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Μ Ε Ρ Ο Σ      Π Ε Μ Π Τ Ο  
 

 

 

 

Π E I Θ A P X I K O Σ    K Ω Δ I K A Σ    T Ω N   A Γ Ω N Ω N2  

 
 

 

Kεφάλαιο  1ο   -   ΠEΔIO   EΦAPMOΓHΣ 

 
 Ποιοι  υπόκεινται  στον  κώδικα 
 
Τ.107  
1.  Oι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα που 

 μετέχουν ή παρίστανται σε ένα διεθνή αγώνα ξιφασκίας, συμπεριλαμβανομένων και 
των θεατών.  

 

2.  Όλα αυτά τα πρόσωπα καλούνται ξιφομάχοι στα παρακάτω άρθρα. 
 
 Tάξη  και  πειθαρχία 
 
Τ.108  
1.  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. 

 
2.  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.158 έως Τ.170). 

 
Τ.109 

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 παραμένει στη θέση που του έχει ορισθεί και δεν μπορεί 
να παρεμβαίνει, παρά μόνο στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που προβλέπονται στο 
άρθρο  Τ.130 του Κανονισμού. 

 O διαιτητής έχει την υποχρέωση να σταματήσει αμέσως κάθε πράξη που 
 διαταράσσει την καλή διεξαγωγή του match. (Πρβλ. Τ.137.1/3). 

Κάθε πρόσωπο το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, προσβάλλει ή απειλήσει έναν 
επίσημο, διαπράττει παράπτωμα της ομάδας 4 και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 
Τ.169.  

 

                         
2 Οι κυρώσεις που αφορούν τον Κώδικα Διαφήμισης προβλέπονται σε παράρτημα. 
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Τ.110 
 Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στις αίθουσες των αγώνων. Το κάπνισμα θα 
λαμβάνεται σαν περίπτωση διατάραξης της τάξης των αγώνων. (Πρβλ.  Τ.111). Κάθε 
παραβίαση τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα Τ.158-Τ.162, Τ.167, Τ.168, Τ.170. 

 
Τ.111 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.112  
 H συμμετοχή των αθλητών σε έναν αγώνα ξιφασκίας συνεπάγεται αυτομάτως και την 

υιοθέτηση της δέσμευσης τιμής να τηρούν τον Kανονισμό και τις αποφάσεις των 
επισήμων, να σέβονται τους διαιτητές και τους κριτές και να υπακούουν σχολαστικά 
στις διαταγές και τα παραγγέλματα του διαιτητή (Πρβλ. Τ.158-Τ.163, Τ.169 και Τ.170). 

 
 Άρνηση  συνάντησης  με  αντίπαλο 
Τ.113  
1.  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, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται για τα παραπτώματα της 4ης ομάδας (Πρβλ. Τ.158-Τ.162, Τ.169, 
Τ.170).  

  
2.  Η Δ.Ο.Ξ. εξετάζει εάν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν κυρώσεις κατά της 

 Εθνικής Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει ο αποκλεισμένος αθλητής και σε ποιο 
 βαθμό, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Καταστατικού της Δ.Ο.Ξ., Πρβλ. 1.2.4 
 (Πρβλ. Τ.170). 

 
 Έγκαιρη  παρουσίαση 
Τ.114  
 Οι αθλητές, πλήρως εξοπλισμένοι με υλικό σύμφωνο με τον Kανονισμό (Πρβλ. Τ.67 έως 

Τ.70) 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.64-
Τ.66), και επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε κάθε πρόσκληση του διαιτητή. 

 
Τ.115 
1.  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, γάντι και όπλο τοποθετημένα στο οπλισμένο  χέρι, το καλώδιο σώματος 
συνδεδεμένο στη φίσα σύνδεσης στο εσωτερικό του προφυλακτήρα. Μόνη εξαίρεση 
για τη μάσκα την οποία πρέπει να κρατά στο μη οπλισμένο χέρι. 

  
2.   Πριν από την έναρξη του match, τα μαλλιά των αθλητών/-τριων  πρέπει να 

 δένονται και να στερεώνονται μέσα από το ένδυμα και/ή τη μάσκα, με  τέτοιο τρόπο 
ώστε : 
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 - να μην καλύπτουν την έγκυρη επιφάνεια (και εμποδίζουν τον καταλογισμό 
κτυπήματος) 

 -   να μην κρύβουν το όνομα και την εθνικότητα του αθλητή 
 - να μην χρειάζεται να ξαναστερεωθούν κατά τη διάρκεια του match,  προκαλώντας 

έτσι διακοπή της αναμέτρησης. 
 Σε περίπτωση παραβίασης, ο διαιτητής επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τα 

παραπτώματα της 1ης ομάδας (Τ.158-Τ.162,  Τ.165 και Τ.170).  
 
Τ.116 

 Σε καμία 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.126, Τ.158-Τ.162, Τ.165, Τ.170).  

 
Τ.117 

 Οι αθλητές πρέπει να παρουσιάζονται στην πίστα για να διεκδικήσουν τα match τους, 
με δύο όπλα (ένα εφεδρικό) και δύο καλώδια σώματος (ένα εφεδρικό) και με δύο 
καλώδια μάσκας (ένα εφεδρικό) σύμφωνα με τον Κανονισμό  και σε τέλεια κατάσταση 
λειτουργίας. (Πρβλ. Τ.71, Τ.158-Τ.162, , Τ.165 και Τ.170). 

 
Τ.118 
 
 Πριν από την έναρξη των ομίλων, της συνάντησης των ομάδων ή των  match του 

ευθέος αποκλεισμού (στα ατομικά ή ομαδικά) : 
 
1. 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.66.1), ή για την έναρξη των match ευθέος 
αποκλεισμού, ο αθλητής ή η ομάδα αποκλείονται.  

 
2.  Μία ομάδα θεωρείται πλήρης όταν είναι παρόντες τουλάχιστον τρεις αθλητές.  
  
3. Στην ομαδική συνάντηση μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα μέλη της (οι αθλητές, ο 

αρχηγός ομάδας και ένας προπονητής, πρβλ. άρθρο Τ.132.1) τα οποία παρουσιάζονται 
κατά την πρώτη πρόσκληση του διαιτητή, 10 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα για 
την έναρξη της συνάντησης αυτής.  

 
 Κατά τη διάρκεια του ατομικού ή ομαδικού αγώνα : 
 
Τ.119 
 
 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.  
 ► 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 πρόσκληση 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.  
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Τ.120 
 Εάν ένας αθλητής εγκαταλείψει ένα match αφήνοντας την πίστα (Πρβλ. 

 Τ.23.6), τιμωρείται σύμφωνα με τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα Τ.158 – 
T.162, Τ.165, Τ.170.  

  
 Τρόπος  αναμέτρησης 
Τ.121  
1.  Οι αθλητές αγωνίζονται έντιμα και σοβαρά τηρώντας τους κανόνες του 
 παρόντος Κανονισμού. Κάθε παραβίαση αυτών των κανόνων επισύρει τις 
 κυρώσεις που προβλέπονται παρακάτω (Πρβλ. Τ.158-T.162, Τ.170). 
 
2. 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,  αφύσικες μετατοπίσεις, βάναυσα κτυπήματα, 
κτυπήματα που δίδονται με τον προφυλακτήρα, κτυπήματα που δίδονται κατά τη 
διάρκεια ή μετά από μία  πτώση) ή αντιαθλητική συμπεριφορά (Πρβλ. Τ.158 – T.162,  
Τ.170). Σε περίπτωση τέτοιου παραπτώματος, το κτύπημα που ενδεχομένως έχει δοθεί 
από τον υπαίτιο αθλητή ακυρώνεται. 

 
Τ.122 
 
 Πριν την έναρξη του match, οι δύο αθλητές πρέπει να εκτελέσουν το  χαιρετισμό του 

ξιφομάχου προς τον αντίπαλό τους, το 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, να 
τοποθετηθούν στη γραμμή φύλαξης και  να προβούν στο χαιρετισμό του ξιφομάχου 
και να σφίξουν το 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 τις κυρώσεις που προβλέπονται για τα παραπτώματα της 4ης ομάδας  (Πρβλ. 
Τ.158 – T.162, Τ.169, Τ.170).  

 
Τ.123 
 

 Κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της συμβολής, ακόμη κι αν ο αθλητής είναι ήδη εκτός 
πίστας, κάθε πράξη αντίθετη προς το αθλητικό πνεύμα, όπως βίαιο ή με επικίνδυνο 
τρόπο πέταγμα της μάσκας (ή οποιουδήποτε άλλου μέρους του εξοπλισμού) θα πρέπει 
να τιμωρείται όπως ορίζεται στο άρθρο Τ.169 (Πρβλ. Τ.108.1, 2 και T.109). 

 
Τ.124 
 
 Έλλειψη μαχητικότητας (Παθητικό παιχνίδι) 
 

 Εάν συμβεί ένα από τα δύο παρακάτω κριτήρια, υπάρχει παθητικό παιχνίδι : 
 

 κριτήριο χρόνου : περίπου ένα λεπτό αναμέτρησης χωρίς κτύπημα 

 1. υπερβολική απόσταση (μεγαλύτερη από την απόσταση βήμα-προβολή) για 15 
δευτερόλεπτα τουλάχιστον   

 
΄Οταν και οι δύο αθλητές δείχνουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας, ο διαιτητής δίνει 

αμέσως το πρόσταγμα Halte !.   
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1. Ατομικός αγώνας 
 
 α) ΄Οταν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων περιόδων, οι δύο αθλητές  δείχνουν 

φανερή έλλειψη μαχητικότητας κατά τη διάρκεια ενός  match  άμεσου αποκλεισμού, 
ο διαιτητής περνά στην επόμενη περίοδο χωρίς το λεπτό ανάπαυσης. 

 
β) ́ Οταν και οι δύο αθλητές δείχνουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας, κατά τη διάρκεια 
της τρίτης περιόδου σε ένα match ευθέος αποκλεισμού, ο διαιτητής περνά αυτομάτως 
στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Το τελευταίο αυτό λεπτό*, το οποίο θα παιχθεί 
ολόκληρο, θα είναι και το αποφασιστικό, και  προηγείται κλήρωση για να καθοριστεί ο 
νικητής, στην περίπτωση ισοπαλίας κατά τη λήξη του.   

 
2.  Ομαδικός αγώνας  
 

α) ΄Οταν και οι δύο ομάδες δείχνουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας κατά τη διάρκεια 
μιας ομαδικής συνάντησης, ο διαιτητής  περνά στο επόμενο relais. 

  
  β) ΄Οταν και οι δύο ομάδες δείχνουν φανερή έλλειψη μαχητικότητας, κατά τη διάρκεια 

του τελευταίου relais,  ο διαιτητής περνά αυτομάτως στο τελευταίο λεπτό της 
αναμέτρησης. Το τελευταίο αυτό λεπτό*, το οποίο θα παιχθεί ολόκληρο, θα είναι και 
το αποφαστικό και προηγείται κλήρωση για να καθοριστεί ο νικητής, στην περίπτωση 
ισοπαλίας κατά τη λήξη του.  

 

Τ.125 
 

 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.158 – Τ.162, Τ.165, 
Τ.170).  

 
Τ.126 
 

 Οι αθλητές δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να γδύνονται πάνω στην πίστα, ακόμη 
και για να αλλάξουν το καλώδιο σώματος (Πρβλ. Τ.158 – Τ.162, Τ.169, Τ.170). 

 
Τ.127 
 

 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.128  
 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.158 
– Τ.162, Τ.169 και Τ.170). 
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 Ο  αρχηγός  αποστολής 
 
Τ.129  
 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. 

 
 Ο  αρχηγός  ομάδας 
Τ.130  
 Στους ομαδικούς αγώνες, μόνο ο αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να 

 προσεγγίζει  το διαιτητή και / ή τους παρατηρητές διαιτησίας προκειμένου να ρυθμίζει 
μαζί τους κάθε ζήτημα τεχνικής μορφής, να διατυπώνει ενστάσεις. 

 Η διαδικασία για τις ενστάσεις ορίζεται από τα άρθρα Τ.172 και Τ.175.  
 

 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 παράβαση που διαπράττουν, αντιβαίνοντας 
στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

 
 Oι  προπονητές,  φυσιοθεραπευτές   και  τεχνικοί 
 
Τ.131  
1. Κατά τη διάρκεια των ατομικών αγώνων ευθέος αποκλεισμού, προπονητές,  

φυσιοθεραπευτές και τεχνικοί δεν επιτρέπεται  να πλησιάζουν τους αθλητές ˙ οι 
προπονητές έχουν το δικαίωμα να παραβρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου σε 
σημείο που ορίζεται από τους διοργανωτές.  

 
2. O διαιτητής μπορεί να επιτρέψει σε ένα πρόσωπο, όταν το κρίνει απαραίτητο, να 

παράσχει στιγμιαία βοήθεια σε έναν αθλητή. 
 

3. 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 στη ζώνη της πίστας, έξω από αυτήν αλλά  δίπλα σε σημείο πρόσβασης.  Oι 
οργανωτές πρέπει να έχουν προβλέψει τον απαραίτητο χώρο για τα πρόσωπα αυτά.  
 

Τ.132 
 

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, η οποία πρέπει να οριοθετείται.  

  
1. 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.  

 
2. 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.158 – Τ.162, Τ.165 και Τ.170. Η παρατήρηση που 
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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 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ.  

 
 Oι  θεατές 
 
Τ.133 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.109 – Τ.110,  
Τ.167 – Τ.168, Τ.170). 

 
 

 

Kεφάλαιο  2ο 

OI  ΠEIΘAPXIKEΣ  APXEΣ  KAI  H  ΔIKAIOΔOΣIA  TOYΣ 

 

 Προκαταρκτική σημείωση  
Τ.134 

 
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.  

 
 Όργανα  κρίσης 
Τ.135 

 Οι αρμόδιες πειθαρχικές αρχές είναι οι ακόλουθες :  
 ● ο διαιτητής Πρβλ. Τ.137), 
 ● η Tεχνική Διεύθυνση (Πρβλ. Τ.139, Ο.15 έως Ο.22), 
 ● 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.142), 
 ● το Προεδρείο της Δ.O.Ξ. (Πρβλ. Τ.143.1/4, Ο.12), 
 ● η Eκτελεστική Eπιτροπή της Δ.O.Ξ. (Πρβλ. Τ.143.5), 
 ● 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.136  
1.  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. 

 

2.  Kαμία απόφαση δεν μπορεί να αναθεωρηθεί όταν έχει ληφθεί τελεσίδικα. 
 (Πρβλ. Τ.172). 
 
3. Mία ένσταση κατά απόφασης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα παρά  μόνο εάν 

μπορεί να κριθεί χωρίς καθυστέρηση.  
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 Διαιτητής  
Τ.137  
1.  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 
τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια των αγώνων που διευθύνει (Πρβλ. Τ.47.2.θ). 

 
2.  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.172).  
 

3. 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.158 – Τ.162, Τ.167, 
Τ.168, Τ.170). 

 
4. Mπορεί, τέλος, να προτείνει στην Tεχνική Διεύθυνση κάθε άλλη κύρωση που κρίνει 

δίκαια (αποπομπή από όλη την διοργάνωση, ή αποκλεισμό)  (Πρβλ. Τ.139.3). 
 
Τ.138 

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Διαιτησίας ή ο Παρατηρητής (εάν δεν υπάρχει 
εκπρόσωπος) είναι το όργανο έφεσης κατά των αποφάσεων του Διαιτητή.   

 
 H  Tεχνική  Διεύθυνση στους επίσημους αγώνες της Δ.Ο.Ξ. (Πρβλ.Ο.15 έως Ο.22) 
 
Τ.139  
1. H Tεχνική Διεύθυνση, οι εκπρόσωποι διαιτησίας και ο παρατηρητής αγώνων  έχουν  

δικαιοδοσία επάνω σε όλους τους ξιφομάχους  που μετέχουν ή παρευρίσκονται στην 
διοργάνωση που διευθύνουν. 

 
2.  Σε περίπτωση ανάγκης, μπορούν να παρέμβουν αυτόκλητα σε όλες τις  διαμάχες. 
 
3.  Πρέπει επίσης να  φροντίζουν  για την τάξη και την πειθαρχία κατά τη  διάρκεια  των 

αγώνων και μπορούν να επιβάλλουν ποινές σύμφωνα με τον κανονισμό. 
 
4.  Είναι ευθύνη της Τεχνικής Διεύθυνσης να 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. 

 
5.  H Τεχνική Διεύθυνση καθιστά εκτελεστή κάθε κύρωση που απαγγέλλεται σε 
 ανώτατο βαθμό, ή που δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα (Πρβλ. Τ.136). 
 
Τ.140 

 Oι αποφάσεις της Tεχνικής Διεύθυνσης, των εκπροσώπων διαιτησίας ή του 
παρατηρητή των αγώνων οι οποίες λαμβάνονται αυτόκλητα ή ex officio (πρωτόκλιτα) 
υπόκεινται σε έφεση ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Δ.Ο.Ξ. 
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Τ.141 
  Όλες οι αποφάσεις της Τεχνικής Διεύθυνσης, των εκπροσώπων διαιτησίας ή του 

παρατηρητή των αγώνων  εκτελούνται αμέσως. Καμία ένσταση δεν έχει ανασταλτικό 
χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των αγώνων.  

 
 H  Eκτελεστική  Eπιτροπή  της  Δ.O.E.  στους  Oλυμπιακούς  Aγώνες 
 
Τ.142 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.143   
1.  ΄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.  

 
2.  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). 

 
3.  Το Αθλητικό Δικαστήριο Διαιτησίας (T.A.S.) εξετάζει κάθε έφεση κατά του 
 Δικαστικού της Πειθαρχικής Επιτροπής. 
 
4.  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το Προεδρείο της Δ.Ο.Ξ. μπορεί να λάβει 

 προκαταρκτικά διοικητικά μέτρα αναστολής της κάρτας (licence) του υπαίτιου 
σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα. 

 
5.  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. ) 
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Kεφάλαιο  3ο   -    ΟΙ   ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

  
 Kατηγορίες 
Τ.144  
 Yπάρχουν διακεκριμένες κατηγορίες κυρώσεων που εφαρμόζονται στα διάφορα είδη 

παραπτωμάτων (Πρβλ. Τ.158κ.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. 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. 
 
Τ.145   
1.  ΄Ολες αυτές οι κυρώσεις εκτός από τη διαγραφή, μπορούν να  εφαρμοστούν από τις 

αρμόδιες αρχές σε μία διοργάνωση – το διαιτητή και την Τεχνική Διεύθυνση –. 
 
2.  Ο προσωρινός αποκλεισμός μπορεί να εφαρμοστεί από τις αρχές αυτές μόνο σε 

περίπτωση άρνησης χαιρετισμού (πρβλ. Τ.122, Τ.170).  
 
 Βλ. Πειθαρχικός Κώδικας της Δ.Ο.Ξ. ( Κεφάλαιο VII του Καταστατικού της Δ.Ο.Ξ.) 
 
 Kυρώσεις  αναμετρήσεων 
 
 Aπώλεια  γηπέδου   (Πρβλ. Τ.35.1) 
Τ.146   
  Εάν ένας αθλητής υπερβεί ένα από τα πλάγια όρια με το ένα ή και με τα δύο πόδια, 

υποχωρεί κατά ένα μέτρο από το σημείο εξόδου και εάν βγει εκτός ενώ επιτίθεται 
πρέπει να επιστρέψει στη θέση από όπου ξεκίνησε την επίθεση και στη συνέχεια να 
υποχωρήσει ακόμη ένα μέτρο.   

 
 Άρνηση  επικύρωσης  κτυπήματος  που  δόθηκε  πραγματικά 
Τ.147 
 Ακόμη κι αν 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 
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προβλέπεται από τον Kανονισμό (Πρβλ. Τ.25.2, Τ.28.2, Τ.29, Τ.33.2/4, Τ.44.2, Τ.73, 
Τ.80, Τ.89.2, Τ.93.1, Τ.94, Τ.95, Τ.96.3, Τ.99.1-2, Τ.106, Τ.121.2, Τ.137.2, Τ.161, Τ.170). 

 

 Καταχώριση  κτυπήματος  που  δεν  δόθηκε  πραγματικά  
Τ.148  
 Ένας αθλητής μπορεί να υποστεί ποινή ενός κτυπήματος που δεν έχει δεχθεί 

πραγματικά είτε λόγω εξόδου από το πίσω όριο της πίστας (Πρβλ. Τ.34), είτε εξ αιτίας 
παραπτώματος που εμπόδισε τον αντίπαλο να αγωνισθεί (δρομαία επίθεση με 
ανατροπή, παρέμβαση του μη οπλισμένου χεριού κλπ.) (Πρβλ. Τ.137.2, Τ.162.1/2, 
Τ.165, Τ.166, Τ.167.1, Τ.170). 

 
 Αποπομπή   
Τ.149 
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 μπορούν να ανέβουν μία θέση στα  αποτελέσματα 
των αγώνων.  

 
 Πειθαρχικές  κυρώσεις 
Τ.150  
 Αποπομπή  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 Κανονισμό, ανάρμοστη 
συμπεριφορά απέναντι σε κάποιον επίσημο, κλπ.). 

 
2.  Οι συνέπειες αυτής της αποπομπής για τον αθλητή είναι οι ίδιες με αυτές που ορίζονται 

στο παραπάνω άρθρο Τ.149. 
 
 Αποπομπή  από  το  χώρο  των  αγώνων  ή  της  διοργάνωσης 
Τ.151  
  
1. Ένας αθλητής που αποπέμπεται από την διοργάνωση δεν γίνεται πλέον  δεκτός σε 

κανένα αγώνα της διοργάνωσης αυτής, ούτε στο ίδιο ούτε σε  άλλο όπλο. 
 

2. 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.130). 

 
Τ.152 
 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 
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ο αγώνας ή η διοργάνωση σ όλη τη διάρκειά της. (Πρβλ. Τ.133, Τ.137.3, Τ.170). Το 
μέτρο αυτό δεν μπορεί να δώσει αφορμή για επανόρθωση σε όποιον κι αν είναι αυτός. 

  
 Aποκλεισμός 
Τ.153 
1.  O αποκλεισμός ενός αθλητή (για παράδειγμα επειδή 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. 

 
2.  Oμάδα που χρησιμοποίησε αθλητή στον οποίο έχει επιβληθεί αποκλεισμός, 

ακολουθεί αναγκαστικά την τύχη του αθλητή αυτού και αποκλείεται και αυτή. 
 
3. Οι συνέπειες αυτού του αποκλεισμού είναι οι ίδιες και στην αποπομπή από τη 

διοργάνωση (Πρβλ. άρθρο Τ.149). 
 
 Επίπληξη 
Τ.154  
 Στις περιπτώσεις που δεν δικαιολογούν βαρύτερη πειθαρχική κύρωση, ο αθλητής ή ο 

αξιωματούχος μπορούν να τιμωρηθούν με επίπληξη. 
 
 Προσωρινός  αποκλεισμός 
Τ.155 
1.  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. 

 
2.  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.156  
 H διαγραφή συνεπάγεται τις ίδιες συνέπειες με τον αποκλεισμό, αλλά με οριστικό 

χαρακτήρα.  
 
 Αναγγελία  των  κυρώσεων 
Τ.157 
1.  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.139.4). 

 
2.  Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Τεχνική Διεύθυνση πρέπει να πληροφορεί τη 
 Δ.Ο.Ε., μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής.  
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Kεφάλαιο 4ο 

OI  KYPΩΣEIΣ  KAI  TA  APMOΔIA  OPΓANA  KPIΣHΣ 

 
 Η φύση (το είδος) των κυρώσεων 
Τ.158 
1.  Υπάρχουν τρία είδη κυρώσεων που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που 

 εμφανίζονται στον πίνακα του άρθρου Τ.170. ΄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).   

 
_____________________________________________________________________________ 
 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 τις επόμενες 60 ημέρες της τρέχουσας ή της ακόλουθης 
αγωνιστικής περιόδου ή και των δύο (Πρβλ. Τ.169.2) (1η Σεπτεμβρίου – Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Νέων και 1η Σεπτεμβρίου – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών).   

 
 Εφαρμογή από την περίοδο 2018-2019 
_____________________________________________________________________________ 
 
Τ.160 

Αντιθέτως,  μία ομάδα που τιμωρείται με αποπομπή από τη διοργάνωση λόγω ΜΑΥΡΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ σε ένα από τα μέλη της,  δεν αποπέμπεται σαν ομάδα από τις ακόλουθες 
διοργανώσεις, αλλά δεν θα μπορεί να επιλέξει τον τιμωρημένο αθλητή.  
 

Τ.161 
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.170). 
 

Τ.162 
 Οι κυρώσεις είναι οι ακόλουθες: 
 
1. 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. 

 
2. 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, 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.170) 
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3. Η Αποπομπή από τον αγώνα, αποκλεισμός για  το υπόλοιπο της διοργάνωσης και  για 
τους 2 επόμενους μήνες της τρέχουσας ή της ακόλουθης αγωνιστικής περιόδου, 
δηλώνεται με ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ, με την οποία ο διαιτητής ορίζει τον υπαίτιο. 

_____________________________________________________________________________ 
 

 Η Αποπομπή από τον αγώνα, αποκλεισμός για  το υπόλοιπο της διοργάνωσης και  για 
τις επόμενες 60 ημέρες της τρέχουσας ή της ακόλουθης αγωνιστικής περιόδου, 
δηλώνεται με ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ, με την οποία ο διαιτητής ορίζει τον υπαίτιο. 

 
 Εφαρμογή από την περίοδο 2018-2019 

 
 
4. Ο Αποκλεισμός από το χώρο των αγώνων (για κάθε άτομο που διαταράσσει 

την τάξη).  
Τ.163 
  Όλες οι παρατηρήσεις (ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ), τα κτυπήματα ποινής (ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ) και 

οι αποπομπές (ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΡΤΕΣ), καθώς και η ομάδα στην οποία ανήκουν, πρέπει να 
αναφέρονται στο φύλλο του αγώνα, του ομίλου ή της συνάντησης. 

 
 Δικαιοδοσία 
Τ.164  
 Τα παραπτώματα και οι κυρώσεις τους, που εμφανίζονται στα διάφορα άρθρα του 

Κανονισμού, συνοψίζονται στον πίνακα του άρθρου Τ.170, χωρίζονται σε τέσσερις 
ομάδες (Πρβλ Τ.165 έως Τ.169). Όλα τα παραπτώματα ανήκουν στην δικαιοδοσία του 
διαιτητή. Η Τεχνική Διεύθυνση διατηρεί ex-officio το δικαίωμα της παρέμβασης (Πρβλ. 
Τ.139.1/2/3). 

 
 Παραπτώματα  της  1ης  ομάδας 
Τ.165  
 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.166  
 Στη δεύτερη ομάδα, όλα τα παραπτώματα τιμωρούνται, από την πρώτη παραβίαση, με 

ΚΟΚΚΙΝΗ  ΚΑΡΤΑ (ποινή ενός κτυπήματος). 
 
 Παραπτώματα της  3ης  ομάδας 
Τ.167  
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). 
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Τ.168 
 Κάθε άτομο που διαταράσσει την τάξη εκτός της πίστας, λαμβάνει : 
1. 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. 
 

2. στη δεύτερη παραβίαση, κατά την διάρκεια του ίδιου αγώνα, μία ΜΑΥΡΗ  ΚΑΡΤA.  
 
3.  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.169  
 Στην τέταρτη ομάδα, η πρώτη παραβίαση τιμωρείται με ΜΑΥΡΗ  ΚΑΡΤΑ : αποπομπή 

από τον αγώνα ή την διοργάνωση, αποκλεισμός για  το υπόλοιπο της διοργάνωσης και  
για τους 2 επόμενους μήνες της τρέχουσας ή της ακόλουθης αγωνιστικής περιόδου (1η 
Οκτωβρίου – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων ανδρών/ Νέων γυναικών και 1η 
Ιανουαρίου – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών/ Γυναικών).  Αντιθέτως, μία ομάδα που 
τιμωρείται με αποπομπή από τη διοργάνωση λόγω ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΡΤΑΣ σε ένα από τα μέλη 
της,  δεν αποπέμπεται σαν ομάδα από τις ακόλουθες διοργανώσεις, αλλά δεν θα 
μπορεί να επιλέξει τον τιμωρημένο αθλητή.  

_____________________________________________________________________________ 
 
1. Στην τέταρτη ομάδα, η πρώτη παραβίαση τιμωρείται με ΜΑΥΡΗ  ΚΑΡΤΑ : αποπομπή 

από τον αγώνα ή την διοργάνωση, αποκλεισμός για  το υπόλοιπο της διοργάνωσης και  
για τις 60 επόμενες ημέρες της τρέχουσας ή επόμενης αγωνιστικής περιόδου, ή και των 
δύο  (1η Σεπτεμβρίου – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων ανδρών/ Νέων γυναικών και 1η 
Σεπτεμβρίου – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών/ Γυναικών).  Αντιθέτως, μία ομάδα 
που τιμωρείται με αποπομπή από τη διοργάνωση λόγω ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΡΤΑΣ σε ένα από τα 
μέλη της,  δεν αποπέμπεται σαν ομάδα από τις ακόλουθες διοργανώσεις, αλλά δεν θα 
μπορεί να επιλέξει τον τιμωρημένο αθλητή.  

 
 Εφαρμογή : από την περίοδο 2018- 2019  
  

2. Επιπλέον, κάθε ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΤΑ που επιδεικνύεται σε μια διοργάνωση της Δ.Ο.Ξ. ή σε 
οποιοδήποτε αγώνα Συνομοσπονδίας που έχει υιοθετήσει τον Πειθαρχικό Κώδικα της 
Δ.Ο.Ξ. πρέπει να αναφέρεται εντός 10 ημερών στον Πρόεδρο της Δ.Ο.Ξ, ο οποίος θα 
εκτιμήσει εάν η σοβαρότητα του παραπτώματος δικαιολογεί την αποστολή της 
έκθεσης που συντάχθηκε από την Παρατηρητή της Δ.Ο.Ξ. ή από την Τεχνική Διεύθυνση 
στον Πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής ζητώντας του να προσφύγει στο Πειθαρχικό 
Δικαστήριο (Tribunal Disciplinaire) για να καθορίσει εάν πρέπει να επιβληθούν 
πρόσθετες ποινές, εκτός αυτών που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. 

_____________________________________________________________________________ 
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Τα παραπτώματα και οι κυρώσεις τους 
Τ.170 
Ο Πίνακας αυτός αποτελεί περίληψη μόνο και δεν υποκαθιστά τα πλήρη κείμενα των σχετικών άρθρων. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, είναι απαραίτητη η  αναδρομή στο επίσημο κείμενο του άρθρου.    

Π Α Ρ Α Π Τ Ω Μ Α Τ Α 
  

Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ   (Κάρτες) 

Απουσία του ονόματος και της εθνικότητας στην 
πλάτη,  απουσία στολής ξιφασκίας με τα εθνικά 
χρώματα ή του λογοτύπου υποχρεωτικής, στα 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα,  στους ομαδικούς 
αγώνες των Κυπέλλων Κόσμου 
Ανδρών/Γυναικών και στους ομαδικούς αγώνες 
των Πρωταθλημάτων Ζώνης   

Τ.74  

 
 
 
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Μ Ο Σ       
 
Α Π Ο  
 
Τ Η   Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η 

 

Απουσία του ονόματος στην πλάτη μετά την 
αντικατάσταση μη έγκυρης βέστας                  Τ.75 

Μη παρουσίαση του αθλητή κατά την πρώτη 
πρόσκληση του διαιτητή, 10 λεπτά πριν την 
προκαθορισμένη ώρα εισόδου στην πίστα για την 
έναρξη του ομίλου ή της ομαδικής συνάντησης ή 
για την έναρξη των match ευθέος αποκλεισμού.                                 
Τ.118  

Μη παρουσίαση του αθλητή στην πίστα έτοιμου 
να αγωνισθεί κατ’ εντολή του διαιτητή μετά από 
3 προσκλήσεις με 1 λεπτού ενδιάμεσο χρόνο. 
Τ.119   

1η 
κλήση  

2η  
κλήση  

3η  
κλήση 

Αποκλεισμός 

 
Πρώτη   Ομάδα – Α Ρ Θ Ρ Α  

1ο 
Σφάλμα 

2ο 
Σφάλμα 

3ο  
Σφάλμα 

& Επόμενο 

Εγκατάλειψη της πίστας χωρίς άδεια.   
                                                                            Τ.23.6             

Κ Κ Κ 

Σώμα με σώμα για την αποφυγή κτυπήματος()                                        
Τ.25.2 

Ι Ο Ο 

Γύρισμα της πλάτης στον αντίπαλο. ()     
                                                                           Τ.27.2 

Τ Κ Κ 

Κάλυψη / Αντικατάσταση της έγκυρης 
επιφάνειας. ()         

                                                Τ.29.2, Τ.30.1, Τ.79                                          

Ρ Κ Κ 

Άγγιγμα / Κράτημα του ηλεκτρικού υλικού. () 
                                                                           Τ.29.3 

Ι Ι Ι 

Πλευρική έξοδος από την πίστα για να 
αποφευχθεί κτύπημα.                                      Τ.35.3 

Ν  Ν Ν 

Καταχρηστική διακοπή της αναμέτρησης.     
                                                                           Τ.43.2 

Η Η Η 

Ακατάλληλο υλικό / Ακατάλληλη ένδυση/ 
’Έλλειψη σεβασμού των κανόνων της καμπύλης 
της λάμας / Έλλειψη ενός εφεδρικού όπλου ή 
καλωδίου σώματος  

                                           Τ.71, Τ.72, Τ.73.1.α), 
Τ.117  

   

Επιδιόρθωση του όπλου πάνω στην πίστα.     
                                              Τ.76.2, Τ.90.2, Τ.96.5 

   

Στο Ξ.Α και στο Ξ.Μ.,  στήριξη ή σύρσιμο της 
αιχμής του όπλου πάνω στη μεταλλική πίστα. 

                                                           Τ.76.2, Τ.90.2 
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Στη σπάθη, κτύπημα που δίνεται με τον 
προφυλακτήρα (), το βήμα εμπρός, η δρομαία 
επίθεση και κάθε κίνηση μπροστά, σταυρώνοντας 
τα πόδια. ()             
                                                             Τ.96.3, Τ.101.5                                     

 
 

Κ 
 
Ι 
 

Τ 

 
 

Κ 
 

Ο 
 

Κ 

 
 

Κ 
 

Ο 
 

Κ 

Άρνηση υπακοής στο Διαιτητή                                                       
Τ.108, Τ.112                                                       

   

Μαλλιά μη στερεωμένα σύμφωνα με τον 
κανονισμό                                                            Τ.115.2  

Ρ Κ 
 

Κ 
 

Ανατροπή αντιπάλου / αντικανονικό παιχνίδι 
()/ σήκωμα της μάσκας πριν από το πρόσταγμα 
“HALTE”  / ντύσιμο και γδύσιμο πάνω στην πίστα.                                                        

Τ.116,Τ.121.2,Τ.125, Τ.126 

Ι 
 

Ν 
 

Η 

Ι 
 

Ν 
 

Η 

Ι 
 

Ν 
 

Η 

Αφύσικες μετατοπίσεις ()/ βάναυσα 
κτυπήματα / κτύπημα που δίδεται κατά τη 
διάρκεια πτώσης ή μετά από την πτώση ()                                

                                                                              
Τ.121.2 

   

Αδικαιολόγητη ένσταση : αμφισβήτηση 
«τελεσίδικης» απόφασης του διαιτητή  
                                                      Τ.172, T.173, T.174 

   

Είσοδος στη ζώνη της πίστας χωρίς την άδεια του 

Διαιτητή  +                                                          Τ.132.2 

   

 
 

 
Δεύτερη   Ομάδα - ΑΡΘΡΑ 

1ο 
Σφάλμα 

2ο 
Σφάλμα 

3ο  
Σφάλμα 

& Επόμενο 

Χρησιμοποίηση του βραχίονα  του μη 
οπλισμένου χεριού () 
                                                                       Τ.29, Τ.30 

   

Αίτημα για διακοπή με πρόφαση μη 
διαπιστωμένο τραυματισμό ή κράμπα.                                                                                                          
                                                                              Τ.45.3 

 
Κ 

 
Κ 

 
Κ 

Απουσία σήματος ελέγχου. ()                                                        
                                                                       Τ.73.1. α)  

O O O 

Απουσία του ονόματος και της εθνικότητας στην 
πλάτη, απουσία του εθνικού λογοτύπου 
υποχρεωτικού, στα ατομικά των Κυπέλλων 
Κόσμου Ανδρών/Γυναικών και  στα ατομικά των 
Πρωταθλημάτων  Ζώνης Ανδρών/Γυναικών.  
                                                                                 Τ.74 

K 
 

Κ 
 
Ι 

K 
 

Κ 
 
Ι 

K 
 

Κ 
 
Ι 

Κτύπημα που προκαλείται σκοπίμως εκτός του 
αντιπάλου  
                                                                             Τ.55.2 

 
Ν 
 

 
Ν 

 
Ν 

Βίαιη ενέργεια / Επικίνδυνο ή εκδικητικό 
κτύπημα με τον προφυλακτήρα ή την λαβή. ()                                                         
                                               Τ.121.2, T.147, T.149.1  

Η 
 
 

Η 
 

 

Η 
 
 

 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ   (Έκδοση, Δεκέμβριος 2017)  

 

 

63  

Τρίτη   Ομάδα – ΑΡΘΡΑ  1η φορά  2η φορά  

Αθλητής που διαταράσσει την τάξη επάνω στην 
πίστα. (2) Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο 
Διαιτητής μπορεί να τιμωρήσει αμέσως με μαύρη 
κάρτα. (Τ.168) 

Τ.108.2, Τ.109, Τ.110, Τ.137.2 

 
K O K K I N H   

 
 

           
 
     Μ Α Υ Ρ Η  

Μη έντιμη αναμέτρηση () 
T.121   

 
Κ Ο Κ Κ Ι Ν Η  

 
 

Παράπτωμα που αφορά την διαφήμιση.       
Κώδικας Διαφήμισης 

  

Οποιοδήποτε άτομο διαταράσσει την τάξη εκτός 
πίστας. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο 
Διαιτητής μπορεί να τιμωρήσει αμέσως με μαύρη 
κάρτα.(Τ.168)                                                                                                                                   
Τ.109, Τ.110, Τ.111, Τ.132.2, Τ.133, Τ.137.3/4, 
Τ.168  

 
 

Κ Ι Τ Ρ Ι Ν Η   

 
 

Μ Α Υ Ρ Η  

Η προθέρμανση ή η προπόνηση χωρίς εξάρτυση 
(ένδυμα και υλικό) ξιφασκίας ανταποκρινόμενη 
στους κανονισμούς της Δ.Ο.Ξ.  

                                                                        Τ.20.2 

  

Αντιαθλητική συμπεριφορά.   
                                                                        Τ.121.2 

  

 
 

Τέταρτη   Ομάδα - ΑΡΘΡΑ Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ   (Κάρτες) 

Aθλητής εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό επικοινωνίας που να του επιτρέπει να 
επικοινωνεί με άτομο εκτός πίστας κατά τη 
διάρκεια της αναμέτρησης.    

                              Τ.64.6, Τ.68, Τ.73.1. 

   

Εξαπάτηση, Σήματα έγκρισης ελέγχου που είναι 
απομιμήσεις ή έχουν μετατοπιστεί.  
                                                         Τ.73.1.γ), δ), ε)  

 Μ 
 
Α 

Μ 
 

Α 

Υλικό που έχει υποστεί επέμβαση η οποία 
επιτρέπει την κατά βούληση καταγραφή 
κτυπημάτων ή την μη λειτουργία της συσκευής.                                                      

   Τ.73.1.στ), Υ.5.5.δ)  

  
Υ 
 
Ρ 

 
Υ 
 

Ρ 

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

                                                                       Τ.113 

  
Η 

 
Η 

Παράπτωμα για αντιαθλητικό πνεύμα.    
   Τ.121.2, Τ.122, Τ.123, Τ.149.1 

   
 

Άρνηση χαιρετισμού προς τον αντίπαλο, το 
διαιτητή και το κοινό  πριν από την έναρξη του 
match ή μετά το τελευταίο κτύπημα.  

                                                                      Τ.122   

 Κ 
 
Α 
  

Κ 
 

Α 

Εύνοια υπέρ ενός αντιπάλου / Εκμετάλλευση 
συμπαιγνίας με αντίπαλο.                                                                            

                                                       Τ.128, Τ.149.1 

 Ρ 
 
Τ 

Ρ 
 

Τ 

Σκόπιμη βιαιότητα.                                       
                                                                   Τ.149.1 

  
Α 

 
Α 

Χρήση διεγερτικών (Dopage).                         Ο.107                                                    
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 Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ  

    

                                 () Ακύρωση του κτυπήματος που δόθηκε από τον 
υπαίτιο αθλητή 

+ Ειδική ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ για όλη την ομάδα και 
έγκυρη για όλη τη διάρκεια της συνάντησης των 
ομάδων. Εάν κατά τη διάρκεια της ίδιας 
συνάντησης, ένας αθλητής διαπράξει κάποιο 
παράπτωμα από την 1η ομάδα, ο διαιτητής τον 
τιμωρεί κάθε φορά με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ.  

ΚΙΤΡΙΝΗ   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. 

ΚΟΚΚΙΝΗ   ΚΑΡΤΑ 
 

Ποινή  ενός  κτυπήματος. 

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).  
 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). 
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Kεφάλαιο  5ο 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  

 

 Aρχή 
Τ.171 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.135 κ.εξ., Τ.158-Τ.162, Τ.176-Τ.178). 

 
 Eνστάσεις  και  εφέσεις 
 Kατά  απόφασης  του  διαιτητή 
Τ.172  
1.  Kατά κάθε «τελεσίδικης» απόφασης του διαιτητή δεν μπορεί να κατατεθεί 

 ένσταση, εκτός αυτών που επιτρέπουν τα άρθρα Ο.105 και Τ.60-Τ.63 που αφορούν τη 
διαιτησία με βίντεο  (Πρβλ. Τ.136.1/2, Τ.137.2). 

 

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.158-T.162, Τ.165, Τ.170).  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. Μία 
«τελεσίδικη» απόφαση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, κάθε απόφαση που 
λαμβάνει ο διαιτητής μετά την ανάλυσή του για τα γεγονότα που συμβαίνουν στην 
πίστα, όπως την εγκυρότητα ή προτεραιότητα του κτυπήματος, εάν ένας αθλητής βγει 
εκτός των ορίων της πίστας, ή εάν η συμπεριφορά ενός ατόμου αποτελεί παράπτωμα 
της 3ης ή της 4ης ομάδας.  

 
Τ.173 
 H ένσταση αυτή πρέπει να γίνει: 
 
1.  από τον αθλητή για τους ατομικούς αγώνες, 
2.  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. 

 
Τ.174 
  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.141).  Aν παρόμοια έφεση κρίνεται αδικαιολόγητη, ο αθλητής δέχεται τις 
κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα Τ.158- Τ.162, Τ.165 και Τ.170. 

 
 Άλλες  ενστάσεις  και  εφέσεις 
Τ.175  
 Οι καταγγελίες και οι ενστάσεις που δεν αφορούν απόφαση διαιτητή πρέπει να 

διατυπώνονται εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση προς την Τεχνική Διεύθυνση. 
 
Τ.176 
 Εάν το παράπονο ή η ένσταση αντικρούει απόφαση που έχει ληφθεί αρχικά από την 

Τεχνική Διεύθυνση ή από τον επίσημο εκπρόσωπο της Δ.Ο.Ξ., πρέπει να απευθύνεται 
προς το Προεδρείο της Δ.Ο.Ξ., σύμφωνα με τα Αρθρα 7.2 του Καταστατικού και Τ.140. 
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 Συνεδριάσεις 
 
Τ.177 Οι αποφάσεις της Τεχνικής Διεύθυνσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. H ψήφος του 

Προέδρου υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας. 
  
 Υποτροπή 
Τ.178  
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. 

  
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.)   
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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 

 
 

Α 
Άγγιγμα των όπλων / Frôlement de fer – Τ.84, Τ.89, Τ.102, Τ.106 
Αγώνες / Epreuves – Τ.1, Τ.6 
Άδεια για εγκατάλειψη της πίστας / Autorisation de quitter la piste – Τ.23 
Αθέμιτη σύμπραξη / Collusion – Τ.128, Τ.149, Τ.170 
Αθλητές (υποχρεώσεις) / Tireurs ( devoirs) – Τ.112 
Αθλητικό Δικαστήριο Διαιτησίας / Tribunal Arbitral du Sport – Τ.135, Τ.143 
Αθλητικό πνεύμα / Esprit sportif – Τ.108, Τ.170 
Αιχμή (επαλήθευση της διαδρομής από το διαιτητή) / Pointe d’arrêt (vérification de la course 
par l’arbitre)   – Τ.68, Τ.72 
Αλλαγή πλευράς (των βοηθών) / Changement de côté (des assesseurs) – Τ.48 
Αλλαγή χεριού / Changement de main  – Τ.21 
Αμεροληψία κριτών (διαιτητών και βοηθών) / Impartialité  des juges (arbitres et assesseurs) – 
Τ.46 
Αναγγελία των κυρώσεων / Promulgation des sanctions – Τ.157 
Αναδίπλωση / Redoublement – T.13, T.39, T.106 
Ανάλυση της φράσης των όπλων / Analyse des phrase d’armes  – Τ.59 
Ανασταλτικό αποτέλεσμα / Effet suspensif – Τ.136, Τ.139 
Αναστολή απόφασης / Suspension d’une décision – Τ.136 
Ανατροπή – Τ.87, Τ.120 
Αντεπίθεση / Contre-attaque  – Τ.12 
Αντικατάσταση αθλητή λόγω ατυχήματος / Remplacement d’un tireur pour accident – Τ.45 
Αντίνυξη /Riposte 

 Άμεση / directe – Τ.11, Τ.86 

 Απλή / simple – Τ.11, Τ.86 

 Δικαίωμα / droit à – Τ.87, Τ.103 

 Έμμεση / indirecte – Τ.11, Τ.86 

 Ορισμός / définition – Τ.9, Τ.11 

 Σε καθυστερημένο χρόνο / à temps perdu – Τ.11, T.89, T.106 

 Σύνθετη / composée – Τ.11 
Απαγόρευση / Interdiction (Τ.170) 

 Αλλαγής χεριού του όπλου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης / changer l’arme de main    
au cours de match – Τ.21 

 Αφύσικης πράξης / acte anormal – Τ.121 

 Γδυσίματος πάνω στην πίστα / se déshabiller sur la piste – Τ.126 

 Γυρίσματος της πλάτης στον αντίπαλο / tourner le dos à l’adversaire – Τ.27 

 Εγκατάλειψης της πίστας χωρίς έγκριση / quitter la piste sans autorisation – Τ.23 

 Εναντίωσης στις έρευνες για τον εντοπισμό βλάβης στο υλικό / contrarier les recherches 
pour la détection d’un défaut de matériel  – Τ.47 

 Ισιώματος του όπλου πάνω στην πίστα / redresser l’arme sur la piste – Τ.76, Τ.90, Τ.96 

 Καπνίσματος  μέσα στην αίθουσα των αγώνων / fumer dans les salles de compétition – 
Τ.109 

 Κτυπήματος με τον προφυλακτήρα / porter des coupes avec la coquille – Τ.96 

 Ντόπινγκ / dopage (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)  

 Παροχής συμβουλών / donner des conseils – Τ.109 

 Προστασίας ή αντικατάστασης της έγκυρης επιφάνειας (Ξ.Α. και Σπάθη) / protéger ou 
substituer une surface valable (fleuret et sabre) – Τ.29 

 Στήριξης ή συρσίματος της αιχμής / appuyer ou traîner la pointe – Τ.76, Τ.90 
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 Του βήματος εμπρός και της δρομαίας επίθεσης στη σπάθη / passe-avant et flèche au 
sabre – Τ.101 

 Χρησιμοποίησης του βραχίονα ή του οπλισμένου χεριού/ utilisation de la main ou du 
bras non armés – Τ.29 
Απειλή της έγκυρης επιφάνειας / Menace de la surface valable – Τ.9, Τ.15, Τ.83, Τ.101, Τ.103 
Αποκλεισμός / Disqualification – Τ.113, Τ.137, Τ.144, Τ.153, Τ.170, Τ.178 
Αποκλεισμός αθλητή / Exclusion d’un tireur - Τ.119, Τ.137, Τ.144, Τ.149 κ.εξ., Τ.159, Τ.162, Τ.167 
κ.εξ. 
Απόκρουση / Parade 

 Απλή / simple  – Τ.14 

 Ορισμός / définition – Τ.9 

 Στο ξίφος ασκήσεως / fleuret – Τ.86 

 Στη σπάθη / sabre  – Τ.105 

 Σύνθετη / composée – T.14 
Αποπομπή / Expulsion – Τ.119, Τ.137, Τ.144, Τ.152, Τ.159, Τ.162, Τ.167, T.170  
Απόσταση κατά τη θέση φύλαξης / Distance à la mise en garde – Τ.22 
Αποσύνδεση φισών καλωδίου / Décrochage des fiches – Τ.95 
Απουσία σήματος ελέγχου στο υλικό /Absence des marques de contrôle du matériel – Τ.73, 
Τ.170 
Απόφαση τελεσίδικη / Décision prise “en fait” – T.172    
Αποφυγή κτυπήματος / Eviter une touche – Τ.25, Τ.35, Τ.170  
Αποφυγή της λάμας / Dérobement de fer – Τ.84, Τ.102 
Αποχώρηση από την πίστα / Quitter la piste  

 άδεια / autorisation – T.23 

 απαγόρευση / interdiction – T.23, T.170 
Αριθμός κτυπημάτων / Nombre des touches  (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 
Αριστερόχειρας / Gaucher – Τ.22 
Άρνηση συνάντησης με αντίπαλο / Refus de rencontrer un adversaire – Τ.113 
Άρνηση υπακοής / Refus d’obéissance – Τ.108, Τ.112, Τ.170 
Αρχή κρίσης / Principe de jurisdiction – Τ.136, Τ.171 
Αρχηγός ομάδας / Capitaine d’équipe – Τ.109, Τ.130 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 
Ατύχημα / Accident – Τ.45 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 
Αφοπλισμός / Desarmement - T.23 
Αφύσικη μετατόπιση / Déplacement anormal – Τ.121  
 
Β 
Βαναυσότητα / Brutalité – Τ.25, Τ.121, Τ.170 
Βέστα (έλεγχος από το διαιτητή) / Veste (contrôle par l’arbitre)– Τ.64, Τ.68, T.71 
Βήμα εμπρός / Passe–avant – T.84, T.101, T.170  
Βιαιότητες / Violences – T.121, Τ.147, Τ.149  
Βλάβη / Défaillance  

 Του ηλεκτρικού υλικού / Du matériel électrique – Τ.47, Τ.56, Τ.67, Τ.70, Τ.81, Τ.94, Τ.95, 
Τ.99, T.147 

 Του χρονομέτρου / Du chronomètre – Τ.44 
Βοηθοί / Assesseurs – T.30, T.47, T.48, T.54, T.79, T.109, T.112 
Βραχίονας / Bras   

 Μη οπλισμένος / Non armé – Τ.29, Τ.170 

 Τεντωμένος / Allongé, s’allongeant – Τ.9, Τ.15 
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Γ 
Γδύσιμο (Απαγόρευση γδυσίματος πάνω στην πίστα) / Déshabiller (interdiction de se déshabiller 
sur la piste) – Τ.126 
Γήπεδο / Terrain – Τ.16κ.εξ. 

 Διαστάσεις / Dimensions – Τ.18 

 Επιφάνεια / surface – Τ.16 

 Κερδισμένο / gagné – Τ.31, Τ.35 

 Όρια / limites – Τ.33κ.εξ. 

 Πίστα / piste – Τ.17, Τ.18, σχήμα εικ. 1 

 Χαμένο / perdu – Τ.31, Τ.35, Τ.146 
Γραμμές / Lignes  

 Πίσω ορίου / arrière – Τ.19 

 Μεσαίες / médianes – Τ.14, Τ.19 

 Θέσης φύλαξης / de mise en garde – Τ.19 
Γύρισμα της πλάτης στον αντίπαλο / Tourner le dos à l’adversaire  – Τ.27, Τ.170 
 
Δ 
Δέστρα στη λαβή / Attache sur poignée (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) – Τ.21 
Δεξιόχειρας / Droitier – Τ.22 
Δέσμευση τιμής/ Engagement d’honneur  

 Αθλητών / des tireurs – Τ.112  

 Κριτών (διαιτητών και βοηθών) / des juges (arbitres et assesseurs) – Τ.46 
Διαγραφή / Radiation – Τ.156 
Διαδικασία ελέγχου του υλικού από το διαιτητή / procédure de contrôle du matériel par 
l’arbitre – Τ.64 
Διαδικασία καταγγελίας / procédure  plainte – Τ.175 
Διαδικασία πειθαρχική / procédure  disciplinaire – Τ.171 
Διαδρομή της αιχμής / Course de la pointe (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ) – Τ.68, Τ.72 
Διάζευξη / Dégagement  – Τ.10, Τ.11, Τ.84, T.102 
Διαιτησία με βίντεο / Video Arbitrage – Τ.60 κ.εξ. 
Διαιτητής / Arbitre  

 Αμεροληψία / Impartialité – Τ.34 

 Δέσμευση τιμής / Engagement d’honneur – Τ.46 

 Διεύθυνση / Direction – Τ.47 κ.εξ., Τ.137 

 Δικαιοδοσία / Fonction de jugement – Τ.54, Τ.55, Τ.137 

 Έλεγχος της διάρκειας της αναμέτρησης / Contrôle de la durée du combat - Τ.37 

 Έλεγχος της συσκευής / Contrôle de l’appareil – Τ.47, Τ.81, Τ.56, Τ.99 

 Έλεγχος του εξοπλισμού / Contrôle de équipement – Τ.47, Τ.64 κ.εξ. 

 Θέση / Emplacement – Τ.47 

 Κρίση / Juridiction – Τ.137, Τ.164, Τ.172 κ.εξ.  

 Ορισμός / Désignation – Τ.49 κ.εξ. 

 Ουδετερότητα / Neutralité – Τ.49 

 Πειθαρχία / Discipline – Τ.37 

 Προσοχή / attention – Τ.46 

 Ρόλος / Rôle – Τ.47 
Διακοπή αναμέτρησης / Interruption du combat (Τ.23, Τ.25, Τ.28, Τ.33, Τ.43, Τ.44, Τ.58, Τ.55) : 

 Ατύχημα / accident – Τ.45 

 Καταχρηστική / abusive – Τ.43, Τ.170 

 Κτύπημα που έχει εκτελεσθεί / coup lancée– Τ.23, Τ.44 
Διάρκεια αναμέτρησης / Durée du combat  – Τ.37 
Διατάραξη της τάξης / Ordre troublé – Τ.109, Τ.110, Τ.170 
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Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) / C.I.O. –  Τ.142, Τ.157 
Διεύθυνση της αναμέτρησης / Direction du combat – Τ.47, Τ.137 
Δικαίωμα υπεράσπισης / Droit de défense – Τ.176 
Διοργάνωση / Tournoi – T.5, T.151 
Δοκιμές για βλάβη υλικού / Essais (défaillance du matériel) – Τ.47, Τ.56, Τ.99 
Δρομαία επίθεση / Flèche – T.9, T.25, T.28, T.83, T.101, T.121, T.148 

 Απαγόρευση στη σπάθη / interdiction au sabre – Τ.101, Τ.170 

 Ξερίζωμα του εκτυλικτή / arranchement de l’enrouleur – Τ.28 

 Προς αποφυγή κτυπήματος / pour éviter une touche – Τ.35, Τ.170 

 Προσπέρασμα του αντιπάλου / dépassement de l’adversaire – Τ.28 
 

Ε 
Έγκαιρη παρουσίαση / présentation a l’heure – Τ.114, Τ.118, T.170 
Εγκατάλειψη της πίστας / Abandon de la piste – Τ.23, Τ.120, Τ.170 
Εγκυρότητα του κτυπήματος / Validité de la touche  – Τ.54, Τ.59, Τ.100 
Ειδικοί στον τομέα της ηλεκτρικής σήμανσης / Experts de matériel électrique – Τ.47, Τ.56, Τ.70, 
Τ.73 
Εκπνοή του χρόνου / Expiration du temps   

 Μπλοκάρισμα συσκευής / Blocage appareil – Τ.44 

 Σε κτύπημα που έχει εκτελεσθεί / Coup lancé– Τ.44 

 Στο χρονόμετρο / Chronométreur – Τ.44 
Εκπρόσωποι της Ιατρικής Επιτροπής / Délégués de la Commission Medicale – Τ.45 
Εκπρόσωπος Διαιτησίας / Délegué a l’Arbitrage – Τ.50, Τ.52 
Εκπρόσωπος επίσημος/ Délegué official  – Τ.111 
Εκτελεστική Επιτροπή / Comité exécutif – Τ.143 
Έλεγχος / Contrôle  

 Του υλικού από το διαιτητή / du matériel par l’arbitre – Τ.64, Τ.137 

 Ντόπινγκ / de antidopage – O.107 
Έλλειψη μαχητικότητας (Παθητικό παιχνίδι)/ Non-combativité – Τ.124 
Έναρξη της αναμέτρησης / Commencement ou Début du combat – Τ.23, Τ.122 
Ένδυμα (έλεγχος σημάτων από το διαιτητή) / Tenue (contrôle du label par l’arbitre) – Τ.64, Τ.68, 
Τ.71, Τ.170 
Ενέργεια / Action  

 Άμεση / Directe – Τ.10 

 Αμυντική (Βλ. Απόκρουση) / défensive (voir Parade) – Τ.9, Τ.14, Τ.21 

 Απλή / simple – Τ.8, Τ.10, Τ.11 

 Έμμεση / Indirecte – Τ.10 

 Επιθετική / Offensive – Τ.9, Τ.10 

 Επιτιθέμενου σε σταμάτημα του αντιπάλου / Contre–temps – Τ.13 

 Σύνθετη / Composée – Τ.10 

 Ταυτόχρονη / Simultanée – Τ.89, Τ.106 
Ενστάσεις / Reclamations  

 Κατά της σύνθεσης του πρώτου γύρου / contre la composition du premier tour  – Τ.175 

 Προθεσμία / délais – Τ.172κ.εξ., Τ.175 

 Από ποιόν  γίνονται / formulée par qui – Τ.130, Τ.175 

 Αδικαιολόγητες / injustifiée – Τ.170, Τ.175 
Εντιμότητα / loyauté – Τ.108, Τ.121, Τ.149, Τ.170 
Εντοπισμός βλάβης / emplacement d’un défaut  – Τ.56 
Εξοπλισμός αθλητών / Equipement des tireurs – Τ.20 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Επανάληψη επίθεσης / Reprise d’attaque – Τ.13, Τ.89, Τ.106 
Επανάληψη της αναμέτρησης / Reprise de combat  – Τ.56 
Επανατοποθέτηση / Remise – T.13, T.89, T.106 
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Επανατοποθέτηση σε θέση φύλαξης / Remise en garde – Τ.31 

 Μετά από ταυτόχρονη ενέργεια (Ξίφος Ασκήσεως) / après action simultanée (fleuret) – 
Τ.58 

 Μετά από «σώμα με σώμα» / après “corps à corps” - Τ.32 

 Μετά από διπλό κτύπημα (Ξίφος Ασκήσεως & Σπάθη) / après coup double (fleuret et 
sabre) – Τ.89, Τ.106 

 Μετά από προσπέρασμα / après dépassement – Τ.28 

 Μετά από πλάγια έξοδο / après sortie latérale – Τ.35 

 Μετά από κτύπημα / après une touche – Τ.22 
Επαφή (με το όπλο και τη μεταλλική βέστα) / Contact (arme et veste conductrice) – Τ.170 (Βλ. 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ)  
Επέκταση / Extension  

 Της έγκυρης επιφάνειας / de la surface valable – Τ.79 

 Της ποινής / de la pénalité– Τ.139 κ.εξ. 
Επιδιόρθωση του όπλου πάνω στην πίστα / Redresser l’arme sur la piste – T.76, T.90, T.96, T.170 
Επίθεση / Attaque   

 Άμεση / Directe – Τ.10 

 Απλή / Simple – Τ.9, Τ.83 

 Εκτέλεση / Execution   

 Στο ξίφος ασκήσεως / Fleuret – Τ.83κ.εξ. 

 Στη σπάθη / Sabre – Τ.101 κ.εξ. 

 Έμμεση / Indirecte  – Τ.10 

 Μετά από απόκρουση αντίνυξης / contre-riposte – Τ.9 

 Σύνθετη/ Composée – Τ.10 

 Ορισμός / Définition – Τ.9 
Επίπληξη / Blâme – Τ.154, Τ.178 
Επιφάνεια / Surface   

 Έγκυρη / Valable  
 Κάλυψη και αντικατάσταση / Couverture et substitution  – Τ.29, Τ.30, Τ.48, Τ.79, Τ.98, 

Τ.170 
 Ορισμός / Définition – Τ.77, Τ.91, Τ.97 
 Απειλή / Menace – Τ.9, Τ.15, Τ.83 

 Μη έγκυρη / Non valable – Τ.29, Τ.78, Τ.79  
Επιτροπή Υλικού / S.E.M.I. – T.56, T.95 
Ευγένεια / Courtoisie – Τ.3, Τ.108, Τ.121, Τ.173 
Ευθύνη αθλητών / Responsabilité des tireurs – Τ.20, Τ.121, Τ.130 
Εύνοια υπέρ ενός αντιπάλου / Favoriser un adversaire – Τ.128, Τ.170 
 
Η 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός επικοινωνίας / Equipement de communication électronique – Τ.64, 
Τ.68, Τ.73, Τ.170 
 
Θ 
Θεατές / Spectateurs – Τ.107, Τ.133, Τ.137 
Θέση φύλαξης / Mise en garde  

 Απόσταση αθλητών/ distance des tireurs – Τ.22 

 Γραμμές / lignes – Τ.19 

 Κέρδος ή απώλεια γηπέδου / terrain gagné ou perdu – Τ.31, Τ.35 

 Μετά από «σώμα με σώμα» / après corps à corps - Τ.32 

 Προσταγές / commandements – Τ.22 

 Τοποθέτηση / placement– Τ.22, Τ.32 
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Ι 
Ιατρός / Médecin – Τ.45 
 
Κ 
Κάλεσμα αθλητών / Appel des tireurs – Τ.22, Τ.47, Τ.114, Τ.118, Τ.170 
Κάλυψη της έγκυρης επιφάνειας / Couverture de la surface valable – Τ.29, Τ.30, Τ.170 
Καλώδιο σώματος / Fil de corps – Τ.71, Τ.115, Τ.170 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Κανόνες αναμέτρησης / Conventions   

 Ξιφασκίας / d’escrime – Τ.59 

 Ξίφους μονομαχίας / d’épée – Τ.90 κ.εξ.  

 Ξίφους ασκήσεως / du fleuret – Τ.76 κ.εξ. 

 Σπάθης / du sabre  – Τ.96 κ.εξ.  
Κάρτα (κίτρινη, κόκκινη, μαύρη) / Carton (jaune, rouge noir) – Βλ. «Κυρώσεις» 
Καταγραφή κτυπημάτων /Enregistrement des touches– Τ.53, Τ.54 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Κατάσχεση ελαττωματικού υλικού / Saisie du matériel défectueux – Τ.70 
Καταχώρηση κτυπήματος / Attribution d’une touche – Τ.148, Τ.170 
Καταχρηστική διακοπή της αναμέτρησης / Abus d’interruption du combat – Τ.43, Τ.170 
Κτύπημα / Coup  

 Βίαιο / Brutal – Τ.121, Τ.170 

 Δια μέσου της λάμας / A travers le fer – Τ.96 

 Διπλό / Double – Τ.89, Τ.94, Τ.106 

 Με την κόψη της αιχμής / d’estoc de pointe – Τ.76, Τ.90, Τ.96 

 Μη έγκυρο / Non valable – Τ.55, Τ.78, Τ.79 

 Που δίδεται / lancé 
- Στο τέλος / à la fin – T.44 
- Κατόπιν υπέρβασης των ορίων / Après franchissements des limites – T.33 
- Μετά το πρόσταγμα «Halte» / après halte – T.23, T.55 
- Πριν το πρόσταγμα «Allez» / avant allez – T.23, T.55 

Κτύπημα / Touche  

 Ακύρωση / annulation – Τ.55, Τ.57, Τ.158, Τ.170 

 Αμφισβητούμενο / douteuse – Τ.57, Τ.94 

 Αριθμός / nombre – Τ.38 

 Εκτός του αντιπάλου / en dehors de l’adversaire – Τ.55, Τ.170 

 Κρίση / jugement – Τ.46, Τ.53, Τ.137 

 Ποινής / de pénalisation – Τ.158 

 Που δίδεται / demandée, donnée- T.128, T.170 

 Στο έδαφος / au sol – Τ.48, Τ.55 

 Ταυτόχρονο / simultanée – Τ.89, Τ.106 

 Τρόπος με τον οποίο δίδονται / manière de les porter - Τ.76, Τ.90, Τ.170 
 
Κτύπημα αμφισβητούμενο / Touche douteuse – Τ.56, Τ.57, Τ.94 
Κτύπημα σταματήματος / Coup d’arrêt – Τ.12, Τ.59, Τ.88, Τ.103, Τ.106 
Κτύπημα με την κόψη (contre-taille) – Τ.96 
Κτύπημα σε αντίθετη της απόκρουσης γραμμή (coupé) – T.11,  T.83, T.102  
Κρίση κτυπημάτων / Jugement des touches – Τ.53, Τ.54 
Κριτική κατά των κριτών / Critique des juges – Τ.109 
Κυρώσεις/ Sanctions  

 Ακύρωση / annulation – T.143 

 Αναμέτρησης / de combat – Τ.146 

 Απαγγελία / promulgation  – Τ.157 
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 Διαδικασία  / procédure – Τ.171κ.εξ. 

 Επιβεβαίωση / confirmation – T.143 

 Ντόπινγκ / dopage (Βλ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)  

 Πειθαρχικές / disciplinaires – Τ.150κ.εξ. 

 Πίνακας / tableau – Τ.170 

 Τύποι / types – Τ.158κ.εξ. 

 Φύση / Nature – Τ.158κ.εξ. 
 
Λ 
Λαβή / poignée (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 

 Δέστρα / attache – Τ.21 

 Ειδικός μηχανισμός / dispositive spécial – Τ.21 

 Ορθοπεδική / orthopédique – Τ.21 
Λάμα / lame (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 

 Σπασμένη / casée – Τ.56 

 Αδύνατο τμήμα λάμας / faible de la lame – Τ.104 

 Ισχυρό τμήμα λάμας / fort de la lame – Τ.104 

 Μονωμένα στίγματα / tâches isolantes – Τ.95 
Λαμπτήρες / lampes  (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 

 Συσκευής / de l’ appareil  – Τ.54 

 Επαναληπτικοί / de répétition – Τ.54 
 
Μ 
Μάσκα / Masque  

 Απαγόρευση πετάγματος πριν από το “Halte” / interdiction de l’enlever avant le “Halte” 
– T.125, T.170 

 Επαλήθευση σημάτων έγκρισης από το διαιτητή / vérification du label par l’arbitre – 
Τ.64, Τ.68 

Μετατόπιση αφύσικη / Movement anormal – Τ.29, T.170 
Μέτρα προστασίας / Mesures de sécurite – Τ.95 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ)  
Μη παρουσίαση / Non présentation  – Τ.118, Τ.119, T.170  
Μηχανισμός προστασίας / Dispositif de sécurité – Τ.95 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Μόνωση στον προφυλακτήρα / Isolation dans la coquille – Τ.68 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Μπλοκάρισμα συσκευής / Blocage de l’appareil – Τ.44 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
 
Ν 
Ντόπινγκ / Dopage – Τ.170, O.107 
 

Ξ 

Ξερίζωμα του εκτυλικτή / Arranchement de l’enrouler (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) – Τ.28 
Ξίφος ασκήσεως / Fleuret  – T.24, T.29, T.64, T.76κ.εξ., T.148, T.170 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Ξίφος μονομαχίας / Epée – Τ.59, Τ.90, Τ.170 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
 
Ο 
Ολυμπιακοί Αγώνες / Jeux Olympiques – Τ.1, Τ.142, Τ.157 (Βλ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 
Ομάδα (αντικατάσταση αθλητή) / Equipe (remplacement d’un tireur) – Τ.45 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 
Όπλα νύξης/ Armes d’estoc  – Τ.76, Τ.90, Τ.96 
Όπλο / Arme (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 

 Εφεδρικό / Rechange – Τ.71, Τ.117, Τ.170 

 Ξίφος ασκήσεως / Fleuret – Τ.76 

 Ξίφος μονομαχίας / Epée – Τ.90 
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 Όπλο ρήψης / Arme de jet – Τ.21 

 Πάνω στην πίστα σε καλή κατάσταση / Sur la piste en bon état – Τ.71, Τ.117, Τ.170 

 Σπάθη / Sabre – Τ.96 

 Τρόπος κρατήματος / Manière de tenir – Τ.21 
Οργανωτική Επιτροπή / Comité organisateur – Τ.111, Τ.129, Τ.142, Τ.157 
Ορθοπεδική λαβή / Poignée orthopédique  – Τ.21 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Ορολογία / Terminologie  – Τ.2 
Ουδετερότητα κριτών / Neutralité des juges – Τ.30, Τ.49 
 
Π 
Παιχνίδι / Combat – Τ.21 

 Αντικανονικό / Incorrect – T.121, T.170 

 Eπικίνδυνο / dangereux, désordonné – Τ.23, Τ.21, Τ.170 

 Βίαιο / Violent – Τ.23, Τ.121, Τ.170 

 Διεύθυνση / Direction – Τ.47 

 Εκ του σύνεγγυς / Rapproché– Τ.24 

 Έναρξη, σταμάτημα / Debut, arrêt – Τ.23 

 Έντιμο / Courtois – Τ.2, Τ.121 

 Επανάληψη επίθεσης / Reprise – Τ.23 

 Συγκεχυμένο / Confus – Τ.23,T.55, Τ.58, T.121  

 Τέλος / Fin  – Τ.23 
Παθητικό παιχνίδι (Βλ. Έλλειψη μαχητικότητας) 
Παρακολούθηση της δράσης / Suivre l’action – T.24 
Παραποίηση υλικού/ Falsification de matériel – Τ.73, Τ.170 
Παραπτώματα / Fautes – Τ.164 κ.εξ. 
Παρατήρηση (Ποινή) / Avertissement (pénalisation) – Τ.159- Τ.165, Τ.167-Τ.168, Τ.170  
Παρέμβαση Τεχνικής Διεύθυνσης / Intervention du Directoire Technique – Τ.164 
Παρενόχληση στους κριτές (διαιτητές και βοηθούς) / Importuner les juges (arbitres ou 
assesseurs) – Τ.109 
Πειθαρχία / Discipline  – Τ.108 κ.εξ., Τ.129, Τ.135, Τ.144, Τ.170 
Πειθαρχικά όργανα / Organes disciplinaires – Τ.135 
Πειθαρχικές αρχές / Autorités disciplinaires – Τ.134κ.εξ. 
Πειθαρχική Επιτροπή / Commission Disciplinaire - Τ.135, Τ.140, Τ.143 
Πειθαρχικός Κώδικας / Code disciplinaire – Τ.108 κ.εξ. 
Πράξη / Acte  

 Αφύσικη / Anormal – Τ.121, Τ.170 

 Βίαιη / Violent – Τ.149, Τ.170 

 Εκδικητική / Vindicatif – Τ.149, Τ.170 
Προβολή / Fente – T.9, T.83, T.101 
Προεδρείο Δ.Ο.Ξ. / Bureau de la FIE (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) – Τ.135  
Προκαταρκτική έρευνα / Enquête préliminaire – Τ.176 
Προπονητής / Entraîneur –Τ.131 κ.εξ., Τ.137, Τ.152 
Προσπέρασμα του αντιπάλου / Dépassement de l’adversaire – T.28 
Προσποιήσεις / Feintes – Τ.83, Τ.87, Τ.89, Τ.101 
Πρόσταγμα «Halte» - Τ.23, Τ.28, Τ.31, Τ.33, Τ.37, Τ.44, Τ.55, Τ.76, Τ.90, Τ.124, Τ.170 
Προστασία της έγκυρης επιφάνειας / Protection de la surface valable – Τ.29, Τ.30, Τ.170 
Προστασία (έλεγχος)/ Protection (contrôle)  

 Εσωτερικά προστατευτικά / sous-protections  – Τ.64 

 Προστατευτικό επιστήθιο / plastron protecteur - Τ.64, Τ.71 
Πρόστιμα / Amende  

 Κατηγορίες / Catégories : T.145 

 Αντιντόπινγκ / Dopage : (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 
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Προσωρινός αποκλεισμός / Suspension temporaire – Τ.155, Τ.170, Τ.178 
Προτεραιότητα κτυπήματος / Priorité de la touche – Τ.59, Τ.82, Τ.100 
Προφυλακτήρας (κτύπημα με τον προφυλακτήρα στη σπάθη) / Coquille (coups avec la coquille 
au sabre) – Τ.96, Τ.170 
Πρωτάθλημα / Championnat – Τ.6 
Πτώση / Bousculade -  Τ.121, Τ.170  
 
Σ 
Σεβασμός στη φράση των όπλων / Respect de la phrase d’armes – T.84, T.101 
Σήκωμα της μάσκας πριν από το πρόσταγμα “Halte”/ Enlever le masque avant le “Halte” – T.125, 
T.170 
Σήματα ελέγχου του υλικού / Marques de contrôle du matériel  

 Απουσία / absence – Τ.73, Τ.170 

 Που είναι απομιμήσεις ή έχουν μετατοπισθεί / imitées ou déplacées – Τ.73, Τ.170 
Σήματα ηχητικά (ακουστικά) / Signaux sonores (acoustiques) – T.44 (βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Σημειωτές / Marqueurs – Τ.47 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 
Σπάθη / Sabre – Τ.24, Τ.25, Τ.29, Τ.64, Τ.96κ.εξ,, Τ.170 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Σπαθισμός με τη ράχη / de contre-taille – T.96 
Σπάσιμο λάμας / Bris de lame – Τ.56, Τ.81 
Στήριξη της αιχμής πάνω στη μεταλλική πίστα / Appuyer la pointe sur la piste  – Τ.76, Τ.90, Τ.170 
Συμβολή / Assault – Τ.2 
Συμβουλές στους αθλητές / Conseils aux tireurs – Τ.109  
Συνάντηση / rencontre – T.4 
Συνοδοί / Accompagnateurs – Τ.137 
Συνεδριάσεις / Déliberation – Τ.177 
Σύρσιμο της αιχμής / Traîner la pointe – T.76, T.90, T.170 
Συσκευή / Appareil – Τ.44, Τ.47, Τ.48, Τ.40, Τ.53, Τ.54 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Σώμα με σώμα / Corps à corps – Τ.25 

 Απλό / Simple – Τ.25 

 Με βιαιότητα / Avec brutalité – Τ.25, Τ.170 

 Σκόπιμο / Volontaire – Τ.25, Τ.26, Τ.170 

 Στο ξίφος μονομαχίας / épée – Τ.25, T.26 

 Τυχαίο / occasionnel – Τ.170 
 
Τ 
Τάπητας (επίβλεψη της κατάστασής του από το διαιτητή) / Tapis (surveillance de son état par 
l’arbitre) – Τ.47 
Τελικοί αγώνων / Finales d’épreuves (Βλ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)  

 βοηθοί / assesseurs – Τ.48 

 ορισμός διαιτητών / désignation des arbitres  – Τ.50 κ.εξ. 

 οθόνη TV για το διαιτητή / moniteur TV pour l’arbitre – O.105 

 παρουσίαση αθλητών για έλεγχο / présentation des tireurs au contrôle – Τ.68  

 χρονόμετρο / chronomètre – Τ.37, Τ.44 
Τέλος αναμέτρησης / Fin du combat – Τ.23 (Βλ. Διάρκεια)  
Τεχνική Διεύθυνση / Directoire Technique – Τ.30, Τ.45, Τ.111, Τ.137, Τ.139, Τ.143, Τ.157, Τ.164, 
Τ.168, Τ.175 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 
Τεχνικός / Technicien – Τ.131, Τ.152 
Τοποθέτηση/ Emplacement   

 αθλητών / des tireurs – Τ.22, Τ.30 

 βοηθών διαιτητών / des assesseurs – Τ.30, Τ.48 

 προπονητών, ιατρικού προσωπικού και τεχνικών / d’entraineurs, soigneurs et 
techniciens – Τ.131, T.132 
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Τραυματισμός / Traumatisme / Blessure  – Τ.21, Τ.45, T.170 
Τροποποίηση της σειράς των match / Modification de l’ordre des matches  

 σε περίπτωση ατυχήματος/ en cas d’accident – Τ.33 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 

 της σειράς των ομαδικών συναντήσεων/ de l’ordre de rencontre par équipes  – Τ.86, 
Τ.120 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) 

Τροποποίηση υλικού με δόλο / Fraude manifeste du matériel – Τ.73, Τ.170 
Τρόπος / Manière  

 αναμέτρησης / de combattre  – Τ.121 

 κρατήματος του όπλου / de tenir l’arme – Τ.21 
Τυχαίο γεγονός / Cas fortuit– Τ.36, Τ.57 
 
Υ 
Υλικό / Matériel (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 

 αθλητών / des tireurs – Τ.20, Τ.47, Τ.64κ.εξ., Τ.56κ.εξ., Τ.95, Τ.114 

 μη ανταποκρινόμενο στον κανονισμό / non réglementaire– Τ.70 κ.εξ., Τ.170 
Υπακοή / Obéissance – Τ.108, Τ.112, Τ.170 
Υπεκφυγή / Esquive – Τ.27, Τ.89, Τ.106 
Υπεράσπιση της τύχης από τον αθλητή/ Défendre sa chance – Τ.128, Τ.170 
Υπέρβαση των ορίων / Franchissement des limites – Τ.33 

 γενικότητες / généralités 
 ακύρωση κτυπήματος / annulation de la touche – Τ.33 
 διακοπή της αναμέτρησης / arrêt du combat  – Τ.33 
 διπλό κτύπημα / coup double – Τ.33 
 τυχαία έξοδος / sortie accidentelle – Τ.36 
 χάσιμο γηπέδου / perte de terrain – Τ.35 

 πίσω όριο / arrière  – Τ.34 

 τυχαία / accidentelle – Τ.36 

 κτύπημα / touche – T.34 

 πλάγια όρια / latérale – Τ.35 

 με το ένα πόδι, με τα δύο πόδια / un pied, deux pieds  – Τ.35 

 κυρώσεις / sanctions  – Τ.170 

 σκόπιμη έξοδος / sortie volontaire – Τ.35, Τ.170 
Υπόσταση κτυπημάτων / Materialité des touches  – Τ.53, Τ.54 
Υποτροπή (βλ. «Κυρώσεις») / Récidive (voir « Sanctions ») – T.178 
Υποχρέωση εφαρμογής του κανονισμού / Obligation d’appliquer les règles – Τ.1 
 
Φ 
Φισάκια σύνδεσης / Fiches de branchement – Τ.95 (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) 
Φυσιοθεραπευτές / Soigneurs – T.107, T.131, T.137, T.152 
 
Χ 
Χαιρετισμός του ξιφομάχου / Salut de l’escrimeur  – Τ.122, Τ.170 
Χέρι τραυματισμένο / main blessée – Τ.21 
Χέρι που κρατά το όπλο / main tenant l’arme – Τ.21 
Χρησιμοποίηση του μη οπλισμένου χεριού / Utilisation de la main non armée – Τ.29, Τ.30, Τ.48, 
Τ.170 
Χρονόμετρο / Chronomètre (Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) - Τ.37, 
Τ.44 
Χρονομέτρης / Chronométreur – Τ.37, Τ.44, Τ.47  
Χρόνος / Temps  

 επίγνωση του χρόνου / connaître le temps – Τ.43 

 εκτίμηση του χρόνου / évaluer le temps  – Τ.44 
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 λήξη / expiration – Τ.44 

 υπόλοιπο / restant – Τ.44 
Χρόνος ξιφασκίας / Temps d’escrime– Τ.8, Τ.12, Τ.88, Τ.89, Τ.103, Τ.106 


