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TYTUŁ DRUGI: REGULAMIN ORGANIZACJI TURNIEJÓW
Rozdział 1
ZAWODY
o.1

Oficjalne zawody FIE muszą być organizowane zgodnie z następującymi zasadami.

o.2
1. W oficjalnych zawodach FIE mogą uczestniczyć zawodnicy (indywidualnie lub drużynowo) ze wszystkich
krajów zrzeszonych w FIE.
2. Każdy zawodnik lub wyznaczony przedstawiciel zawodów, niezależnie od statusu, musi posiadać
licencję ważną na aktualny sezon (vide Statut, Rozdział IX).
Rozdział 2
ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ I NADZÓR

Komitet organizacyjny
o.3
Komitet Organizacyjny to grupa osób odpowiedzialnych za organizację zawodów.

Biuro FIE
o.4
Biuro FIE nadzoruje działania Dyrekcji technicznej podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata a także
Mistrzostw Świata juniorów i kadetów, zgodnie z punktem o.63.

Dyrekcja techniczna
o.5
Dyrekcja techniczna odpowiada za organizację zawodów pod kątem technicznym, a jej funkcje oraz zakres
odpowiedzialności określono w Regulaminie (vide t.97, o.56 do o.62).

Personel specjalistyczny
o.6
Komitet organizacyjny wyznacza:
1. Osoby obliczające punkty i obsługujące stoper
Organizatorzy wyznaczają na własną odpowiedzialność osoby obliczające punkty, których obowiązkiem
będzie prowadzenie kart wyników w poszczególnych fazach grupowych, rozgrywkach lub spotkaniach oraz
wyświetlanie wyników na tablicach, a także wyznaczają osobę do obsługi stopera, która będzie
odpowiedzialna za pomiar czasu podczas rozgrywek (vide t.30ss).
Dyrekcja techniczna może wyznaczyć delegata lub sędziego do prowadzenia finałów, możliwie jak
najbardziej bezstronnego, który będzie nadzorował osobę obsługującą stoper, osobę obliczającą punkty oraz
osobę odpowiedzialną za aparat sygnalizujący.
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2 Komitet organizacyjny musi wyznaczyć wykwalifikowane osoby, które będą dokładnie monitorować
pracę aparatów pod kątem wszystkich sygnałów, w celu zapewnienia pomocy dla Sędziego w zakresie
odczytu wskazań, a także ostrzegania sędziego, również w trakcie walki, o wszelkich nieprawidłowościach.
3 Ekspertów
a) Komitet Organizacyjny wyznaczy ekspertów posiadających kwalifikacje w zakresie sygnalizacji
elektrycznej. Nadzór nad tymi osobami sprawuje Dyrekcja techniczna.
b) Eksperci odpowiadają na pytania i służą doradztwem dla sędziów lub Dyrekcji technicznej w zakresie
wszelkich kwestii dotyczących sygnalizacji elektrycznej.
c) Obecni członkowie Komisji SEMI są uprawnieni ex officio do pełnienia roli ekspertów.
4 Personel serwisowy
Komitet Organizacyjny zapewni, na czas trwania wszystkich zawodów, obecność wykwalifikowanego
personelu serwisowego w celu zapewnienia szybkiego usuwania usterek aparatury elektrycznej, a także,
ewentualnie, osobistego wyposażenia elektrycznego szermierzy.
Kontrola sprzętu
o.7
Kontrola sprzętu zapewnianego przez organizatora, a także wyposażenia zawodników, winna być
przeprowadzana zgodnie z Regulaminem dotyczącym wyposażenia, przez wykwalifikowany personel
wyznaczony przez Komitet organizacyjny. W przypadku obecności wyznaczonych członków Komitetu
SEMI, muszą oni pełnić tę rolę lub sprawować odpowiedni nadzór.

Rozdział 3
ZGŁASZANIE ZAWODNIKÓW
o.8
Zgłoszenia zawodników muszą być przesyłane do organizatora za pośrednictwem krajowej
federacji (lub Krajowego Komitetu Olimpijskiego w przypadku Igrzysk Olimpijskich).

Rozdział 4
PROGRAM GODZINOWY
o.9
1. Program godzinowy musi być wyświetlany, udostępniany oraz przestrzegany oraz musi
uwzględniać czas konieczny na odpoczynek dla zawodników między walkami. Program powinien być
przygotowany w taki sposób, aby żaden szermierz nie uczestniczył w turnieju dłużej niż dwanaście godzin
w ciągu doby. W żadnym przypadku żadna faza grupowa, rozgrywka, ani spotkanie nie może rozpoczynać
się po północy, ani o godzinie, która z dużym prawdopodobieństwem spowoduje zakończenie walki po
północy.
2. Niezależnie od przyjętego programu, finał musi rozpoczynać się o godzinie, która przy uwzględnieniu
lokalnych zwyczajów umożliwi przekazywanie informacji o wynikach do mediów wystarczająco wcześnie,
aby zapewnić ich publikację.
3. Program opracowany przez organizatora musi zapewnić czas wystarczający do przeprowadzenia kontroli
wyposażenia zawodników, to jest minimum jeden dzień dla każdej broni.
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o.10
Program pierwszej rundy wszystkich zawodów indywidualnych i drużynowych, w tym Mistrzostw Świata
oraz Igrzysk Olimpijskich, musi zostać opublikowany najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego
zawody (vide t.123).
Rozdział 5
ZAWODY INDYWIDUALNE
o.11 Zawody indywidualne mogą być organizowane:
a) Na zasadzie bezpośredniej eliminacji w systemie mieszanym składającym się z jednej rundy
eliminacyjnej oraz wstępnej bezpośredniej drabinki, po której opracowana zostanie główna bezpośrednia
drabinka eliminacyjna dla 64 szermierzy w celu wyłonienia ośmiu lub czterech szermierzy do
bezpośredniego finału.
b) Na zasadzie bezpośredniej eliminacji w systemie mieszanym składającym się z jednej rundy
eliminacyjnej oraz opracowanej następnie drabinki w celu wyłonienia ośmiu lub czterech szermierzy do
bezpośredniego finału.
c) Na zasadzie bezpośredniej eliminacji w systemie integralnym (formuła taka obowiązuję podczas
Igrzysk Olimpijskich, i została opisana w załączniku).
OGÓLNE ZASADY ROZGRYWANIA FAZY GRUPOWEJ
o.12
1. We wszystkich zawodach, dla których obowiązuje formuła fazy grupowej, grupy muszą składać
się z 7 szermierzy, jeśli liczbę zawodników można podzielić przez 7. W przeciwnym razie grupy muszą
składać się z 7 i 6 szermierzy. W żadnym przypadku w grupie nie może być mniej niż 6 szermierzy.
Jeżeli jednak, w wyniku nieobecności jednego lub więcej zawodników, liczba zawodników w jednej lub
kilku grupach zmniejszy się do 5 lub zejdzie poniżej 5 szermierzy, organizator przydzieli do takich grup
jednego lub więcej zawodników z innych 7 osobowych grup, mając na uwadze wstępny ranking
nieobecnych szermierzy.
2. Podczas zawodów Pucharu Świata kraj będący organizatorem może wystawić więcej zawodników
krajowych tak, aby wszystkie grupy liczyły po 7 szermierzy.
Skład grup
o.13
1. Skład grup powinien uwzględniać oficjalny ranking FIE oraz numery losowania w przypadku
szermierzy nieuwzględnionych w rankingu.
2. Przydział szermierzy do grup powinien, jeśli jest to możliwe, zagwarantować powstanie grup
składających się z szermierzy z różnych krajów.
3. Kolejność szermierzy w grupie będzie określana metodą losowania.
4. Walki w grupach muszą być rozegrane do ostatniej walki.
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o.14
Kolejność walk w grupach:
1. Grupa – 7 szermierzy

2. Grupa– 6 szermierzy

1–4
2–5
3–6
7–1
5–4
2–3
6–7

1–2
4–3
6–5
3–1
2–6

5–1
4–3
6–2
5–7
3–1
4–6
7–2

3–5
1–6
2–4
7–3
6–5
1–2
4–7

5–4
1–6
3–5
4–2
5–1

6–4
2–3
1–4
5–2
3–6

o.15
W przypadku kilkunastu szermierzy z tego samego kraju w tej samej grupie:
1. Jeśli nie stanowią oni większości w danej grupie, muszą oni stoczyć walki między sobą przed walki z
zawodnikami z innych krajów.
2. Jeśli stanowią oni większość w danej grupie, Dyrekcja techniczna może określić kolejność walk, która
będzie odbiegać od zasady określonej powyżej najmniej jak to możliwe, aby zapobiec nadmiernemu
zmęczeniu lub zbyt długiemu czasowi oczekiwania dla zawodników stanowiących mniejszość w grupie.
3. Przykładowa kolejność zawodników z tego samego kraju w grupie sześcioosobowej:
a) Jeśli w grupie złożonej z sześciu zawodników znajduje się,
- dwóch szermierzy z tego samego kraju A, lub
- dwóch szermierzy z tego samego kraju A oraz dwóch szermierzy z tego samego kraju B
- dwóch szermierzy z tego samego kraju A, dwóch szermierzy z tego samego kraju B oraz dwóch
szermierzy z tego samego kraju C
nazwiska szermierzy z grupy będą rozmieszczone w taki sposób, aby w pierwszej walce zmierzyli się
zawodnicy z tego samego kraju, a kolejność walk w grupie sześcioosobowej wskazano w punkcie
poprzednim (o.14).
b) Jeśli w grupie złożonej z sześciu zawodników znajduje się,
- trzech szermierzy z tego samego kraju A, lub
- trzech szermierzy z tego samego kraju A i dwóch szermierzy z tego samego kraju B, lub
- trzech szermierzy z tego samego kraju A i trzech szermierzy z tego samego kraju B, kolejność walk
będzie następująca:
1–2
4–5
2–3
5–6
3–1

6–4
2–5
1–4
5–3
1–6

4–2
3–6
5–1
3–4
6–2

nazwiska szermierzy z grupy zostaną rozmieszczone w następujący sposób:
- szermierze z kraju A otrzymają w pozycjach 1, 2 i 3;
- szermierze z kraju B otrzymają numery 4 i 5 lub 4, 5 i 6.
c) Jeśli w grupie złożonej z sześciu zawodników znajduje się czterech szermierzy z tego samego kraju A
oraz dwóch z innych krajów, czterej szermierze z kraju A zostaną umieszczeni pod numerami 1, 2, 3 i 4,
a kolejność walk w grupie będzie następująca:
3-1

4-2
6-4

1-4
5-3

2-3

5-6

1-2

3-4

1-6

2-5

3-6

4-5

6-2

4. Przykładowa kolejność zawodników z tego samego kraju w grupie siedmioosobowej:
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a) Jeśli w grupie złożonej z siedmiu zawodników znajduje się,
- dwóch szermierzy z kraju A, lub
- dwóch szermierzy z kraju A i dwóch szermierzy z kraju B, lub
- dwóch szermierzy z kraju A, dwóch szermierzy z kraju B oraz dwóch szermierzy z kraju C,
nazwiska szermierzy z grupy będą rozmieszczone w taki sposób, aby w pierwszej walce zmierzyli się
zawodnicy z tego samego kraju przy zastosowaniu kolejności walk określonej w punkcie o.14 powyżej dla
przypadku grupy siedmiu szermierzy.
b) Jeśli w grupie znajduje się
- trzech szermierzy z tego samego kraju A, lub
- trzech szermierzy z tego samego kraju A i dwóch szermierzy z tego samego kraju B, lub
- trzech szermierzy z tego samego kraju A, dwóch szermierzy z tego samego kraju B oraz and dwóch
szermierzy z tego samego kraju C,
trzej zawodnicy z tego samego kraju A otrzymują numery 1, 2 i 3, dwóch zawodników z tego samego kraju
B otrzyma numery 4 i 5, a dwóch zawodników z tego samego kraju C otrzyma numery 6 i 7.
Kolejność walk w przypadku grupy siedmioosobowej będzie inna niż ta określona w punkcie o.14 powyżej, i
zostanie zastąpiona następującą kolejnością:
1-2
1-6

4-5
4-2

6-7
7-3

3-1
5-6

4-7
1-4

2-3
2-7

5-1
5-3

6-2
6-4

3-4
7-1

7-5
2-5

3-6

o.16
1. W przypadku, gdy walka w grupie zostanie przerwana na skutek wypadku, i przerwa może potrwać
dłużej, sędzia może (za zgodą Dyrekcji technicznej lub Komitetu Organizacyjnego) zmienić kolejność
walk w taki sposób, aby umożliwić normalny przebieg zawodów.
2. Czas na odpoczynek dla zawodnika między kolejnymi walkami będzie wynosił trzy minuty.
o.17
Walka w fazie grupowej jest zakończona, gdy:
1. a) Jeden z szermierzy osiągnął wynik 5 trafień. W takim przypadku wynik zapisany na karcie wyników
będzie wynikiem końcowym walki (V 5 – D n, gdzie n = liczba trafień zadanych przez przegrywającego
zawodnika).
b) W przypadku szpady, jeśli dwóch szermierzy uzyska wynik 4:4, walczyć będą oni o decydujące
trafienie, do zakończenia regulaminowego czasu. Trafienia obopólne nie są liczone (a zawodnicy
pozostają na swoich miejscach).
2. Gdy upłynął regulaminowy czas 3 minut walki (nie będzie sygnału ostrzegającego o ostatniej
minucie).
a) Jeśli upłynął czas, a wyniki uzyskane przez dwóch zawodników dzieli co najmniej jedno trafienie,
zwycięzcą będzie szermierz, który uzyskał większą liczbę trafień. Wynik zapisany zostanie w arkuszu
wyników, jako rzeczywisty wynik walki (V N – D n, gdzie N = liczba trafień zadanych przez zwycięzcę, a
n = liczba trafień zadanych przez przegrywającego).
b) Jeśli upłynął regulaminowy czas, a zawodnicy uzyskali taki sam wynik, będą oni walczyć o
decydujące trafienie przez maksymalnie 1 minutę. Przed wznowieniem walki, sędzia wylosuje zawodnika,
który będzie zwycięzcą w przypadku braku rozstrzygnięcia po upływie dodatkowej minuty walki.
c) W takim przypadku wynik zapisany na tabeli wyników będzie zawsze rzeczywistym osiągniętym
wynikiem (V N - D n, jeśli decydujące trafienie zostało zadane w dodatkowej minucie; V4 - D4 lub V3 D3 lub V2 - D2 lub V1 - D1 lub V0 - D0, jeśli zwycięzca został wskazany w drodze losowania.
o.18
Przed rozpoczęciem zawodów D yrekcja techniczna
wyeliminowanych na podstawie rankingu w grupach.
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o.19
1. Po zakończeniu fazy grupowej, utworzony zostanie jeden ogólny ranking dla wszystkich zawodników z
grup, biorąc kolejno pod uwagę wskaźniki V/M, TD – TR, TD.
(V = zwycięstwa; M = walki; TD = trafienia zadane; TR = trafienia otrzymane).
2. Tabela podsumowująca klasyfikację zostanie sporządzona w następujący sposób:
a) wyniki wpisane w tabeli podsumowania zostaną zsumowane, aby określić wymagane dwa wskaźniki.
b) Pierwszy wskaźnik, który posłuży do pierwszej klasyfikacji, będzie wynikiem podzielenia liczby
zwycięstw przez liczbę walk, za pomocą wzoru V/M.
c) Zawodnik posiadający najwyższy wskaźnik (maksymalnie 1) zostanie sklasyfikowany w pierwszej pozycji.
d) W przypadku jednakowych wskaźników, aby rozstrzygnąć, należy obliczyć drugi wskaźnik za pomocą
wzoru TD – TR, który stanowi różnicę między całkowitą liczbą trafień zadanych a liczbą trafień otrzymanych.
e) W przypadku jednakowych wskaźników V/M i TD – TR, zawodnik z większą liczbą zadanych trafień
otrzyma wyższą pozycję.
f) W przypadku jednakowych bezwzględnych wyników dwóch lub więcej szermierzy, kolejność zostanie
ustalona za pomocą losowania.
3. W przypadku jednakowych bezwzględnych wyników na ostatnim miejscu kwalifikacyjnym nie
zostaną przeprowadzone baraże, a wszyscy zawodnicy z jednakowymi wskaźnikami zostaną
zakwalifikowani, nawet jeśli ich liczba będzie większa od wcześniej zakładanej.

o.20
Wycofanie z zawodów
W przypadku wycofania lub wykluczenia, zawodnik zostanie wykreślony z grupy, a jego wyniki zostaną
anulowane, tak jakby nie brał udziału w zawodach.
OGÓLNE ZASADY BEZPOŚREDNIEJ ELIMINACJI
o.21
Tabela bezpośrednich eliminacji (drabinka walk) zostanie opracowana na podstawie tabeli klasyfikacji w
załączniku oraz zasad szczególnych dla danych zawodów. Nie będę jednak obowiązywać zasady
zapobiegające walkom zawodników z tego samego kraju.
o.22
Organizatorzy zawodów muszą opublikować drabinkę eliminacji bezpośrednich wskazującą godziny
każdej walki począwszy od tabeli z 64.
o.23
1. Rozgrywki w eliminacjach bezpośrednich będą rozgrywane do 15 trafień lub do upłynięcia
trzech 3-minutowych rund, z minutową przerwą przed każdą następną rundą. Natomiast w szabli, pierwsza
runda zakończy się po upływie trzech minut lub gdy jeden z szermierzy osiągnie wynik ośmiu trafień.
2. Podczas minutowych przerw dostęp do szermierza zapewniony będzie miała osoba wskazana przed
walką.
3. Stoper połączony z aparatem sędziowskim zapewnia blokadę aparatu po zakończeniu każdej
rundy.
o.24
1. Walka zakończy się, gdy:
- Jeden z szermierzy osiągnie wynik 15 trafień; lub
- upłynie 9 minut rzeczywistego czasu walki.
2. Zwycięzcą będzie szermierz, który zadał największą liczbę trafień.
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3. Jeśli na koniec regulaminowego czasu obaj zawodnicy będą mieli identyczny wynik, walka będzie
toczona do zwycięskiego trafienia w dodatkowej minucie. Przed wznowieniem walki sędzia wybierze w
drodze losowania zwycięzcę, w przypadku remisu po upłynięciu dodatkowej jednej minuty.
4. W tym przypadku wynik do wpisania na kartę walki będzie wynikiem osiągniętym w rzeczywistości
w trakcie walki.
o.25
Wycofanie
Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, szermierz nie będzie mógł walczyć lub ukończyć walki, zwycięzcą
walki zostanie jego przeciwnik. W przypadku wycofania się szermierz nie straci swojej pozycji w
ogólnej klasyfikacji zawodów.

o.26
Kolejność walk
1. Podczas każdej rundy eliminacyjnej (256, 128, 64, 32, 16, 8 lub 4), walki będą rozgrywane zgodnie z
kolejnością na drabince, zaczynając od góry drabinki i kończąc na dole drabinki.
2. Zasada taka obowiązywać także będzie dla każdej czwartej części drabinki, gdy eliminacje
bezpośrednie odbywają się jednocześnie na 4 lub 8 planszach.
3. Między dwoma kolejnymi walkami jednego zawodnika wymagane jest zawsze 10 minut przerwy na
odpoczynek.
o.27
Finał
1. Zalecane jest, aby finał metodą eliminacji bezpośrednich był rozgrywany z udziałem 4 zawodników.
2. Zalecane jest, aby finały kobiet i mężczyzn w tej samej broni rozgrywane były tego samego dnia.
o.28
Klasyfikacja
1. Klasyfikacja generalna jest uzyskiwana w następujący sposób:
- Miejsce pierwsze: zwycięzca walki o pierwsze miejsce
- Miejscu drugie: przegrany walki o pierwsze miejsce
2. Szermierze, którzy przegrali walki półfinałowe zostaną uplasowani na trzecim miejscu ex aequo, jeśli nie
jest konieczne rozstrzygnięcie.
3. Jeśli konieczne rozstrzygnięcie, walki o trzecie i czwarte miejsce odbędą się między dwoma
przegranymi walk półfinałowych.
4. Reszta zawodników zostanie umieszczona w każdej rundzie eliminacji bezpośrednich zgodnie z ich
klasyfikacją na drabince eliminacji bezpośrednich.
5. Szermierze wyeliminowani podczas rundy grupowej zostaną sklasyfikowani zgodnie z ich klasyfikacją
w rundzie oraz będą oni zajmować miejsca za zawodnikami, którzy zakwalifikowali się do eliminacji
bezpośrednich.
A. FORMUŁA MIESZANA – JEDNA RUNDA KWALIFIKACYJNA W GRUPIE, WSTĘPNA DRABINKA
PUCHAROWA, GŁÓWNA DRABINKA PUCHAROWA 64 SZERMIERZY, JAKO KWALIFIKACJE DO
FINAŁU SYSTEMEM PUCHAROWYM (MISTRZOSTWA ŚWIATA I PUCHAR ŚWIATA)
o.29
Formuła taka jest stosowana podczas zawodów indywidualnych Mistrzostw Świata Seniorów a także
podczas Pucharu Świata Seniorów i Grand Prix.
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o.30.
Poza poniższymi przepisami szczególnymi, obowiązują ogólne zasady eliminacji w grupach oraz eliminacji
bezpośrednich opisane powyżej.
o.31
1. Zawody składają się z dwóch etapów, etapu wstępnego oraz etapu głównego, a każdy z nich
rozgrywany jest w ciągu jednego dnia.
2. Dzień przed zawodami organizatorzy muszą opublikować i przesłać do FIE skład grup oraz odpowiednie
plany godzinowe, a także spis wszystkich zwolnionych szermierzy, najpóźniej do godziny 15:00 czasu
lokalnego. W tym celu muszą pobrać formularz z witryny FIE najpóźniej dzień przed zawodami.
Niedozwolone jest dodawanie zawodników do opublikowanego składu grup, chyba że zawodnicy nie
pochodzą z grup biorących udział w zawodach w tym samym czasie (vide o.12.1).
3. Z etapu wstępnego zwolnionych jest 16 szermierzy, znajdujących się najwyżej w zaktualizowanym
oficjalnej klasyfikacji FIE.
4. Jeśli zgłoszony szermierz nie pojawi się, nałożona zostanie kara (vide o.86, tabela kar
finansowych), płatna na rzecz FIE, którą obciążona zostanie Federacja do której należy szermierz, z
wyjątkiem właściwie uzasadnionych przypadków siły wyższej.
5. W przypadku takiego samego oficjalnego rankingu FIE dwóch lub więcej szermierzy na ostatnim, 16.
miejscu zwalniającym z eliminacji, odbędzie się losowanie w celu wyłonienia szermierzy, którzy
zostaną zwolnieni z wstępnego etapu eliminacji.
o.32
1. Etap wstępny składa się z jednej rundy grupowej, podczas której wyeliminowanych zostanie 20%–30%
zawodników oraz drabinki wstępnych eliminacji bezpośrednich. W przypadku zawodów Grand Prix,
liczba wyeliminowanych szermierzy po fazie grupowej wynosi 30%.
2. Po zakończeniu rundy grupowej, 16 szermierzy z najwyższym wskaźnikiem (vide o.19) zwolnionych
będzie z wstępnej drabinki eliminacyjnej. W przypadku remisu między dwoma szermierzami (lub więcej)
na ostatnim 16. miejscu zwalniającym z eliminacji, odbędą się baraże do 5 trafień w celu wyłonienia
zawodnika, który uzyska 16. pozycję.
3. Reszta szermierzy wyłonionych z grup zostanie umieszczona na drabince wstępnych eliminacji.
Pozycja uzależniona będzie od wskaźników szermierzy ze wszystkich grup (w przypadku identycznego
wskaźnika, zostanie przeprowadzone losowanie). Taka drabinka pełna lub niepełna umożliwi wyłonienie
32 szermierzy.
o.33
1. Etap główny składa się z drabinki bezpośrednich eliminacji, a walki będą toczone na czterech planszach,
jedna czwarta drabinki na każdej planszy. Z uwagi na organizację zawodów, rozgrywanie pierwszej rundy
drabinki 64 zawodników może wymagać rozgrywania walk na ośmiu planszach. Zawody Grand Prix muszą
być rozgrywane na czterech planszach.
2. Szermierze zwolnieni z etapu wstępnego zajmować będą pierwszych 16 miejsc na drabince i
rozstawieni zostaną w parach drogą losowania w kolejności ich oficjalnej klasyfikacji FIE.
3. Jeśli jeden ze zwolnionych i zgłoszonych szermierzy nie stawi się (vide o.31), to jego miejsce w
tabeli pozostanie puste a na jego federację zostanie nałożona kara do zapłacenia na rzecz FIE (vide o.86,
tabela kar finansowych), chyba że jego nieobecność została spowodowana przez przypadek siły
wyższej, pod warunkiem, że sprawa zostanie uzasadniona we właściwy sposób .
4. 16 szermierzy z najwyższymi wskaźnikami po zakończeniu rundy grupowej oraz zwolnionych ze
wstępnej drabinki bezpośrednich eliminacji zajmie miejsca 17-32, zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami (w
przypadku jednakowego wskaźnika, odbędzie się losowanie).
5. 32 szermierzy wyłonionych na podstawie drabinki eliminacyjnej zajmie miejsca 33–64, zostaną oni
sklasyfikowani zgodnie ze wskaźnikami osiągniętymi w rundzie grupowej.
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o.34
Nie zostanie rozegrana walka o trzecie miejsce. Trzecie miejsce ex aequo przypadnie obu przegranym walk
półfinałowych.
B. FORMUŁA MIESZANA – JEDNA KWALIFIKACYJNA RUNDA GRUPOWA, DRABINKA
ELIMINACYJNA KWALIFIKACJI DO FINAŁU SYSTEMEM PUCHAROWYM (MISTRZOSTWA
ŚWIATA KADETÓW I JUNIORÓW ORAZ PUCHAR ŚWIATA JUNIORÓW)
o.35
Formuła taka obowiązuje podczas indywidualnych zawodów Mistrzostw Świata juniorów i kadetów oraz
zawodów Pucharu Świata juniorów.
o.36
Poza poniższymi zasadami szczególnymi, obowiązują wyżej opisane ogólne zasady dotyczące
eliminacji w grupach oraz eliminacji bezpośrednich.
o.37
Zawody są rozgrywane w ciągu jednego dnia dla każdej broni.
o.38
Zawody składają się z jednej rundy grupowej, w której biorą udział wszyscy obecni szermierze, oraz
drabinki eliminacji bezpośrednich.
o.39
Podczas losowania grup w ramach Mistrzostw Świata kadetów, Dyrekcja techniczna weźmie pod uwagę
poniższą hierarchią ważności:
1. 8 najlepszych zawodników poprzednich Mistrzostw Świata Kadetów;
2. 64 pierwszych zawodników wg oficjalnego rankingu FIE juniorów w bieżącym roku;
3. Zawodnicy z miejsc 9–32 poprzednich Mistrzostw Świata kadetów;
4. Zawodnicy zajmujący miejsca od 65 do ostatniego wg oficjalnego rankingu FIE juniorów w danym
roku;
5. Kolejność ustalona przez federacje krajowe;
6. Decyzja Dyrekcji Technicznej.
o.40
1. Wszyscy szermierze, którzy zakwalifikowali się z rundy grupowej umieszczeni zostaną na drabince
eliminacji bezpośrednich, pełnej lub niepełnej, zgodnie ze wskaźnikiem uzyskanym w grupie. Walki będą
rozgrywane w całości aż do finału.
2. Od momentu drabinki 32, eliminacje bezpośrednie będą rozgrywane na 4 planszach, każda
czwarta część drabinki na jednej planszy.
o.41
Nie zostanie rozegrana walka o trzecie miejsce. Trzecie miejsce przypadnie obu przegranym walk
półfinałowych.

Rozdział 6
ZAWODY DRUŻYNOWE
A) MISTRZOSTWA ŚWIATA, ZAWODY DRUŻYNOWE MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW
(ORAZ IGRZYSK OLIMPIJSKICH)
o.42
Niezależnie od broni, drużyny składają się z trzech szermierzy, z lub bez zawodników rezerwowych.
Tylko zespół w pełnym składzie może rozpocząć spotkanie.
o.43
FIE
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1. Zawody są przeprowadzane systemem pucharowym wg drabinki eliminacyjnej, która może nie być w
całości wypełniona (patrz tabela w załączniku B, str. 29).
2. W przypadku Mistrzostw Świata juniorów i seniorów, drużyny będą zajmować miejsca na drabince zgodnie
z najnowszym oficjalnym rankingiem drużynowym FIE. Drużyny niesklasyfikowane zajmować będą
ostatnie miejsca na drabince i zostaną rozmieszczone w drodze losowania.
3. W przypadku Mistrzostw Świata seniorów oraz juniorów, walki będą rozgrywane o wszystkie miejsca
w tabeli aż do miejsca 16. Od miejsca 17 drużyny zostaną sklasyfikowane podczas każdej rundy na
drabince, zgodnie z ich pierwotną pozycją na drabince.
o.44
Zawody będą przeprowadzane zgodnie z następująca formułą.
1. Niezależnie od broni obowiązywać będzie rozstawianie.
2. Trzech szermierzy jednej drużyny stoczy walki z trzema szermierzami z innej drużyny (9 rozstawionych
walk).
3. Rozgrywki podczas każdego spotkania muszą obowiązkowo odbyć się wg następującej kolejności:
3–6
1–5
2–4
1–6
3–4

2–5
1–4
2–6
3–5

W przypadku zmiany kolejności, dokonanej celowo lub nieumyślnie, wszystkie trafienia zadane po
wykonaniu zmiany zostaną anulowane, a rozgrywka zostanie wznowiona w prawidłowej kolejności. (vide
t.86).
4. Pozycja każdej drużyny na karcie spotkania zostanie określona metodą losowania. Kolejność
poszczególnych szermierzy zostanie ustalona przez kapitanów drużyn.
5. Każda runda rozgrywki będzie trwała do pięciu trafień (5, 10, 15, 20 etc.). Czas każdej walki jest
ograniczony do 3 minut.
6. Pierwszych dwóch zawodników będzie toczyć walkę do momentu, gdy jeden z nich uzyska pięć trafień w
ciągu 3 minut.
Następnych dwóch zawodników będzie toczyć walkę do momentu, gdy jedna z drużyn uzyska 10 trafień w
ciągu 3 minut, itd. podczas kolejnych walk toczonych o kolejne 5 trafień.
7. Jeśli upłynie przepisowy czas 3 minut walki, a wymagana liczba trafień nie zostanie osiągnięta,
następnych dwóch szermierzy rozpocznie walkę przy wyniku uzyskanym w poprzedniej walce i będą oni
walczyć o maksymalną liczbę trafień dozwoloną w walce przez 3 minuty.
8. Zwycięzcą będzie drużyna, która jako pierwsza zdobędzie maksymalną liczbę 45 trafień, lub która
zdobędzie większą liczbę trafień w regulaminowym czasie.
9. Jeśli w regulaminowym czasie ostatniej walki dojdzie do remisu, rozgrywka będzie kontynuowana do
trafienia decydującego, przez maksymalnie 1 minutę, przez zawodników toczących ostatnią walkę. Przed
wznowieniem walki sędzia wyznaczy w drodze losowania zwycięzcę, w przypadku, gdyby miało dojść do
remisu po upłynięciu dodatkowej minuty.
10. a) Podczas spotkania kapitan drużyny może poprosić o zastąpienie szermierza zawodnikiem
rezerwowym zgłoszonym przed rozpoczęciem spotkania. Z m i a n a t a może mieć miejsce po
zakończeniu walki. Szermierz który został zastąpiony nie może ponownie toczyć walk podczas
spotkania i zastępować innego szermierza na planszy. Jednakże szermierz, który został zastąpiony
FIE
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może stoczyć jeszcze jedną walkę podczas tego spotkania, ale tylko wtedy, gdy zastępować będzie
szermierza, który wcześniej go zastąpił. Druga zmiana nie jest dozwolona, jeśli pierwsza zmiana
zawodników miała miejsce z przyczyn wymienionych w art. o.44.11. Dodatkowe zmiany szermierza
na planszy nie są dozwolone, nawet w przypadku wypadku lub przypadku siły wyższej. Ogłoszenie
o zastąpieniu szermierza musi mieć miejsce najpóźniej przed rozpoczęciem walki poprzedzającej
następną walkę szermierza, który zostanie zastąpiony i zmiana musi zostać zgłoszona przez sędziego
kapitanowi drużyny przeciwnej. W przypadku Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich, sędzia
musi także bezzwłocznie zgłosić taką zmianę Dyrekcji technicznej.
b) Jeżeli podczas walki po zgłoszonej prośbie o zmianę zawodnika dojdzie do wypadku, kapitan drużyny
może anulować tę zmianę.
c) Jeśli kapitan drużyny przeciwnej zgłosił także prośbę o zmianę, zmiana może mieć miejsce lub zostać
anulowana.
11
a) Jeśli członek drużyny będzie zmuszony wycofać się podczas rozgrywki wskutek wypadku oficjalnie
potwierdzonego przez delegata medycznego FIE, kapitan takiej drużyny może wnioskować o zastąpienie
go zawodnikiem rezerwowym w celu kontynuowania rozgrywki w momencie, w którym walka została
przerwana, nawet w trakcie rozpoczętej rozgrywki.
b) Jednakże, zawodnik zastąpiony w ten sposób nie będzie mógł już brać udziału w tym spotkaniu.
12
Jeśli zarówno szermierz, jak i zawodnik rezerwowy, będą zmuszeni wycofać się z zawodów, lub
gdy szermierz zostanie wykluczony, to zespół przegrywa spotkanie.
13.
Gdy z jakiegokolwiek powodu drużyna nie ukończy zawodów, w których bierze udział, Dyrekcja
techniczna zastosuje zasady dotyczące zawodów indywidualnych, a każda drużyna będzie traktowana jak
indywidualny zawodnik.
14.
Jeśli drużyna nie stawi się do walki przeciwko innej drużynie, zostanie uznane:
a) że nie skończyła rozpoczętych zawodów, jeśli stoczyła już wcześniej walki przeciwko innej drużynie (vide
o.25);
b) że nie brała w ogóle udziału w zawodach, jeśli było to jej pierwsze spotkanie.
B) ZAWODY DRUŻYNOWE PUCHARU ŚWIATA JUNIORÓW I SENIORÓW
o.45
Poza poniższymi zasadami szczególnymi, zawody muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami
obowiązującymi dla zawodów drużynowych odpowiednio w Mistrzostwach Świata juniorów i seniorów.
o.46
Jeśli zespół nie rozpocznie spotkania, zostanie zdyskwalifikowany i tym samym nie otrzyma żadnych
punktów w klasyfikacji drużynowej Pucharu Świata, o ile nie było to spowodowane obrażeniami lub
chorobą, potwierdzonymi przez lekarza.
o.47
1. Pierwsze cztery drużyny zostaną rozmieszczone na drabince eliminacji bezpośrednich zgodnie z
oficjalnym zaktualizowanym rankingiem drużynowym FIE (vide o.86); Pozostałe drużyny zostaną
rozmieszczone na drabince w drodze losowania parami. Drużyny niesklasyfikowane zajmą ostatnie
miejsca na drabince i zostaną rozdzielone w drodze losowania.
2. Drabinka zostanie sporządzona na podstawie rankingu zgłoszonych drużyn, najpóźniej godzinę po
zakończeniu ćwierćfinałów zawodów indywidualnych.
Rozdział 7
ORGANIZACJA OFICJALNYCH ZAWODÓW FIE
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A) PRZEPISY WSPÓLNE
Program zawodów
o.48
1. Program zawodów szermierki podczas Igrzysk Olimpijskich składa się obecnie z dziesięciu zawodów.
Jakakolwiek zmiana dotycząca ilości zawodów wymaga zgody Kongresu.
2. Program Mistrzostw Świata składa się z dwunastu zawodów, sześciu indywidualnych oraz sześciu
drużynowych - floret mężczyzn, floret kobiet, szpada mężczyzn, szpada kobiet, szabla mężczyzn i szabla
kobiet.
3. Program Mistrzostw Świata juniorów i kadetów składa się z dwunastu zawodów (sześciu dla
juniorów i sześciu dla kadetów), oraz sześciu zawodów drużynowych juniorów – floret mężczyzn, floret
kobiet, szpada mężczyzn, szpada kobiet, szabla mężczyzn i szabla kobiet. Program rozpoczyna się
zawodami kadetów, po których następują zawody indywidualne juniorów i na koniec przeprowadzane są
zawody drużynowe juniorów.
4. Organizatorzy muszą przedłożyć program zawodów do akceptacji Komitetu wykonawczego FIE.
Sale, instalacje, wyposażenie, akredytacja, przemieszczanie się podczas zawodów, Organizacja
administracyjna Komitetu organizacyjnego, personel, różnego rodzaju druki oraz program oficjalny
o.49
Komitet organizacyjny musi postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Specyfikacji (Cahier des
Charges) dotyczącej organizacji danych zawodów.

Zapisy na zawody
Oficjalne zaproszenie
o.50
1. Dla wszystkich oficjalnych zawodów FIE z wyjątkiem Igrzysk Olimpijskich, oficjalnym zaproszeniem
będzie pismo, w którym federacja organizująca zawody zaprasza każdego członka FIE do uczestnictwa w
Mistrzostwach.
2. W przypadku Mistrzostw Świata, takie zaproszenie musi zostać przesłane do wszystkich zrzeszonych
federacji, bez wyjątku, przynajmniej sześć miesięcy przed zawodami.
3. W przypadku Zawodów Pucharu Świata, zaproszenie musi zostać przesłane co najmniej dwa miesiące
przed rozpoczęciem zawodów.
Wstępny program zawodów
o.51
Broszura, zawierająca „wstępny program zawodów” musi zostać przesłana do zrzeszonych federacji
wraz z oficjalnym zaproszeniem. Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje:
a) oficjalną nazwę Komitetu Organizacyjnego, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej
oraz numery telefoniczne i faksu;
b) proponowany terminarz zawodów;
c) warunki organizacji;
d) Informacje o środkach transportu, wizach etc.;
e) informacje o hotelach, ich cenach i lokalizacji w odniesieniu do miejsca organizacji zawodów.
Formularze rejestracyjne
o.52
Zobowiązanie do udziału w Mistrzostwach Świata
FIE
12

Regulamin Zawodów FIE, Regulamin organizacji, grudzień 2014 r.

Formularz zostanie przesłany do wszystkich federacji wraz z oficjalnym zaproszeniem.
Federacje muszą potwierdzić zamiar uczestnictwa w Mistrzostwach trzy miesiące przed rozpoczęciem
zawodów.
o.53
Zapisy na Mistrzostwa Świata (wszystkie kategorie)
1. Formularz rejestracji zostanie przesłany przez Komitet Organizacyjny do federacji trzy miesiące przed
rozpoczęciem zawodów. Federacje muszą w terminie dwóch miesięcy przed rozpoczęciem mistrzostw
przesłać na formularzu liczbę szermierzy oraz drużyn, które będą uczestniczyć w każdych zawodach
objętych programem.
2. Zawodników oraz drużyny należy zgłaszać wpisując dane osobowe za pośrednictwem strony
internetowej FIE. Dane zawodników oraz ewentualnych zawodników rezerwowych, a także skład drużyn
należy podać najpóźniej piętnaście dni (do północy, czasu w Lozannie) przed rozpoczęciem
Mistrzostw.
3. Wycofanie szermierza
Po terminie zgłaszania zawodników, nie będzie możliwe wycofanie zawodnika z wyjątkiem
odpowiednio uzasadnionych przypadków siły wyższej.
Jeśli zgłoszony szermierz lub drużyna nie stawi się na zawodach, federacja, która dokonała zgłoszenia
zostanie obciążona karą (vide o.86, tabela kar), płatną na rzecz FIE, z wyjątkiem absencji
spowodowanej potwierdzonymi okolicznościami siły wyższej.
4. Dodanie szermierza/y po terminie
Możliwe jest zgłoszenie dodatkowego szermierza lub kilku szermierzy, do godziny 10.00 rano (czasu
lokalnego w mieście będącym gospodarzem Mistrzostw Świata) w dniu poprzedzającym rozpoczęcie
zawodów, jeśli wpłacona została do FIE kara (vide o.86, tabela kar finansowych) za każdego
dodatkowego zawodnika.
W tym celu krajowa federacja musi przesłać do FIE prośbę o dodanie nowego zawodnika do FIE oraz
bezzwłocznie uregulować karę.
5. Zmiana nazwisk zawodników jest dozwolona po uprzednim uzgodnieniu z FIE wyłącznie z przyczyn
spowodowanych przez siłę wyższą. Zmiana ta może mieć miejsce najpóźniej do 24 god zin przed
rozpoczęciem każdych zawodów.
o.54
Rejestracja imienna do zawodów Pucharu Świata seniorów i juniorów, zawodów Grand Prix,
zawodów satelitarnych, zawodów drużynowych Pucharu Świata juniorów i seniorów oraz
Mistrzostw Strefy seniorów i juniorów.
1. Zapisy imienne zawodników oraz ewentualne zastępstwa należy zgłaszać, jak również zapisy drużyn
powinny być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej FIE najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem
zawodów (do północy, czasu w Lozannie).
Zgłoszony skład drużyny może zostać zmieniony, jeśli organizator został o tym poinformowany najpóźniej
dzień przed zawodami i najpóźniej z końcem ćwierćfinałów zawodów indywidualnych.
Zmiana składu może mieć miejsce także po tym czasie i najpóźniej na koniec zawodów indywidualnych, w
przypadku odniesionych obrażeń lub choroby potwierdzonego przez oficjalnego lekarza zawodów.
2. Wycofanie szermierza lub drużyny
Z upłynięciem terminu zgłaszania zawodników, niemożliwe będzie wycofanie zawodnika lub
drużyny z wyjątkiem przyczyn spowodowanych kontuzją lub przypadkiem siły wyższej: federacje krajowe
muszą poinformować o tym fakcie FIE oraz organizatorów.
3. Zastąpienie szermierza
Zastąpienie jednego zawodnika innym zawodnikiem jest możliwe do wtorku poprzedzającego zawody (do
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północy, czasu w Lozannie). W tym celu federacja krajowa musi przesłać do FIE, faksem lub pocztą
elektroniczną, pisemną prośbę o zastąpienie szermierza.
4. Dodanie szermierza lub drużyny po terminie
a) Zgłaszanie przed federację krajową jednego dodatkowego szermierza lub kilku szermierzy i/lub drużyn
jest możliwe do wtorku poprzedzającego zawody (do północy, czasu w Lozannie), po wpłaceniu rzecz
FIE kary (vide o.86, tabela kar finansowych) za każde dodatkowe zgłoszenie.
W tym celu, federacja krajowa musi przesłać do FIE (faksem lub pocztą elektroniczną) prośbę o zgłoszenie
dodatkowego zawodnika i/lub drużyny oraz pisemne zobowiązane do uiszczenia kary w ciągu 15 dni.
b) Od środy poprzedzającej zawody do godziny 12:00 (czasu lokalnego) dnia poprzedzającego
zawody, możliwe będzie zgłoszenie dodatkowego zawodnika i/lub drużyny przez krajową federację
pod warunkiem zapłaty wyższej kary na rzecz FIE (vide o.86, tabela kar finansowych) za każde
dodatkowe zgłoszenie.
W tym celu, federacja krajowa musi przesłać do FIE (faksem lub pocztą elektroniczną) prośbę o zgłoszenie
dodatkowego zawodnika i/lub drużyny oraz pisemne zobowiązane do uiszczenia kary w ciągu 15 dni.
5. Jeśli zgłoszony zawodnik lub drużyna nie stawi się na zawodach, federacja, do której należą, obciążona
zostanie karą (vide artykuł o.86, tabela kar), płatną na rzecz FIE, z wyjątkiem absencji spowodowanej
odpowiednio potwierdzonymi okolicznościami siły wyższej.
6. Organizator oficjalnych zawodów musi, pod groźbą obowiązku zapłacenia kary na rzecz FIE (vide o.86,
tabela kar finansowych), odmówić przyjęcia zgłoszenia zawodnika nie znajdującego się na liście
zgodnej z powyższymi przepisami, zgłoszenia innego niż na prośbę federacji, oraz jakiegokolwiek innego
zgłoszenia zawodnika lub sędziego nieposiadającego licencji FIE ważnej na dany sezon.
Wiek uczestników
o.55
1. W oficjalnych zawodach FIE mogą brać udział tylko zawodnicy, którzy ukończyli 13 rok życia w dniu 1.
stycznia roku rozgrywania zawodów.
2. Zawodnicy biorący udział we wszystkich oficjalnych zawodach FIE kadetów muszą być w wieku poniżej
17 lat o północy 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym odbywać się będą zawody.
3. Zawodnicy biorący udział we wszystkich oficjalnych zawodach FIE juniorów, indywidualnych lub
drużynowych, muszą być wieku poniżej 20 lat o północy 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym
odbywają się zawody (vide o.80).
4. Poza powyższymi zapisami, nie określono górnej granicy wieku dla zawodników biorących udział w
oficjalnych zawodach FIE, z wyjątkiem wymogów obowiązujących dla różnych kategorii weteranów.
5. Wszyscy uczestnicy oficjalnych zawodów FIE, którzy nie uzyskali pełnoletniości w kraju, w którym
odbywają się zawody muszą: 1) znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego
upoważnionego w sposób dozwolony prawnie w kraju, w którym odbywają się zawody przez
rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika do reprezentowania danego zawodnika we wszelkich kwestiach
dotyczących zdrowia; lub 2) posiadać upoważnienie wystawione dla osoby, która uzyskała pełnoletniość
oraz która będzie stale obecna w miejscu, w którym odbywać się będą zawody, i która wyraziła zgodę na
ponoszenie odpowiedzialności określonej w takim upoważnianiu.
6. Grupy wiekowe dla zawodów weteranów:
a) Grupa wiekowa 50-59: uczestnic y muszą mieć co najmniej 50 lat oraz mniej niż 60 lat w roku
rozgrywania zawodów.
b) Grupa wiekowa 60-69: uczestnic y muszą mieć co najmniej 60 lat i mniej niż 70 lat w roku
rozgrywania zawodów.
c) Grupa wiekowa 70+: uczestnicy muszą mieć co najmniej 70 lat w i w roku rozgrywania zawodów.
Dyrekcja techniczna i delegaci FIE na oficjalnych zawodach FIE
FIE
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o.56
a) Poza specyficznym zakresem kompetencji innych delegatów FIE, o których mowa poniżej, Dyrekcja
techniczna sprawuje kierownictwo w sprawach technicznych podczas oficjalnych zawodów FIE.
b) Członkowie Dyrekcji technicznej oraz inni oficjalni delegaci FIE nie mogą pełnić jakichkolwiek innych
funkcji podczas turnieju, np. kapitana drużyny, oficjalnego delegata federacji narodowej, sędziego,
zawodnika etc.
c) dyrekcja techniczna oraz oficjalni delegaci FIE muszą być zawsze obecni podczas zawodów od ich
początku do samego końca, aby rozwiązywać wszelkie problemy oraz zapewnić płynny przebieg zawodów.
d) Wszelkie decyzje Dyrekcji technicznej oraz oficjalnych delegatów FIE muszą być wystarczająco wcześnie
wywieszone na dostępnej i widocznej tablicy, aby zapewnić właściwą informację dla zawodników i
przedstawicieli władz. Szermierze oraz przedstawiciele władz informowani będą przez swoich
przewodniczących delegacji lub kapitanów i nie mają prawa zgłaszać zażaleń w przypadku zmian planu
godzinowego, ani innych kwestii jeżeli informacja o nich został wyświetlona w odpowiednim czasie.
Wyznaczanie Dyrekcji technicznej
o.57
Dyrekcja techniczna składa się z osób posiadających odpowiednie doświadczenie oraz kompetencje
konieczne do organizacji zawodów.
1 Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie.
a) Dyrekcja techniczna składa się z sześciu członków posiadających różne obywatelstwa, z których jeden
będzie reprezentować kraj będący organizatorem.
b) Przewodniczący Dyrekcji technicznej oraz inni jej członkowie są wyznaczani przez Komitet
Wykonawczy FIE.
2 Zawody Pucharu Świata
Dyrekcja techniczna składa się z trzech wykwalifikowanych osób z kraju będącego organizatorem lub z
trzech osób zaproszonych przez organizatora.
3. Mistrzostwa Świata weteranów
Dyrekcja techniczna składa się z czterech członków posiadających różne obywatelstwa, z których jeden
będzie reprezentować kraj będący organizatorem.
Funkcje Dyrekcji technicznej
o.58
Do funkcji Dyrekcji technicznej należy organizacja różnych zawodów, z wyjątkiem obowiązków innych
delegatów FIE (vide o.61, o.62, o.63). Do jej obowiązków należy dbanie o przestrzeganie Regulaminu i nie
może ona podejmować decyzji o jakimkolwiek odstępstwie od Regulaminu z wyjątkiem okoliczności
całkowicie uniemożliwiających jego przestrzeganie.
Dyrekcja techniczna jest odpowiedzialna za techniczną organizację zawodów oraz zapewnienie ich
płynnego przebiegu.
W związku z powyższym, Dyrekcja techniczna:
a) zapewnia ona koordynację między komitetem organizacyjnym, Dyrekcją techniczną, oficjalnymi
delegatami FIE oraz innymi działami FIE;
b) przeprowadza kontrolę zgłoszeń;
c) sporządza zestawienie grup oraz drabinkę eliminacji;
d) przydziela plansze;
e) nadzoruje przebieg zawodów
f) sprawdza wyniki z pomocą Komitetu Organizacyjnego;
g) przygotowuje kolejne wydarzenia wystarczająco wcześnie, aby poinformować z wyprzedzeniem
zawodników, sędziów oraz przedstawicieli władz;
h) nadzoruje informowanie o wynikach.
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Ponadto Dyrekcja Techniczna jest dyscyplinarnym organem sądowym działającym w ramach zawodów, ale
wyłącznie, jako podmiot zbiorowy.
W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu decyzji, przeważający będzie głos
Przewodniczącego Dyrekcji technicznej.
Wyznaczanie delegatów sędziowskich, delegatów SEMI oraz delegatów medycznych
o.59
Delegaci sędziowscy muszą być członkami Komisji Sędziowskiej FIE. Delegaci SEMI muszą być członkami
Komisji SEMI. Delegaci medyczni muszą być członkami Komisji medycznej FIE.
1. Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie
Komitet Wykonawczy FIE wyznacza głównego delegata sędziowskiego oraz 5 dodatkowych delegatów
sędziowskich, głównego delegata SEMI oraz 2 dodatkowych delegatów SEMI, a także 2 delegatów
medycznych, po otrzymaniu nominacji od właściwych komisji.
2. Zawody Pucharu Świata seniorów
Komitet Wykonawczy wyznacza jednego delegata sędziowskiego po otrzymaniu nominacji od właściwych
komisji.
3. Mistrzostwa Świata Weteranów
Komitet Wykonawczy FIE wyznacza głównego delegata ds. sędziowania, delegata SEMI oraz delegata
medycznego po otrzymaniu rekomendacji właściwych komisji.
Rola delegatów sędziowskich
o.60
1. Do funkcji delegatów sędziowskich należy ścisłe i pełne organizowanie pracy sędziów podczas zawodów.
Mają oni obowiązek pilnować przestrzegania Regulaminu i nie mogą samodzielnie podejmować decyzji o
odstępstwie od Regulaminu z wyjątkiem sytuacji, w których, z uwagi na okoliczności, przestrzeganie
Regulaminu jest niemożliwe.
2. Delegaci sędziowscy są odpowiedzialni za organizację zawodów pod kątem sędziowania oraz
zapewnienie ich płynnego przebiegu.
3. Z uwagi na powyższe:
a) Organizują oni spotkania z sędziami w dniu przed rozpoczęciem mistrzostw lub zawodów.
b) Sporządzają listę sędziów na dzień przed rozpoczęciem każdych zawodów.
c) Kontrolują pracę sędziów oraz dokonują ich wyboru zgodnie z artykułami t.37, t.38 i t.39.
d) Rozpatrują zażalenia oraz zapewniają rozwiązania zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule t.122.
4. W przypadku pytań dotyczących regulaminu podczas zawodów FIE (w tym Mistrzostw Świata oraz
Igrzysk Olimpijskich), delegat lub delegaci sędziowscy są jedynym organem mogącym oceniać decyzje
sędziowskie od rozpoczęcia do zakończenia walki.
5. Ponadto, delegat sędziowski jest dyscyplinarnym organem sądowym podczas zawodów, którego
kompetencje określa artykuł t.97.
Obowiązki delegatów SEMI i delegatów medycznych
o.61
1. Do obowiązków delegatów SEMI należy dokładna i pełna organizacja kontroli wyposażenia oraz
wszystkich instalacji. Mają oni obowiązek pilnować przestrzegania Regulaminu i nie mogą samodzielnie
podejmować decyzji o odstępstwie od Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji, w której okoliczności sprawiają, że
przestrzeganie regulaminu staje się niemożliwe.
2. Delegaci SEMI są odpowiedzialni za wszelkie kwestie związane ze sprzętem i instalacjami podczas
zawodów, a także za zapewnienie ich płynnego przebiegu.
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3. Z uwagi na powyższe, delegaci SEMI:
a) przeprowadzają kontrole sprzętu i wyposażenia oraz nadzorują jego prawidłowe działanie.
b) sprawdzają instalacje techniczne, a także homologacje poszczególnych sprzętów i wyposażenia.
c) zapewniają pomoc sędziom w przypadku problemów podczas walk.
4. Do obowiązków delegatów medycznych należy dokładna i pełna organizacja wszystkich kwestii
medycznych. Mają oni obowiązek pilnować przestrzegania Regulaminu i nie mogą samodzielnie podejmować
decyzji o odstępstwie od Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji, w której okoliczności sprawiają, że przestrzeganie
regulaminu staje się niemożliwe.
5. Z uwagi na powyższe, delegaci medyczni:
a) kontrolują pomoc medyczną oraz nadzorują jej prawidłowe działanie
b) sprawują nadzór nad kontrolą anty-dopingową.
c) nadzorują ocenę i pomoc medyczną udzielaną w przypadku obrażeń lub skurczy zgodnie z artykułem t.33.
Nadzorca
o.62
W kwestiach dotyczących stosowania Regulaminu podczas zawodów FIE (w tym Mistrzostw Świata oraz
Igrzysk Olimpijskich), delegat (delegaci) komisji sędziowskiej posiada(ją) wyłączne kompetencje do
samodzielnej oceny decyzji sędziego od momentu rozpoczęcia walki do jej zakończenia.
Jeżeli podczas zawodów, nie jest obecny delegat sędziowski, ani delegat Komisji SEMI, ani delegat Komisji
medycznej, odpowiednie funkcje sprawuje nadzorca (vide artykuł o.77).
Nadzorca rozstrzyga wszelkie spory powstałe podczas zawodów Pucharu Świata oraz zawodów Grand Prix.
Nadzór z ramienia FIE
o.63
W celu zapewnienia przestrzegania Regulaminów podczas Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich,
Przewodniczący i członkowie Biura FIE mają prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach Dyrekcji
technicznej oraz oficjalnych delegatów FIE. Dyrekcja techniczna jest zobowiązana zawiadomić o takich
spotkaniach.
Obowiązkiem Biura FIE lub wyznaczonego przedstawiciela jest rozstrzyganie wszelkich innych sporów
wynikłych podczas Mistrzostw Świata.
Kontrola antydopingowa
o.64
Kontrole anty-dopingowe muszą być przeprowadzane podczas wszystkich oficjalnych zawodów FIE
zgodnie z przepisami art. t.127 oraz przepisami Regulaminu Antydopingowego FIE. Kontrole mogą
zacząć się od momentu rozpoczęcia zawodów i mogą również objąć szermierzy, którzy zakończyli
zawody.
B) MISTRZOSTWA ŚWIATA
Mistrzostwa rozgrywane co roku
Zgłaszanie zawodników
o.65
Do Mistrzostw Świata zgłaszać można do czterech zawodników z kraju w danej broni w przypadku
zawodów indywidualnych oraz jedną drużynę w danej broni z każdego kraju w przypadku zawodów
drużynowych.
Sędziowanie
o.66
FIE
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1. Sędziowanie podczas Mistrzostw Świata będzie zapewnione przez sędziów wybranych przez Komitet
wykonawczy FIE na podstawie nominacji przekazanych przez Komisję Sędziowską.
2. Koszty podróży oraz zakwaterowania i wyżywienia sędziów ponosi Komitet Organizacyjny, który w zamian
pobiera opłaty za zgłoszenia.
3. Sędziowie muszą uczestniczyć w spotkaniach sędziowskim odbywających się na dzień przed
Mistrzostwami Świata.
Zaproszenia dla przedstawicieli władz międzynarodowych
o.67
1. Wszelkie zgłoszone kandydatury do organizacji Mistrzostw Świata muszą zostać przeanalizowane w
planowanym miejscu przeprowadzania zawodów przez doraźną delegację wyznaczoną przez Komitet
Wykonawczy, na zaproszenie federacji kandydującej.
2. Komitet organizacyjny Mistrzostw Świata, który pobiera wszystkie opłaty za zgłoszenia od delegacji
biorących udział w zawodach, musi, na własny koszt (bilet lotniczy w obie strony w klasie turystycznej,
zakwaterowanie i diety), zaprosić następujących przedstawicieli międzynarodowych władz:
a) Przewodniczącego FIE lub jego przedstawiciela kierującego Mistrzostwami Świata, który musi w
szczególności dbać o płynną pracą Dyrekcji technicznej.
b) Szefa protokołu wyznaczonego przez Przewodniczącego FIE.
c) Sześciu członków Dyrekcji technicznej wyznaczonych przez Komitet wykonawczy FIE, z których
jeden musi być obywatelem kraju będącego organizatorem.
d) Trzech członków Komisji SEMI, wyznaczonych przez Komitet wykonawczy FIE.
e) C zterech członków Komitetu sędziowskiego (w tym jednego delegata głównego), wyznaczonych
przez Komitet wykonawczy FIE.
f) Dwóch członków Komisji Medycznej, wyznaczonych przez Komitet wykonawczy FIE.
g) Sędziów wyznaczonych przez Komitet wykonawczy (maksymalnie 34).
C) ZAWODY REGIONALNE
o.68
1. Zawody regionalne uznawane przez FIE mają taką samą rangę, jak zawody uznawane przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jeżeli szermierka znajduje się w programie sportowym (np. Zawody
Strefy Śródziemnomorskiej, Zawody panamerykańskie, Zawody Ameryki centralnej i Karaibów itp.), a także
zawody Wspólnoty Narodów (Commonwealth).
2. Przepisy Regulaminu FIE będą stosowane w każdym przypadku, który nie został przewidziany w
regulaminach zawodów regionalnych przyjętych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Delegat techniczny FIE
o.69
1. Delegat techniczny FIE, reprezentujący FIE zgodnie z Regulaminem olimpijskim Zawodów Regionalnych,
zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego FIE, po uzgodnieniach z Komitetem wykonawczym, na
podstawie sprawdzonych kryteriów technicznych.
2. Wydatki poniesione przez tego przedstawiciela (bilet lotniczy w klasie turystycznej, koszty
zakwaterowania i wyżywienia) będą pokrywane przez Komitet Organizacyjny.
Przedstawiciele władz ds. technicznych i sędziowie
o.70
Regulamin olimpijski Zawodów Regionalnych wskazuje, że kontrolę nad cała organizację techniczną
zawodów, w tym nad wyznaczaniem sędziów przedstawicieli władz musi być sprawowana przez federacje
międzynarodowe. Komitet organizacyjny musi pokryć wszystkie wydatki (bilety lotnicze w klasie turystycznej,
koszty zakwaterowania i wyżywienia) dla następujących przedstawicieli władz:
1. Dyrekcja techniczna
Dwóch zagranicznych członków, jeśli Dyrekcja techniczna składa się z trzech członków; pięciu
zagranicznych członków, w przypadku komisji składających się z sześciu członków. Dyrekcja
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techniczna zostanie wyznaczona przez Komitet Wykonawczy FIE.
2. Kontrolera sprzętu i wyposażenia
Jednego lub dwóch przedstawicieli Komisji SEMI, w zależności od rangi szermierki w danych
zawodach. Przedstawiciele ci są wyznaczani przez Komitet wykonawczy FIE.
3. Delegata sędziowskiego
Przedstawiciela Komisji sędziowskiej FIE, wyznaczonego przez Komitet wykonawczy FIE.
4. Bezstronnych Sędziów
Co najmniej dwóch sędziów międzynarodowych pochodzących z krajów znajdujących się poza regionem,
w którym rozgrywane są zawody, wyznaczanych przez Komitet wykonawczy FIE na podstawie nominacji
Komisji Sędziowskiej.
D) MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW I KADETÓW
Mistrzostwa organizowane co rok
Zgłoszenia
o.71
W Mistrzostwach Świata juniorów i kadetów mogą brać udział wszyscy członkowie federacji zrzeszonych
w FIE.
o.72
Zgłaszać można do trzech szermierzy z danego kraju w przypadku zawodów indywidualnych oraz jedną
drużynę z kraju w przypadku zawodów drużynowych.
Sędziowanie
o.73
1. Sędziowanie na Mistrzostwach Świata jest zapewnione przez sędziów wybranych przez Komitet
wykonawczy FIE na podstawie propozycji Komisji sędziowskiej.
2. Koszty podróży oraz zakwaterowania sędziów ponosi Komitet Organizacyjny, który w zamian pobiera
opłaty za zgłoszenia.
3. Sędziowie muszą uczestniczyć w spotkaniach sędziów odbywających się na dzień przed Mistrzostwami
Świata.
Zaproszenia przedstawicieli władz międzynarodowych
o.74
Komitet Organizacyjny, który pobiera całość opłat za zgłoszenia od poszczególnych reprezentacji, musi
zaprosić na własny koszt przedstawicieli władz międzynarodowych (bilet lotniczy w dwie strony w klasie
turystycznej, zakwaterowanie i diety) zgodnie z zawartymi powyżej zasadami dotyczącymi Mistrzostw Świata
(vide o.67).
E) ZAWODY PUCHARU ŚWIATA
Przepisy ogólne
o.75
Zawody Pucharu Świata obejmują następujące zawody:
- zawody indywidualne Pucharu Świata Seniorów oraz zawody Grand Prix
- zawody Pucharu Świata Juniorów
- zawody drużynowego Pucharu Świata juniorów i seniorów
KRYTERIA
Dopuszczenie
FIE
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o.76
Zawody indywidualne mogą być przeprowadzane w ramach Pucharu Świata, jeśli spełnione są następujące
kryteria:
1. Zapewniony jest udział szermierzy z:
• minimum ośmiu krajów, w przypadku zawodów dla seniorów w Europie;
• minimum pięciu krajów, w przypadku zawodów dla seniorów poza Europą;
• minimum pięciu krajów, w przypadku zawodów dla juniorów.
2. Zapewniony jest udział szermierzy minimum:
• dziesięciu szermierzy sklasyfikowanych na pierwszych 32 miejscach oficjalnego rankingu seniorów
FIE i reprezentujących co najmniej pięć różnych krajów w przypadku indywidualnych zawodów dla
seniorów w Europie (brak wymogów dla zawodów rozgrywanych poza Europą).
3. Zawody muszą być kierowane przez co najmniej czterech sędziów FIE klasy A lub B z różnych
krajów.
4. Podczas zawodów obowiązywać będzie w całości Regulamin FIE, a także specyfikacje dotyczące
danych zawodów. Organizatorzy muszą korzystać z aparatów sygnalizujących, których prototyp otrzymał
homologację SEMI.
5. Finały muszą się odbywać się w sali, w której wyznaczone jest miejsce dla publiczności.
6. Należy zapewnić wystarczającą liczbę plansz, aby umożliwić rozegranie fazy grupowej w maksymalnie
dwóch seriach.
7. Podczas finałów, organizatorzy są zobowiązani zapewnić na każdej planszy tablice wskazujące
nazwisko oraz narodowość zawodników.
8. Wręczanie nagród musi odbywać się zgodnie z protokołem FIE (vide Regulamin administracyjny FIE).
9. Przez cały czas trwania zawodów w miejscu ich rozgrywania musi być obecny lekarz.
10. Obowiązkowe jest przeprowadzanie testów antydopingowych zgodnie z Regulaminem FIE (vide t.127 i
Regulamin antydopingowy).
Nadzorca
o.77
1. Organizatorzy zawodów indywidualnych lub drużynowych Pucharu Świata muszą zapewnić obecność
nadzorcy z ramienia FIE z innego kraju niż kraj organizatora, którego zadaniem będzie kontrola zawodów
pod kątem spełniania kryteriów Pucharu Świata.
2. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia nadzorcy obciążać będą organizatora, zgodnie z
normami aktualizowanymi systematycznie przez Komitet wykonawczy FIE.
3. Nadzorca musi być:
- członkiem Komisji FIE,
- członkiem Komitetu wykonawczego FIE,
- członkiem grupy osób, wyznaczonych przez Komitet wykonawczy, dyspozycyjnych i posiadających
doświadczenie w organizacji zawodów.
Nadzorca wyznaczony zostanie przez Komitet wykonawczy FIE, na podstawie nominacji Biura FIE.
Uczestnictwo
o.78
W przypadku zawodów Grand Prix i zawodów indywidualnych Pucharu Świata, zarówno seniorów jak
i juniorów, każdej broni, każda federacja krajowa może zgłosić maksymalnie 12 zawodników. Kraj będący
organizatorem może zgłosić do 20 zawodników oraz zawodników dodatkowych koniecznych do uzupełniania
FIE
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składu grup.
o.79
W przypadku zawodów indywidualnych Pucharu Świata rozgrywanych poza Europą, kraj będący
organizatorem może zgłosić do 30 zawodników oraz zawodników dodatkowych koniecznych do uzupełniania
składu grup.
o.80
Wyłącznie szermierze w odpowiednim wieku, aby zakwalifikować się do kolejnych Mistrzostw Świata
juniorów mogą walczyć w ramach oficjalnych zawodach FIE juniorów, indywidualnych lub drużynowych, w
danym sezonie szermierczym.
Sędziowie – Mistrzostwa Świata weteranów, Zawody kategorii A, kandydatów do kategorii A i Grand
Prix:
o.81
1
a) Liczba sędziów A lub B, którzy muszą towarzyszyć reprezentacjom podczas turniejów kategorii A
juniorów oraz Mistrzostw Świata weteranów:
1–4 zawodników
brak wymogu zapewnienia sędziego
5–9 zawodników
jeden sędzia
10 lub więcej zawodników
dwóch sędziów
1 drużyna juniorów:

jeden sędzia

W przypadku zawodów juniorów kategorii A, nazwisko/a sędziego/sędziów muszą zostać ogłoszone za
pośrednictwem strony internetowej FIE, siedem dni przed rozpoczęciem zawodów (o północy, czasu w
Lozannie). Sędziowie muszą posiadać licencję FIE do zawodów w broni, do których są zapisani.
b) Jeśli federacja narodowa nie zapewni wymaganej liczby sędziów, nałożona zostanie na nią
odpowiednia kara (vide o.86, tabela kar finansowych).
2. W przypadku zawodów drużynowych Pucharu Świata, Grand Prix i seniorów klasy A,
zapewnionych będzie ośmiu sędziów wyznaczonych przez Komitet wykonawczy na podstawie nominacji
Komisji sędziowskiej. Reprezentacje nie będą zapewniały jakichkolwiek sędziów. W przypadku gdyby
byli konieczni dodatkowi sędziowie (nie mniej niż 5), zostaną oni zapewnieni przez Komitet organizacyjny.
Koszty związane z zatrudnieniem sędziów obciążają organizatorów, którzy pobierają w zamian opłaty za
zgłoszenia.

Drużynowy Puchar Świata
o.82
1. Zakres stosowania
Zawody drużynowe Pucharu Świata juniorów i seniorów są przeprowadzane w trzech broniach (dla
kobiet i mężczyzn).
2. Zasady
a) Turniej drużynowy Pucharu Świata seniorów składać się może maksymalnie z pięciu integralnych
zawodów (prowadzących do pierwszego miejsca) rozgrywanych, jeśli jest to możliwe, na wszystkich
kontynentach. Punkty będą przydzielane na koniec każdych zawodów.
Turniej drużynowy Pucharu Świata juniorów składa się z czterech integralnych zawodów. Punkty będą
przyznawane na koniec każdych zawodów.
b) Drużyny składają się z trzech zawodników, z zawodnikiem rezerwowym lub bez.
c) Walki rozgrywane są zgodnie z formułą rozstawienia drużyn, opisaną w artykule o.44 niniejszego
FIE
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Regulaminu.
3. Udział
W zawodach mogą brać udział drużyny ze wszystkich krajów. Obowiązuje ograniczenie do jednej drużyny z
każdego kraju w każdej broni.
Ranking indywidualny
o.83
1. Oficjalny indywidualny ranking FIE
a) Z a s a d y
Oficjalny rankingów FIE seniorów uwzględnia najlepszych pięć wyników z zawodów Pucharu Świata,
Grand Prix lub turniejów satelitarnych, w których udział brał dany zawodnik, niezależnie od kontynentu
oraz rodzaju zawodów (Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Strefowe).
b) Oficjalny rankingów FIE juniorów uwzględnia najlepszych sześć wyników z zawodów Pucharu
Świata, w których udział brał dany zawodnik, niezależnie od kontynentu oraz rodzaju zawodów
(Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Strefowe).
c) Ranking seniorów i juniorów jest prowadzony regularnie i na bieżąco.
Pierwsze zawody Grand Prix w roku bieżącym anulują pierwsze zawody Grand Prix z roku poprzedniego
i analogicznie dla reszty zawodów Grand Prix.
Pierwsze zawody Pucharu Świata (indywidualne lub drużynowe) w roku bieżącym anulują pierwsze
zawody Pucharu Świata (indywidualne lub drużynowe) z roku poprzedniego i analogicznie w przypadku
reszty zawodów Pucharu Świata w sezonie.
Punkty przyznane w zawodach powodują anulowanie punktów otrzymanych w tych samych zawodach w
sezonie poprzednim. Jeśli zawody nie będą odbywać się w bieżącym sezonie, punkty otrzymane w tych
samych zawodach w sezonie poprzednim zostaną unieważnione w rocznicę zawodów.
d) W przypadku jednakowej liczby punktów, miejsce w rankingu będzie zależeć od liczby zajętych
pierwszych miejsc, zajętych drugich miejsc etc.
W przypadku identycznych wyników, zawodnicy będą sklasyfikowani w rankingu na tym samym
miejscu.
e) Po zakończeniu każdych zawodów uwzględnianych w rankingu, ranking będzie aktualizowany
automatycznie po sprawdzeniu wyników przez FIE.
f) Jeśli nie obowiązują przepisy szczególne regulaminu, oficjalny aktualny ranking FIE będzie decydujący
dla wszystkich rankingów, zwolnień etc.
3. Zwycięzcy
Zwycięzca (zawodnik zajmujący pierwsze miejsce w rankingu) każdego oficjalnego rankingu FIE seniorów
ogłoszony zostanie na koniec Mistrzostw Świata lub Igrzysk Olimpijskich.
Zwycięzca (zawodnik zajmujący pierwsze miejsce w rankingu) każdego oficjalnego rankingu juniorów
ogłoszony zostanie na koniec Mistrzostw Świata juniorów.
Ranking drużynowy
o.84
1. Oficjalny ranking drużynowy FIE
a) Zasada
Oficjalny drużynowy ranking FIE seniorów uwzględnia cztery najlepsze wyniki drużynowe podczas
FIE
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zawodów drużynowego Pucharu Świata seniorów, niezależnie od kontynentu, oraz wyniki Mistrzostw
Świata lub Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Strefowych.
Oficjalny drużynowy ranking FIE juniorów uwzględnia cztery najlepsze wyniki drużynowe podczas
zawodów drużynowego Pucharu Świata juniorów, niezależnie od kontynentu, oraz wyniki Mistrzostw
Świata juniorów i drużynowych Mistrzostw Strefowych juniorów.
b) Oficjalny drużynowy ranking FIE jest regularnie aktualizowany: zawody rozgrywane w bieżącym roku
unieważnia wynik tych samych zawodów rozgrywanych w roku poprzednim, tak jak punkty uzyskane
podczas nowych zawodów zastępują punkty uzyskane w roku poprzednim. Jeśli zawody nie odbywają się w
bieżącym sezonie, punkty uzyskane podczas tego typu zawodów w roku poprzednim zostaną unieważnione
w rocznicę zawodów.
c) W przypadku kilku drużyn mających tę samą liczbę punktów, obowiązywać będą takie same zasady,
jak w przypadku indywidualnego oficjalnego rankingu FIE (o.83).
d) Jeśli nie obowiązują przepisy specjalne, oficjalny aktualny drużynowy ranking FIE będzie decydujący dla
wszystkich rankingów, zwolnień etc.
2. Punktacja drużynowa
a) Ranking będzie prowadzony w oparciu o następujący system przyznawania punktów:
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce

64 punkty
52 punkty
40 punktów
36 punktów

10 miejsce
11 miejsce
12 miejsce
13 miejsce

24 punkty
23 punkty
22 punkty
21 punktów

5 miejsce 32 punkty
6 miejsce 30 punktów
7 miejsce 28 punktów

14 miejsce
15 miejsce
16 miejsce

20 punktów
19 punktów
18 punktów

8 miejsce 26 punktów
9 miejsce 25 punktów

17
do
miejsce

32 8 punktów

b) Punkty uzyskane podczas drużynowych Mistrzostw Świata należy pomnożyć przed dwa.
c) Punkty uzyskane podczas drużynowych Mistrzostw Strefowych należy pomnożyć przez
współczynnik 1.
3. Ogłaszanie wyników
Zwycięzca (drużyna zajmująca pierwsze miejsce w rankingu) każdego oficjalnego rankingu FIE seniorów i
juniorów ogłoszony zostanie na koniec Mistrzostw Świata lub Igrzysk Olimpijskich.
F. GRAND PRIX NARODÓW
o.85
Informacje dotyczące punktacji w Grand Prix Narodów rozgrywanego podczas Mistrzostw Świata oraz
Igrzysk Olimpijskich podano w Regulaminie administracyjnym.
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o.86 TABELA KAR FINANSOWYCH
Art.
Zgłoszenie
do
Mistrzostw Świata
po terminie
Zgłoszenie
do
innych zawodów
FIE po terminie do
wtorku
poprzedzającego
zawody
Zgłoszenie
do
innych
zawodów
FIE po terminie, od
środy oraz do dnia
(12:00
czasu
lokalnego)
poprzedzającego
zawody
Niestawienie
się
zapisanego
zawodnika
lub
zapisanej drużyny
Udział
niezgłoszonego
zawodnika
lub
drużyny
Brak
wymaganej
liczby sędziów

Termin zapłaty

Kwota

Płatne na rzecz

Płatne przez

o.53.3

150
euro
zgłoszenie

za W
momencie
zgłaszania

FIE

Federację
krajową

o.54.4 a)

150
euro
zgłoszenie

za W
momencie
zgłaszania

FIE

Federację
krajową

o.54.4 b)

250
euro
zgłoszenie

za W
momencie
zgłaszania

FIE

Federację
krajową

o.31.4,
o.33.3, o.54.5

500
euro
zawodnika
drużynę

za Z chwilą odbioru
lub zawiadomienia
o
karze

FIE

Federację
krajową

o.54.6

1000
euro
za Z chwilą odbioru
każdego zawodnika zawiadomienia
o
lub drużynę
karze

FIE

Organizatora

o.81.1

1000 euro
sędziego

W
momencie
przesłania
informacji
do
organizatora

za

Organizatora

Federację
krajową

Rozdział 8
MISTRZOSTWA ŚWIATA WETERANÓW
o.87 Organizatorzy są zobowiązani przesłać program zawodów do Komitetu wykonawczego w celu jego
zatwierdzenia.
o.88 Zgłaszanie do zawodów
Zgłoszenie muszą być przesyłane do organizatorów za pośrednictwem krajowych federacji
zawodników.
o.89 W przypadku Mistrzostw Świata weteranów, do zawodów indywidualnych można zgłosić do czterech
zawodników z kraju w każdej kategorii wg płci i broni.
o.90 Skład grup
Podczas losowania mającego na celu zorganizowanie fazy grupowej, Dyrekcja techniczna uwzględni
następującą hierarchię:
1. Pierwszych 32 zawodników w rankingu Mistrzostw w roku poprzednim, niezależnie od zmian kategorii
wieku;
2. Pierwszych 32 zawodników w rankingu Mistrzostw Strefowych (w stosownych przypadkach), niezależnie
od kategorii wieku;
3. Wszyscy inni zawodnicy wg wieku, począwszy od najmłodszych.
Rozstawienie zawodników w grupach powinno, tak długo jak to możliwe, zapewnić umieszczenie zawodników
z tego samego kraju w różnych grupach.
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Jeśli w jakiejkolwiek kategorii liczba zawodników będzie mniejsza niż dziesięć, zawody zostaną rozegrane
w jednej grupie.
Jeśli w jakiejkolwiek kategorii liczba zawodników będzie mniejsza niż 6, zawodnicy będą toczyć walki z
zawodnikami z sąsiedniej kategorii wiekowej. Dla kategorii tej sporządzony zostanie oddzielny ranking na
koniec zawodów.
Jeśli w jakiejkolwiek kategorii będzie tylko jeden zawodnik, zawody w takiej kategorii zostaną anulowane.
o.91 Czas trwania rozgrywek
Walki eliminacyjne będą rozgrywane do 10 trafień lub do momentu upłynięcia dwóch trzy minutowych rund,
rozdzielonych minutową przerwą. Wyjątkowo w szabli, pierwsza runda zakończy się z chwilą upłynięcia
trzech minut lub gdy jeden z szermierzy osiągnie wynik pięciu trafień.
o.92 Sędziowie
Kraje biorące udział w zawodach muszą powiadomić organizatora co najmniej z miesięcznym
wyprzedzeniem, czy zapewnią wymaganą liczbę sędziów (lub w przeciwnym przypadku, czy uregulują
karę), tak aby organizator miał wystarczająco dużo czasu na rekrutację dodatkowych sędziów.
o.93 Zaproszenie przedstawicieli władz międzynarodowych
1. Wszelkie zgłoszone kandydatury do organizacji Mistrzostw Świata zostaną przeanalizowane na miejscu
przez specjalnie stworzoną delegację powołaną przez Komitet wykonawczy, na zaproszenie federacji
kandydata.
2. Komitet organizacyjny, który pobiera wszystkie opłaty za zgłoszenia od delegacji biorących udział w
zawodach, musi zaprosić na własny koszt następujących przedstawicieli władz międzynarodowych (bilet
lotniczy w obie strony w klasie turystycznej, zakwaterowanie i diety):
a) Przewodniczącego FIE lub jego przedstawiciela kierującego Mistrzostwami Świata, a w szczególności
czuwającego nad płynną pracą Dyrekcji technicznej.
b) Trzech członków Dyrekcji technicznej wyznaczonych przez Komitet wykonawczy FIE, z których jeden
musi być obywatelem kraju będącego organizatorem.
c) Jednego członka Komitetu SEMI wyznaczonego przez Komitet wykonawczy FIE.
d) Jednego członka Komisji sędziowskiej wyznaczonego przez Komitet wykonawczy FIE.
e) Jednego członka Komisji medycznej, wyznaczonego przez Komitet wykonawczy FIE.
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ZAŁĄCZNIK A: WZÓR DRABINKI 64 ZAWODNIKÓW W ZAWODACH INDYWIDUALNYCH
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ZAŁĄCZNIK B:
DRUŻYNOWYCH

WZÓR

DRABINKI

ELIMINACJI

FIE
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INDEKS
Aparat: o.76

Badania (antydopingowe): o.64, o.76
Biuro FIE: o.4, o.62, o.63, o.67, o.77, o.83

Choroba: o.46
Czas (eliminacji bezpośrednich): o.23
Czas (między walkami): o.16, o.23, o.26
Czas (walki): o.17, o.23, o.44
Ćwierćfinał (drabinka eliminacji bezpośrednich): o.26, o.33, o.40
Delegaci - Komisja sędziowska FIE: o.67; patrz także «Sędziowanie » Eliminacje bezpośrednie: o.21ss, o.29ss,
o.35ss, o.43
Delegaci - Komitet medyczny FIE: o.44, o.67
Delegaci - SEMI: patrz «Komitet SEMI »
Delegat sędziowski: o.58, o.62, o.72, o.74
Delegat medyczny: o.44, o.67
Dodatkowa minuta: patrz «Remis (wynik po upływie czasu)»
Doping: o.64, o.76
Drabinka (eliminacji bezpośrednich): o.11, o.21ss, o.32ss, o.43, o.46s, o.58
Drabinka eliminacji bezpośrednich: patrz «Drabinka (eliminacje bezpośrednie)»
Drabinka klasyfikacji: o.19, o.21
Drużyna (kapitan): o.13, o.44, o.59s
Drużyna (klasyfikacja): o.43, o.46s
Drużyna (zastąpienie zawodnika): o.44
Drużyna: o.42ss, o.45ss, o.48, o.82, o.84

Etap: o.31ss, o.44
Finały (zawodów): o.10s, o.27, o.76
Formularz zgłoszeniowy: o.52ss
Formuła zawodów: o.11ss, o.42ss
Funkcje sędziego: patrz «Sędzia »
Grand Prix (narodów): o.84
Grand Prix (zawody): o.31, o.33, o.54, o.75, o.77, o.78, o.81, o.83
Grupa: o.10, o.12ss, o.18, o.28, o.32, o.39s, o.76, o.90
Identyczny (wskaźnik): o.19, o.31ss
Identyczny (ranking): o.31
Igrzyska Olimpijskie: o.4, o.9ss, o.42ss, o.48, o.57, o.61, o.83ss
Indywidualny: patrz «Zawody (indywidualne)»
Kadeci: o.35, o.39, o.48, o.55, o.57, o.71ss
Kara: o.31, o.33, o.54, o.81
Kary (finansowe): o.31, o.33, o.54, o.81, o.86
Kategoria A (zawody): patrz «Puchar Świata »
Klasyfikacja (FIE): o.13, o.31s, o.83s
Klasyfikacja (drużynowa): o.43, o.46s
Klasyfikacja (ogólna): o.25, o.28, o.34, o.41
Klasyfikacja (po fazie grupowej): o.19, o.21, o.32
Klasyfikacja: patrz "wskaźnik"
Kolejność walk: o.14ss, o.26, o.44
Komisja sędziowska: o.66, o.70, o.73
Komitet organizacyjny: o.3, o.6s, o.49, o.51, o.53s, o.69s
Komitet wykonawczy: o.48, o.57, o.66s, o.69s, o.73, o.77
Koniec czasu: patrz «Remis (wynik po upływie czasu)», «Koniec walki », «Czas (walki)»
Koniec walki: o.17, o.24, o.44, o.91
Kontrola przez FIE: o.63, o.67, o.71
Kontuzja: o.44, o.46, o.54
FIE
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Kwalifikacje drużynowe: o.65
Kwalifikacje zawodników: o.11, o.18s, o.28, o.32, o.40
Lekarz: o.46, o.76
Licencja: o.2
Liczba szermierzy: patrz «Zgłaszanie », «Drużyna », «Przydział (szermierzy do zawodów Pucharu Świata)»
Liczba trafień: patrz «Trafienia »
Liczba uczestniczących krajów (minimum): o.76
Losowanie (drużyn): o.43, o.47
Losowanie (kolejności grup/rozgrywek): o.13, o.44
Losowanie (zawodników w przypadku identycznych wskaźników): o.13, o.19, o.31ss
Losowanie (zwycięzcy w przypadku remisu): o.17, o.24, o.44

Mistrzostwa
Mistrzostwa
Mistrzostwa
Mistrzostwa
Mistrzostwa
Mistrzostwa

Strefowe: o.78, o.83s, o.54
Świata (formuła, zawody drużynowe): o.42ss
Świata (formuła, zawody indywidualne): o.29ss
Świata (juniorów i kadetów – organizacja): o.71ss
Świata (weteranów): o.57, o.87ss
Świata juniorów: patrz «Mistrzostwa Świata »

Mistrzostwa Świata: o.48ss
Naprawy (sprzętu elektrycznego): o.6
Narodowość zawodników: o.13, o.15, o.21
Neutralność: patrz «Sędzia »]=
Obowiązki (Dyrekcji technicznej): o.58, o.60ss
Obowiązki (organizatorów): o.6ss, o.48ss, o.64, o.66s, o.70, o.73s, o.76ss
Obowiązki (potwierdzenie udziału): o.31, o.33, o.53s
Obsługa aparatu: o.6
Odpoczynek: o.16, o.23, o.26; patrz także «Czas (między walkami)»
Odwołanie (od decyzji): o.62
Oficjalne zawody FIE: patrz «Puchar Świata », «Mistrzostwa Świata »,
Oficjalny ranking FIE: o.13, o.31, o.43, o.47, o.65, o.76, o.83s
Ogłaszanie (numery zawodników w finale): o.27
Ogłaszanie (numery zawodników z grup): o.18
Ogłaszanie (zmiana członka drużyny): o.44
Organizacja zawodów: o.3ss, o.48ss, o.58
Otwarte Mistrzostwa Świata: patrz « Mistrzostwa Świata »

Personel pomocniczy: o.6
Plansza: o.33, o.58, o.76
Pozycja szermierzy w grupie: patrz «Kolejność walk », «Grupa»
Pozycje (grupa, eliminacje bezpośrednie): o.10, o.22, o.60
Program zawodów: o.48s, o.87
Program: o.10, o.22, o.60
Przerwanie walki: o.16
Przydział (szermierzy do zawodów Pucharu Świata): o.78, o.83
Puchar Świata (liczba sędziów): o.81
Puchar Świata (drużyna): o.45ss, o.75, o.82, o.84
Puchar Świata (Dyrekcja techniczna): o.57
Puchar Świata (nadzorca): o.77
Puchar Świata (formuła): o.29ss, o.35ss, o.45ss
Puchar Świata (kryteria): o.76ss
Puchar Świata (liczba uczestników): o.78
Puchar Świata (limit wiekowy - juniorów): o.55, o.80
Puchar Świata (ranking): o.75
Puchar Świata (zgłaszanie): o.54
Puchar Świata: o.75ss
Punktacja: o.83ss
Ranking, drużyna: o.43, o.47, o.65, o.84
Ranking: o.83s
Remis (jednakowy wynik): o.17, o.24, o.44
Remis (po upływie czasu): o.17, o.24, o.44
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Remis (punktowy):o.83s
Remis (ranking na świecie): o.83
Rezerwowy: o.42, o.44, o.54
Runda (drabinka eliminacji bezpośrednich): o.26, o.28, o.33, o.46, o.83
Runda (grupowa): patrz «Grupa»

SEMI (Komitet): o.67, o.70, o.76
Satelitarne: 0.54, o.83
Siła wyższa: o.33, o.44, o.53
Skład: patrz «Drużyna », «Grupa » Potwierdzenie udziału: o.31, o.33, o.54
Specjaliści (personel): o.6
Specyfikacja (‘Cahier de charges’): o.49
Sprzęt (kontrola): o.8, o.10, o.70
Sprzęt (organizacja): o.49
Stoper: o.23
Strefa (kontynentalna): o.78, o.83s
Szabla: o.48
Szermierze (obowiązki): patrz «Obowiązki»
Sędzia (funkcje): o.58, o.66, o.70, o.73
Sędzia: o.6, o.16s, o.24, o.44, o.70, o.76, o.81, o.92
Tablica wyników (w finałach): o.6
Terminy (kontroli sprzętu i wyposażenia): o.10
Terminy (wysyłania zaproszeń /programu wstępnego): o.50s
Terminy (zgłaszania): o.52ss
Trafienia (decydujące): o.17, o.24, o.44
Trafienia (liczba): o.17, o.19, o.23s, o.44
Trafienia (obopólne): o.17
Trafienia (otrzymane): Trafienia (zadane): patrz «Wskaźnik »
Trafienia obopólne: o.17
Trafienie decydujące: o.17, o.24, o.44
Trzecie (miejsce): o.28, o.34, o.41, o.43
Uczestnicy: patrz «Zgłaszanie »
Walka (arkusz wyników): o.6, o.24
Walka (czas): patrz «Koniec walki », «Czas (walki)»
Walka (kolejność): o.14ss, o.26, o.44
Walka (koniec): patrz «Koniec walki », «Remis (Wynik po upływie czasu)», «Trafienia »,«Wynik»
Walka (numer): o.19; patrz także «Wskaźnik »
Walka (o 3. miejsce): o.28, o.34, o.41, o.46
Walka (program): o.22
Walka (przerwa): patrz «Czas między walkami)»
Walka (przerwanie): o.16
Wezwanie (zawodników - początek): o.31, o.33
Wiek zawodników: o.55, o.80
Witryna, FIE: o.31, o.53s
Wycofanie: o.20, o.25, o.44, o.54
Wynik (arkusz): o.6, o.13, o.15, o.17, o.24, o.44, o.58
Wynik: o.17, o.24, o.44
Wypadek: o.44
Wyłączenie (zawodnika): o.44
Wyłączenie: patrz «Rozstawienie »
Wyświetlanie (decyzji Dyrekcji technicznej): o.60
Wyświetlanie (grup, eliminacji bezpośrednich, wyników): o.6, o.10, o.22, o.60
Zabronione substancje: patrz «Anty-doping»
Zadania Dyrekcji technicznej: patrz «Dyrekcja techniczna» Obowiązki sędziów: patrz «Sędziowie»
Zastąpienie członka drużyny: o.44
Zawodnicy na mistrzostwa /zawody: o.67
Zawody (Klasa A): patrz
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Zawody (drużynowe): o.42ss
Zawody (indywidualne): o.11ss
Zawody (oficjalne FIE): o.48ss
Zawody klasy A: patrz «Puchar Świata » Sędzia klasy A: o.76, o.81
Zawody regionalne: o.68ss
Zawody: o.1ss
Zgłaszanie: o.9, o.31, o.33, o.50ss, o.65, o.71, o.72, o.78, o.79, o.88s
Zmiana (kolejności walk): patrz « Walka (kolejność)»
Zmiana kolejności walk: o.14s, o.44
Zmiana szermierza: o.42, o.44, o.53
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TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. ZAWODY
ROZDZIAŁ 2. ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ I NADZÓR
Komitet Organizacyjny
Biuro FIE
Dyrekcja Techniczna
Personel pomocniczy
Kontrola sprzętu
ROZDZIAŁ 3. ZGŁASZANIE DO ZAWODÓW
ROZDZIAŁ 4. PROGRAM
ROZDZIAŁ 5. ZAWODY INDYWIDUALNE
Ogólne przepisy dotyczące rundy grupowej
Skład grup
Wycofanie
Ogólne przepisy dotyczące eliminacji
Wycofanie
Kolejność walk
Finał
Klasyfikacja
A. Formuła mieszana (zawody seniorów)
B. Formuła mieszana (zawody juniorów/kadetów)
ROZDZIAŁ 6. ZAWODY DRUŻYNOWE
A. Mistrzostwa Świata Seniorów i Juniorów
(oraz Igrzyska Olimpijskie) – zawody drużynowe
B. Zawody drużynowe Pucharu Świata
ROZDZIAŁ 7. ORGANIZACJA OFICJALNYCH ZAWODÓW FIE
A. Warunki ogólne
Program zawodów
Miejsce, instalacje, sprzęt, wyposażenie etc
Zgłaszanie przez zrzeszone federacje
Wiek zawodników
Organizacja techniczna głównych zawodów
Nadzór z ramienia FIE
Badania antydopingowe
B. Mistrzostwa Świata Seniorów
Zgłaszanie
Sędziowie
Zaproszenia dla przedstawicieli władz międzynarodowych
C. Zawody regionalne
Delegat techniczny FIE
Personel techniczny i sędziowie
D. Mistrzostwa Świata Juniorów i Kadetów
Zgłaszanie
Wiek zawodników
Sędziowie
Zaproszenia dla przedstawicieli władz międzynarodowych
E. Zawody Pucharu Świata
Wprowadzenie
Kryteria
Udział
Sędziowie
Drużynowy Puchar Świata
Indywidualny ranking na świecie
Drużynowy ranking na świecie
F. Grand Prix Narodów
Tabela kar finansowych
ROZDZIAŁ 8. MISTRZOSTWA ŚWIATA WETERANÓW
Zgłaszanie
FIE
32

Regulamin Zawodów FIE, Regulamin organizacji, grudzień 2014 r.
Skład grup
Czas trwania walk
Sędziowie
Zaproszenia dla przedstawicieli władz międzynarodowych
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