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 Fejl 1.fejl 2. fejl 3.fejl 
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Forlade pist uden tilladelse 

Simpel corps a corps (fleuret og sabel)* 

Bevidst corps á corps for at undgå at blive ramt* 

Vende ryg/nakke mod modstander* 

Brug af ikke-våbenførende hånd* 

Holde eller røre ved det elektriske udstyr* 

Dække gyldigt træffelt* 

Overskride sidelinie for at undgå at blive ramt 

Afbrydelse af kamp uden gyldig grund 

Rette klinge på metalpiste 

Fejl på fægteudstyr eller elektrisk udstyr, reservevåben/kropsledning mangler 

På kårde eller fleuret: bøje eller slæbe våbenspids på metalpiste 

Skabe kontakt mellem våben og elvest* 

På sabel: slag med skål*, krydse ben eller fødder i en fremadrettet bevægelse 

Nægte at adlyde dommer 

Skubbe modstander, uorganiseret fægtning, irregulære bevægelser på pisten, 

stød udført voldeligt eller mens fægter falder* 

Uberettiget appel 
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Afbrydelse af kamp med begrundelse af påstået skade, der ikke bekræftes af 

læge 

Mangel af våbenkontrolmærker* 

Stød sat med vilje ikke på modstander 

Mangel af navn på ryg eller nationale farver på ben og arme når dette påkræves. 

Farlig, voldelig eller hævngerrig aktion, slag med greb eller skål 

 

 

   

3
.g

ru
p

p
e
 

Forfalske våbenkontrolmærker, bevidst modificering af udstyr* 

Fægter på pisten der forstyrrer ro og orden (2) 

Uloyal fægtning* 

   

 

Ikke-fægtende personer der forstyrrer ro og orden 

Gult kort 

gyldigt resten 

af konkur-

rencen (eller 2) 

Bortvis-

ning (1 

eller 2) 

 

Manglende angrebslyst    

Manglende præsentation ved piste ved opråb. 1 min mellem hvert opråb. 1. opråb 2.opråb 3.opråb 

Nægte at hilse modstander før eller efter kamp Udelukkelse (3) 

Nægte at fægte en modstander der er lovlig indskrevet i konkurrencen Diskvalificering 
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Bevidst snyd med udstyr 

Fægter udstyret med elektronisk kommunikationsudstyr under kamp 

Usportslig optræden 

Bevidst brutalitet* 

Profit af  underhåndsaftale, favorisering af modstander 

Doping 

 

 

Gult kort: Advarsel gældende for kampen 

Rødt kort: Strafstød til modstanderen 

Sort kort: udelukkelse fra konkurrencen og de følgende to måneders konkurrencer  

 

* Annullering af stød sat af den fejlende fægter. 

(1) udvisning fra konkurrencested (2) I alvorlige tilfælde kan dommer vælge at udvise uden advarsel (3) udelukkelse fra 

resten af konkurrencen og for de to følgende stævner på pågældende våben. 

 

Ovenstående skema er ufuldstændigt i forhold til FIE’s officielle reglesæt.  Fejl og sanktioner der kun anvendes til FIE-

stævner er udeladt. 


