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Reglen omkring - Uvilje mod at kæmpe 
På engelsk: Unwillingness to Fight (U2F). Forkortelsen på engelsk bliver brugt i dokumentet, som 

forkortelse for Uvilje mod at kæmpe. Det er en FIE regel, som også er gældende i dansk fægtning. 

Generelt: 
Der er tre forskellige P-kort: P-Gul, P-Rød og P-Sort 

• P-Gul er en advarsel 

• P-Rød er straf point til modstanderen 

• P-Sort er straffende, se konsekvensen længere nede. Der er ikke nogen suspension for P-Sorte kort 

• P-kort som er uddelt hører ikke sammen med almindelige kort uden P 

• Ved U2F er det dommeren som skal sige ”Halt” 

• Det ene minut (som skal være meget præcist) skal genstartes efter hvert touché, selv ved siden af 

gyldigt træffefelt, ved annulleret touché og hvert strafpoint 

• Ved et ekstra kampminut gælder U2F ikke, da prioritet vil afgøre kampen, hvis der ikke scores point 

• Ved DE/hold kampe går man ikke videre til næste kamp/runde efter at U2F/P-kort er givet. Kampen 

fortsætter. 

Individuel fægtning: 
• I individuel konkurrence uddeles P-kort til hver fægter separat, startende med P-Gul 

• I individuel fortsætter perioden efter et P-Gul eller P-Rød 

• P-Sort er straffende, konsekvensen er at kampen tabes. 

• Hvis begge fægtere modtager P-Sort på samme tid og antallet af point er lige, vil fægteren med den 

oprindelig højeste rangering på ranglisten, der benyttes til konkurrencen, vinde kampen. 

• Ingen P-kort kan gives ved 14:14 

• P-kort er kun gyldige for den aktuelle kamp. De følger ikke med til næste kamp, men nulstilles 

• Ved individuelle konkurrencer vil fægteren som tabte kampen grundet et P-Sort blive rangeret i det 

endelige resultat som have tabt kampen og vil modtage de tilsvarende point 

Hold fægtning: 
• I hold-konkurrencer gives P-Gul og P-Rød til hvert hold separat, starter med P-Gul 

• I hold fortsætter runden efter et P-Gul eller P-Rød 

• I hold-konkurrencer bliver P-Sort givet til fægteren, ikke holdet 

• P-Sort er straffende, konsekvensen kan være at hele holdkampen tabes, hvis reserven ikke kan skiftes 

ind. Runden fortsætte efter udskiftning af reserve som følge af P-Sort 

• I hold kampe vil fægteren som får P-Sort blive udskiftet med reserven, hvis der er en og hvis 

udskiftningen ikke allerede er sket grundet taktik eller skade 

• Hvis P-Sort er givet til begge hold på samme tid og ingen af holdene kan udskifte reserve og antallet af 

point er lige, vil holdet med den højeste placering på den rangliste der benyttes ved konkurrencen, 

vinde kampen 

• Hvis P-Sort bliver givet til begge hold samtidig og ingen kan udskifte reserve og antallet af point ikke er 

lige, vinder holdet med flest point 

• Efter udskiftning af reserve efter P-Sort, vil endnu en U2F give endnu et P-Sort til holdet som så vil tabe 

kampen 

• Ingen P-kort kan gives ved 44:44 

• P-kort er kun gyldige for kampen. De følger ikke med til næste kamp/modstander, men nulstilles  

• Ved hold konkurrencer vil holdet som tabte kampen grundet et P-Sort blive rangeret i det endelige 

resultat som have tabt kampen og vil modtage de tilsvarende point 


