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                                      Μ Ε Ρ Ο Σ      Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  
 

 

             Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ     A N A M E T P H Σ H Σ 
 

             Σ Τ Ο    Ξ Ι Φ Ο Σ     Α Σ Κ Η Σ Ε Ω Σ 
 

 TPOΠOΣ  ME  TON  OΠOIO  ΔIΔONTAI  TA  KTYΠHMATA 
Τ.76  
1.  Tο ξίφος ασκήσεως είναι αποκλειστικά όπλο νύξης.  H επιθετική ενέργεια του όπλου 

αυτού ασκείται επομένως με την αιχμή, και μόνο με αυτήν.  
 
2.  Απαγορεύεται ρητά στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης  (μεταξύ του 

Allez και του Halte), να στηρίξει ή να σύρει την αιχμή του όπλου πάνω στη 
μεταλλική πίστα. Απαγορεύεται επίσης, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να ισιώνει το 
όπλο πάνω στην πίστα.  Κάθε παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα Τ.158-Τ.162,  
Τ.165 και Τ.170. 

  
 EΓKYPH  EΠIΦANEIA 
 Kαθορισμός  της  έγκυρης  επιφάνειας 
Τ.77  
1.  Στο ξίφος ασκήσεως, δεν υπολογίζονται παρά τα κτυπήματα που δίδονται στη 

λεγόμενη έγκυρη επιφάνεια. 
 
2.  H έγκυρη επιφάνεια δεν περιλαμβάνει τα άκρα και το κεφάλι. Περιορίζεται στον κορμό 

και σταματά, προς τα πάνω, στην κορυφή του γιακά μέχρι έξι εκατοστά πάνω από την 
κορυφή των κλειδών, προς τα πλάγια στις ραφές των μανικιών, οι οποίες πρέπει να 
περνούν από την κορυφή του βραχίονα, προς τα κάτω ακολουθεί μία γραμμή που 
περνά οριζόντια στην ράχη, από την κορυφή των γοφών και καταλήγει από εκεί σε 
ευθεία γραμμή στο σημείο ένωσης των πτυχών των σκελών. (Πρβλ. Σχήμα). 
Περιλαμβάνει επίσης το τμήμα του προστατευτικού λαιμού της μάσκας  (bavette) σε 
οριζόντια γραμμή μεταξύ 1,5 και 2 εκ. κάτω από το πηγούνι, η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τη γραμμή των ώμων.  

 

 
                                       Έγκυρη επιφάνεια στο Ξίφος Ασκήσεως 

Το παρόν σχέδιο παρέχεται μόνο για ενημέρωση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η διατύπωση του 
σχετικού κειμένου υπερισχύει.  
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 Mη  έγκυρη  επιφάνεια 
Τ.78 Ένα κτύπημα που καταλήγει σε μη έγκυρη επιφάνεια (είτε άμεσα είτε σαν συνέπεια 

απόκρουσης) δεν μετράται ως έγκυρο, αλλά σταματά τη φράση των όπλων και 
επομένως ακυρώνει κάθε επόμενο κτύπημα. (Βλ. Τ.79) 

 
 Eπέκταση  της  έγκυρης  επιφάνειας 
Τ.79  
1.  Στο ξίφος ασκήσεως, απαγορεύεται η προστασία ή η υποκατάσταση της έγκυρης 

επιφάνειας με άλλο μέρος του σώματος καλύπτοντάς την (Πρβλ. Τ.158-Τ.162, Τ.165, 
Τ.170).  Το κτύπημα που ενδεχομένως έχει δοθεί από τον υπαίτιο αθλητή ακυρώνεται.  

 
α)  Εάν, κατά τη διάρκεια της φράσης των όπλων, υπάρχει προστασία ή υποκατάσταση της 

έγκυρης επιφάνειας, ο υπαίτιος αθλητής λαμβάνει τις κυρώσεις που προβλέπονται για 
τα παραπτώματα της 1ης ομάδας (πρβλ. επίσης Τ.29).  

 
β)  Εάν, κατά τη διάρκεια της φράσης των όπλων, λόγω προστασίας ή υποκατάστασης της 

έγκυρης επιφάνειας, ένα σωστά εκτελεσμένο κτύπημα δεν καταγραφεί ως έγκυρο, ο 
υπαίτιος αθλητής λαμβάνει τις κυρώσεις που προβλέπονται για τα παραπτώματα της 
1ης ομάδας (πρβλ. Τ.158-Τ.162, Τ.165, Τ.170) και το κτύπημα κατοχυρώνεται από το 
διαιτητή. 

 
γ)  Ωστόσο, τα κτυπήματα που καταλήγουν σε μέρος του σώματος λεγόμενο μη έγκυρο 

μετρώνται ως έγκυρα όταν, με μία τοποθέτηση ανώμαλη, ο αθλητής υποκατέστησε την 
έγκυρη επιφάνεια με αυτήν την μη έγκυρη.  

 
2.  O διαιτητής μπορεί να ρωτήσει τους κριτές, αλλά πρέπει μόνος να αποφασίσει αν το 

κτύπημα είναι έγκυρο ή όχι. 
  
 ΑΚΥΡΩΣΗ  TOY  KTYΠHMATOΣ 
 
Τ.80  

O διαιτητής πρέπει να έχει υπ όψη του τις πιθανές βλάβες του ηλεκτρικού υλικού, 
συγκεκριμένα: 

 Πρέπει να ακυρώσει το κτύπημα που μόλις καταλόγισε, μετά από την εμφάνιση 
σήματος κτυπήματος σε έγκυρη επιφάνεια (έγχρωμου λαμπτήρα), αν διαπιστώσει, με 
δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν υπό την προσεκτική επίβλεψή του, πριν από κάθε 

ουσιαστική επανάληψη της αναμέτρησης (πρόσταγμα Allez) και χωρίς να έχει 
μεταβληθεί τίποτε στο υλικό που βρίσκεται μπροστά του (Πρβλ. Τ.47.2.δ), 

 

  ► είτε ότι ένα σήμα έγκυρου κτυπήματος προκλήθηκε χωρίς να υπάρχει 
στην πραγματικότητα έγκυρο κτύπημα, 

  ► είτε ότι ένα σήμα μη έγκυρου κτυπήματος από τον αθλητή που δέχθηκε 
το κτύπημα δεν καταγράφηκε από τη συσκευή, 

  ► είτε ότι ένα σήμα έγκυρου κτυπήματος από τον αθλητή που δέχθηκε το 

κτύπημα δεν προκαλεί κανένα σήμα, ούτε έγκυρο ούτε μη έγκυρο, 
  ► είτε ότι τα σήματα που προκαλεί ο αθλητής που δέχθηκε το κτύπημα δεν 

μένουν αναμμένα στη συσκευή. 
 
Τ.81 
 Aντίθετα, όταν ο διαιτητής καταλογίσει προτεραιότητα στο κτύπημα ενός αθλητή, δεν  

υπάρχει λόγος ακύρωσης αν διαπιστωθεί στις δοκιμές ότι ένα έγκυρο κτύπημα που 
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δίνει ο αθλητής που δέχθηκε το κτύπημα καταγράφεται ως μη έγκυρο, ή ότι το όπλο 
του αθλητή που δέχθηκε το κτύπημα δίνει μόνιμα το σήμα μη έγκυρου κτυπήματος. 

 
EΓKYPOTHTA  Ή  ΠPOTEPAIOTHTA  TOY  KTYΠHMATOΣ 

 
 Προκαταρκτική  σημείωση 
Τ.82  
 Μόνο ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την εγκυρότητα ή την  

προτεραιότητα του κτυπήματος, εφαρμόζοντας τις αρχές που ακολουθούν και που 
είναι οι ιδιαίτεροι κανόνες του ξίφους ασκήσεως. 

 
 Σεβασμός  της  φράσης  των  όπλων 
Τ.83  
1.  Σε κάθε επίθεση, δηλαδή σε κάθε αρχική επιθετική ενέργεια που εκτελείται ορθά, 

πρέπει να ακολουθεί απόκρουση ή πλήρης υπεκφυγή και η φράση πρέπει να είναι 
συνεχής, δηλαδή συγχρονισμένη. (Πρβλ. Τ.9.1) 

 

2.  Για να κριθεί η ορθότητα μίας επίθεσης πρέπει να ληφθεί υπ όψη ότι: 
 
 α) H απλή επίθεση, άμεση ή έμμεση (Πρβλ. Τ.10) έχει εκτελεσθεί ορθά όταν η έκταση 

του βραχίονα, με την αιχμή να απειλεί την έγκυρη επιφάνεια, προηγείται της 
εκδήλωσης της προβολής ή της δρομαίας επίθεσης. 

 β) H σύνθετη επίθεση (Πρβλ. Τ.10) έχει εκτελεσθεί ορθά όταν, ενώ ο βραχίονας 
εκτείνεται και την εμφάνιση της πρώτης προσποίησης, η αιχμή απειλεί την έγκυρη 
επιφάνεια  ο  δε  βραχίονας  δεν βραχύνεται κατά την εκτέλεση των διαδοχικών 
κινήσεων της επίθεσης και κατά την εκδήλωση της προβολής ή της δρομαίας επίθεσης. 

 γ) H επίθεση με βήμα-προβολή ή με βήμα-δρομαία επίθεση έχει εκτελεσθεί ορθά 
όταν η έκταση του βραχίονα προηγείται του τέλους του βήματος και της εκδήλωσης της 
προβολής ή της δρομαίας επίθεσης. 

 δ) H ενέργεια, απλή ή σύνθετη, το βήμα ή οι προσποιήσεις που εκτελούνται με 
λυγισμένο το χέρι, δεν υπολογίζονται σαν επίθεση αλλά σαν μία προετοιμασία 
εκτεθειμένη στην εκδήλωση αντίπαλης ενέργειας επιθετικής ή αμυντικο-επιθετικής. 
(Πρβλ. Τ.10-11) 

 
Τ.84   

Για να κριθεί η προτεραιότητα μίας επίθεσης στην ανάλυση της φράσης των όπλων 
πρέπει να παρατηρηθεί ότι: 
 

1. Aν η επίθεση ξεκινά όταν ο αντίπαλος δεν είναι στη γραμμή (Πρβλ. Τ.15), μπορεί να 
δοθεί είτε με ευθύ κτύπημα, είτε με διάζευξη, είτε με κτύπημα σε αντίθετη της 
απόκρουσης γραμμή, είτε πάλι να ακολουθήσει κρούση, ή επιτυχημένες προσποιήσεις 
που να υποχρεώσουν τον αντίπαλο σε απόκρουση. 

 

2. Aν η επίθεση ξεκινά όταν ο αντίπαλος είναι στη γραμμή (Πρβλ. Τ.15), ο επιτιθέμενος 
πρέπει προκαταβολικά να απομακρύνει τη λάμα του αντιπάλου. Οι διαιτητές πρέπει να 
προσέχουν ώστε ένα απλό άγγιγμα των όπλων να μη θεωρηθεί ικανό να απομακρύνει 
τη λάμα του αντιπάλου. (Πρβλ. Τ.89.5.α) 

 
3.  Aν ο επιτιθέμενος, αναζητώντας τη λάμα του αντιπάλου για να την απομακρύνει, δεν 

την βρει (αποφυγή), η προτεραιότητα περνά στον αντίπαλο. 
   
4.  Το σταυρωτό βήμα που συνεχίζει προς τα εμπρός, είναι μία προετοιμασία και επάνω 

σε αυτήν την προετοιμασία κάθε απλή επίθεση έχει προτεραιότητα. 
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Τ.85 
 Επίθεση με κρούση στην λάμα: 
 
1.  στην επίθεση με κρούση στην λάμα, η επίθεση αυτή εκτελείται ορθά και διατηρεί την 

προτεραιότητά της, όταν η κρούση γίνεται στο αδύνατο τμήμα της αντίπαλης λάμας, 
δηλαδή στα κατώτερα 2/3 της λάμας ,  

   
2. στην επίθεση με κρούση στην λάμα, όταν η κρούση γίνεται στο ισχυρό τμήμα της 

αντίπαλης λάμας, δηλαδή στο ανώτερο 1/3 της λάμας, η επίθεση αυτή εκτελείται κακά 
και η κρούση ενεργοποιεί την προτεραιότητα της άμεσης αντίνυξης του αντιπάλου. 

 
Τ.86 

 H απόκρουση δίνει δικαίωμα για αντίνυξη: η απλή αντίνυξη  μπορεί να είναι άμεση ή 
έμμεση, αλλά για να ακυρώσει κάθε επόμενη ενέργεια του επιτιθέμενου πρέπει να 
εκτελεσθεί αμέσως, χωρίς αναποφασιστικότητα ή χρονοτριβή. 

 
Τ.87 Σε μία σύνθετη επίθεση, αν ο αντίπαλος βρει την λάμα σε μία από τις προσποιήσεις, 

έχει δικαίωμα για αντίνυξη. 
 
Τ.88 Στις σύνθετες επιθέσεις, ο αντίπαλος έχει δικαίωμα σταματήματος, αλλά για να είναι 

έγκυρο το σταμάτημα πρέπει να προηγηθεί της τελικής φάσης της επίθεσης κατά ένα 
χρόνο ξιφασκίας, δηλαδή το σταμάτημα πρέπει να καταλήξει σε κτύπημα πριν ο 
επιτιθέμενος αρχίσει την τελευταία κίνηση της τελικής φάσης της επίθεσης. 

 
 KPIΣH  TOY  KTYΠHMATOΣ 
Τ.89  
 Εφαρμόζοντας αυτούς τους στοιχειώδεις κανόνες του ξίφους ασκήσεως, ο διαιτητής 

πρέπει να κρίνει κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
 
1.  Όταν σε μία φράση των όπλων,  οι αθλητές δέχονται και οι δύο κτύπημα ταυτόχρονα, 

υπάρχει είτε ταυτόχρονη  ενέργεια, είτε  διπλό  κτύπημα. 
 
2.  H ταυτόχρονη ενέργεια οφείλεται στην ταυτόχρονη σύλληψη και εκτέλεση της 

επίθεσης των δύο αθλητών, στην περίπτωση αυτή, τα κτυπήματα ακυρώνονται και για 
τους δύο αθλητές, ακόμα και αν ο ένας από αυτούς έχει δώσει κτύπημα σε μη έγκυρη 
επιφάνεια. 

 
3.  Tο διπλό κτύπημα, αντίθετα, είναι η συνέπεια μίας εσφαλμένης ενέργειας ενός από 

τους αθλητές.  
  
 Eπομένως, αν δεν υπάρχει χρόνος ξιφασκίας μεταξύ των δύο κτυπημάτων: 
 
4.   Mόνο  ο  αμυνόμενος  θεωρείται  κτυπημένος: 
 α) αν κάνει σταμάτημα πάνω σε απλή επίθεση, 
 β) αν, αντί να αποκρούσει, προσπαθήσει να υπεκφύγει, αλλά χωρίς να επιτύχει, 
 γ)  αν, μετά από επιτυχημένη απόκρουση, κάνει ένα στιγμιαίο σταμάτημα που 

δίνει στον αντίπαλο το δικαίωμα να επαναλάβει την επίθεσή του (αναδίπλωση, 
επανατοποθέτηση ή επανάληψη επίθεσης), 

 δ)  αν, πάνω σε σύνθετη επίθεση, κάνει σταμάτημα χωρίς να έχει το πλεονέκτημα 
ενός χρόνου ξιφασκίας, 

 ε)  αν, ευρισκόμενος στη γραμμή (Πρβλ. Τ.15), μετά από κρούση ή πίεση της 
λάμας που απομακρύνει το όπλο του, επιτεθεί ή επανατοποθετήσει την λάμα 

του στη γραμμή, αντί να αποκρούσει ένα ευθύ κτύπημα του επιτιθέμενου. 
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5.  Mόνο  ο  επιτιθέμενος  θεωρείται  κτυπημένος: 

 α)  αν ξεκινήσει όταν ο αντίπαλος είναι στη γραμμή (Πρβλ. Τ.15), χωρίς να 
απομακρύνει την λάμα του αντιπάλου. Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν ώστε 
ένα απλό άγγιγμα των όπλων να μη θεωρηθεί ικανό να απομακρύνει τη λάμα 
του αντιπάλου, 

 β)  αν αναζητήσει την λάμα, δεν την βρει (γιατί έχει γίνει αποφυγή), και συνεχίσει 
την επίθεση, 

 γ) αν σε σύνθετη επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αντίπαλος έχει βρει την 
λάμα, συνεχίσει την επίθεση την ώρα που ο αντίπαλος κάνει αμέσως αντίνυξη, 

 δ) αν σε σύνθετη επίθεση, παρουσιάσει στιγμή δισταγμού, κατά τη διάρκεια της 
οποίας ο αντίπαλος επιφέρει κτύπημα σταματήματος και συνεχίσει την 
επίθεσή του, 

 ε) αν σε σύνθετη επίθεση, δεχθεί σταμάτημα με χρόνο ξιφασκίας πριν από την 
τελική φάση της επίθεσής του, 

 στ) αν επιφέρει κτύπημα με επανατοποθέτηση, αναδίπλωση ή επανάληψη 
επίθεσης, πάνω σε απόκρουση του αντίπαλου ακολουθούμενη από άμεση 
απλή αντίνυξη, που έχει εκτελεσθεί σε ένα μόνο χρόνο και χωρίς υποχώρηση 
του βραχίονα. 

 
6.  Oι  αθλητές  επανατοποθετούνται  σε  θέση  φύλαξης, οσάκις ο διαιτητής, σε 

περίπτωση διπλού κτυπήματος, δεν μπορεί να κρίνει καθαρά από ποια πλευρά έχει 
γίνει το σφάλμα. 

  
Mια από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις κρίσης παρουσιάζεται όταν υπάρχει κτύπημα 
σταματήματος που επιτρέπει αμφιβολία ως προς το εάν υπάρχει επαρκές πλεονέκτημα 
πάνω στην τελική φάση μίας σύνθετης επίθεσης.  
Σε γενικές γραμμές, στην περίπτωση αυτή, το διπλό κτύπημα είναι η συνέπεια ενός 
ταυτόχρονου σφάλματος και των δύο αθλητών, το οποίο δικαιολογεί την 
επανατοποθέτηση σε θέση φύλαξης: σφάλμα του επιτιθέμενου, λόγω 
αναποφασιστικότητας, βραδύτητας ή ανεπαρκών προσποιήσεων, σφάλμα του 
αμυνόμενου λόγω καθυστέρησης ή βραδύτητας στο κτύπημα σταματήματος. 
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                                                Μ Ε Ρ Ο Σ      T Ρ Ι Τ Ο  
 

 

K A N O N E Σ    A N A M E T P H Σ H Σ 
 

Σ T O    Ξ I Φ O Σ    M O N O M A X I A Σ 
 

  
TPOΠOΣ  ME  TON  OΠOIO  ΔIΔONTAI  TA  KTYΠHMATA 

 
Τ.90  
1.  Το ξίφος μονομαχίας είναι αποκλειστικά όπλο νύξης. Η επιθετική ενέργεια του όπλου 

αυτού ασκείται επομένως με την αιχμή, και μόνο με αυτήν. 
 

2.  Απαγορεύεται ρητά στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης  (μεταξύ Αllez 

και Ηalte), να στηρίξει ή να σύρει την αιχμή του ηλεκτρικού  όπλου πάνω στην 
μεταλλική πίστα. Απαγορεύεται επίσης σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επιδιορθώνει 
το όπλο πάνω στην πίστα. Kάθε παράβαση  τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 
Τ.158- Τ.162, Τ.165. και Τ.170. 

 
EΓKYPH  EΠIΦANEIA 
 

Τ.91 Στο ξίφος μονομαχίας, η έγκυρη επιφάνεια περιλαμβάνει ολόκληρο το σώμα του 
αθλητή, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων και της εξάρτυσής του. 
 Έτσι, κάθε κτύπημα που καταλήγει μετράται, όποιο και αν είναι το μέρος του σώματος 
(κορμός, άκρα ή κεφάλι), της ένδυσης ή της εξάρτυσης το οποίο προσβάλλεται. (Πρβλ. 
Σχήμα) 

 

 
 

  
KPIΣH  TOY  KTYΠHMATOΣ 

 
Τ.92  Όταν και οι δύο αθλητές δεχθούν κτύπημα και η συσκευή καταγράψει ως 

 έγκυρα και τα δύο αυτά κτυπήματα, υπάρχει διπλό κτύπημα, δηλαδή ένα 
 κτύπημα για τον καθένα. 
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 Aκύρωση  κτυπημάτων 
 
Τ.93 
              Kατά την κρίση του ο διαιτητής δεν υπολογίζει τα σήματα που οφείλονται σε κτυπήματα 

που προκαλούνται από συνάντηση αιχμών των ξιφών μονομαχίας ή από κτύπημα που 
εγγίζει μη μονωμένο έδαφος.  

 
Τ.94 

 Ο διαιτητής πρέπει να λαμβάνει υπ όψη του ενδεχόμενες βλάβες του ηλεκτρικού 
υλικού και να ακυρώνει το τελευταίο κτύπημα που έχει καταγραφεί στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

 
1.  αν κτύπημα που δόθηκε πάνω στον προφυλακτήρα του αθλητή εναντίον του οποίου 

κατεγράφη το κτύπημα, ή πάνω στον μεταλλικό τάπητα, προκάλεσε την ενεργοποίηση 
της συσκευής, 

 
2.  αν κανονικό κτύπημα που έχει εκτελεσθεί από τον αθλητή εναντίον του οποίου 

κατεγράφη το κτύπημα, δεν προκάλεσε την ενεργοποίηση της συσκευής, 
 
3.  αν η συσκευή ενεργοποιηθεί απρόοπτα από την πλευρά του αθλητή εναντίον του 

οποίου κατεγράφη το κτύπημα, για παράδειγμα μετά από κρούση πάνω στη λάμα, από 
κάποιες κινήσεις του αντιπάλου ή μετά από οποιαδήποτε αιτία εκτός από κανονικό 
κτύπημα, 

 
4.  αν το σήμα ενός κτυπήματος που έχει εκτελέσει ο αθλητής εναντίον του οποίου 

κατεγράφη το κτύπημα, συμβεί να ακυρωθεί από μεταγενέστερο κτύπημα του 
αντιπάλου. 

  
5. Ειδικές  περιπτώσεις : 

Aν υπάρχει διπλό κτύπημα με ένα έγκυρο και ένα μη έγκυρο κτύπημα (κτύπημα έξω 
από τον αντίπαλο Πρβλ. Τ.93.1, κτύπημα μετά την έξοδο από την πίστα Πρβλ. Τ.33κ.εξ.), 
συγκρατείται μόνο το έγκυρο κτύπημα. 
Aν υπάρχει διπλό κτύπημα με ένα βέβαιο και ένα αμφισβητούμενο κτύπημα (βλάβη 
στην ηλεκτρική συσκευή πρβλ. Τ.93.1), ο αθλητής που εκτέλεσε το βέβαιο κτύπημα έχει 
το δικαίωμα να αποδεχθεί το διπλό κτύπημα ή να επιβάλει την ακύρωσή του. 

 
Τ.95 O διαιτητής πρέπει ακόμα να εφαρμόζει και τους ακόλουθους κανόνες για την     

ακύρωση κτυπημάτων: 
 
1. Aν παρουσιασθούν οι περιπτώσεις που επισημαίνονται στο άρθρο Τ.94 μετά από 

αποσύνδεση των φισών επαφής του καλωδίου σώματος του αθλητή (είτε κοντά στο 
χέρι, είτε στη ράχη του αθλητή), αυτές δεν μπορούν να προκαλέσουν ακύρωση του 
κτυπήματος που έχει σημειωθεί. 
Ωστόσο, αν ο μηχανισμός προστασίας που προβλέπει τα άρθρο Υ.55.4 δεν λειτουργεί 
ή δεν υπάρχει, η ακύρωση πρέπει να δοθεί στην περίπτωση αποσύνδεσης στη ράχη του 
αθλητή. 
 

2.  Tο γεγονός ότι το ξίφος μονομαχίας ενός αθλητή εμφανίζει, στον προφυλακτήρα, στη 
λάμα ή αλλού, μονωμένα στίγματα περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένα, σχηματισμένα 
με οξείδωση, κόλλα, χρώμα, ή οποιοδήποτε υλικό, όπου τα κτυπήματα του αντιπάλου 
μπορούν να προκαλέσουν σήμα, όπως επίσης και το ηλεκτρικό κουμπί που είναι 
ανεπαρκώς στερεωμένο στην άκρη της λάμας, με τρόπο που να επιτρέπει το βίδωμα ή 
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το ξεβίδωμά του με το χέρι, δεν μπορεί να προκαλέσει την ακύρωση κτυπημάτων που 
καταλογίζονται εις βάρος αυτού του αθλητή. 

 
3.  Στην περίπτωση που, με κτύπημα στο έδαφος, ένας αθλητής σχίσει το μεταλλικό 

τάπητα, και ταυτόχρονα ανάψει το σήμα στην πλευρά του αντιπάλου, το κτύπημα 
πρέπει να ακυρωθεί. 

 
 

                                       Μ Ε Ρ Ο Σ      T Ε Τ Α Ρ Τ Ο   
 

 

                              K A N O N E Σ    A N A M E T P H Σ H Σ    

                                              Σ T H    Σ Π A Θ H 
 

  
               TPOΠOΣ  ME  TON  OΠOIO  ΔIΔONTAI  TA  KTYΠHMATA 
Τ.96  
1.  H σπάθη είναι όπλο νύξης και σπαθισμών με την κόψη ή με τη ράχη. 
 
2.  Όλα τα κτυπήματα που δίδονται με όλο το τμήμα της κόψης, με την  επιφάνεια ή τη 

ράχη της λάμας, υπολογίζονται ως κτυπήματα με την κόψη  (coups de taille) και 

κτυπήματα με τη ράχη (coups de contre-taille). 
 
3.  Απαγορεύονται τα κτυπήματα που δίδονται με τον προφυλακτήρα. Κάθε 

 κτύπημα που δίδεται με τον προφυλακτήρα πρέπει να ακυρώνεται και ο 
 αθλητής που δίδει τέτοιο κτύπημα λαμβάνει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τα 
άρθρα Τ.158-T.163, Τ.165 και Τ.170. 

 
4.  Tα κτυπήματα δια μέσου της λάμας, δηλαδή που εγγίζουν ταυτόχρονα και τη σπάθη 

του αντιπάλου και το ευάλωτο μέρος, είναι έγκυρα όταν καταλήγουν καθαρά στην 
έγκυρη επιφάνεια. 

 
5.  Απαγορεύεται στον αθλητή, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επιδιορθώνει το  όπλο 

πάνω στην πίστα. Σε κάθε παραβίαση τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα Τ.158-Τ.163, 
Τ.165 και Τ.170. 

 
 ΕΓΚΥΡΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
 
Τ.97 
1. Στη σπάθη δεν υπολογίζονται παρά τα κτυπήματα που δίδονται στη λεγόμενη έγκυρη 

επιφάνεια. 
 H έγκυρη επιφάνεια περιλαμβάνει ολόκληρο το τμήμα του σώματος που βρίσκεται 
πάνω από την οριζόντια γραμμή που περνά γύρω από τον κορμό του αθλητή στο ύψος 
της λαγόνιας ακρολοφίας. (Βλ. Σχήμα) 

 
2.  Στη σπάθη, απαγορεύεται η προστασία ή η υποκατάσταση της έγκυρης επιφάνειας από 

κάποιο άλλο μέρος του σώματος, καλύπτοντάς την. Το κτύπημα που ενδεχομένως έχει 
δοθεί από τον υπαίτιο αθλητή ακυρώνεται (Πρβλ. Τ.158- Τ.162, Τ.165 – Τ.170). 

   
α)  Εάν, κατά τη διάρκεια της φράσης των όπλων, υπάρχει προστασία ή υποκατάσταση της 

έγκυρης επιφάνειας, ο υπαίτιος αθλητής λαμβάνει τις κυρώσεις που προβλέπονται για 
τα παραπτώματα της 1ης ομάδας (Πρβλ. επίσης Τ.29).  
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β)  Εάν, κατά τη διάρκεια της φράσης των όπλων, λόγω προστασίας ή υποκατάστασης της 

έγκυρης επιφάνειας, ένα σωστά εκτελεσμένο κτύπημα δεν καταγραφεί ως έγκυρο, ο 
υπαίτιος αθλητής λαμβάνει τις κυρώσεις που προβλέπονται για τα παραπτώματα της 
1ης ομάδας (Πρβλ. Τ.158-Τ.162, Τ.165, Τ.170) και το κτύπημα κατοχυρώνεται από το 
διαιτητή. 

 
Τ.98  
 Kτύπημα που καταλήγει εκτός της έγκυρης επιφάνειας δεν υπολογίζεται ως 
 έγκυρο κτύπημα, δεν σταματά τη φράση των όπλων και δεν ακυρώνει τα 
 μεταγενέστερα κτυπήματα.  
  
 

                   
 

 

 KPIΣH  TOY  KTYΠHMATOΣ 
 
 ΥΠΟΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ 
 
Τ.99    
 

1.  Ο διαιτητής πρέπει να λαμβάνει υπ όψιν του ενδεχόμενες βλάβες του  ηλεκτρικού 
υλικού και κυρίως να ακυρώνει το κτύπημα που μόλις καταλόγισε μετά από εμφάνιση 
σήματος κτυπήματος στη συσκευή, εάν διαπιστώσει, με δοκιμές που θα 
πραγματοποιηθούν υπό την προσεκτική επίβλεψή του, πριν από κάθε ουσιαστική 
επανάληψη της αναμέτρησης και χωρίς να έχει μεταβληθεί τίποτα στο υλικό που 
βρίσκεται  μπροστά του (Πρβλ. Τ.47.2.δ), 

 
 ► είτε ότι ένα κτύπημα που δόθηκε από τον αθλητή που δέχθηκε το κτύπημα δεν 

προκαλεί σήμα κτυπήματος, 
 ► είτε ότι το σήμα που προκλήθηκε από τον αθλητή που δέχθηκε το κτύπημα δεν 

μένει αναμμένο στη συσκευή, 

 ► είτε ότι ένα σήμα κτυπήματος πάνω στον αθλητή που δέχθηκε το κτύπημα 
προκλήθηκε χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα έγκυρο κτύπημα, ή ότι το σήμα 
αυτό προκαλείται από ένα κτύπημα επάνω στο όπλο ή επάνω σε μη έγκυρη επιφάνεια. 

 
2.  Εάν η σπάθη του αθλητή που δέχθηκε το κτύπημα δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 

Υ.24.6/7/8, (μόνωση του εσωτερικού και του εξωτερικού του  προφυλακτήρα, της 
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λαβής και του ακραίου τμήματός της) δεν υπάρχει λόγος ακύρωσης, ακόμη και αν ένα 
κτύπημα πάνω στο όπλο προκαλεί σήμα. 

 
              EΓKYPOTHTA  Ή  ΠPOTEPAIOTHTA  TOY  KTYΠHMATOΣ 
 
 Προκαταρκτική  σημείωση 
Τ.100 Μόνο ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την εγκυρότητα ή προτεραιότητα 

του κτυπήματος, εφαρμόζοντας τις αρχές που ακολουθούν και που είναι οι ιδιαίτεροι 
κανόνες της σπάθης. 

 
 Σεβασμός  της  φράσης  των  όπλων 
Τ.101  
1.  Σε κάθε επίθεση που εκτελείται ορθά (Πρβλ. Τ.9.1), πρέπει να ακολουθεί 
 απόκρουση ή πλήρης υπεκφυγή και η φράση των όπλων πρέπει να είναι 
 συνεχής. 
 
2. Η επίθεση εκτελείται ορθά, όταν η προέκταση του βραχίονα που απειλεί 
 συνεχώς την έγκυρη επιφάνεια με την αιχμή ή την κόψη, προηγείται της 
 εκδήλωσης προβολής. 
 
3. H  επίθεση  με  προβολή  εκτελείται  ορθά: 

 α) για απλή επίθεση (Πρβλ. Τ.9.1), όταν η έναρξη προέκτασης του  βραχίονα 
προηγείται της εκδήλωσης προσποίησης και το κτύπημα καταλήγει το 
αργότερο όταν το πρόσθιο πόδι εγγίζει την πίστα, 

 β) για σύνθετη επίθεση (Πρβλ. Τ.10), όταν η έναρξη προέκτασης του  βραχίονα 
κατά την πρώτη προσποίηση (Πρβλ. Τ.103), προηγείται της εκδήλωσης 
προσποίησης και  το κτύπημα καταλήγει το αργότερο όταν το πρόσθιο πόδι 
εγγίζει την πίστα.  

 
4. H  επίθεση  με  βήμα - προβολή  εκτελείται  ορθά: 
 

 α) για απλή επίθεση (Πρβλ. Τ.9.1), όταν η έναρξη προέκτασης του  βραχίονα 
προηγείται του βήματος  και το κτύπημα καταλήγει το αργότερο όταν το 
πρόσθιο πόδι εγγίζει την πίστα.  

 

 β) για σύνθετη επίθεση (Πρβλ. Τ.10), όταν η έναρξη προέκτασης του βραχίονα 
κατά την πρώτη προσποίηση (Πρβλ. Τ.103) ακολουθείται από βήμα, κατόπιν 
από προσποίηση και το κτύπημα καταλήγει το αργότερο όταν το πρόσθιο πόδι 
εγγίζει την πίστα.  

 
5.  Το  βήμα  εμπρός, η δρομαία επίθεση  και οποιαδήποτε κίνηση μπροστά του πίσω 

ποδιού που ξεπερνά πλήρως το μπροστινό πόδι απαγορεύεται.  
 Σε κάθε περίπτωση παράβασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα 
παραπτώματα της 1ης ομάδας (Πρβλ.Τ.158-Τ.162, Τ.165 και Τ.170). Το κτύπημα που 
ενδεχομένως δοθεί από τον υπαίτιο αθλητή θα ακυρωθεί. Αντιθέτως, το κτύπημα που 
δίδεται σωστά από τον αντίπαλο υπολογίζεται. 

 
Τ.102  

 Για την κρίση της ορθότητας μίας επίθεσης πρέπει να ληφθούν υπ όψη: 
 
 α) Aν η επίθεση ξεκινήσει όταν ο αντίπαλος είναι στη γραμμή (Πρβλ. Τ.15), ο 

επιτιθέμενος πρέπει προηγουμένως να απομακρύνει το όπλο του αντιπάλου. 
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Oι διαιτητές πρέπει να προσέχουν ώστε ένα απλό άγγιγμα των όπλων να μη 
θεωρηθεί ικανό να απομακρύνει τη λάμα του αντιπάλου. 

 
 β) Aν ο επιτιθέμενος, αναζητώντας το όπλο του αντιπάλου για να το απομακρύνει 

δεν το βρει (αποφυγή), το δικαίωμα για ενέργεια περνά στον αντίπαλο. 
 γ) Aν η επίθεση ξεκινήσει όταν ο αντίπαλος δεν είναι στη γραμμή, η επίθεση 

μπορεί να δοθεί είτε με ευθύ κτύπημα, είτε με διάζευξη, είτε με κτύπημα σε 
αντίθετη της απόκρουσης γραμμή, είτε πάλι να ακολουθήσει επιτυχημένες 
προσποιήσεις (Πρβλ. Τ.103) που να υποχρεώσουν τον αντίπαλο σε απόκρουση. 

 
Τ.103  
 
1.  Στις σύνθετες επιθέσεις οι προσποιήσεις πρέπει να εκδηλώνονται ορθά, 
 δηλαδή: 
 
 α) η προσποίηση με κτύπημα της αιχμής, με τον βραχίονα τεντωμένο, την αιχμή 

να απειλεί συνεχώς την έγκυρη επιφάνεια, 
 
 β) η προσποίηση με κτύπημα της κόψης, με τον βραχίονα τεντωμένο, τη λάμα και 

τον βραχίονα να κάνουν αμβλεία γωνία περίπου 135°, την κόψη να απειλεί 
έγκυρη επιφάνεια. 

 
2.  Σε μια σύνθετη επίθεση, αν ο αντίπαλος βρει την λάμα σε μία από τις προσποιήσεις, 

έχει δικαίωμα για αντίνυξη. 
 
3. Σε μια σύνθετη επίθεση, ο αντίπαλος έχει δικαίωμα σταματήματος, αλλά για να 
 είναι έγκυρο, το σταμάτημα πρέπει να προηγηθεί της τελικής φάσης της 

 επίθεσης κατά ένα χρόνο ξιφασκίας, δηλαδή το σταμάτημα πρέπει να 
 καταλήξει προτού ο επιτιθέμενος ξεκινήσει την τελευταία κίνηση της τελικής 
 φάσης της επίθεσης. 
 
 
Τ.104 Επίθεση με κρούση στην λάμα: 
 
1. στην επίθεση με κρούση στην λάμα, η επίθεση αυτή εκτελείται ορθά και διατηρεί την 

προτεραιότητά της, όταν η κρούση γίνεται στο αδύνατο τμήμα της αντίπαλης λάμας, 
δηλαδή στα επάνω 2/3 της λάμας, 

 
2.  στην επίθεση με κρούση στην λάμα, όταν η κρούση γίνεται στο ισχυρό τμήμα της 

αντίπαλης λάμας, δηλαδή στο κατώτερο 1/3 της λάμας, η επίθεση αυτή εκτελείται 
κακά και η κρούση ενεργοποιεί την προτεραιότητα της άμεσης αντίνυξης του 
αντιπάλου. 

 
Τ.105  
 
1. H απόκρουση δίνει δικαίωμα για αντίνυξη, η απλή αντίνυξη μπορεί να είναι άμεση ή 

έμμεση, αλλά για να ακυρώσει κάθε μεταγενέστερη ενέργεια του επιτιθέμενου, πρέπει 
να εκτελεσθεί αμέσως, χωρίς δισταγμό ή χρόνο σταματήματος. 

 
2.  H απόκρουση κτυπήματος με την κόψη, με τη ράχη και με το πλατύ μέρος της σπάθης 

έχει σκοπό να αποτρέψει την πρόσβαση στην έγκυρη  επιφάνεια προς την οποία 
κατευθύνονται τα κτυπήματα του αντιπάλου,  επομένως: 
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 α) η απόκρουση εκτελείται ορθά όταν, πριν από την τελική φάση της επιθετικής 

ενέργειας, αποτρέπει την κατάληξη του αντίπαλου κτυπήματος, κλείνοντας τη 
γραμμή στην οποία πρέπει να καταλήξει αυτή η επιθετική ενέργεια, 

 β) όταν μία απόκρουση εκτελείται ορθά, ο διαιτητής πρέπει να κρίνει ότι η 
επιθετική ενέργεια του αντιπάλου έχει αποκρουσθεί, ακόμα και αν, εξαιτίας 
της ελαστικότητάς της, η άκρη της λάμας του επιτιθέμενου αγγίξει το στόχο 
της. 

 
 Kρίση 
 
Τ.106  
 Εφαρμόζοντας αυτούς τους θεμελιώδεις κανόνες της σπάθης, ο διαιτητής πρέπει να 

κρίνει με τον ακόλουθο τρόπο: 
 
1. Όταν σε μία φράση όπλων οι αθλητές δέχονται και οι δύο κτύπημα ταυτόχρονα,    

υπάρχει είτε ταυτόχρονη ενέργεια, είτε διπλό κτύπημα. 
  

 H πρώτη οφείλεται στην ταυτόχρονη σύλληψη και εκτέλεση επίθεσης και από τους δύο 
αθλητές, στην περίπτωση αυτή τα κτυπήματα ακυρώνονται και για τους δύο αθλητές. 
 

2. Tο διπλό κτύπημα, αντίθετα, είναι η συνέπεια μίας καθαρά εσφαλμένης ενέργειας ενός 
από τους αθλητές. Eπομένως, αν δεν υπάρχει χρόνος ξιφασκίας μεταξύ των δύο 
κτυπημάτων: 

 
3. Mόνο  ο  αμυνόμενος  έχει  δεχθεί  κτύπημα: 
 
 α) αν κάνει κτύπημα σταματήματος πάνω σε μία απλή επίθεση, 
 β) αν, αντί να αποκρούσει, προσπαθήσει να υπεκφύγει, αλλά χωρίς να    επιτύχει, 

γ)           αν, μετά από επιτυχημένη απόκρουση, κάνει ένα στιγμιαίο σταμάτημα 
(αντίνυξη σε καθυστερημένο χρόνο) που δίνει στον αντίπαλο το δικαίωμα να 
επαναλάβει την επίθεσή του (αναδίπλωση, επανατοποθέτηση ή επανάληψη 
επίθεσης), 

 δ) αν, πάνω σε σύνθετη επίθεση, κάνει σταμάτημα χωρίς να έχει το πλεονέκτημα 
ενός χρόνου ξιφασκίας, 

 ε) αν, βρισκόμενος “στη γραμμή” (Πρβλ. Τ.15), μετά από κρούση ή πίεση στην 
λάμα που απομακρύνει το όπλο του, τραβήξει ή επανατοποθετήσει τη λάμα 
του “στη γραμμή”, αντί να αποκρούσει ένα ευθύ κτύπημα του επιτιθέμενου. 

 
4. Mόνο  ο  επιτιθέμενος  έχει  δεχθεί  κτύπημα: 

 
 α) αν, η επίθεση ξεκινήσει όταν ο αντίπαλος είναι “στη γραμμή” (Πρβλ. Τ.15), 

χωρίς να απομακρύνει την λάμα του αντιπάλου, οι διαιτητές πρέπει να 
προσέχουν ώστε ένα απλό άγγιγμα των όπλων να μη θεωρηθεί ικανό να 
απομακρύνει τη λάμα του αντιπάλου,  

β) αν αναζητήσει την λάμα, δεν την βρει (γιατί έχει γίνει αποφυγή) και συνεχίσει 
την επίθεση, 

 γ) αν, σε σύνθετη επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αντίπαλος έχει βρει την 
λάμα, συνεχίσει την επίθεση την ώρα που ο αντίπαλος κάνει αμέσως αντίνυξη, 

 δ) αν, σε σύνθετη επίθεση, υπάρξει λύγισμα του βραχίονα, ή στιγμή δισταγμού, 
κατά τη διάρκεια της οποίας ο αντίπαλος επιφέρει κτύπημα σταματήματος ή 
επίθεση και συνεχίσει εκείνος την επίθεσή του, 
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 ε) αν, σε σύνθετη επίθεση, δεχθεί σταμάτημα με χρόνο ξιφασκίας πριν από την 
τελική φάση της επίθεσής του, 

 στ) αν επιφέρει κτύπημα με επανατοποθέτηση, αναδίπλωση ή επανάληψη 
επίθεσης πάνω σε απόκρουση του αντίπαλου ακολουθούμενη από άμεση 
απλή αντίνυξη, που έχει εκτελεσθεί σε ένα μόνο χρόνο και χωρίς υποχώρηση 
του βραχίονα. 

 
5. Oι αθλητές επανατοποθετούνται σε θέση φύλαξης, οσάκις ο διαιτητής, σε περίπτωση 

διπλού κτυπήματος, δεν μπορεί να κρίνει καθαρά από ποια πλευρά έχει γίνει το 
σφάλμα. 

  
 Mία από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις κρίσης παρουσιάζεται όταν υπάρχει κτύπημα 

σταματήματος που επιτρέπει αμφιβολία ως προς το αν υπάρχει επαρκές πλεονέκτημα 
πάνω στην τελική φάση μίας σύνθετης επίθεσης. Σε γενικές γραμμές, στην περίπτωση 
αυτή, το διπλό κτύπημα είναι η συνέπεια ενός ταυτόχρονου σφάλματος και των δύο 
αθλητών, το οποίο δικαιολογεί την επανατοποθέτηση σε θέση φύλαξης : Σφάλμα του 
επιτιθέμενου, λόγω δισταγμού, βραδύτητας ή ανεπαρκών προσποιήσεων, σφάλμα του 
αμυνόμενου λόγω καθυστέρησης ή βραδύτητας στο κτύπημα σταματήματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


