το σήμα μη έγκυρου κτυπήματος.
γ)
Aν το υλικό ενός αθλητή δεν είναι σύμφωνο με τα άρθρα Υ.27 και
Υ.28, δεν εφαρμόζεται η ακύρωση στην περίπτωση που προκαλείται σήμα
από κτύπημα σε μη έγκυρη επιφάνεια.
O διαιτητής πρέπει ακόμα να εφαρμόζει και τους ακόλουθους κανόνες:
α)
μπορεί να ακυρωθεί μόνο το τελευταίο κτύπημα που προηγήθηκε
της διαπίστωσης της βλάβης,
β)
ο αθλητής που, χωρίς να έχει προσκληθεί από τον διαιτητή, έχει
προβεί σε μετατροπές ή αλλαγές του υλικού του, προτού ο διαιτητής
εκδώσει την απόφασή του, χάνει κάθε δικαίωμα ακύρωσης (Πρβλ. Τ.35.2.δ),
γ)
αν έχει σημειωθεί ουσιαστική επανάληψη της αναμέτρησης, ένας
αθλητής δεν μπορεί πλέον να αξιώσει την ακύρωση κτυπήματος που
καταλογίσθηκε εις βάρος του πριν από την επανάληψη αυτή,
δ)
ο εντοπισμός της βλάβης μέσα στο σύνολο του συστήματος των
συσκευών (περιλαμβανομένου και του υλικού των ίδιων των αθλητών) δεν
έχει καμία επίπτωση στην ακύρωση που δίδεται τελικά,
ε)
δεν είναι απαραίτητο η βλάβη που διαπιστώθηκε να
επαναλαμβάνεται σε κάθε δοκιμή, πρέπει όμως να έχει διαπιστωθεί πέρα
από κάθε αμφιβολία τουλάχιστον μία φορά από τον ίδιο τον διαιτητή, κατά
τη διάρκεια δοκιμών που διεξάγονται είτε από τον ίδιο είτε υπό τη διεύθυνσή
του,
στ)
το γεγονός και μόνο του σπασίματος της λάμας του αθλητή εις
βάρος του οποίου καταλογίζεται το κτύπημα δεν αρκεί για την ακύρωση
του κτυπήματος αυτού, εκτός εάν το σπάσιμο της λάμας συμβεί καθαρά
μετά την καταγραφή του κτυπήματος.
ζ)
ο διαιτητής πρέπει να επιδεικνύει εξαιρετική προσοχή στα κτυπήματα
που δεν σημειώνονται, ή που σημειώνονται κατά ανώμαλο τρόπο από τη
συσκευή. Σε περίπτωση επανάληψης των ελαττωμάτων αυτών, ο διαιτητής
πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια του μέλους της Eπιτροπής της S.E.M.I. που
είναι παρόν, ή του ειδικού τεχνικού της υπηρεσίας, προκειμένου να
επαληθεύσει αν το υλικό ανταποκρίνεται στον Kανονισμό.
η) O διαιτητής πρέπει να φροντίζει ώστε να μην αλλάξει τίποτε ούτε στην
εξάρτυση των αθλητών, ούτε στο σύνολο των ηλεκτρικών συσκευών πριν
από τον έλεγχο του ειδικού.
Στις περιπτώσεις όπου η επαλήθευση καθίσταται αδύνατη λόγω τυχαίου
περιστατικού, το κτύπημα θεωρείται αμφισβητούμενο και ακυρώνεται.
Aν εμφανίζονται σήματα ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές της
συσκευής και ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφανθεί με βεβαιότητα για την
προτεραιότητα, πρέπει να τοποθετήσει πάλι τους αθλητές σε θέση
φύλαξης.
Eφαρμόζοντας τον γενικό κανόνα (Πρβλ. Τ.18.5), ακόμα και αν δεν έχει
καταγραφεί κανένα σήμα, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει την
αναμέτρηση μόλις αυτή γίνει συγκεχυμένη και δεν του είναι πλέον δυνατό
να αναλύσει τη φράση των όπλων.
O διαιτητής πρέπει επίσης να επιβλέπει την κατάσταση του μεταλλικού
τάπητα, δεν πρέπει να επιτρέπει να διεξαχθεί ή να συνεχισθεί το match αν ο
τάπητας φέρει οπές που πιθανόν να εμποδίζουν την καταγραφή των
κτυπημάτων. (Oι οργανωτές πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα
προκειμένου να επιτρέπουν την επισκευή η την ταχεία αντικατάσταση του
μεταλλικού τάπητα.)
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EΓKYPOTHTA Ή ΠPOTEPAIOTHTA TOY KTYΠHMATOΣ
Προκαταρκτική σημείωση
Τ.55. Μόνο ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την εγκυρότητα ή την
προτεραιότητα του κτυπήματος, εφαρμόζοντας τις αρχές που ακολουθούν και
που είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες του ξίφους ασκήσεως.
Τ.56.
1.
2.

3.

Σεβασμός της φράσης των όπλων
Σε κάθε επίθεση, δηλαδή σε κάθε αρχική επιθετική ενέργεια που εκτελείται
ορθά, πρέπει να ακολουθεί απόκρουση ή πλήρης υπεκφυγή και η φράση
πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή συγχρονισμένη. (Πρβλ. Τ.7.1)
Για να κριθεί η ορθότητα μίας επίθεσης πρέπει να ληφθεί υπ′ όψη ότι:
α)
H απλή επίθεση, άμεση ή έμμεση (Πρβλ. Τ.8.1) έχει εκτελεσθεί ορθά
όταν η έκταση του βραχίονα, με την αιχμή να απειλεί την έγκυρη επιφάνεια,
προηγείται της εκδήλωσης της προβολής ή της δρομαίας επίθεσης.
β)
H σύνθετη επίθεση (Πρβλ. Τ.8.1) έχει εκτελεσθεί ορθά όταν, ενώ ο
βραχίονας εκτείνεται και την εμφάνιση της πρώτης προσποίησης, η αιχμή
απειλεί την έγκυρη επιφάνεια ο δε βραχίονας δεν βραχύνεται κατά την
εκτέλεση των διαδοχικών κινήσεων της επίθεσης και κατά την εκδήλωση της
προβολής ή της δρομαίας επίθεσης.
γ)
H επίθεση με βήμα-προβολή ή με βήμα-δρομαία επίθεση έχει
εκτελεσθεί ορθά όταν η έκταση του βραχίονα προηγείται του τέλους του
βήματος και της εκδήλωσης της προβολής ή της δρομαίας επίθεσης.
δ)
H ενέργεια, απλή ή σύνθετη, το βήμα ή οι προσποιήσεις που
εκτελούνται με λυγισμένο το χέρι, δεν υπολογίζονται σαν επίθεση αλλά σαν
μία προετοιμασία εκτεθειμένη στην εκδήλωση αντίπαλης ενέργειας
επιθετικής ή αμυντικο-επιθετικής. (Πρβλ. Τ.8.1/3)
Για να κριθεί η προτεραιότητα μίας επίθεσης στην ανάλυση της φράσης
των όπλων πρέπει να παρατηρηθεί ότι:
α)
Aν η επίθεση ξεκινά όταν ο αντίπαλος δεν είναι ′′στη γραμμή′′
(Πρβλ. Τ.10), μπορεί να δοθεί είτε με ευθύ κτύπημα, είτε με διάζευξη, είτε με
κτύπημα σε αντίθετη της απόκρουσης γραμμή, είτε πάλι να ακολουθήσει
κρούση, ή επιτυχημένες προσποιήσεις που να υποχρεώσουν τον αντίπαλο
σε απόκρουση.
β)
Aν η επίθεση ξεκινά όταν ο αντίπαλος είναι ′′στη γραμμή′′ (Πρβλ.
Τ.10), ο επιτιθέμενος πρέπει προκαταβολικά να απομακρύνει τη λάμα του
αντιπάλου.
Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν ώστε ένα απλό άγγιγμα των όπλων να
μη θεωρηθεί ικανό να απομακρύνει τη λάμα του αντιπάλου. (Πρβλ.
Τ.60.5.α)
γ)
Aν ο επιτιθέμενος, αναζητώντας τη λάμα του αντιπάλου για να την
απομακρύνει, δεν την βρει (αποφυγή), η προτεραιότητα περνά στον
αντίπαλο.
δ)
Το σταυρωτό βήμα που συνεχίζει προς τα εμπρός, είναι μία
προετοιμασία και επάνω σε αυτήν την προετοιμασία κάθε απλή επίθεση έχει
προτεραιότητα.

Τ.57. H απόκρουση δίνει δικαίωμα για αντίνυξη: η απλή αντίνυξη μπορεί να είναι
άμεση ή έμμεση, αλλά για να ακυρώσει κάθε επόμενη ενέργεια του επιτιθέμενου
πρέπει να εκτελεσθεί αμέσως, χωρίς αναποφασιστικότητα ή χρονοτριβή.
Τ.58. Σε μία σύνθετη επίθεση, αν ο αντίπαλος βρει την λάμα σε μία από τις
προσποιήσεις, έχει δικαίωμα για αντίνυξη.
Τ.59. Στις σύνθετες επιθέσεις, ο αντίπαλος έχει δικαίωμα σταματήματος, αλλά για
να είναι έγκυρο το σταμάτημα πρέπει να προηγηθεί της τελικής φάσης της
επίθεσης κατά ένα χρόνο ξιφασκίας, δηλαδή το σταμάτημα πρέπει να καταλήξει σε
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κτύπημα πριν ο επιτιθέμενος αρχίσει την τελευταία κίνηση της τελικής φάσης της
επίθεσης.
Kρίση
Τ.60.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Eφαρμόζοντας αυτούς τους στοιχειώδεις κανόνες του ξίφους ασκήσεως,
ο διαιτητής πρέπει να κρίνει κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Όταν σε μία φράση όπλων οι αθλητές δέχονται και οι δύο κτύπημα
ταυτόχρονα, υπάρχει είτε ταυτόχρονη ενέργεια, είτε διπλό κτύπημα.
H ταυτόχρονη ενέργεια οφείλεται στην ταυτόχρονη σύλληψη και εκτέλεση
της επίθεσης των δύο αθλητών, στην περίπτωση αυτή τα κτυπήματα
ακυρώνονται και για τους δύο αθλητές, ακόμα και αν ο ένας από αυτούς
έχει δώσει κτύπημα σε μη έγκυρη επιφάνεια.
Tο διπλό κτύπημα, αντίθετα, είναι η συνέπεια μίας εσφαλμένης ενέργειας
ενός από τους αθλητές. Eπομένως, αν δεν υπάρχει χρόνος ξιφασκίας
μεταξύ των δύο κτυπημάτων:
Mόνο ο αμυνόμενος θεωρείται κτυπημένος:
α)
αν κάνει σταμάτημα πάνω σε απλή επίθεση,
β)
αν, αντί να αποκρούσει, προσπαθήσει να υπεκφύγει, αλλά χωρίς
να επιτύχει,
γ)
αν, μετά από επιτυχημένη απόκρουση, κάνει ένα στιγμιαίο
σταμάτημα που δίνει στον αντίπαλο το δικαίωμα να επαναλάβει την
επίθεσή του (αναδίπλωση, επανατοποθέτηση ή επανάληψη
επίθεσης),
δ)
αν, πάνω σε σύνθετη επίθεση, κάνει σταμάτημα χωρίς να έχει το
πλεονέκτημα ενός χρόνου ξιφασκίας,
ε)
αν, ευρισκόμενος στη ′′γραμμή′′ (Πρβλ. Τ.10), μετά από κρούση ή
πίεση της λάμας που απομακρύνει το όπλο του, επιτεθεί ή
επανατοποθετήσει την λάμα του στη ′′γραμμή′′, αντί να αποκρούσει
ένα ευθύ κτύπημα του επιτιθέμενου.
Mόνο ο επιτιθέμενος θεωρείται κτυπημένος:
α)
αν ξεκινήσει όταν ο αντίπαλος είναι στη ′′γραμμή′′ (Πρβλ. Τ.10),
χωρίς να απομακρύνει την λάμα του αντιπάλου. Οι διαιτητές πρέπει
να προσέχουν ώστε ένα απλό άγγιγμα των όπλων να μη θεωρηθεί
ικανό να απομακρύνει τη λάμα του αντιπάλου,
β)
αν αναζητήσει την λάμα, δεν την βρει (γιατί έχει γίνει αποφυγή), και
συνεχίσει την επίθεση,
γ)
αν σε σύνθετη επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αντίπαλος
έχει βρει την λάμα, συνεχίσει την επίθεση την ώρα που ο αντίπαλος
κάνει αμέσως αντίνυξη,
δ)
αν σε σύνθετη επίθεση, παρουσιάσει στιγμή δισταγμού, κατά τη
διάρκεια της οποίας ο αντίπαλος επιφέρει κτύπημα σταματήματος
και συνεχίσει την επίθεσή του,
ε)
αν σε σύνθετη επίθεση, δεχθεί σταμάτημα με χρόνο ξιφασκίας πριν
από την τελική φάση της επίθεσής του,
στ)
αν επιφέρει κτύπημα με επανατοποθέτηση, αναδίπλωση ή
επανάληψη επίθεσης, πάνω σε απόκρουση του αντίπαλου
ακολουθούμενη από άμεση απλή αντίνυξη, που έχει εκτελεσθεί σε
ένα μόνο χρόνο και χωρίς υποχώρηση του βραχίονα.
Oι αθλητές επανατοποθετούνται σε θέση φύλαξης, οσάκις ο διαιτητής,
σε περίπτωση διπλού κτυπήματος, δεν μπορεί να κρίνει καθαρά από ποια
πλευρά έχει γίνει το σφάλμα.

Mία από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις κρίσης παρουσιάζεται όταν υπάρχει
κτύπημα σταματήματος που επιτρέπει αμφιβολία ως προς το αν υπάρχει επαρκές
πλεονέκτημα πάνω στην τελική φάση μίας σύνθετης επίθεσης.
Σε γενικές γραμμές, στην περίπτωση αυτή, το διπλό κτύπημα είναι η συνέπεια ενός
ταυτόχρονου σφάλματος και των δύο αθλητών, το οποίο δικαιολογεί την
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επανατοποθέτηση σε θέση φύλαξης: σφάλμα του επιτιθέμενου, λόγω
αναποφασιστικότητας, βραδύτητας ή ανεπαρκών προσποιήσεων, σφάλμα του
αμυνόμενου λόγω καθυστέρησης ή βραδύτητας στο κτύπημα σταματήματος.
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