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Wat is een treffer: 

Een treffer is het raken van de tegenstander met de snijkant of de punt van het wapen, waarbij er 

een slag, steek of snij beweging gemaakt wordt. Treffers met het plat worden niet geteld. Een schnitt 

moet daarbij ook de armen van de tegenstander verplaatsen. Alleen treffers die door juryleden 

worden aangezien als treffer krijgen een punt.  Ieder gevecht wordt geleid door een scheidsrechter, 

vier juryleden scoren de punten. 
 

Puntentelling: 

Er zal worden gewerkt met een gewogen puntentelling. De volgende treffers zijn punten waard: 

 

 

 

 

 

 

 

Een gewonnen wedstrijd geeft 9 MP (match points), een gelijkspel 6 MP en een verloren partij 3 MP. 
 

Daarbij geldt tevens: 

1) Bij meerdere treffers van dezelfde vechter, telt de treffer met de hoogste waarde. 

2) Iedere andere dubbele-treffer geeft een score van -1 op je Match Points (2, 4, 6, etc.) 

3) Een succesvolle naslag geeft punten aftrek op de oorspronkelijke treffer, minimum tot 0 

4) Maximaal 2 eenhandige acties, ongeacht of deze succesvol uitgevoerd worden. 

5) Vingers zijn geen trefvlak, gericht naar de vingers slaan resulteert in een waarschuwing. 

 

Pommelstoten naar het masker leveren geen punten op, maar kunnen wel gebruikt worden om een 

actie in te leiden. Pommelstoten mogen alleen naar de voorzijde van het masker gemaakt worden. 
 

Niet toegestaan: 

1) Het aan- of inzetten van klemmen en/of breuken. 

2) Het stoten en/of trappen. 

3) Slaan met de pareerstang, mortslagen. 

4) Slaan of steken of het aanzetten daarvan, naar een tegenstander die op de grond ligt. 

5) Pommelstoten naar ieder ander deel dan de voorkant van het masker. 

 

De volgende trefvlakken zijn niet toegestaan: 

 Nek en/of achterhoofd 

 Ruggengraat 

 Kruis 

 Handen 

 Alles onder de knie  

 Voeten

 

Duur van het gevecht: 
Een gevecht bestaat uit één ronde van drie minuten. Geen pauze en de tijd loopt door gedurende de 

puntentelling. Er geldt een maximaal aantal slagenwisselingen van 10 instanties. Alleen de 

scheidsrechter en de juryleden mogen een Time-Out roepen. Dit mag voor jury overleg of het 

herstellen van een stuk uitrusting van een van de vechters. Als vechter/coach kan altijd bij de jury of 

scheidsrechter aangeven dat je uitrusting defect is. Als de 3 minuten verstreken zijn, mag je de 

instantie afmaken totdat er een POINT of BREAK geroepen wordt. 

Hoofd of steek op torso 2 punten 

Ledematen en slag op torso 1 punt 

Tegenstander buiten de arena 1 punten 

Succesvolle ontwapening 2 punten 

Succesvolle worp 2 punten 

Onsuccesvolle worp, maar dominante positie 1 punt 
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Naslag en dubbele-treffer: 

De definitie van een naslag is een actie die begonnen is na het verlopen van de actie van de 

tegenstander, maar binnen één actie. Een dubbele-treffer (i.e. ‘dubbel’) is een actie die in de actie 

van de tegenstander begonnen is. Met andere woorden als de slag/steek van mijn tegenstander treft 

en ik begin daarna een slag/steek die mijn tegenstander treft, dan is er sprake van een naslag. Als 

mijn slag/steek begint terwijl mijn tegenstander mij slaat/steekt, maar nog voordat hij mij treft, dan 

is er sprake van een dubbele-treffer. Iedere tweede dubbele treffer geeft een aftrek van MP.  Of een 

actie nog binnen de één actie valt en dus als naslag gerekend wordt, is ter beoordeling van de jury en 

scheidsrechter. 

 

Een naslag geeft direct punten aftrek op de gescoorde locatie.  Voorbeelden: 

-Vechter Blauw treft hoofd (+2), Vechter Rood treft met de naslag een arm (-1). Eindscore:  +1 Blauw 

-Vechter Blauw steekt torso (+2), Vechter Rood treft met de naslag het hoofd(-2). Eindscore: 0 punten 

-Vechter Blauw treft de arm (+1), Vechter Rood treft met de naslag het hoofd (-2). Eindscore: 0 punten 

 

Vereiste bescherming: 

Voor het toernooi zal er een gearcheck plaatsvinden. Dit wordt gedaan door ervaren toernooileiding, 

scheidsrechters en hiervoor opgeleide mensen. Als vechter dien je hierbij aanwezig te zijn met de 

uitrusting die je in het toernooi gaat gebruiken. Bij voorkeur alles aangetrokken (m.u.v. masker en 

handschoenen). Als er stukken afgekeurd worden dien je deze te vervangen en je opnieuw voor 

keuring aan te dienen. Maximaal 30 minuten voor aanvang van het toernooi. Als een uitrustingsstuk 

wordt afgekeurd mag je altijd vragen om uitleg, maar er is geen discussie mogelijk. Als je niet bij de 

gearcheck aanwezig bent, je (vervangende) uitrusting wordt afgekeurd of je kan niet tijdig goede 

uitrusting laten keuren, dan kan je niet deelnemen aan het toernooi. 

 

Verplichte bescherming*: 

1) Masker met achterhoofd bescherming 

2) Kraag 

3) Borstbescherming (vest SPES/PBT of soortgelijk) 

4) Handschoenen (minimaal Red Dragon) 

5) Harde ellenboog en knie bescherming 

6) Toque 

Daarnaast raden wij het volgende aan*: 

1) Plastic borstbescherming 

2) Onderarm bescherming 

3) Scheen bescherming 

*De kwaliteit van de uitrusting en of deze voldoet aan de eisen, is geheel ter beoordeling van de gearcheck 

Wapens: 

De gebruikte wapens mogen onderling niet teveel van elkaar verschillen.  

Wapens mogen niet meer verschillen dan 5 centimeter in lengte en 200 gram in gewicht. 

Wij staan de volgende fabrikanten van wapens toe: 

 Pavel Moc,  

 Peter Regenyei,  

 Miran Kristicic,  

 Victor Berbekucz,  

 Stanislav Prosek,  

 Comfort Fencing,  

 Arms&Armour,  

 Ensifer. 
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Omgangsregels voor vechters: 

Om een toernooi soepel en bovenal veilig te laten verlopen vragen wij de vechters om de volgende 

regels en richtlijnen in acht te houden: 

1) Wees op tijd aanwezig bij de arena. Als je te laat bent kan de scheidsrechter besluiten dat je 

de partij verliest. Ook kan er een waarschuwing gegeven worden. 

2) Zorg dat je uitrusting compleet is en dat je deze aan hebt. Enige uitzondering hierop is je 

masker. 

3) Groet je tegenstander voor het gevecht. De scheidsrechter zal dit aangeven. 

4) Vecht gecontroleerd en veilig. Ongecontroleerd vechten resulteert in en waarschuwing, 

punten aftrek of diskwalificatie. 

5) Een gevecht begint op het moment dat de scheidsrechter VECHT roept en stopt als de 

scheidsrechter BREAK roept. 

6) Ga niet in discussie met de jury of de scheidsrechter. Als je het oneens bent met de uitspraak 

van de jury of scheidsrechter, dan kan je dit na het gevecht aangeven bij de wedstrijdleiding. 

7) Niet doorvechten na een BREAK. Als de scheidsrechter BREAK geroepen heeft, stopt het 

gevecht onmiddellijk. Als je hierna doorvecht resulteert dat in een waarschuwing, punten 

aftrek of diskwalificatie. 

8) Na een BREAK keer je zo snel mogelijk weer terug naar je startpositie en maak je weer 

oogcontact met je tegenstander. Tijdrekken door bijvoorbeeld langzaam terug te lopen kan 

een waarschuwing, punten aftrek of diskwalificatie opleveren.  

9) Tijdens een Time-Out wacht je op je startpositie totdat het gevecht hervat wordt.  

Het is niet toegestaan om je masker af te doen of andere uitrusting uit te trekken. 

10) Alleen de scheidsrechter en juryleden kunnen een Time-Out afroepen. 

11) Als vechter kan je altijd bij de jury of scheidsrechter aangeven dat je uitrusting defect is 

12) Aan het einde van het gevecht groet je je tegenstander en geef je elkaar een hand. 

13) Gooien met uitrusting of wapens resulteert in onmiddellijke diskwalificatie. 

14) Verlaat de arena niet voor het einde van het gevecht. 

 

Omgangsregels voor coaches: 

Om een gevecht zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal regels en richtlijnen 

voor coaches. 

1) Tijdens een gevecht mogen alleen de vechters en de scheidsrechter in de arena. 

2) Juryleden hebben 1 meter bewegingsruimte om de arena.  

3) Coaches mogen zich buiten dit gebied begeven, in een hoek van 90˚ achter de vechter. 

4) Coaches moeten tijdens het gevecht minimaal 1 knie aan de grond houden. 

5) Communicatie met de vechter mag geen overlast veroorzaken bij de jury, scheidsrechter of 

andere vechter. 

6) Coaches mogen een Protest aanvragen. Dit kan nadat de jury tot een oordeel gekomen is, 

maar moet vóór de volgende instantie begint. 

7) Alleen als een Protest is gehonoreerd mag deze in een volgende instantie nogmaals 

aangevraagd worden. 

8) Alleen tijdens een Time-Out mag de coach zich binnen het jury gebied bevinden en verbaal 

communiceren met de vechter, maar nooit in de arena. Indien dit toch gebeurt kan dit een 

waarschuwing, punten aftrek of diskwalificatie opleveren voor de vechter. 

9) Indien de veiligheid van de vechter in gevaar komt kan de coach dit bij de jury aangeven.  

Bijvoorbeeld als er een defect is van de uitrusting. Er volgt een Time Out. 
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Omgangsregels voor juryleden en scheidsrechters: 

Ook voor de juryleden en scheidsrechters (en in het verlengde daarvan ook de jurytafel en de 

wedstrijdleiding) zijn er bepaalde gedragsregels. Dit niet alleen voor een goed verloop van het 

algehele toernooi en de indruk die we daarmee afgeven aan het publiek, maar bovenal voor de 

veiligheid van zowel de vechters als het publiek. 

 

De scheidsrechter heeft de leiding over een arena, de bijbehorende jury en jurytafel. 

Vier juryleden scoren de treffers. Een treffers wordt aangegeven door POINT te roepen. 

Hierop stopt de scheidsrechter het gevecht door BREAK te roepen. Beide vechter keren terug naar 

hun startpositie in de arena. De scheidsrechter vraagt de jury om aan te geven welke vechter een 

treffer gemaakt heeft door JURY te roepen. Hierop geven alle juryleden aan wat ze gezien hebben.  

 

De scheidsrechter roept het aantal punten en de vechter, bijvoorbeeld 2 PUNTEN, ROOD. 

Hierna zal de scheidsrechter vragen of de vechters klaar staan, om vervolgens op het commando 

VECHT weer te beginnen. 

 

Indien er onduidelijkheid is, kan de scheidsrechter vragen om een juryoverleg. Alle juryleden komen 

dan samen in het midden van de mat en bespreken dan het punt. Hou dit kort, bondig en 

professioneel. Een jurylid kan aangeven bij de scheidsrechter dat hij een juryoverleg wil. Dit hoeft 

echter niet gehonoreerd te worden. 

 

De jurytafel is verantwoordelijk voor het bijhouden van de score, de overige gegevens en 

statistieken. De jurytafel houdt ook het verloop van de tijd bij. De jurytafel roept het aankomende 

gevecht af “Nu in Arena 1 in rood: vechter A tegen vechter B in blauw” en daarna ook het volgende 

gevecht “ON DECK: in rood vechter C en vechter D in blauw” 

 

De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor alles om de arena’s, crowd control, EHBO, 

wedstrijdplanning (rondes), verzamelen/berekenen van de scores en de algemene tijdsplanning. 

 

Tijdens het toernooi is het voor de vechters en de coaches nooit toegestaan om de juryleden aan te 

spreken of de tafel te benaderen. Vragen of klachten kunnen gesteld worden aan de wedstrijdleiding. 

 

Tijdens een gevecht: 

1) Alleen de scheidsrechter en de twee vechters mogen de arena betreden. 

2) Buiten de arena is een zone van 1 meter gereserveerd voor de jury. 

3) Buiten de jury zone mogen coaches en crew zich opstellen. 

4) Daarbuiten, maar minimaal 2 meter van de arena kan het publiek zich opstellen. 

5) De scheidsrechter bepaald wanneer het gevecht start en eindigt. 

6) De scheidsrechter en juryleden letten ook op of de uitrusting van de vechters nog veilig is. 

7) Alleen de scheidsrechter of bij verlengde, de juryleden mogen een Time-Out afroepen. 

Hierop gaan de vechters terug naar hun startpositie. 
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Tijdens een Time-Out: 

1) Stopt de tijdsmeting van het gevecht. 

2) Mogen de juryleden op aangeven van de scheidsrechter de arena betreden voor jury overleg. 

3) Mogen de coaches de jury zone betreden, maar niet de arena. 

4) Coaches mogen verbaal communiceren met hun vechters. 

5) Er mag tijdens een Time-Out geen uitrusting verwijderd worden, masker af, e.d. 

 

Protest-regel: 

Om ervoor te zorgen dat coaches en vechters een stem te geven als zij denken dat er iets niet of 

onvolledig gezien is. Doormiddel van het roepen van “Protest”. Het is verstandig om alleen een 

protest af te roepen als er tenminste één jurylid is die je standpunt kan verdedigen in het 

juryoverleg. 

1) Alleen coaches mogen een “Protest” aanvragen bij de scheidsrechter als de coach of vechter 

het eens is met de uitkomst van de score in de instantie. 

2) De scheidsrechter zal dan een Time-Out afroepen en naar de coach toe gaan. 

3) Nadat de coach gehoord is, zal de scheidsrechter een juryoverleg afroepen. 

4) Na het juryoverleg (als alle juryleden weer terug zijn op hun locatie) zal de scheidsrechter het 

protest toekennen of afwijzen. 

5) Eenmaal afgewezen mag de coach dat gevecht niet opnieuw protesteren. 

6) Er mag maar één keer tegen een beslissing geprotesteerd worden. Je kan dus niet 

protesteren tegen de uitkomst van een protest. 

 

Protest - Voor juryleden en scheidsrechters: 

Coaches en vechters zien (of voelen) soms dingen die je als jurylid niet gezien hebt of kan hebben. 

Het Protest geeft de kans om ook die stem te laten horen. Tijdens het juryoverleg zal de 

scheidsrechter het te protesteren punt inbrengen en ieder jurylid vragen of hij/zij het hiermee eens 

of oneens is. Eventueel kan de scheidrechter nog vragen naar een extra uitleg. Ieder juryoverleg en 

daarmee dus ook het protest moet zo snel en soepel mogelijk behandeld worden. Wees dus kort en 

bondig. 

 

Sportiviteit: 

Hoewel het een toernooi betreft, al dan niet met prijzen, wordt sportiviteit altijd op prijs gesteld.  

Zoals bijvoorbeeld het aangeven van door de tegenstander gescoorde treffer, die niet door de jury 

gezien is. De scheidsrechter zal vervolgens (indien geen tegenargumenten) de punten toekennen. 

 

Waarschuwingen, punten aftrek en diskwalificatie: 

Een scheidsrechter mag te allen tijde een waarschuwing of punten aftrek uitdelen, of in het uiterste 

geval een vechter diskwalificeren voor het toernooi. Hierover is geen discussie mogelijk, maar 

hierover kan wel na het gevecht om uitleg gevraagd worden bij de wedstrijdleiding. 

Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar en er zal, als dit gebeurt altijd melding worden gemaakt bij de 

wedstrijdleiding van de reden en de sanctie. 

 


