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DIO A: OPĆA PRAVILA ZA NATJECANJE

Poglavlje 1
UVOD
Primjena
o.1
o.2
1
2
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Službena natjecanja FIE organizirana su prema slijedećim pravilima.

Službena natjecanja FIE otvorena su za sve mačevaoce (pojedince ili ekipe) svih zemalja
članica FIE.
Svaki natjecatelj ili određeni funkcionar na natjecanju, bez obzira na njegov status, mora imati
licencu važeću za sezonu u tijeku (Statut, Poglavlje IX).

Vrste natjecanja

Ova su pravila obvezna bez izmjena za "Službena natjecanja FIE":

sz
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- Svjetska prvenstva svih kategorija
- Mačevalačka natjecanja na Olimpijskim igrama
- Sva natjecanja Svjetskog kupa.
- Prvenstva Zona.
- Satelitska natjecanja

Kriterij za natjecanje Svjetskog kupa
Pristup
o.4

Sudjelovanje mora uključivati natjecatelje:
- iz najmanje 8 zemalja, za seniorska natjecanja u Europi;
- iz najmanje 5 zemalja, za seniorska natjecanja izvan Europe;
- iz najmanje 5 zemalja, za juniorska natjecanja.

w

1

w

Pojedinačno natjecanje ne može biti klasificirano ili smatrano kao natjecanje Svjetskog
kupa, ako ne zadovoljava slijedeće kriterije:

2

Sudjelovanje mora uključivati najmanje 10 natjecatelja s popisa od 32 vodeća na službenoj
seniorskoj rang listi FIE i predstavljati najmanje 5 različitih zemalja, za pojedinačna seniorska
natjecanja u Europi (za natjecanja izvan Europe nema te obaveze).

3

Na natjecanju mora biti prisutno najmanje 4
nacionalnosti..

4

Pravila FIE-a moraju biti vjerno primijenjena kao i specifikacije natjecanja Svjetskog kupa.
Organizatori moraju koristiti aparate za suđenje čiji je prototip potvrđen od SEMI.

4

suca

FIE A

ili

B

kategorije. različitih

5

Finale se mora održati u dvorani u kojoj postoji mjesto određeno za publiku.

6

Treba postojati dovoljan broj borilišta (planši) da bi se prvo kolo po grupama odvijalo u najviše 2
serije.

7

Tijekom finala organizatori su dužni na borilišta postaviti pano na kojem će se vidjeti ime i
nacionalnost natjecatelja.

8

Kod uručivanja nagrada, moraju se poštivati protokolarna pravila FIE (vidi Administrativna
pravila).

9

U prostorijama natjecanja mora biti prisutan liječnik tijekom cijelog trajanja natjecanja.
Obvezna je anti-dopinga kontrola u skladu s propisima FIE (vidi o.107 i anti-doping pravila).
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Poglavlje2

TERMINOLOGIJA
o.5

Aso i borba

o.6

Susret
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Prijateljska sučeljavanje između dva natjecatelja naziva se aso. Kada se rezultat aso-a
registrira kako bi se odredio rezultat, to se naziva borba.

o.7
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Zbroj borbi između natjecatelja ili dvije ekipe naziva se susret.

Natjecanje

Natjecanje je skup borbi (pojedinačna natjecanja) ili susreta (ekipna natjecanja) potrebnih za
određivanje pobjednika.

2

Natjecanja se razlikuju po oružju, spolu natjecatelja, njihovoj dobi t e po tome dali se radi o
pojedinačnom ili ekipnom natjecanju.

w

1

Turnir

Turnir je naziv brojnih natjecanja, pojedinačnih i ekipnih, koja se održavaju na istom mjestu, u
isto vrijeme i istom prigodom.

w

o.8

Prvenstvo

o.9

Prvenstvo je naziv natjecanja koje se održava u cilju dobivanja najboljeg natjecatelja ili najbolje
ekipe u svakom oružju za federaciju, određenu regiju ili za svijet a za određeni vremenski period.
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Poglavlje 3
TIJELA ODGOVORNA ZA
ORGANIZACIJU I KONTROLU
Organizacijski odbor
o.10
1

Organizacijski odbor je grupa osoba odgovornih za organizaciju natjecanja.

2

Organizacijski odbor mora uzeti u obzir upute u specifikacijama ("Cahier des Charges")
specifične za svaku kategoriju natjecanja.

o.11
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Centralna kancelarija FIE
Centralna kancelarija FIE kontrolira rad Tehničkog odbora na Olimpijskim igrama, Svjetskim
prvenstvima, Svjetskim prvenstvima juniora, kadeta i veterana, kako je opisano u članku o.12.

Nadzor FIE
o.12

Kako bi se osiguralo poštivanje pravila na Svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama,
predsjednik i članovi Kancelarije FIE imaju pravo prisustvovati svim sastancima Tehničkog
odbora i službenih delegata FIE. Tehnički odbor ih je dužan obavijestiti o takvim sastancima.

2

Odgovornost je ureda FIE ili njenog imenovanog predstavnika da rješava bilo kakve sporove,
osim onih koji se odnose na disciplinu, a koji nastanu na Svjetskim prvenstvima. S obzirom na
disciplinske postupke, vidi t.143.4 i t.175.2..

Tehnički delegat FIE
o.13
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1

Tehničkog delegata FIE, koji predstavlja FIE u skladu s Olimpijskim pravilima za regionalne igre,
izabrat će predsjednik FIE, nakon savjetovanja s Izvršnim komitetom, prema kriterijima priznatih
tehničkih sposobnosti.

2

Troškove predstavnika (turistička klasa zrakoplova, hotel i pansion) platit će Organizacijski odbor
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1

w

Tehnički odbor

o.14

w

Tehnička organizacija natjecanja povjerena je Tehničkom odboru, čije su funkcije i opseg
aktivnosti opisane u Pravilima (vidi t.139-141, o15 - o.17)..

Tehnički odbor i delegati FIE na službenim natjecanjima

o.15

1

Osim specifičnih područja nadležnosti za koja su odgovorni drugi tehnički delegati FIE koji su
navedeni u daljnjem tekstu, tehničko upravljanje službenim natjecanjima FIE-a povjereno je
Tehničkom odboru.

2

Članovi Tehničkog odbora i drugi službeni delegati FIE ne mogu na natjecanju obavljati bilo koju
drugu dužnost, kao što je kapetan ekipe, službeni delegat njihove federacije, sudac, natjecatelj
itd..
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3

Tehnički odbor i službeni delegati FIE moraju uvijek prisustvovati natjecanju od početka do kraja,
kako bi se riješili svi mogući nastali problemi i time osigurati nesmetano odvijanje natjecanja.

4

Sve odluke Tehničkog odbora i službenih delegata FIE-a moraju se dovoljno vremena unaprijed
istaknuti na jasno vidljivoj oglasnoj ploči, kako bi ih natjecatelji i službene osobe mogle uzeti u
obzir. U načelu, šefovi delegacija ili kapetani ekipa obavještavaju o tome natjecatelje i službene
osobe i ne mogu uložiti prigovor protiv promjena u rasporedu ili bilo kojoj drugoj stvari o kojoj je
informacija prikazana u propisanim rokovima

Imenovanje Tehničkog odbora
o.16
Tehnički odbor sastoji se od ljudi koji imaju iskustvo i sposobnost organiziranja natjecanja.
1

Svjetska prvenstva i Olimpijske igre

2
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a) Za Olimpijske igre Tehnički odbor se sastoji od šest članova različitih nacionalnosti, od kojih
jedan mora predstavljati zemlju u kojoj se održava natjecanje.
b) Za Svjetsko prvenstvo, Tehnički odbor se sastoji od 8 članova različitih nacionalnosti, od kojih
jedan mora predstavljati zemlju organizatora.
c) Tehnički odbor (predsjednika i ostale članove, od kojih će jedan će biti zadužen za protokol)
imenuje Izvršni odbor FIE.
Natjecanja Svjetskog kupa.

3
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Tehnički odbor se sastoji od tri kvalificirane osobe iz zemlje u kojoj se natjecanje održava ili ih
ona poziva.
Svjetska prvenstva veterana

Tehnički se sastoji od četiri člana različitih nacionalnosti, od kojih jedan mora predstavljati zemlju
u kojoj se održava natjecanje.
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Nadležnosti Tehničkog odbora
o.17

Nadležnosti Tehničkog odbora uključuju striktnu organizaciju natjecanja, osim ovlaštenja koja
imaju drugi delegati FIE (o.12, o.19, o.20, o.21, o.22). Tehnički odbor ima obavezu nadzora
poštivanja pravila i ne može odlučiti o bilo kakvom nepoštivanju pravila osim kada ih je apsolutno
nemoguće primijeniti.

2

Tehnički odbor je odgovoran za tehničku organizaciju natjecanja i osiguravanje njegovog
nesmetanog odvijanja.
Stoga:

w

3

w

1

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

On osigurava koordinaciju između Organizacijskog odbora, Tehničkog odbora, službenih
delegata FIE i drugih funkcija FIE;
On provjerava prijave;
On sastavlja zapisnike grupa i tablicu direktne eliminacije;
On određuje borilišta;
On nadgleda odvijanje natjecanja;
On uz pomoć Organizacijskog odbora provjerava rezultate;
On priprema naknadna natjecanja dovoljno vremena unaprijed kako bi mogao upozoriti
natjecatelje, službene osobe i suce;
On nadgleda objavu rezultata.
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4

Osim toga, Tehnički odbor je odgovoran za disciplinu ali samo kao zajedničko tijelo. U slučaju
izjednačenog broja glasova unutar Tehničkog odbora, glas predsjednika Tehničkog odbora je
odlučujući.

Imenovanje sudačkih, SEMI i medicinskih delegata
o.18
Sudački delegati moraju biti članovi Sudačke komisije FIE. Delegati komisije SEMI moraju biti
članovi FIE SEMI komisije (Komisija za električne aparate i opremu). Medicinski i delegati moraju
biti članovi Medicinske komisije FIE.
Svjetska prvenstva i Olimpijske igre
Šefa sudačkih delegata i 5 dodatnih sudačkih delegata, šefa SEMI delegata i 2 dodatna SEMI
delegata i 2 l medicinska delegata, imenuje Izvršni odbor FIE na prijedlog odgovarajućih komisija.

2

Natjecanja seniorskog Svjetskog kupa seniora
Jednog sudačkog delegata imenuje Izvršni odbor na prijedlog Sudačke komisije.

3

Svjetska prvenstva veterana
Jednog sudačkog delegata, jednog SEMI delegata i jednog medicinskiog delegata imenuje Izvršni odbor
FIE na prijedlog odgovarajućih komisija.
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SEMI delegati
o.19

SEMI delegati zaduženi su za striktnu i kompletnu organizaciju kontrole oružja i uređaja na
natjecanjima. Njihova je obaveza pratiti poštivanje pravila i sami ne mogu odlučivati o bilo kojem
odstupanju od pravila, osim u slučaju da nastupe okolnosti kada ih je apsolutno nemoguće
primijeniti.

2

SEMI delegati su odgovorni za organizaciju po pitanju opreme i uređaja na natjecanjima i
osiguranja nesmetanog odvijanja natjecanja.

3

Stoga, SEMI delegati:

a)
b)
c)

Organiziraju kontrolu opreme i naziru njezino izvršavanje.
Provjeravaju tehničke instalacije i potvrđuju različite dijelove opreme.
Tijekom natjecanja pomažu sucima u vezi raznih problema s opremom.
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1

Sudački delegati zaduženi su za striktnu i kompletnu organizaciju suđenja na natjecanjima.
Njihova je obaveza pratiti poštivanje pravila i sami ne mogu odlučivati o bilo kojem odstupanju od
pravila, osim u slučaju da nastupe okolnosti kada ih je apsolutno nemoguće primijeniti.

w

1

w

Sudački delegati

o.20

2

Sudački delegati su odgovorni za organizaciju natjecanja sa stanovišta suđenja i osiguranja
nesmetanog odvijanja natjecanja.

3

Stoga:

a)
b)
c)
d)

Organiziraju sastanak sudaca dan prije natjecanja.
Utvrđuju popis sudaca dan prije svakog natjecanja.
Prate rad sudaca i prave selekciju u skladu s uputama u člancima t.50 ss.
Razmatraju žalbe i daju rješenja u skladu s uputama iz članka t.171.
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4

Za pitanja koja se odnose na pravila tijekom FIE natjecanja (uključujući Svjetska prvenstva i
Olimpijske igre), samo su delegati Sudačke komisije nadležni za prosuđivanje odluke suca od
početka do kraja borbe.

5

Nadalje, delegat suca je subjekt koji ima disciplinske odgovornosti na natjecanjima; Članak t.139
ss definira opseg njegove nadležnosti.

o.21

Medicinski delegati
Medicinski delegati zaduženi su za striktnu i kompletnu organizaciju medicinskog aspekta
natjecanja. Njihova je obaveza pratiti poštivanje pravila i sami ne mogu odlučivati o bilo kojem
odstupanju od pravila, osim u slučaju da nastupe okolnosti kada ih je apsolutno nemoguće
primijeniti.

2

Stoga, medicinski delegati:

a)
b)
c)

Provjeravaju medicinske usluge i nadziru njihovo funkcioniranje.
Nadziru anti-doping kontrolu.
Nadgledaju procjenu i obradu ozljeda ili grčeva u skladu s t.45.
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Kontrolor
o.22

Organizacijski odbor natjecanja Svjetskog kupa, pojedinačnih i ekipnih, moraju osigurati
prisutnost kontrolora FIE iz zemlje u kojoj se ne održava natjecanje, čiji će zadatak biti provjeriti je
li natjecanje u potpunosti usklađeno s kriterijem Svjetskog kupa.

2

Kontrolora imenuje Izvršni odbor FIE, na prijedlog kancelarije FIE.

3

Na natjecanjima u kojima nema delegata Sudačke komisije , niti delegata SEMI komisije, niti
delegata medicinske komisije, ove zadatke izvršava kontrolor.

4

Kontrolor rješava sve druge sporove koji bi mogli nastati na natjecanjima Svjetskom kupa i Grand
Prix natjecanjima.

5

Troškove puta i boravka kontrolora snosi organizator sukladno standardima koji su s vremena
na vrijeme ažurirani od strane Izvršnog odbora FIE.
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1

Kontrolor može biti:
o.23

w

w

- član komisije FIE,
- član Izvršnog odbora FIE,
- član grupe ljudi, koje imenuje Izvršni komitet, a koji je dostupan i iskusan u organizaciji
natjecanja

Suđenje

o.24
1

Suđenje na Svjetskim prvenstvima provode suci koje je Izabrao Izvršni odbor FIE, na prijedlog
Sudačke komisije.

2

Troškove puta i boravka sudaca snosi Organizacioni odbor koji za uzvrat dobiva sva sredstva od
prijavnina.

3

Suci moraju prisustvovati sastanku sudaca koji se održava dan prije Svjetskog prvenstva .

9

o.25
1

Broj sudaca FIE A ili B kategorije, koji moraju pratiti ekipe na juniorskim natjecanjima kategorije
A i satelitskim natjecanjima je:
1–4 natjecatelja:
Nema obaveza davanja sudaca
5–9 natjecatelja:
jedan sudac
10 ili više natjecatelja: dva suca
1 Juniorska ekipa:
jedan sudac
Za juniorska natjecanja A kategorije i satelitska natjecanja, ime (imena) suca (koji mora imati FIE
kategoriju u oružju natjecanja za koje je prijavljen) mora biti objavljeno putem web stranice FIE, 7
dana prije natjecanje (ponoć, vrijeme Lozana).
Ako nacionalni savez ne dostavi traženi broj sudaca, kazniti će se novčanom kaznom (vidi
sl. 31 tablice financijskih kazni i globa).
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2

o.26

Suđenje na Svjetskim prvenstvima veterana provode suci imenovani od strane Izvršnog odbora
FIE, izabranih od Sudačke komisije a na prijedlog Organizacijskog odbora i Vijeća za veterane.
Suci moraju prisustvovati sastanku sudaca koji se održava dan prije Svjetskog prvenstva
Primjena: počevši od Svjetskog prvenstva veterana 2018. godine
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Za ekipna natjecanja A-kategorije, Grand Prix i Svjetskog kupa, 8 sudaca, koje je predložila
Sudačka komisija, imenuje Izvršni odbor a delegacije ne trebaju osigurati suce. Potrebne dodatne
suce (ne manje od 5) osigurati će Organizacijski odbor. Troškove svih sudaca snosi organizator
koji za uzvrat dobiva sva sredstva od prijavnina.

Specijalizirano osoblje
o.27

Organizacijski odbor mora odrediti:
Zapisničare i mjerače vremena

w
.m

1

Organizacijski odbor određuje, na vlastitu odgovornost, zapisničare čija je dužnost voditi zapisnik
borbe, grupe ili susreta, ploču s rezultatima, i mjerača vremena čija je dužnost kontrola vremena
trajanja borbe (t.37ss).
Tehnički odbor mora za finale odrediti delegata ili suca, neutralnog kad god je to moguće, koji će
nadgledati mjerača vremena, zapisničara i osobu odgovornu za aparat.

w

Organizacijski odbor mora izabrati kvalificirano osoblje koje će pažljivo pratiti funkcioniranje
aparata, kako bi mogli obavijestiti suca o tome što je registrirao aparat i upozoriti ga , čak i za
vrijeme borbe, o svim nenormalnim pojavama koje bi se mogle javiti.

w

2

3

Stručnjake

a)

Za svako natjecanje Organizacioni odbor mora odrediti stručnjake nadležne za električne
aparate. Ti stručnjaci se stavljaju pod nadzor Tehničkog odbora. .
Suci ili Tehnički odbor mogu , odvojeno ili zajedno, konzultirati stručnjake po svim pitanjima
koja se odnose na električne aparate.
Članovi Odbora FIE-a (SEMI) za električne aparate i opremu, koji su prisutni, su po položaju
kvalificirani za obavljanje dužnosti stručnjaka.

b)
c)
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4

Servisere (popravljače) električne opreme
Organizacijski odbor mora za svako natjecanje osigurati prisustvo kompetentnih servisera za
popravak električnih aparata i po mogućnosti osobne opreme natjecatelja, ako se za to ukaže
potreba.

Kontrola opreme
o.28
Kontrola opreme organizatora, isto
kao i opreme natjecatelja, mora biti provedena u
skladu s pravilima opisanim u Materijalnim pravilima. Kontrolu treba provesti kvalificirano i od
Organizacijskog odbora određeno osoblje. Ako su prisutni članovi određeni od komisije
SEMI tu dužnost moraju obaviti oni ili mora biti obavljena pod njihovom kontrolom.

g.
co
m

Poglavlje 4

STAROSNA DOB UČESNIKA
o.29

Nijedan natjecatelj ne smije sudjelovati na službenom natjecanju FIE-a, ukoliko nema 13 godina
na dan 1. siječnja u godini održavanja natjecanja

1

Nijedan natjecatelj ne može dobiti licencu FIE, kojom mu se dopušta sudjelovanje na službenom
natjecanje FIE do 13. rođendana.

sz
a

1

Primjena: počevši od sezone 2018-2019

Natjecatelji koji sudjeluju na službenim Kadetskim natjecanjima FIE moraju biti mlađi od 17
godina u ponoć 31. prosinca u godini koja prethodi godini održavanja natjecanja.

2

Natjecatelji koji sudjeluju na službenim Juniorskim natjecanjima FIE moraju biti mlađi od 20
godina u ponoć 31. prosinca u godini koja prethodi godini održavanja natjecanja (o.30).

3

Osim gore navedenih uvjeta, ne postoji starosno ograničenje za učesnike bilo kojeg drugog
službenog natjecanja FIE, osim za različite kategorije veterana.

4

Svi učesnici nekog službenog natjecanja FIE koji nisu punoljetni, prema zakonu zemlje u kojoj se
održava natjecanje moraju ili:

w

biti u pratnji osobe koja je ili roditelj ili skrbnik sudionika ili koja je opunomoćena, na način koji
važi u zemlji održavanja natjecanja, od strane roditelja ili skrbnika takvog učesnika, kako bi
djelovao u ime sudionika u svezi pitanja zdravlja učesnika, ili

w

a)

w
.m

1

b)

izdati takvu punomoć za nekoga tko je punoljetan, koji će stalno biti prisutan na mjestu natjecanja
i prihvatio odgovornost propisanu u navedenoj punomoći

5

Dobne kategorije za veteranska natjecanja su:

a)

Dobna skupina od 50 do 59 godina: sudionik mora biti najmanje 50 i manje od 60 godina u godini
natjecanja
Dobna skupina od 60 do 69 godina: sudionik mora biti najmanje 60 godina i manje od 70 godina
u godini natjecanja.

b)
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c)

Dobna skupina 70 i više godina: sudionik mora biti najmanje 70 godina u godini natjecanja.

o.30
Samo natjecatelji koji su u dobi da se natječu na sljedećim Juniorskim svjetskim prvenstvima
mogu se natjecati na službenim FIE Juniorskim prvenstvima svijeta, pojedinačnim i ekipnim,
sportske sezone u tijeku.

Poglavlje 5

g.
co
m

NOVČANE KAZNE I GLOBE
tablica novčanih kazni i globa
o.31

Prijava na
Svjetsko
prvenstvo nakon
isteka roka

o.61.4
a)

Datum
plaćanja

150 EUR
po prijavi

150 EUR
po prijavi

w
.m

Prijava nakon roka
za druga natjecanja
FIE, do utorka koji
prethodi natjecanju

o.56

Svota

o.61.4
b)

w

Prijava na ostala
natjecanja FIE
nakon isteka roka
od srijede do dana
(12 sati po
lokalnom vremenu)
koji prethodi
natjecanju

w

Odsustvo prijavljenog
natjecatelja ili
ekipe
Sudjelovanje
jednog
neprijavljenog
natjecatelja/ekipe
Potreban broj
sudaca nije
ispoštovan

o.85.4,
o.87.3,
o.61.5

250 EUR
po prijavi

500 EUR
Ili ekipi
1000 EUR

o.61.6

o.25.1.b

FIE

S prijavom

FIE

S prijavom

po natjecatelju

po
nepravilnom
sudjelovanju

1000 EUR
po sucu
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Kome se
plaća

S prijavom

sz
a

Članak

Po primitku
obavijesti
o kazni

FIE

FIE

Tko plaća

Nacionalni
Savez

Nacionalni
Savez

Nacionalni
Savez

Nacionalni
Savez

Po primitku
obavijesti

FIE

Organizator

o kazni
Istovremeno
sa slanjem
obavijesti
organizatoru

Organizator

Nacionalni
Savez

DIO B: POSTUPCI PRIJE NATJECANJA
Poglavlje 1
PROGRAMIRANJE
Program natjecanja
o.32
Organizacijski odbor mora podnijeti program natjecanje Izvršnom odboru na odobrenje.

Raspored natjecanja

g.
co
m

o.33
1

Satnica mora biti oglašena, objavljena, poštovana i mora uzeti u obzir vrijeme potrebno za
odmor natjecatelja između borbi. Ona mora biti uređena tako da niti jedan natjecatelj nije
obvezan u 24 sata sudjelovati na natjecanju efektivno više od 12 sati. U svakom slučaju , niti
jedna grupa, borba ili susret ne smije započeti poslije ponoći ili u vrijeme za koje se može
predvidjeti da će završetak uslijediti poslije ponoći.

2

Bez obzira na usvojeni program finale mora započeti u vrijeme, koje će uzevši u obzir lokalne
uvjete, omogućiti dostavu rezultata u medije kako bi ih oni mogli objaviti.

o.34

sz
a

Organizacioni odbor mora u satnici osigurati dovoljno vremena za kontrolu opreme natjecatelja,
što znači najmanje jedan dan za svako oružje. .

o.35

Prvo kolo svih pojedinačnih i ekipnih natjecanja, uključujući Svjetska prvenstva i Olimpijske
igre, mora biti oglašeno najkasnije do 1600 najmanje jedan dan prije natjecanja. (t.175).

o.36

w
.m

SENIORSKA SVJETSKA PRVENSTVA

Program seniorskih Svjetskih prvenstava se sastoji od 12 natjecanja, 6 pojedinačnih i 6 ekipnih
– u muškom floretu, ženskom floretu, muškom maču, ženskom maču, muškoj sablji i ženskoj
sablji .

Program Svjetskih prvenstava juniora i kadeta se sastoji od 12 pojedinačnih prvenstava (6
juniorskih i 6 kadetskih) i 6 ekipnih juniorskih natjecanja – u muškom floretu, ženskom floretu,
muškom maču, ženskom maču, muškoj sablji i ženskoj sablji. Započinje se s kadetskim
natjecanjima, nastavlja s pojedinačnim juniorskim i na kraju juniorskim ekipnim.

w

o.37

w

JUNIORSKA I KADETSKA SVJETSKA PRVENSTVA

o.38

Za sastav grupa na Svjetskom kadetskom prvenstvu, Tehnički odbor mora uzeti u obzir
slijedeći poredak po jakosti:

1

Prvih 8 s prošlogodišnjeg Svjetskog kadetskog prvenstva;

2

64 najbolje plasiranih juniora na službenoj ranglisti FIE, za sezonu u tijeku;

3

Natjecatelje plasirane između 9.-32. mjesta na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu
kadeta;

4

Natjecatelje plasirane od šezdeset petog (65.) mjesta nadalje na službenoj ranglisti FIE, za
sezonu u tijeku;
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5

Rang lista dobivenih od nacionalnih saveza;

6

Odluke Tehničkog odbora.

VETERANSKO SVJETSKO PRVENSTVO
o.39
1

Program mora biti uređen tako da svaki natjecatelj može sudjelovati u svim oružjima. Ekipna
natjecanja moraju se održati na dan nakon posljednjeg prvenstva u tri kategorije za svako oružje.

2

Nikakve promjene datuma, za bilo koje natjecanje, nisu dozvoljene nakon objave programa.

3

Svako natjecanje mora se održati u jednom danu izbjegavajući duga razdoblja neaktivnosti.

GRAND PRIX, SENIORSKI I JUNIORSKI SVJETSKI KUP, SATELITSKA

g.
co
m

o.40

Naziv "Natjecanja Svjetskog kupa" primjenjuje se za slijedeća natjecanja:

- Pojedinačna natjecanja seniorskog Svjetskog kupa i Grands Prix" natjecanja.
- Natjecanja Svjetskog kupa za juniore
- Natjecanja Svjetskog kupa za ekipe juniora i seniora

EKIPNA NATJECANJA SVJETSKOG KUPA
o.41
Primjena

sz
a

1

Juniorska i Seniorska natjecanja Svjetskog kupa održavaju se u tri oružja, muška i ženska.
Principi

a)

Turnir seniorskog ekipnog Svjetskog kupa sastoji se od najviše pet integralnih natjecanja (do
prvog mjesta) a obuhvaćaju, ako je moguće, sve kontinente. Bodovi će biti dodijeljeni na kraju
svakog natjecanja. Turnir juniorskog ekipnog Svjetskog kupa sastoji se od četiri integralna
natjecanja. Bodovi će biti dodijeljeni na kraju svakog natjecanja.
Ekipe se sastoje od tri borca, sa ili bez zamjene.
Borbe se odvijaju po ekipnom štafetnom sistemu, kako je navedeno u članku o.99
organizacijskih Pravila.

3

Sudjelovanje

w

b)
c)

w
.m

2

w

Sudjelovanje ekipa otvoreno je za sve zemlje i ograničeno na jednu ekipu po oružju po zemlji.

PRVENSTVA ZONA

o.42
---------------------------------

OLIMPIJSKE IGRE
o.43
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Program mačevalačkih natjecanja na Olimpijskim igrama općenito se sastoji od deset natjecanja.
Svaku promjenu u broju natjecanja mora odobriti Kongres.

REGIONALNE IGRE
o.44
1

Regionalne igre priznate od FIE su iste one koje priznaje CIO (Intern. Olimpijski odbor) kada je
mačevanje na njihovom sportskom programu (npr. Mediteranske igre, Panameričke igre,
Centralno američke i Karibske igre itd.) uključujući Commonwealth igre .

o.45
2

Pravila FIE moraju se primijeniti u slučajevima kada prije toga nije predviđena upotreba
pravila Regionalnih igara prihvaćenih od CIO.

g.
co
m

Poglavlje 2
POZIVI
Službeni poziv
o.46

Za sva službena natjecanja FIE, osim Olimpijskih igara, službeni poziv je pismo u kojem
Organizacijski odbor poziva svaku federaciju članicu FIE da sudjeluje na natjecanju.
Za Svjetska prvenstva, ovaj poziv mora biti poslan svakoj članici FIE četiri mjeseca prije
natjecanja.

sz
a

o.47

Poziv međunarodnim dužnosnicima
Svjetska prvenstva

o.48

Svaka predložena kandidatura za organizaciju Svjetskog prvenstva mora biti ispitana na mjestu
predloženog natjecanja od strane delegata, kojeg je odredio Izvršni odbor, a na poziv federacije
kandidata.

2

Organizacioni odbor, koji dobiva sva sredstva od prijavnina sudjelujućih delegacija, mora na svoj
trošak (povratna avio karta turističke klase, smještaj i dnevnice) pozvati slijedeće međunarodne
dužnosnike:
Predsjednika FIE ili njegovog
predstavnika, koji predsjedava Svjetskim prvenstvom s
naglaskom na kontroli nesmetanog rada Tehničkog odbora.
Osam članova Tehničkog odbora, koje imenuje izvršni odbor FIE, od kojih jedan mora biti iz
zemlje organizatora i jedan je voditelj Protokola.
Tri člana SEMI komisije, koje imenuje Izvršni odbor FIE.
Šest članova Sudačke komisije, od kojih je jedan imenovan glavnim delegatom, kojeg imenuje
Izvršni odbor FIE.
Tri člana Medicinske komisije, koju imenuje Izvršni odbor FIE.
Suce koje određuje Izvršni odbor na prijedlog Sudačke komisije u skladu s Priručnikom o
pravilima.

w

b)

w

a)

w
.m

1

c)

d)
e)
f)

Juniorska i kadetska

o.49
Organizacijski odbor Juniorskih i Kadetskih Svjetskih prvenstava, koji dobiva sva sredstva od
prijavnina sudjelujućih delegacija, mora, na svoj trošak, pozvati isti popis međunarodnih
dužnosnika (povratna avio karta turističke klase, smještaj i dnevnice) kako je navedeno (o.48) za
Seniorska Svjetska prvenstva.
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Veterani

o.50
Svaka predložena kandidatura za organizaciju Svjetskog prvenstva veterana mora se proučiti na
mjestu održavanja od strane delegacije, koju odredi Izvršni odbor, na poziv saveza države
kandidata.

2

Organizacijski odbor, koji dobiva sva sredstva od prijavnina sudjelujućih delegacija, mora, na
svoj trošak, pozvati slijedeće međunarodne dužnosnike (povratna avio karta turističke klase,
smještaj i dnevnice):

a)

Predsjednika FIE ili njegovog
predstavnika koji predsjedava Svjetskim prvenstvom s
naglaskom na kontroli nesmetanog rada Tehničkog odbora.
Četiri člana Tehničkog odbora, koje imenuje izvršni odbor FIE, od kojih jedan mora biti iz
zemlje organizatora.
Jednog člana SEMI komisije, kojeg imenuje Izvršni odbor FIE.
Jednog člana Sudačkog odbora, kojeg imenuje Izvršni odbor FIE.
Jednog člana Medicinske komisije, kojeg imenuje Izvršni odbor FIE.
Suce koje imenuje Izvršni odbor FIE.

b)
c)
d)
e)
f)

g.
co
m

1

Dužnosnici a) do e) bi trebali biti odabrani iz zone u kojoj se održava prvenstvo.
Primjena: počevši od Svjetskog prvenstva veterana 2018. godine

o.51

Službeni poziv

sz
a

Grand Prix, Seniorski i Juniorski svjetski kup, Satelitska

Za Svjetsko prvenstvo i Grand Prix mora biti poslan najmanje dva mjeseca prije natjecanja.

w
.m

Ako se Savez organizatora ne pridržava gore navedenih rokova, kaznit će se novčanom kaznom
u iznosu od 1000 €, koja se plaća na račun FIE.

Zonska Prvenstva
o.52

……………..

……………….

w

o.53

w

Olimpijske igre

Regionalne igre
Tehnički dužnosnici i suci

o.54

1

Olimpijska pravila za Regionalne igre određuju da kontrola cjelokupne tehničke
organizacije igara, uključujući određivanje sudaca i dužnosnika, mora biti povjerena
međunarodnim savezima. Organizacioni odbor mora preuzeti troškove (avio karta turističke klase,
smještaj i pansion) za slijedeće dužnosnike:
Tehnički odbor: 2 člana su stranci ako Tehnički odbor ima 3 člana, 5 članova su stranci ako
ima 6 članova. Tehnički odbor imenuje Izvršni odbor FIE.
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2

Kontrola opreme: 1 ili 2 predstavnika FIE-ine komisije SEMI, zavisno od važnosti
mačevalačkih natjecanja na tim igrama. Ovi dužnosnici su postavljeni od Izvršnog odbora FIE.

3

Sudački delegat: predstavnik Sudačke komisije FIE postavljen od Izvršnog odbora FIE.

4

Neutralni suci: najmanje 2 međunarodna suca, iz zemalja izvan regije igara, imenovanih od
Izvršnog odbora FIE, na prijedlog Sudačke komisije.

Poglavlje 3
PRIJAVE

g.
co
m

Seniorska i Juniorska Svjetska prvenstva, Prvenstva zona
Poziv za sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu, Prvenstvu Zona
o.55

Formulari se moraju poslati svim nacionalnim savezima istodobno sa službenim pozivom. Savezi
moraju naznačiti svoju namjeru sudjelovanja tri mjeseca prije početka prvenstva.

Prijava za Svjetska prvenstva (sve kategorije) i Prvenstva Zona Juniorska i
Seniorska
o.56

Tri mjeseca prije početka Svjetskih prvenstava, nacionalni savezi će od Organizacionog
odbora primiti formular za prijavu, u kojem se traže podaci o broju natjecatelja i ekipa koje će
sudjelovati u pojedinim natjecanjima prvenstva. Odgovor
treba poslati dva mjeseca prije
početka prvog natjecanja.

2

Poimenična prijava natjecatelja i ekipa vrši se na Internet stranici FIE. Imena natjecatelja i sve
eventualne izmjene, kao i prijave ekipa, moraju se napraviti najkasnije:

w
.m

sz
a

1

- 15 dana (do ponoći, vrijeme Lozana) prije prvog natjecanja na Svjetskim prvenstvima.
- 7 dana (do ponoći, vrijeme Lozana) prije prvog natjecanja na Prvenstvima Zona.
3

Povlačenje natjecatelja

se više ne mogu povlačiti, osim u slučaju

w

Nakon isteka datuma za prijave, imena
propisno potvrđene više sile.

w

Ukoliko se neki od prijavljenih natjecatelja ili ekipa ne pojavi na natjecanju, njihov nacionalni
savez će biti kažnjen (o.31 tablica o novčanim kaznama i globama). Kazna će biti uplaćena na
račun FIE, osim u slučaju ispravno potvrđene više sile.

4

Dodavanje natjecatelja nakon isteka propisanog roka

Međutim, jedan ili više natjecatelja može biti dodano, do 1000 (lokalno vrijeme u gradu
domaćinu Svjetskog Prvenstva ili Prvenstva zona) na dan uoči natjecanja, nakon plaćanja
globe na račun FIE (o.31, tablica o novčanim kaznama i globama) po dodanom
natjecatelju.
Da bi to napravili, nacionalni savezi moraju poslati FIE-i zahtjev za dodavanje natjecatelja i odmah platiti.
kaznu.
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5

Promjene imena mogu se napraviti samo uz pristanak FIE i to samo zbog "više sile,"
najkasnije 24 sata prije početka svakog natjecanja.

o.57
Na seniorskim Svjetskim prvenstvima, prijave su ograničene na četiri natjecatelja po oružju po
federaciji za pojedinačna natjecanja i jednu ekipu po oružju po federaciji za ekipna natjecanja.

o.58
Svjetsko prvenstvo juniora i kadeta otvoreno je za sve federacije članice FIE.

o.59
Za Svjetska prvenstva kadeta, prijave su ograničene na 3 natjecatelja po oružju po federaciji za
pojedinačna natjecanja.

o.60

g.
co
m

Za Svjetska prvenstva juniora, prijave su ograničene na 4 natjecatelja po nacionalnom savezu za
svako pojedinačno natjecanje i 1 (jednu) ekipu po oružju po nacionalnom savezu za ekipna
natjecanja.

Zonska Prvenstva

Za pojedinačna juniorska i seniorska Prvenstva zona nacionalni savezi mogu prijaviti do 4
natjecatelja za svako oružje.
Za ekipna juniorska i seniorska Prvenstva zona nacionalni savezi mogu prijaviti jednu ekipu po
oružju (koja se sastoji od tri natjecatelja sa ili bez rezerve).

Seniorski i Juniorski Svjetski kup (pojedinačno i ekipno) i Satelitska

sz
a

o.61

Grand Prix,
natjecanja

Prijava imena natjecatelja i svih mogućih zamjena, kao i prijava ekipa, mora se izvršiti putem
Internet stranice FIE najkasnije 7 dana prije natjecanja (ponoć vrijeme Lozana).
Za prijavu ekipa, imena natjecatelja, koji čine ekipu, mogu se promijeniti informiranjem
organizatora do 1 dan prije natjecanja, najkasnije na kraju četvrtfinala pojedinačnog natjecanja.
Međutim, zamjena se može izvršiti i nakon toga, a najkasnije na kraju pojedinačnog natjecanja, u
slučaju ozljede ili bolesti propisno ovjereno od liječnika natjecanja.

2

Povlačenje natjecatelja ili ekipe

w
.m

1

3

w

Nakon isteka datuma za prijave, niti jedan imenovani natjecatelj ili ekipa se ne mogu povući,
osim u slučaju propisno potvrđene povrede ili više sile. Nacionalni savez mora o tome obavijestiti
FIE i organizatore.
Zamjena natjecatelja

w

Do srijede (ponoć, vrijeme Lozana) koja prethodi početku natjecanja, jedan natjecatelj se može
zamijeniti s drugim. Za zamjenu natjecatelja, nacionalni savez mora na adresu FIE poslati
pismeni zahtjev (faks ili e-Mail).

4

Dodavanje natjecatelja ili ekipe nakon isteka roka

a)

Međutim do utorka (ponoć, vrijeme Lozana) koji prethodi natjecanju, jedan ili više natjecatelja i/ili
ekipa mogu biti dodani od strane nacionalnih saveza, nakon plaćanja kazne (o.31 tablica o
novčanim kaznama i globama) za svaku dodatnu prijavu.
Da bi se to napravilo, nacionalni savez mora na adresu FIE poslati zahtjev (fah ili e-Mail) za
dodavanje natjecatelja i/ili ekipe i pisanu obvezu plaćanja kazne u roku od 15 dana.

b)

Od srijede koja prethodi natjecanju do 12 sati (lokalno vrijeme) na dan koji prethodi natjecanju,
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nacionalni savezi mogu dodati jednog ili više natjecatelja i/ili ekipu nakon plaćanja FIE-i veće
kazne (o. 31, tablica novčanih kazni i globa) za svaku dodatnu prijavu.
Da bi se to napravilo, nacionalni savez mora na adresu FIE poslati zahtjev (fah ili e-Mail) za
dodavanje natjecatelja (jednog ili više) i/ili ekipe, uz priloženu pismenu obvezu plaćanja kazne u
roku od 15 dana.
5

Ukoliko se neki od prijavljenih natjecatelja ili ekipa ne pojavi na natjecanju, njihov nacionalni
savez će biti kažnjen (o.31 tablica o novčanim kaznama i globama). Kazna će biti uplaćena na
račun FIE, osim u slučaju ispravno potvrđene više sile.

6

Organizatori svih služenih natjecanja
moraju, pod prijetnjom plaćanja kazne na račun FIE,
(o.31 tablica o novčanim kaznama i globama) odbiti prijavu svakog natjecatelja koji nije na listi
u skladu s gore navedenim, svaku prijavu koja nije izvršena od strane nacionalnog saveza i
svaku prijavu natjecatelja ili suca koji nema licencu FIE važeću za sezonu u tijeku .

o.62
Za natjecanja Grad Pri i pojedinačna natjecanja Svjetskog kupa, seniorska i juniorska, za
svako oružje, nacionalni savezi mogu prijaviti najviše 12 natjecatelja. Zemlja organizator može
prijaviti do 20 natjecatelja plus onoliko natjecatelja koliko ih je potrebno za popunjavanje grupa.

2

Za pojedinačna natjecanja Svjetskog kupa izvan Europe, zemlja organizator može prijaviti
do 30 natjecatelja plus onoliko natjecatelja, koliko je potrebno za popunjavanje grupa.

Veteranska Svjetska Prvenstva
Prijave na natjecanje
o.63

g.
co
m

1

Prijave moraju organizatorima poslati nacionalni savezi natjecatelja. Prijave moraju biti poslane
organizatorima najkasnije jedan mjesec prije početka prvenstva.

2

Međutim, nacionalni savez može, najkasnije do podneva (po lokalnom vremenu) dva dana prije
natjecanja prijaviti dodatne natjecatelje nakon uplate kazne u visini 100% naknade za registraciju, na
račun Organizacijskog komiteta.

3

Prijave za ekipna prvenstva moraju biti proslijeđene Tehničkom odboru najkasnije do 16 sati (po
lokalnom vremenu) na dan prije natjecanja.

4

Na Svjetskim prvenstvima veterana, prijave za pojedinačna natjecanja su ograničene na četiri
natjecatelja u svakoj kategoriji po spolu, po oružju i po savezu. Imena moraju biti ista kao što su na
licencama FIE.

w

w
.m

sz
a

1

Olimpijske igre

o.64

w

Prijave moraju organizatorima poslati nacionalni savezi natjecatelja (za Olimpijske igre njihov
Olimpijski odbor).

Regionalne igre

o.65
-------------------
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DIO C: POSTUPCI TIJEKOM NATJECANJA
Poglavlje 1
FORMULE
POJEDINAČNA NATJECANJA
o.66
Pojedinačna natjecanja mogu biti organizirana:
Za direktne eliminacije s mješovitim obrascem, koji se sastoji od jednog kola eliminacije po
grupama i tablice preliminarne direktne eliminacije, nakon čega slijedi tablica glavne direktne
eliminacije od 64 natjecatelja, kako bi se dobilo 8 ili 4 boraca za finale direktne eliminacije.

b)

Za direktne eliminacije s mješovitim obrascem, koji se sastoji od jednog kola eliminacije po
grupama, nakon čega slijedi tablica direktne eliminacije, kako bi se dobilo 8 ili 4 boraca za finale
direktne eliminacije

c)

Za cjelokupne direktne eliminacije
dodatku).

g.
co
m

a)

(primjenljivo na Olimpijskim igrama, formula je dana u

sz
a

OPČA PRAVILA ZA KOLA PO GRUPAMA
o.67

U svim natjecanjima za koje sistem uključuje kolo po grupama, grupe će se sastojati od
7 natjecatelja, ako je broj učesnika djeljiv sa 7. Inače, grupe će se sastojati od 7 i 6. Ni u kojem
slučaju grupe ne mogu imati manje od 6 natjecatelja.
Međutim, ako bi zbog odsutnosti jednog ili više natjecatelja, jednu ili više grupa trebalo smanjiti na
5 ili manje natjecatelja, organizatori moraju tim grupama dodati jednog ili više natjecatelja iz
grupa od 7 natjecatelja, uzevši u obzir početno mjesto u poretku zamijenjenih natjecatelja.

2

U natjecanjima za Svjetski kup i Grand Prix zemlja organizator može dodati potrebni broj
natjecatelja svoje nacionalnosti za sve grupe, kako bi one imale 7 natjecatelja .

w
.m

1

w

o.68

w

Sastav grupa

1

Grupe su sastavljene uzimajući u obzir posljednju rang listu FIE i ždrijebanjem između
natjecatelja koji nisu na toj rang listi. Grupe su sastavljene na slijedeći način:

Grupa

A

Natjecatelj rang

1
2
3
6
5
4
7
8
9
12 11 10
13 14 15
18 17 16
19 20 21

B

C
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2

Postavljanje natjecatelja u grupe mora biti napravljeno na takav način da se natjecatelji iste
nacionalnosti postave u različite grupe, ako je to moguće. Ako je natjecatelj postavljen u grupu
gdje već postoji natjecatelj iste nacionalnosti, on se pomiče za jedno ili više mjesta prema dnu
poretka dok ne dođe u grupu bez natjecatelja iste nacionalnosti. Ako to nije moguće, mora ostati
u početnoj grupi.

3

Poredak natjecatelja u zapisniku grupe određuje se ždrijebanjem.

4

Borbe u grupi moraju biti odrađene do zadnje borbe.

o.69
Redoslijed borbi u grupama je slijedeći:

5–1
4–3
6–2
5–7
3–1
4–6
7–2

2. Grupa od šest

3–5
1–6
2–4
7–3
6–5
1–2
4–7

1–2
4–3
6–5
3–1
2–6

o.70

5–4
1–6
3–5
4–2
5–1

6–4
2–3
1–4
5–2
3–6

g.
co
m

1. Grupa od sedam
1–4
2–5
3–6
7–1
5–4
2–3
6–7

sz
a

Kada u grupi ima nekoliko natjecatelja iz iste zemlje:

Ako ne čine većinu, oni moraju mačevati međusobno prije susreta s natjecateljima drugih
nacija.

2

Ako čine većinu natjecatelja u grupi, Tehnički odbor može napraviti poseban redoslijed borbi,
odstupajući čim je manje moguće od načela navedenog pod 3.a), kako bi se izbjegla prekomjerna
zamorenost ili prekidi za natjecatelje koji u grupi čine manjinu .

3

Primjer redoslijeda natjecatelja iste nacionalnosti u grupi od šest:

a)

Kada su u grupi od 6 natjecatelja

w
.m

1

w

w

- dva natjecatelja iste nacionalnosti A, ili
- dva natjecatelja iste nacionalnosti A i dva iste nacionalnosti B
- dva natjecatelja iste nacionalnosti A, dva iste nacionalnosti B i dva iste nacionalnosti C,
imena natjecatelja postavljaju se u zapisnik na taj način da se oni iste nacionalnosti bore
međusobno u njihovoj prvoj borbi a redoslijed borbi u grupi od 6 dan je u članku o.69.

b)

Kada su u grupi od 6 natjecatelja,

- tri natjecatelja iste nacionalnosti A, ili
- tri natjecatelja iste nacionalnosti A i dva natjecatelja iste nacionalnosti B, ili
- tri natjecatelja iste nacionalnosti A i tri natjecatelja iste nacionalnosti B, redoslijed će biti
sljedeći:
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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

imena natjecatelja postavljaju se u zapisnik na slijedeći način:
- natjecatelji nacionalnosti A dobivaju brojeve 1,2 i 3;
- natjecatelji nacionalnosti B dobivaju brojeve 4 i 5 ili 4, 5 i 6.
Kada su u grupi od 6 natjecatelja, 4 natjecatelja iste nacionalnosti A i 2 drukčije
nacionalnosti, 4 natjecatelja iste nacionalnosti A postavljaju se u zapisnik na mjesta 1,2,3 4, a
redoslijed borbi u grupi je slijedeći:
3–1
4–2
1–4
2–3
5–6

1–2
3–4
1–6
2–5
3–6

g.
co
m

c)

4–5
6–2
5–1
6–4
5–3

4

Primjer redoslijeda natjecatelja iste nacionalnosti u grupi od 7:

a)

Kada grupa, među sedam natjecatelja sadrži:

b)

w
.m

sz
a

- dva natjecatelja nacionalnosti A, ili
- dva natjecatelja nacionalnosti A i dva natjecatelja nacionalnosti B, ili
- dva natjecatelja nacionalnosti A, dva natjecatelja nacionalnosti B i dva natjecatelja
nacionalnosti C, natjecatelji iste nacionalnosti biti će u zapisniku postavljeni na taj način da
prvo mačuju međusobno, dok je daljnji redoslijed borbi dan u članku o.69 za grupu od 7
natjecatelja u grupi.
Kada grupa, među sedam natjecatelja sadrži,

w

- tri natjecatelja nacionalnosti A, ili
- tri natjecatelja nacionalnosti A i dva natjecatelja nacionalnosti B, ili
- tri natjecatelja nacionalnosti A, dva natjecatelja nacionalnosti B i dva natjecatelja
nacionalnosti C
Tri natjecatelja nacionalnosti A moraju biti u zapisniku postavljeni s brojem 1, 2, i 3, dva
natjecatelja nacionalnosti B na broju 4 i 5, a dva natjecatelja nacionalnosti C na 6 i 7.

w

Redoslijed borbi u grupi od 7, dan u članku o.69, više ne važi i mora se zamijeniti slijedećim:
1–2
6–2
1–4
4–5
3–4
2–7
6–7
7–5
5–3
3–1
1–6
6–4
4–7
4–2
7–1
2–3
7–3
2–5
5–1
5–6
3–6

o.71
1

U slučaju da se borba u grupi prekine zbog slučajnog uzroka s izgledom da će se prekid
produžiti, sudac može (uz suglasnost Tehničkog odbora, eventualno Organizacijskog odbora),
promijeniti redoslijed borbi kako bi se omogućilo normalno odvijanje natjecanja.

2

Dozvoljeno vrijeme odmora za borca, između dvije uzastopne borbe u grupi je tri minute.
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o.72
Prije početka natjecanja, Tehnički odbor će na osnovu plasmana po grupama, odlučiti i
objaviti broj natjecatelja koji ispadaju.

o.73
Po završetku borbi po grupama, utvrđuje se generalni plasman svih natjecatelja u svim grupama,
uzevši u obzir redom, indekse V/M, TD – TR, TD (V= pobjede, M= borbe, TD= dani pogodci, TR=
primljeni pogodci).
Tablica ukupnog poretka biti će napravljena na slijedeći način:

a)
b)

Rezultati zapisani na ukupnoj tablici biti će zbrojeni kako bi se odredila dva potrebna indeksa.
Prvi indeks, za početni poredak, biti će određen dijeljenjem broja pobjeda s brojem odrađenih
borbi, koristeći formulu V/M.
Prvo mjesto će zauzeti borac s najvišim indeksom (maksimum 1).
U slučaju izjednačenosti prvog indeksa, kako bi se razdvojili natjecatelji s jednakim prvim
indeksom, utvrđuje se drugi indeks, razlika između ukupnog broja danih i ukupnog broja
primljenih pogodaka, po formuli TD – TR.
U slučaju da su oba indeksa V/M i TD – TR ista, natjecatelj koji je dao najviše pogodaka biti će
bolje plasirani.
U slučaju apsolutne izjednačenosti dva ili više natjecatelja, njihov će se poredak odrediti
ždrijebanjem.

e)
f)
2

U slučaju apsolutne izjednačenosti dva ili više natjecatelja za određivanje zadnjeg mjesta za
kvalifikaciju (posljednjeg kvalificiranog), neće biti baraža i svi će borci s istim pokazateljima
biti kvalificirani, čak i ako to prelazi predviđeni broj .
Povlačenje

o.74

sz
a

c)
d)

g.
co
m

1

o.74

w
.m

Borac koji se povuče, ili koji je isključen, briše se iz popisa a njegovi su rezultati poništeni kao
da nije sudjelovao.
Povlačenje
Natjecatelj koji nije prisutan na početku susreta po grupama briše je iz grupe i ostaje bez
klasifikacije na finalnoj listi plasmana, s informacijom "Nije nastupio".

2

Natjecatelj koji je isključen tijekom natjecanja po grupama briše se iz grupe, a njegovi su
rezultati poništeni kao da nije sudjelovao. Natjecatelj se bilježi bez razvrstavanja na konačnoj listi
plasmana s informacijom "Isključen″.

w

1

Primjena: počevši od sezone 2018-2019

w

Sastav grupa za pojedinačna Veteranska prvenstva

o.75

Kod sastavljanja grupa, Tehnički odbor će uzeti u obzir slijedeći redoslijed jakosti:

1

64 najbolje rangiranih, na temelju rezultata postignutih na prvenstvima u posljednje dvije godine,
bez obzira na promjene u dobnoj skupini;

2

Svi ostali natjecatelji poredani po starosti, počevši s najmlađim.

3

Raspodjela natjecatelja po grupama mora biti napravljena na takav način da se, u najvećoj
mogućoj mjeri, stavi natjecatelje iste nacionalnosti u različite grupe.

4

Ukoliko u nekoj grupi ima manje od deset natjecatelja, natjecanje se održava u jednoj grupi
nakon čega slijedi direktna eliminacija.
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5

Ukoliko u nekoj grupi ima manje od šest natjecatelja, oni će se natjecati u grupi slijedeće niže
starosne kategorije. Poseban plasman za ovu kategoriju biti će izveden iz kombinirane kategorije
konačnog plasmana na kraju natjecanja

6

Ukoliko u nekoj kategoriji ima samo jedan natjecatelj, natjecanje u toj kategoriji se ukida.

7

Niti jedan natjecatelj nije eliminiran nakon grupa, svi ulaze u direktne eliminacije.

B. OPĆA PRAVILA ZA DIREKTNE ELIMINACIJE
o.76

g.
co
m

Tablica direktne eliminacije (plan borbi) uspostavlja se uzimajući u obzir tablicu klasifikacije i
posebna pravila za svako natjecanje (vidi sliku 7a). Načelo zaštite nacionalnosti neće se
primjenjivati.

o.77

Organizatori natjecanja moraju objaviti plan borbi direktne eliminacije, na kojem će biti
naznačeno predviđeno vrijeme svake borbe počevši s tablicom od 64.

o.78
1

Tijekom jednominutnog odmora, osoba koja je imenovana prije borbe, može pristupiti natjecatelju.

2

Sat uključen u aparat za registraciju pogodaka, blokira aparat na koncu svakog perioda borbe.
Povlačenje

o.79

Povlačenje

w
.m

o.79

sz
a

Kada, iz bilo kojeg razloga, natjecatelj ne može mačevati, ili ne može dovršiti borbu, njegov
protivnik proglašen je pobjednikom te borbe. Natjecatelj koji se povlači ne gubi mjesto na ukupnoj
klasifikaciji natjecanja.

U bilo kojoj fazi natjecanja, ako iz bilo kojeg razloga, natjecatelj ne mačuje, ili ne može mačevati,
ili ne dovrši borbu, njegov protivnik proglašen je pobjednikom te borbe. Natjecatelj koji se
povlači ne gubi mjesto u ukupnom plasmanu natjecanja i upisan je na rezultatnoj listi s
informacijom "Nije završio".

2

Natjecatelj koji je isključen briše se iz tablice direktne eliminacije, a njegovi su rezultati poništeni
kao da nije sudjelovao. Natjecatelj se bilježi bez klasifikacije na finalnoj klasifikacijskoj listi s
informacijom "Isključen".

w

w

1

Primjena: počevši od sezone 2018-2019

Redoslijed borbi

o.80
1

U svakom kolu tablice direktne eliminacije ( 256, 128, 64, 32, 16, 8 ili 4), borbe se uvijek
prozivaju po redoslijedu plana borbi, počevši s vrha i završavajući na dnu.

2

Ovo pravilo se također primjenjuje za svaku četvrtinu tablice ili osminu tablice, kada se
direktne eliminacije provode simultano na 4 ili 8 borilišta.

3

Natjecatelj mora uvijek imati na raspolaganju deset minuta za odmor između dvije uzastopne borbe.

Finale

o.81

24

1

Finale koje se odvija sistemom direktne eliminacije, uključuje, po mogućnosti, 4 natjecatelja.

2

Finale istog muškoga i ženskog oružja trebalo bi se održati istog dana.
Poredak

o.82
1

Generalni poredak dobiva se na slijedeći način:
Prvi: pobjednik u borbi za prvo mjesto
Drugi: poraženi u borbi za prvo mjesto
Dva borca poražena u polufinalnim borbama zauzimaju jednako treće mjesto, ako nije potrebno
da ih se razdvoji.

3

Ako ih se mora razdvojiti održava se borba za treće i četvrto mjesto između dva poražena
u polufinalnim borbama.

4

Preostali se postavljaju, u pojedina kola tablica.

g.
co
m

2

a) Natjecanja s kolom po grupama: prema njihovom poretku za sastavljanje tablice direktne
eliminacije nakon grupa.
b) Natjecanja bez kola po grupama: prema poretku koji prethodi sastavljanja tablice i prije
ždrijebanja, ako je to potrebno.
Natjecatelji eliminirani u kolima po grupama zauzimaju poredak prema mjestu koje su zauzeli
u tom kolu a klasificirani su iza onih koji su se kvalificirali za direktne eliminacije.

sz
a

5

C. MJEŠOVITI OBRAZAC A. SVJETSKA PRVENSTVA, SENIORSKI
SVJETSKI KUP I GRAND PRIX

w
.m

Mješoviti obrazac A

o.83

Jedno kvalifikacijsko kolo grupa, preliminarna tablica direktne eliminacije, glavna tablica direktne
eliminacije od 64 natjecatelja koji se mogu kvalificirati za finale direktnom eliminacijom.
Ovaj obrazac se primjenjuje za pojedinačna natjecanja Seniorskih Svjetskih Prvenstava,
kao i za natjecanja Seniorskog Svjetskog kupa i seniorskih Grand Prix natjecanja.

o.84

w

o.85

w

Osim detalja koji slijede, vrijede opća pravila za grupe i direktnu eliminaciju opisana gore.

1
2

Natjecanje se sastoji iz dvije faze, preliminarne i glavne od kojih se svaka odvija jedan dan.
Dan prije natjecanja, organizator mora objaviti i poslati na adresu FIE, grupe i odgovarajuće
satnice, kao i listu izuzetih natjecatelja, najkasnije do 15 h (lokalno vrijeme). Da bi to učinili,
moraju preuzeti ulaznu datoteku s FIE internet stranice najkasnije dan prije natjecanja. Ne može
se napraviti nikakav dodatak grupama koje su već objavljene, osim ako dolaze iz grupa koje
počinju u isto vrijeme (o.67.1).

3

16 najboljih prijavljenih natjecatelja, prema posljednjoj službenoj rang listi FIE, izuzeti su
iz preliminarne faze.
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4

Ako se neki od prijavljenih natjecatelja ne pojavi, njegov nacionalni savez će biti kažnjen (
o.31), tablica o novčanim kaznama i globama. Savez kažnjenog natjecatelja će kaznu uplatiti na
račun FIE, osim u slučaju propisno potvrđene više sile

5

U slučaju izjednačenosti dva ili više natjecatelja na službenoj rang listi FIE, za 16-to
izuzimajuće mjesto, ždrijebanjem će se odlučiti koji će od natjecatelja biti izuzet iz preliminarne
faze.

o.86
1

Preliminarna faza sastoji se od jednog kola po grupama, nakon čega se eliminira 20% – 30%
učesnika u grupama, bazirano na indeksu svih koji su se u njima natjecali i tablici preliminarne
direktne eliminacije. Za Grand Prix natjecanja broj eliminiranih natjecatelja na osnovu indeksa po
grupama, mora biti 30%.

2

Nakon kola po grupama, 16 najbolje plasiranih natjecatelja prema generalnom indeksu (o.73)
izuzima se iz tablice direktne preliminarne eliminacije. U slučaju izjednačenosti između dva ili više
natjecatelja za 16-to mjesto, o njihovom razdvajanju odlučiti će baraž do 5 pogodaka, što će
odrediti koji od njih je plasiran na 16. mjesto. Nakon baraža poredak natjecatelja se određuje
prema V, TD-TR, TD.

3

Ostali natjecatelji kvalificirani po grupama čine cjelovitu preliminarnu tablicu direktne
eliminacije, To će se temeljiti na indeksima natjecatelja u svim grupama (u slučaju izjednačenog
indeksa odlučuje se ždrijebanjem). Ta tablica, bila ona kompletna ili nekompletna, mora biti
odrađena dok ne ostanu 32 borca.

g.
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o.87

Glavna faza se sastoji od cjelovite tablice direktne eliminacije, po kojoj se mačuje na četiri
borilišta, jedna četvrtina tablice po borilištu. Međutim zbog organizacijskih potreba natjecanja,
prvo kolo tablice 64 se može odvijati na 8 borilišta. Natjecanja za Grand Prix moraju se odvijati na
četiri borilišta.

2

Postavljeni natjecatelji izuzeti iz preliminarne faze zauzimaju na tablici mjesta od 1. do 16. i
to ždrijebanjem u parovima a po redu određenom njihovim poretkom na rang listi FIE.

3

U slučaju da se neki od 16 izuzetih natjecatelja, koji je prijavljen, nije prisutan (o.85), njegovo
mjesto na tablici ostaje prazno, a njegov Savez mora platiti kaznu (o.31 tablica o novčanim
kaznama i globama) na račun FIE, osim ako je njegova odsutnost uzrokovana okolnostima koje
su propisno opravdane kao izvan njegove kontrole.

4

16 natjecatelja s najvišim indeksom poslije kola po grupama a koji su izuzeti iz tablice
preliminarne direktne eliminacije, zauzeti će od 17. do 32. mjesta , po poretku ovisnom o njihovim
indeksima (u slučaju izjednačenih indeksa odlučuje se ždrijebanjem).

w
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w

32 natjecatelja kvalificirana iz tablice preliminarne direktne eliminacije, zauzeti će od
33. do 64. mjesta po poretku ovisnom o njihovim indeksima poslije kola po grupama.

w

5

sz
a

1
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o.88
Nema borbe za treće mjesto. Dva natjecatelja poražena u polufinalnim borbama zauzeti će
jednako treće mjesto.

D. MJEŠOVITI OBRAZAC B – JUNIORSKA I K ADETSKA SVJETSKA
PRVENSTVA I NATJECANJA ZA JUNIORSKI SVJETSKI KUP
Mješoviti Obrazac B

o.89
Jedno kvalifikacijsko kolo po grupama, tablica direktne eliminacije za kvalifikaciju u finale.
Ovaj obrazac se primjenjuje na pojedinačnim Svjetskim prvenstvima juniora i kadeta, kao i
natjecanjima Juniorskog Svjetskog kupa.

g.
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o.90

Osim u detaljima koji slijede, vrijede opća pravila za grupe i direktnu eliminaciju opisana gore.

o.91
o.92
o.93

Natjecanje se provodi jedan dan po oružju.

Natjecanje se sastoji od jednog kola po grupama, u kojem sudjeluju svi prisutni
natjecatelji i jedne cjelovite tablice eliminacija.
Svi natjecatelji koji su se plasirali iz kola po grupama postavljaju se na tablicu direktne eliminacije,
kompletnu ili nekompletnu, prema indeksima na osnovu rezultata po grupama. Po ovoj tablici se
mačuje do finala .

2

Od posljednje 32 borbe direktne eliminacije se odvijaju:

sz
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o.94

w
.m

- ili na 4 borilišta sa svakom četvrtinom tablice na jednom borilištu.
- ili na 8 borilišta sa svakom četvrtinom tablice na dva borilišta.
Za treće mjesto se ne mačuje. Dva poražena natjecatelja iz polufinalnih borbi će zauzeti jednako
treće mjesto.

E. FORMULA C.

o.95

w

Olimpijske Igre

w

-----------------

Regionalne Igre

o.96
-----------------
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EKIPNA NATJECANJA
A.

SENIORSKA I JUNIORSKA SVJETSKA
ZONSKA PRVENSTVA

PRVENSTVA,

o.97
U svakom oružju ekipe se sastoje od tri natjecatelja, sa ili bez rezerve.
Ekipa može započeti susret samo ako je kompletna.

o.98
Natjecanje se u potpunosti odvija sistemom direktne eliminacije po tablici direktne eliminacije,
koja može biti nekompletna (tablica u prilogu b).

2

Na juniorskim i seniorskim Svjetskim prvenstvima ekipe zauzimaju mjesta na tablici prema
najnovijoj službenoj rang listi FIE za ekipe. Nerangirane ekipe zauzimaju posljednja mjesta na
tablici i razdvajaju se ždrijebanjem.

3

Na seniorskim i juniorskim Svjetskim prvenstvima, sva mjesta do 16- tog osvajaju se
borbama. Počevši sa 17-tim mjestom, ekipe se rangiraju za svako kolo tablice, prema njihovom
početnom mjestu na tablici.

g.
co
m

1

o.99

Obrazac za natjecanje se primjenjuje kako slijedi.
Za svako oružje primjenjuje se sistem štafete.

2

Tri borca jedne ekipe mačuju s tri borca protivničke ekipe (9 štafetnih borbi).

3

Borbe svakog susreta moraju se voditi slijedećem redoslijedom::
2–5
1–4
2–6
3–5

w
.m

3–6
1–5
2–4
1–6
3–4

sz
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1

U slučaju promjene ovog redoslijeda, namjerno ili nenamjerno, svi pogodci postignuti od
momenta promjene se poništavaju a susret se nastavlja po pravilnom redoslijedu.

Tijekom susreta kapetan ekipe može zatražiti zamjenu za natjecatelja koji je imenovan prije
početka susreta. Ta se zamjena može izvršiti samo na kraju borbe. Međutim, zamijenjeni
natjecatelj može još jednom nastupiti tijekom susreta, ali samo kako bi zamijenio natjecatelja koji
je zamijenio njega. Ova druga zamjena nije dopuštena ako je prva zamjena izvršena iz razloga
navedenih u članku 99.6, Nije dopuštena daljnja zamjena za natjecatelja na borilištu, čak i u
slučaju ozljede ili neizbježnih okolnosti. Obavijest da se natjecatelj treba zamijeniti mora se
izvršiti najkasnije prije početka borbe koja prethodi sljedećem susretu natjecatelja koji će biti
zamijenjen, o čemu sudac mora obavijestiti kapetana protivničke ekipe. Na Svjetskim
prvenstvima i Olimpijskim igrama, sudac mora o tome odmah obavijestiti i Tehnički odbor.
Ako se nesreća dogodi u borbi koja slijedi zahtjevu za zamjenu, kapetan ekipe može poništiti taj
zahtjev.
Ako je kapetan protivničke ekipe također tražio zamjenu, taj se zahtjev može primijeniti
ili poništiti.

w

5
a)

Mjesto svake ekipe u zapisniku borbi određuje se ždrijebanjem, nakon čega kapetan
ekipe određuje redoslijed pojedinih boraca.

w

4

b)
c)
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6
a)

b)

Ako se neki član ekipe mora povući tijekom susreta zbog povrede, koju je propisno potvrdio
delegat medicinske komisije FIE, kapetan njegove ekipe može tražiti postavljanje zamjene za
nastavak susreta i to u momentu kada se povrijeđeni član povuče, čak u slučaju borbe koja je u
tijeku. .
Međutim, borac koji je tako zamijenjen ne može ponovo zauzeti mjesto u ekipi za vrijeme
istog susreta.
Ako se obojica, borac i rezerva, ako postoji, moraju povući, ili ako je jedan natjecatelj isključen,
njihova ekipa gubi susret.

8

Kada zbog bilo kojeg razloga jedna ekipa ne završi susret u kojem je sudjelovala, Tehnički
odbor primjenjuje pravila koja su propisana za natjecatelja koji ne dovršava susret u
pojedinačnom natjecanju, pri čemu se svaka ekipa smatra u cijelosti pojedinačnim
natjecateljem.

9
a)

Kada se jedna ekipa ne pojavi na susretu protiv druge ekipe, smatra se:
kao da nije završila započeto natjecanje, ako je do tada već nastupila protiv druge ekipe;
(o.79)
kao da uopće nije sudjelovala na cijelom natjecanju, ako joj je to prvi susret.

b)

g.
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7

B. SENIORSKI I JUNIORSKI EKIPNI SVJETSKI KUP
o.100

Osim sljedećih detalja, natjecanje se izvodi u skladu s pravilima postavljenim za ekipna
natjecanja za Juniorska i Seniorska Svjetska prvenstva.
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o.101

Ako neka ekipa ne započne susret biti će diskvalificirana s natjecanja i neće dobiti bodove
Svjetskog ekipnog kup natjecanja, ukoliko to nije zbog povrede ili bolesti ispravno potvrđene od
liječnika.

o.102

Prve 4 ekipe se postavljaju na tablicu direktne eliminacije prema aktualnom poretku ekipa na
ranglisti FIE (o.109), ostale rangirane ekipe biti će postavljene u grupe po 2 ždrijebanjem.
Nerangirane ekipe zauzimaju posljednja mjesta na tablici i biti će razdvojene ždrijebanjem.

2

Tablica će biti napravljena na osnovu poretka prijavljenih ekipa, najmanje jedan sat poslije
završetka četvrt finala pojedinačnih natjecanja .

w
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1

w

C. VETERANI

Ekipna prvenstva

o.103

Sudjelovanje

w

1

Svaka zemlja može sudjelovati s jednom ekipom po spolu i oružju, što čini ukupno 6 natjecanja.

2

Pravila za ekipna prvenstva primjenjuju se uz sljedeće iznimke:

a)

Za svako oružje, ekipe se sastoje od tri natjecatelja iste nacionalnosti, jedan iz kategorije "A", jedan
iz "B" i jedan iz "C" sa ili bez rezerve za svaku kategoriju. Ekipa ne može započeti borbu, ako nije
potpuna.
U slučaju da ekipa ima jednog natjecatelja manje u bilo kojem oružju ekipa može uzeti natjecatelja
koji je završio natjecanje u pojedinačnim prvenstvima u drugom oružju, ali će se njegov/njezin
plasman računati kao zadnji u tom oružju plus 1.

b)

29

Ekipe se postavljaju u grupe prema plasmanu tri natjecatelja u pojedinačnom prvenstvu, što je
najviše mjesto za momčad s najmanjim ukupnim zbrojem. Svi natjecatelji registrirani za ekipno
natjecanje moraju biti prisutni na borilištu prije početka susreta.

d)

Svaka ekipa može zatražiti zamjenu natjecatelja prije početka borbe. Po susretu. se može napraviti
samo jedna zamjena., osim u slučaju ozljede priznate od strane medicinskog delegata, kada
zamjena može biti direktna.

3

Natjecatelj koji je zamijenjen zbog ozljede ne može ponovo nastupiti u tom susretu. Ako su i
natjecatelj i rezerva, ako postoji, primorani da se povuku ili je natjecatelj isključen, njihova ekipa
gubi susret.

4

Uvijek se primjenjuje štafetni sistem. Tri natjecatelja mačuju protiv protivnika u istoj kategoriji. Svaki
natjecatelj mačuje s protivnikom dva puta što čini ukupno 6 borbi. Borbe su na 5 pogodaka (5-10-1520- itd.); maksimalno vrijeme svake borbe je 3 minute.

5

Ekipa koja prva postigne maksimalni rezultat od 30 pogodaka, ili ona koja je postigla najveći broj
pogodaka nakon isteka regularnog vremena, je pobjednik.

6

Redoslijed kategorija za svaki susret je određuje sudac s kapetanima na borilištu, prije početka
susreta: Sudac će "bacati novčić" a kapetan dobitnik će izabrati prvu kategoriju u poretku. Kapetan
gubitnik će izabrati drugu kategoriju.

7

Natjecanje se sastoji od kola po grupama od 3 ili 4 ekipe, u kojem sudjeluju sve ekipe, i direktne
eliminacije za najviše 16 ekipa; ostale ekipe će biti razvrstane prema mjestu osvojenom nakon kola
po grupama.

8

Ako ima manje od 6 ekipa, svi se bore u jednoj grupi; bore se za 3. i 4. mjesto, nakon čega slijedi
susret za prvo mjesto između ekipa koje su osvojile 1. i 2. mjesto u grupi.
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c)

D. OLIMPIJSKE IGRE

w
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o.104
------------------

Poglavlje 2

w

VIDEO SUĐENJE

Video Suđenje

w

o.105

Video suđenje je obvezno za sva tri oružja na Grand Prix, pojedinačnim i ekipnim natjecanjima
Svjetskog kupa, Svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama, Zonskim prvenstvima i
kvalifikacijskim natjecanjima za Olimpijske igre. Opcionalno (na volju) je na Svjetskom prvenstvu
veterana.

1

Za pojedinačna natjecanja Svjetskog kupa, Grand Prix natjecanja, Zonska prvenstva i
kvalifikacijska natjecanja za Olimpijske igre, video suđenje je obvezno i mora se koristiti čim
raspored omogući natjecanje na samo 4 borilišta, a u svakom slučaju, iz tablice 64.

2

Za ekipna natjecanja Svjetskog kupa, video suđenje je obavezno čim raspored omogući da se
natjecanje provede na samo 4 borilišta, uključujući susret za 3. mjesto, ali isključujući druge.
rangirane susrete.

30

3 Za pojedinačna i ekipna natjecanja Seniorskog Svjetskog prvenstva, video suđenje je obvezno
čim raspored omogući da se natjecanje provede na najviše 8 borilišta, sva opremljena za
video suđenje.
4 Za pojedinačna natjecanja Svjetskog prvenstva za juniore i kadete, video suđenje je obvezno čim
raspored omogući da se natjecanje provede na najviše 8 borilišta, sva opremljena za video
suđenje.
5 Za ekipna natjecanja u konvencionalnim oružjima, video suđenje je obavezno iz tablice od 16. U
maču, video suđenje je obvezno iz tablice od 8.
6 Za pojedinačna i ekipna natjecanja na Olimpijskim igrama, video suđenje je obavezno za sva tri
oružja, u svim fazama natjecanja.
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Poglavlje 3
ANTI-DOPING
Anti-doping testiranje
o.106

Na svim službenim natjecanjima FIE, mora biti provedena antidoping kontrola u skladu s
pravilima iz članka o.107 i Antidoping pravilima FIE. Kontrola može započeti na početku
natjecanja i primijeniti se na natjecatelje koji su završili natjecanje .

o.107

Doping je zabranjen od FIE. Svako kršenje ovog pravila će izazvati disciplinske mjere.

2

Doping se definira kao pojava jedne ili više kršenja antidopinških pravila navedenih u člancima
2.1. do 2.8. FIE Anti-doping pravila.

3

FIE se obvezala na WADA Anti-doping kod. FIE Anti-Doping pravila temelje se na WADA-inim
modelima najbolje prakse i usvajaju u cijelosti "obvezne klauzule" navedenog dokumenta. FIE
također u cijelosti prihvaća WADA dokument "Zabranjene kategorije tvari i zabranjene metode".

4

FIE zadržava pravo provođenja doping kontrole tijekom natjecanja - tj. na bilo kojem natjecanju
organiziranom pod svojom kontrolom - kao i izvan natjecanja.

5

Sportaši koji sudjeluju na natjecanjima FIE obvezuju se da će poštivati Pravila o dopingu FIE, da
ne koriste niti zabranjene tvari niti zabranjene metode i da pristaju podvrći se bilo kakvoj
antidoping kontroli, na ili izvan natjecanja;

w
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w

Sve pojedinosti o doping kontroli na službenim natjecanjima FIE, kao i izvan natjecanja, nalaze
se u člancima Anti-doping pravila FIE.

w

6

sz
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7

Kazne i posljedice kazni koje proizlaze iz kršenja Anti doping pravila su navedene u Anti-doping
pravilima FIE.

8

Natjecatelji za koje se utvrdi da su prekršili ova Anti doping pravila bit će podložni postupcima
predviđenim u Anti doping pravilima. Objavljivanje rezultata testiranja i odluke koje se odnose na
primjenu kazni objavit će Središnji ured FIE, koji ima isključivo pravo o tome obavijestiti sve
saveze.

9

Povrede i kazne Anti doping pravila ,u bilo kojoj od zemalja članica FIE, bit će uzeta u obzir i
kazne ("sankcije") primjenjivat će sve zemlje članice FIE.

10 Izmjena Anti-doping pravila FIE je u nadležnosti Izvršnog odbora.

31

DIO D: POSTUPCI POSLIJE NATJECANJA
Poglavlje 1
RANGIRANJE
FIE pojedinačno rangiranje

o.108
1 Principi
a) Službena seniorska rang lista FIE uzima u obzir pet najboljih rezultata s natjecanja Svjetskog
kupa, "Grad Prix" ili Satelitskih natjecanja, na kojima je natjecatelj sudjelovao, bez obzira na
kontinent, kao i Svjetska prvenstva ili Olimpijske igre i Prvenstva zona.

g.
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b) Službena juniorska rang lista FIE uzima u obzir šest najbolje rezultata s natjecanja Svjetskog
kupa u kojima je natjecatelj sudjelovao, bez obzira na kontinent, kao i Svjetska prvenstva i
Prvenstva zona.
c) Obje rang liste (juniorska i seniorska) moraju stalno biti u skladu s posljednjim rezultatima.
Prvo Grad Pri natjecanje u godini u tijeku poništava prvo
godine i tako dalje za preostala Grad Pri natjecanja.

Grad Pri natjecanje iz prethodne

sz
a

Prvo natjecanje Svjetskog kupa (pojedinačno i ekipno) godine u tijeku poništava prvo natjecanje
Svjetskog kupa (pojedinačno i ekipno) iz prethodne godine i tako dalje za preostala natjecanja
Svjetskog kupa u sezoni.
Prvo Satelitsko natjecanje godine u tijeku poništava prvo satelitsko natjecanje prethodne godine i
tako dalje za druga satelitska natjecanja.
Bodovi dobiveni na natjecanju poništavaju bodove dobivene na istom natjecanju u prošloj sezoni.
Ako se u sezoni koja je u tijeku natjecanje ne održi, bodovi dobiveni na istom natjecanju u
prošloj sezoni brišu se na godišnjicu natjecanja.

w
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d) U slučaju istog broja bodova rangiranje se vrši u ovisnosti o broju osvojenih prvih mjesta,
drugih mjesta itd.
Ako je izjednačenost potpuna, natjecatelji zauzimaju isto mjesto na rang listi.
e) Poslije svakog natjecanja koje se uzima u obzir za rangiranje, rang lista se automatski
ažurira poslije potvrde rezultata od strane FIE.

w

w

f) Osim u slučaju primjene posebnih pravila, službeni ažurirani poredak FIE je odlučujući za sva
rangiranja, poredak, izuzetke itd.
2 Bodovi

a) Poredak se temelji na sljedećem sustavu bodova:
1. mjesto
32 boda
2. mjesto
26 boda
3.mjesto X aequo 20 boda
5.–8. mjesto
14 boda
9.–16. mjesto
8 boda
17.–32. mjesto
4 boda
33.–64. mjesto
2 boda
65.–96. mjesto
1 bod
97.-128. mjesto
0.5 bod
129th-256.mjesto
0.25bod
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b) Bodovi osvojeni na pojedinačnim natjecanjima Svjetskog kupa kategorije A množe se s
koeficijentom 1.
c) Bodovi osvojeni na FIE Grand Prix natjecanju i Prvenstvu zona, množe se s koeficijentom 1,5.
d) Bodovi osvojeni na pojedinačnim natjecanjima seniorskih Svjetskih prvenstava i juniorskih
Svjetskih prvenstava množe se s koeficijentom 2.5.
e) Bodovi osvojeni na pojedinačnim natjecanjima Olimpijskih Igara množe se s koeficijentom 3.0.
Četvrto (4.) mjesto na Olimpijskim igrama donosi 54 boda.
f) Bodove mogu osvojiti samo natjecatelji koji su stvarno učestvovali na tablici direktne eliminacije.
3 Proglašenje pobjednika

g.
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Pobjednik (prvo rangirani natjecatelj ) na svakoj službenoj seniorskoj rang listi FIE biti će
proglašen po završetku seniorskih Svjetskih prvenstava ili Olimpijskih igara.
Pobjednik (prvo rangirani natjecatelj ) na svakoj službenoj juniorskoj rang listi biti će proglašen
po završetku Svjetskih juniorskih prvenstava.

o.109
1

FIE ekipno rangiranje

sz
a

Principi
a) Službena seniorska ekipna rang lista FIE uzima u obzir 4 najbolja rezultata neke ekipe na
natjecanjima Svjetskog kupa seniora, bez obzira na kontinent, plus Svjetskim prvenstvima ili
Olimpijskih igrama i Prvenstvima zona.

w
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Službena juniorska rang lista za ekipe FIE uzima u obzir 4 najbolja rezultata neke ekipe na
natjecanjima Svjetskog kupa juniora, bez obzira na kontinent, plus Svjetskim prvenstvima juniora
za ekipe i juniorskim Prvenstvima zona za ekipe.
b) Ekipna službena rang lista FIE se permanentno ažurira: natjecanje koje se održava u godini u
tijeku poništava odgovarajuće natjecanja iz prethodne godine i bodovi dobiveni na natjecanju
poništavaju bodove dobivene na istom natjecanju u prethodnoj godini. Ako se u sezoni u tijeku
natjecanje ne održi, bodovi dobiveni na istom natjecanju u prošloj sezoni brišu se na godišnjicu
natjecanja
bodova, vrijede ista pravila kao i za pojedinačno

w

c) U slučaju da više ekipa ima isti broj
rangiranje (o.108).

w

d) Osim u slučaju postojanja posebnih pravila, službena ažurirana rang lista FIE za ekipe je
odlučujući faktor za sva rangiranja, poredak itd.
2 Bodovi za ekipe
a) Poredak se temelji na sljedećem sustavu bodova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mjesto 64 boda
mjesto 52 boda
mjesto 40 boda
mjesto 36 boda
mjesto 32 boda
mjesto 30 boda
mjesto 28 boda
mjesto 26 boda
mjesto 25 boda

10. mjesto
11. mjesto
12. mjesto
13. mjesto
14. mjesto
15. mjesto
16. mjesto
17.–32. mj.
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24 boda
23 boda
22 boda
21 boda
20 boda
19 boda
18 boda
8 boda

b) Za ekipno Prvenstvo svijeta bodovi iz tablice množe se s 2.
c) Bodovi osvojeni na ekipnim Prvenstvima zona množe se s 1.
3 Proglašenje pobjednika
Pobjednik (ekipa prva po poretku) na svakoj službenoj juniorskoj i seniorskoj ekipnoj rang listi
FIE biti će proglašen po završetku seniorskih Svjetskih prvenstava ili Olimpijskih igara.

Poglavlje 2

o.110
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GRAND PRIX NACIJA

Zlatna medalja FIE-a, Grand Prix Nacija, dodjeljuje se svake godine Federaciji (savezu) s najboljim
rezultatima na juniorskim i seniorskim Svjetskim prvenstvima, prema tablici u nastavku. Uzimaju se
u obzir ukupni bodovi postignuti za sva pojedinačna natjecanja i za sve ekipna natjecanja.

32 boda
26 boda
20 boda
18 boda
16 boda
14 boda
12 boda
10 boda
8 boda
4 boda
2 boda

w

w

w
.m

Ekipna Prvenstva:
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
4. mjesto
5. mjesto
6. mjesto
7. mjesto
8. mjesto
9. do 16. mjesta
17.do 32. mjesta
33. do 64. mjesta

boda
boda
boda
boda
boda
boda
boda

sz
a

Pojedinačna prvenstva:
1. mjesto
32
2. mjesto
26
3. jednako
20
5. do 8. mjesta
14
9. do 16. mjesta
8
17.do 32. mjesta
4
33. do 64. mjesta
2

Kada postoji izjednačenost za dodjelu "Grand Prix" nagrade pobjednik će biti Federacija s najviše
zlatnih medalja.
Ako su obje Federacije osvojile isti broj zlatnih medalja, nagrada pripada pobjedniku s najviše
srebrnih medalja, a ako još postoji izjednačenost pobjedniku s najviše brončanih medalja.
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DODATAK A : TABLICA ZA 64 NATJECATELJA ZA POJEDINAČNA
NATJECANJA
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DODATAK B: TABLICA DIREKTNE ELIMINACIJE ZA EKIPNA NATJECANJA 16 EKIPA

Za 9.mj.

Za

1.mj.
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1
16
9
8
5
12
13
4
3
14
11
6
7
10
15
2

Za 3.mj.

w

w

Mj. 13.-16.

w
.m

sz
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Za 11.mj.
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Mj. 5.-8.

ABECEDNI SADRŽAJ
.
Anti-doping: o.4, o.106, o.107
Aparat: o.4 (vidi TEHNIČKA PRAVILA i MATERIJALNA PRAVILA)
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Bodovi: vidi «Sustav bodova»
Bodovi: o.108, o.109
Bolest: o.101
Borba (zapisnik borbe): o.27, (vidi TEHNIČKA PRAVILA)
Borba (trajanje): vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Borba (kraj): vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Borba (prekid): o.71
Borba (broj): o.73; vidi također «Indeksi»
Broj pogodaka: vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Broj pogodaka: vidi «Pogodci»
Borba (redoslijed): o.69ss, o.80, o.99
Borba (za treće mjesto): o.82, o.88, o.94
Borba (odmor između): vidi «vrijeme (između borbi)»
Borba (vrijeme odvijanja): o.77
Borba odbor: vidi «Tehnički odbor»
Borilište (planša): o.4, o.17, o.87 - vidi TEHNIČKA PRAVILA, MATERIJALNA PRAVILA
Broj zemalja učesnica (minimum): o.4
Broj natjecatelja: vidi «Prijave», «Ekipa», «Kvote (natjecatelja za Svjetski kup)»

sz
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Centralna kancelarija FIE: o,11, o.12, o.22, o.107 (vidi TEHNIČKA PRAVILA t.143)
Četvrtina (tablica direktne eliminacije): o.80, o.87, o.93

w
.m

Direktna eliminacija: o.76s, o.83ss, o.89ss, o.98
Direktna eliminacija tablica: vidi «Tablica (direktna eliminacija)»
Dobitnici nagrada: o.108
Dodatna minuta: vidi «Izjednačenost (rezultat po isteku vremena)»
Doping: o.4, o.106s
Droge: vidi «Anti-doping»
Dužnosti suca: vidi «Sudac»

w

w

Ekipa: o.41, o.97ss, o.109
Ekipa (kapetan): o.99
Ekipa (rangiranje): o.98, o.101
Ekipa (zamjena natjecatelja): o.99

Faza:o.85ss
FIE Nadzornik: o.22s
Finale (natjecanja): o.4, o.81 – vidi TEHNIČKA PRAVILA
Grand Prix (natjecanja):o.22s, o.26, o.40, o.61, o.62, o.83ss
Grand Prix (nacije): o.110
Grupa: o.4, o.35, o.38, o.67ss, o.75, o.82, o.86
Imenovanje Tehničkog odbora vidi «Tehnički odbor»
Imenovanje sudaca: vidi «Suci (Imenovanje)»
Indeksi: o.73, o.86, o.93, o.98
Internet stranica, FIE: o.56, o.61, o.85
Isključivanje (natjecatelj): o.99
Istek vremena: vidi «Izjednačenost (rezultat po isteku vremena)», «Kraj borbe», «Vrijeme (borbe)»
37

Izjednačenost (indeksa): o.73, o.85ss
Izjednačenost (pogodaka):o.108s
Izjednačenost (jednaki rezultat): vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Izjednačenost (rangiranje/indikatori): o.73, o.85ss
Izjednačenost (rang lista): o.85
Izjednačenost (treće mjesto): vidi «Treće (mjesto)»
Izjednačenost (svjetska rang lista): o.108
Izjednačenost (rezultat po isteku vremena): vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Izuzetci: vidi «Poredak»
Izvršni Odbor: o.13s, o.16, o.22s, o.24, o.23s o.54,
Juniorsko Svjetsko prvenstvo: vidi «Svjetska prvenstva»
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Kadeti: o.38, o.37,o.58
Kandidatura, prvenstva/natjecanja: o.48
Kategorija A (natjecanja): vidi «Svjetski kup»
-pojedinačno: o.66ss
-ekipno: o.97ss
Kazna: o.25, o.31, o.61, o.87
Kazne, (globe) (financijske):, o.25, o.31, o.61, o.85, o.87
Kolo (grupe): vidi «Grupa»
Kolo (tablica direktne eliminacije)
Kontinentalna zona: o.42, o.52, o.97ss
Kontrola (doping): vidi «testiranje (anti-doping)»

sz
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Kontrola od FIE: o.12, o.48, o.54
Kraj borbe: o.99 (vidi TEHNIČKA PRAVILA, t,38, t.40, t.41, t.42)
Kriterij za Svjetski Kup: vidi «Svjetski Kup»
Kvalifikacija natjecatelja: o.66, o.72s, o.82, o.86, o.93

Kvote (natjecatelja za natjecanja Svjetskog kupa): o.62
Licenca: o.2

w
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Liječnik: o.4, vidi TEHNIČKA PRAVILA

Medicinski delegat: o.48, o.99
Međunarodni dužnosnici: o.48, o.49, o.50
Mjesto natjecatelja u grupama: vidi «Redoslijed borbi», «Grupa»
Mjerač vremena: o.27

w

w

Nacionalnost natjecatelja: o.68, o.70, o.76
Nadzornik: o.22, o.23
Nadzornik aparata: o.27
Natjecanje formula: o.66ss, o.97ss
Natjecanja: o.1ss
Natjecatelji (obveze ): vidi «Obveze»
Nesreća: o.99 (vidi TEHNIČKA PRAVILA)
Neutralnost: vidi «Suci»
Nivo natjecanja: vidi «Svjetski kup»
Nivo sudaca: o.4, o.25

Objava
-promjena člana ekipe: o.99
-broj natjecatelja u finalu: o.81
-broj eliminiranih u grupama: o.72
Odlučujuću pogodak: vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Objava (odluka Tehničkog odbora): o.15, o.27
Objava (grupe, direktna eliminacija, rezultati):o.20, o.27, o.35, o.77
-prvo kola grupe: o.35 (vidi TEHNIČKA PRAVILA)
-rezultat: o.27
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Objava (grupa, direktna eliminacija): o.35, o.77
Obveza (potvrda učešća): o.56s, o.85, o.87
Obveze (organizatora): o.4, o.10, o.24, o.27ss, o.54, o.106
Obveze (Tehničkog odbora): o.15ss
Odlučujuću pogodak: vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Odmor: o.71, o.78, o.80 vidi «Vrijeme (između borbi)»; vidi također TEHNIČKA PRAVILA, t.39
Oglasna ploča: o.15
Okolnosti izvan kontrole:o.56, o.87, o.99
Olimpijske igre:, o.11, o.16, o.43, o.97ss, o.108ss
Oprema (kontrola): o.28, o.34, o.54
Oprema (organizacija): o.10
Organizacija natjecanja: o.10ss, o.17
Otvorenost Svjetskog prvenstva: vidi «Svjetska prvenstva»
Organizacioni odbor: o.10, o.13, o.46, o.56
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Pano (imena natjecatelja): o.4
Perioda (borba direktne eliminacije): o.78, vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.39
Pogodak obostrani: vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38
Pogodci (odlučujući): vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Pogodci (broj): o.73; vidi također TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.39, t.41
Pogodci (primljeni): vidi «Indeksi»
Pogodci (dani): vidi «Indeksi»
Pojedinačno: vidi «Natjecanja(pojedinačna)»
Pomoćno osoblje: o.27
Poredak: vidi «Indeksi»
-poslije grupa: o.73, o.76, o.86
-FIE: o.68, o.85s, o.108s
-pojedinačnog Svjetskog prvenstva: o.108
-ekipnog Svjetskog prvenstva: o.109
-općenito: o.79, o.82, o.88, o.94
- tablica: o.73, o.76
-ekipe: o.98, o.101
Poredak: o.38, o.73, o.85ss
Potvrda učestvovanja: o.85

w

w

Povlačenje: o.61, o.74, o.79, o.99
Povreda: o.61, o.99, o.101 vidi TEHNIČKA PRAVILA)
Poziv (borbe): o.80
Poziv (natjecatelji — početni): vidi TEHNIČKA PRAVILA
Prekid borbe: o.71
Prijave:o.41, o.46ss, o.51, o.55ss, o.57, o.58s, o.62, o.63, o.64, o.85, o.87
Prijave obrazac: o.55ss
Problem: o.20
Program natjecanja: o.32, o.36, o.37, o.39, o.43
Promatrač (FIE): vidi Nadzornik
Promjena (redoslijeda borbi): vidi «Borba (redoslijed)»
Protest: vidi «Žalbe»
Rangiranje: o.108
Rangiranje, ekipa: o.98, o.102, o.109
Raspored vremena: o.20, o.35ss, o.77
Redoslijed borbi: o.69ss, o.80, o.99
Regionalne igre: o.44, o.54
Rezerva: o.61, o.97, o.99
Rezultat: vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Rezultat (zapisnik):o.17, o.27, vidi također TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41
Rokovi (provjera opreme / objava prve runde): o.35
Rokovi (slanje poziva/predprograma): o.46s, o.51
Rokovi (prijave): o.55ss
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Sablja: o.36s
Sastav: vidi «Ekipa», «Grupa»
Sat: o.78
Satelit: o.61, o.108
SEMI (odbor): o.4, o.48, o.54
Seniorsko Svjetsko prvenstvo: vidi «Svjetsko prvenstvo»
Serviser (električne opreme): o.27
Službena natjecanja FIE: vidi «Svjetski kup», «Svjetsko prvenstvo», «Olimpijske igre»
Službena rang list FIE: o.4, o.68, o.85, o.98, o.102, o.108s
Specijalist (osoblje): o.27
Specifikacija (‘Cahier de charges’): o.4, o.10
Starosna dob učesnika: o.29, o.30
Stručnjaci (električna oprema): o.27
Sudac: o.4, o.25, o.26, o.54, o.71s
Sudac (funkcija): o.17, o.24, o.54
Suđenje (delegati): o.20, o.22, o.67, o.70
Suđenje (Odbor): o.24, o.54
Susret: o.33,o.97, o.99
Svjetsko prvenstvo:o.16, o.18, o.20, o.24, o.31, o.36, o.37, 0.39, o.47s, o.50, o.55s, o.63, o.75, o.103,
o.108, o.109
Svjetsko prvenstvo (formula, pojedinačna natjecanja): o.83ss
Štafeta: o.99; vidi također TEHNIČKA PRAVILA, t.41
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Tablica (direktne eliminacije): o.17, o.66, o.76ss, o.86ss, o.98, o.102
Tablica (vrijeme izrade): o.102
Tehnički odbor: o.14, o.15ss, o.38,o.48, o.54, o.72,
Testiranje (anti-doping): o.4, o.106, o.107
Treće (mjesto): o.82, o.88, o.94, o.98

Učesnici: vidi «Prijave», «Kvote (natjecatelja na natjecanjima Svjetskog kupa)»
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‘Viša sila’: o.56, o.87, o.99
Vrijeme (između borbi): o.71, o.78, o.80; vidi također TEHNIČKA PRAVILA, t.39
Vrijeme (maksimalno sudjelovanje za natjecatelja): o.33
Vrijeme (borbe): vidi TEHNIČKA PRAVILA, t.38, t.40, t.41

w

Zamjena natjecatelja:,o.56, o.97, o.99
Zamjena člana ekipe: o.99
Zapisničar (za finale): o.27
Zapisničari: o.27 – vidi također TEHNIČKA PRAVILA t.47

w

Žalba (protiv odluke): o.22 (vidi TEHNIČKA PRAVILA)
Ždrijebanje (pojedinačno u slučaju izjednačenog indeksa): o.68, o.73, o.85ss
Ždrijebanje (redoslijed grupa/susret): o.68, o.99
Ždrijebanje (za odluku o pobjedniku u slučaju izjednačenog rezultata): ): vidi TEHNIČKA PRAVILA,
t.38, t.40, t.41
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