
nem hivatalos fordítás!

t.170

Vétség Cikk

0.1
Név és nemzetiség hiánya a háton, nemzeti ruházat

vagy logó hiánya
t.74

0.2
Nem szabványos lamé cseréje után hiányzik a név és a 

nemzetiség jelzés a háton
t.75

0.3

A versenybíró első felszólításakor, nincs jelen a versenyző a

csoportmérkőzés/csapatmérkőzés/egyenes kieséses mérkőzés

meghirdetett időpontja előtt 10 perccel

t.118

0.4
A versenybíró felszólításakor, nincs jelen a versenyző a páston

vívásra készen három, egypercenként elhangzó szólítás ellenére
t.119 1. alkalom 2. alkalom

3. alkalom

kizárás

0.5

A küzdelem megtagadása: büntetések kiróvása a különleges P-

kártyák bemutatásával történik, amely nem adódik össze más 

kiszabott büntetéssel.

t.124
1. alkalom

Passzív sárga

2. alkalom

Passzív piros

3. alkalom

P-fekete lap

1. vétség 2. vétség 3. vétség

1.1 A versenyző a pástot engedély nélkül elhagyja t.23.6

1.2  'Corps á corps': testi érintkezés a találat elkerülése érdekében* t.25.2

1.3 A versenyző az ellenfélnek hátat fordít* t.27.2

1.4 Érvényes találati felület fedése / érvénytelennel helyettesítése*
t.29.2, t.30.1, 

t.79

1.5 Elektromos felszerelés megfogása, birtokba vétele* t.29.3

1.6 Kilépés az oldalvonalon a találat elkerülése érdekében* t.35.3

1.7 Küzdelem megszakítása valós ok nélkül t.43.2

1.8
Nem szabályos ruházat/ felszerelés. A penge görbülete 

meghaladja a megengedettet. Tartalék fegyver/vezeték hiánya
 t.71, t.72, t.73.1.a, t117

1.9 Fegyver kiegyenesítés a páston
t.76.2, t.90.2

t.96.5

1.10
Tőrben párbajtőrben a pengék hegyének fémpástra helyezése, 

fémpáston húzása
t.76.2, t.90.2

1.12
Kardban a kosárral elért találat*, lábak vagy lábfej 

keresztezésével történő előre haladó mozgás*
t.96.3, t.101.5

1.13 Engedetlenség a versenybírónak t.108, t.112

1.14 Szabálytalan hajviselet t.115.2

1.15
Lökés, rendellenes vívás*; Fejvéd "Állj" előtti levétele,

öltözés vagy vetkőzés a páston
t.116, t.121.2

t.125, t.126

1.16
Rendellenes helyváltoztatás*; erőszakos vagy esés közben és után 

bevitt találat*
t.121.2

1.17 Indokolatlan reklamálás, egy bírói döntés kétségbe vonása
t.172, t.173 

t.174

1.18
A pástnak elkerített részére versenybírói 

engedély nélküli belépés +
t.132.2

1. vétség 2. vétség 3. vétség

2.1 Fegyvertelen kéz használata* t.29.2, t.30

2.2
Szünet kérése sérülésre hivatkozással, ha az orvos megállapítja

hogy az indokolatlan
t.45.3

2.3 Hitelesítő jel hiánya* t.73.1a

2.5 Szándékosan az ellenfélen kívüli találat* t.55.3

2.6
Veszélyes, erőszakos vagy bosszúálló akció, ütés, kosárral vagy 

kézzel*
t.121.2, t.147 

t.149.1
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A táblázat célja a megfelelő összefoglalás: nem helyettesíti a vonatkozó rendelkezések

szövegét, amelyek kétség esetén irányadóak
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Büntetés

Kizárás a versenyből
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2. vétség

3.1
A vívó rendzavaró magatartása a páston. Kirívó esetben azonnal

feketelappal is büntethető (t.168)

t.108.2, t.109, 

t.110

t.137.2

3.2 Tisztességtelen vívás* t.121

3.3 Reklámszabályzat elleni vétség reklámkódex

3.4

 Bármely, nem a páston tartózkodó személy rendzavarása. A 

legkomolyabb esetekben a versenybíró azonnali feketelapot 

róhat ki. (t.168)

t.109, t.110, 

t.111

t.132.2, t.133

t.137.3/4, 

t.168

3.5
A FIE előírásoknak megfelelő felszerelés vagy ruházat igénybe-

vétele nélküli bemelegítés illetve edzés
t.20.1

3.6 Sportszerűtlen magatartás t.121

4.1
Olyan elektromos felszerelés a vívónál, mely lehetővé teszi a 

kívüről történő kommunikációt asszó közben
t.64, t.68,

t.73.1.g

4.2 Csaló felszerelés, áthelyezett vagy leutánzott hitelesítő jel t.73.1.c-d-e

4.3

A találatjelző gép jelzését akaratlagosan befolyásolni, vagy

 előidézni képes módosított felszerelés, mellyel elérhető a találat 

jelzése vagy a találatjelző berendezés működésképtelensége

t.73.1,f, 

m5.5.d

4.4
Megfelelően benevezett ellenféllel való megmérkőzés 

megtagadása (egyéni vagy csapat)
t.113

4.5 Sportszellem elleni vétség
t.121.2, t.122

t.123, t.149

4.6
Az ellenfél, a versenybíró vagy a közönség üdvözlésének 

megtagadása az asszó előtt vagy az utolsó találat után
t.122

4.7 Haszonszerzés az összejátszásból, az ellenfélnek kedvezés t.128, t.149.1

4.8 Szándékos brutalitás t.149.1

4.9 Doppingolás o.107

* A vétkes vívó által adott találat megsemmisítése

+

SÁRGA LAP

PIROS LAP

FEKETE LAP

Passzív lapok (t.124)

by: AEG-Team & BA

Különleges Sárga Lap a teljes csapatnak, amely a

teljes csapatmérkőzésen alatt érvényes. Ha ezalatt

csapatmérkőzés alatt egy csapattag az első csportba

tartozó vétséget követ el, a versenybíró minden 

alkalommal Piros Lappal bünteti

Figyelmeztetés, amely az asszó alatt érvényes (egy

vagy több rész). Ha a vívót bármilyen okból

korábban Piros Lappal büntették és később

az első csoportba tartozót követ el, további

Piros Lappal büntetendő

Kizárás a versenyből, felfüggesztés a bajnokságból és 

az idény következő 60 napján, akár az azt követőben.

JELMAGYARÁZAT

Büntető találat

P-Sárga: figyelmeztetés. P-Piros: büntető találat. 

P-Fekete: lehetséges mérkőzés vesztés. 

Mind az egyéni, mind a csapatversenyben a vívók és 

azok a csapatok, akik elveszítették az 

asszót/csapatmérkőzést a P-fekete kártya odaítélése 

után, a verseny végeredményében az 

asszóban/csapatmérkőzésen vesztesnek minősülnek. 

Megkapják a megfelelő pontokat.

PIROS

FEKETE

SÁRGA

HARMADIK CSOPORT

FEKETE

1. vétségNEGYEDIK CSOPORT

1. vétség


