
Prestopek Člen

0.1

Sabljač nima imena in države na hrbtu, sabljač nima državne uniforme ali logotipa, ko je 

potrebno, na Svetovnih prvenstvih, članskih ekipnih Svetovnih pokalih in na ekipnih 

kontinentnih prvenstvih

t.45.4 a), b) i 

in iii

0.2
Sabljač nima imena in države na hrbtu, ker je moral zamenjati neskladen električen 

plastron
t.45.5

0.3
Sabljača ni na pisti, ko ga sodnik pokliče prvič, 10 minut pred začetkom skupin/ekipnih 

borb/eliminacijske borbe
t.86.5

0.4
Sabljača ni na pisti oz. ni pripravljen sabljati, ko ga sodnik pokliče, po treh pozivih v 

enominutnih intervalih
t.86.6

1. poziv - 

rumen

2. poziv - 

rdeč

3. poziv - 

izključitev

1. skupina Člen
1. 

prestopek

2. 

prestopek

3. in vsi 

sledeči

1.1 Sabljač zapusti pisto brez sodnikovega dovoljenja t.18.6

1.2 Sabljač povzroči dotik teles (Corps á corps), z namenom, da se izogne zadetku * t.20.2 ; t.63.2

1.3 Obračanje hrbta nasprotniku * t.21.2

1.4 Pokrivanje/zamenjava veljavne zadevne površine *
t.22.2 ; t. 

49.1 ; t.72.2

1.5 Dotikanje/prijemanje električne opreme * t.22.3

1.6 Sabljač prestopi stransko mejo piste, z namenom, da se izogne zadetku * t.28.3

1.7 Prekinjanje borbe brez primernega razloga t.31.2

1.8
Oprema/oblačila so neskladna s pravili. Orožje je preveč ukrivljeno. Odsotnost 

predpisanega/rezervnega orožja/žice

t.45.1/2/3 

a)ii ; t.86.4

1.9 Ravnanje orožja na pisti
t.46.2; t.61.2; 

t.70.5

1.10 Pri floretu in meču: ukrivljanje, vlečenje špice orožja po prevodni pisti t.46.2 ; t.61.2

1.11 Povzročiti kontakt med orožjem in prevodnim plastronom * t.53.3

1.12 Pri sablji: zadetki, doseženi z rokobranom *, vsako premikanje naprej z križanjem nog * t.70.3 ; t.75.5

1.13 Neupoštevanje sodnika t.82.2 ; t.84

1.14

Lasje, neskladni s pravili (skriti pod masko in/ali obleko tako da ne prekrivajo zadevne 

površine, ne prekrivajo napisa na hrbtu in jih ni treba popravljati ter s tem prekinjati 

borbo.

t.86.2

1.15
Prerivanje, podivjano sabljanje * ; snemanje maske preden sodnik ustavi borbo; 

oblačenje ali slačenje na pisti

t.86.3 ; 

t.87.2/7/8

1.16
Nenavadno gibanje po pisti * ; nasilno doseženi zadetki; zadetki doseženi med ali po 

padcu *
t.87.2

1.17 Neutemeljena pritožba t.122.2/4

1.18 Vstop na območje piste brez sodnikovega dovoljenja + t.92.6

2. skupina Člen
1. 

prestopek

2. 

prestopek

3. in vsi 

sledeči

2.1 Uporaba nesabljaške roke * t.22.1

2.2
Zahteva zdravniškega premora za (po zdravnikovem mnenju) neutemeljeno 

poškodbo/krč
t.33.3

2.3 Odostnost znakov kontrole orožja * t.45.3.a).i

2.4

Sabljač nima imena in države na hrbtu, sabljač nima državnega logotipa, ko je potrebno, 

na posameznih članskih Svetovnih pokalih in posameznih članskih kontinentnih 

prvenstvih

t.45.4 a), b) ii

2.5 Načrten zadetek na površino, ki ni del nasprotnika *
t.53.2 ; t.66.2

2.6 Nevarna, nasilna ali maščevalna dejanja, udarci z rokobranom ali ročajem *
t.87.2 ; t.103 

; t.105.1

Izključitev iz tekmovanja

Kazni

Rumen RdečRdeč

Rdeč Rdeč Rdeč



3. skupina Člen 1. prestopek 2. prestopek

3.1 Sabljač na pisti moti red. V najbolj hudih primerih lahko sodnik takoj dosodi črn karton
t.82.3 ; t.83 ; 

t.96.2 ; t.118.4

3.2 Nepošteno sabljanje * t.87.1 

3.3 Kršitev propagandnega kodeksa (ang. Publicity Code)
Propagandni 

kodeks

3.4
Vse osebe, ki niso na pisti in motijo red. V najbolj hudih primerih lahko sodnik takoj dosodi 

črn karton

t.82.3/4 ; t.83 ; 

t.96.3 ; t.118.3 ; 

t.118.4

3.5 Ogrevanje ali treniranje brez sabljaške obleke ali opreme, skladne s FIE pravili t.15.2

3.6 Nešportno obnašanje t.87.2

4. skupina Člen

4.1
Sabljač, opremljen z elektronsko komunikacijsko opremo, zaradi katere lahko prejema 

komunikacije med borbo

t. 43.1.f ; t.44.2 ; 

t.45.3.a).vii

4.2 Goljufiva oprema, posnemana ali prenešena kontrolna znamenja t.45.3.a) iii) iv) v)

4.3
Oprema, spremenjena tako, da omogoča registriranje zadetkov ali nedelovanje naprave po 

želji
t.45.3.a) v)

4.4
Odločitev, da sabljač ne bo sabljal proti pravilno prijavljenem nasprotniku (posameznem ali 

ekipnem)
t.85.1

4.5 Prestopek proti športnem vedenju t.87.2 ; t.105.1

4.6
Sabljač ne pozdravi nasprotnika, sodnika in gledalcev pred začetkom borbe in po zadnjem 

zadetku
t.87.3

4.7 Okoriščanje zaradi skrivnega sodelovanja, dajanje predost nasprotniku t.88 ; t.105.1

4.8 Načrtna brutalnost t.105.1

4.9 Doping t.127

RED CARD

BLACK CARD

Razveljavitev zadetka, ki ga je dosegel sabljač, ki je storil prestopek

Poseben RUMEN KARTON, za vso ekipo, in je veljaven za celo ekipno borbo. Če v isti, ekipni borbi sabljač stori prekršek 

iz 1. skupine vsakič dobi RDEČ KARTON.

Opozorilo, veljavno za borbo (za eno ali več srečanj). Če sabljač stori prestopek iz 1. skupine, po tem, ko je prejel RDEČ 

KARTON, iz katerega koli razloga, ponovno dobi RDEČ KARTON.

Kazenski zadetek

Izključitev iz tekmovanja, suspendiranje do konca prvenstva in sledeča 2 meseca aktivne sezone (od 1. oktobra do - 

Svetovnega prvenstva za mladince in od 1. januarja do Svetovnega prvenstva za člane) ali trenutne ali prihajajoče.

Rdeč

Rumen

Črn

1. prestopek

Črn

Sabljač prejme črn karton iz 3. skupine le, če je pred tem storil prekršek iz tretje skupine (dokazan z RDEČIM 

KARTONOM).

RAZLAGA

*

+

YELLOW CARD


