0.3 Inte närvarande vid upprop, 10 min före poulens el. direkteliminerings indikerade starttid

Uteslutning

0.4 Inte närvarande på vid domarens upprop under tävlingen;
tre upprop med en minuts intervall
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1.1 Lämna pisten utan tillåtelse
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Uteslutning

1.2 Corps à corps / Bousculade för att undvika stöt
1.3 Vända ryggen mot motståndaren
1.5 Beröra eller dra i elektriska materielen
1.6 Flykt över pistens sidolinje för att undvika en stöt
1.7 Avbrytande av striden utan giltig orsak
1.8 Oreglementsenlig/trasig materiel eller klädsel, avsaknad
av reglementsenligt reservvapen, eller kroppsledning, för stor böjning på klingan
1.9 Placera vapnet på den jordade pisten för att räta den
1.10 Stöta eller släpa klingan mot den jordade pisten
1.13 Vägran att lyda (domaren)
1.14 Oreglementsenlig håruppsättning
1.15 Knuffar (Bousculade), okontrollerad fäktning,
Lyftande av mask före domaren ropar ”Halt”, klä på eller klä av sig på pisten
1.16 Onormala rörelser, brutalt utdelade stötar och stötar utdelade under eller efter fall
1.17 Oberättigad protest
1.18 Träda in i pistområdet utan domarens tillstånd
2.1 Användande av obeväpnad arm/hand
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2.2 Begäran om ett avbrott under förevändning av skada eller kramp, som inte accepteras
2.5 Avsiktlig stöt annat mot än motståndaren
2.6 Våldsam, farlig eller hämndlysten handling
3.1 Fäktare som stör ordningen på pisten
3.2 Illojal fäktning
3.4 Varje person utanför pisten som stör ordningen
3.6 Icke sportsmannamässigt beteende
4.1 Fäktare utrustad med kommunikationsutrustning som tillåter någon
kan kommunicera med honom under striden
4.2 Förfalskning av kontrollmärke eller avsiktlig otillåten ändring av materiel
4.3 Konstaterat fusk med materiel
4.4 Vägran att möta en annan fäktare som är reglementsenligt anmäld
4.5 Brott mot sportsmannaandan
4.6 Vägran att hälsa sin motståndare, domaren eller publiken
före matchen eller efter sista stöten
4.7 Favorisering av motståndaren eller dra nytta av otillåtet avtal
4.8 Avsiktlig brutalitet
4.9 Dopning
Gult Kort = Varning (gäller för matchen, en eller flera perioder). Om en fäktare begår en förseelse i den första
gruppen efter att ha blivit bestraffad med ett Gul Kort, oavsett orsak, får han ett Rött Kort.
Röt Kort = Straffstöt.
Svart Kort = Uteslutning från tävlingen
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