У складу са одредбама члана 100. Закона о спорту и члана 48. Статута Мачевалачког
савеза Србије, Управни одбор Мачевалачког савеза Србије је на својој седници
одржаној дана 30.08.2017. године, усвојио

Правилник о организацији FIE и EFC међународних
такмичења као и услови за организовање и учешће
спортских организација у такмичењима на подручју
више држава или више региона различитих држава
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Мачевалачки савез Србије је организатор свих EFC и FIE такмичења.
У изузетним случајевима УО МСС може поверити техничку организацију EFC
или FIE такмичења клубу или организацији чија је то делатност, под надзором Савеза и
у складу са Законским одредбама.
У случају поверавања техничке организације такмичења клубу или
организацији чија је то делатност, међусобни односи, као и правни, финансијски,
организациони и оперативни елементи се обавезно регулишу уговором између Савеза и
поменутог клуба или организације.
Организација ових такмичења се технички изводи у складу са адекватним
правилима EFC и FIE.
Члан 2.
Званична такмичења FIE (индивидуална или екипна) су отворена за мачеваоце
земаља чланица FIE.
Сваки такмичар или задужени званичник, ма која да му је функција, мора да
буде носилац важеће интернационалне лиценце за сезону у току.
Члан 3.
Организациони комитет има задатак да организује такмичење.
Централна канцеларија FIE контролише активности Техничког одбора на
Олимпијским играма, сениорским Светским првенствима и на јуниорским и кадетским
Светским првенствима.
Техничка организација је поверена Техничком одбору.

Члан 4.
Пријаве такмичара треба да пошаље организаторима њихова Национална
федерација.

Члан 5.
Индивидуална такмичења

-

-

-

Индивидуална такмичења могу бити организована:
Директном елиминацијом, са мешаном формулом која подразумева круг
елиминационих група и прелиминарну табелу директних елиминација, затим
табелу директних елиминација 64 такмичара за квалификовање осам или четири
такмичара за финале директних елиминација.
Директном елиминацијом, са мешаном формулом која подразумева круг
елиминационих група, затим табелу директних елиминација за квалификовање
осам или четири такмичара за финале директних елиминација.
Директном елиминацијом са интегралном формулом.
Члан 6.

Групе се састављају на основу пласмана такмичара на званичној FIE ранг листи
и жребањем такмичара који нису на њој.
Подела такмичара по групама треба да буде таква да ставља такмичаре исте
националности у различите групе, ако је то могуће.
Ред такмичара на записнику групе се одређује на срећу.
Групе морају да се одраде до задњег меча.
Такмичар који се повуче или буде искључен са такмичења биће избрисан из
групе и његови резултати ће бити поништени као да није ни учествовао.
Члан 7.

Екипна такмичења
А) Екипна Светска првенства, екипна Светска првенства за јуниоре
-

У сваком оружју екипе су састављене од тројице такмичара, са или без измене.
Екипа не може започети сусрет ако није комплетна.
Такмичење се одвија преко интегралних директних елиминација са евентуално
некомплетном табелом.
На сениорским првенствима екипе заузимају места на табели сходно актуелном
екипном FIE пласману.
Борбе се врше за сва места до 16. Од 17. места екипе се у сваком кругу табеле
ређају по њиховом иницијалном месту на табели.

-

На јуниорским Светским првенствима, екипе заузимају места на табели сходно
њиховом пласману. Овај пласман се одређује сабирањем пласмана који имају
три најбоља члана екипе на индивидуалним такмичењима. Ако такмичар није
учествовао на индивидуалном такмичењу, а учествује на екипном, број поена
који му се додељује је једнак броју свих такмичара који се налазе на
индивидуалној јуниорској листи +1.

Б) Екипни Светски купови
Осим касније наведених изузетака, такмичење се одвија у складу са правилима
предвиђеним за екипна Светска првенства
- За сва места до 16. ће се одржати борбе. Од 17. места екипе ће у сваком кругу
табеле заузимати места која су иницијално на табели.
- Ако екипа не започне сусрет, биће дисквалификована са такмичења и неће
примити поене екипног Светског купа, осим у случајевима повреде или болести
коју је званично констатовао лекар.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗВАНИЧНИХ FIE ТАКМИЧЕЊА
Члан 8.
За сва званична FIE такмичења, изузев Олимпијских игара, званични позив је
писмо којим федерација организатор позива сваку федерацију чланицу FIE да
учествује на Првенству.
За Светска првенства, овај позив мора бити адресиран на све федерације
чланице без изузетка, минимум шест месеци пре такмичења.
За Светске купове, позив се мора послати минимум два месеца пре дотичног
такмичења.
Члан 9.
Нико не може учествовати на званичном FIE такмичењу, у било ком оружју, ако
нема минимум 13 година 1. јануара године у којој се одржава такмичење.
Такмичари који учествују на званичним FIE кадетским такмичењима морају
имати мање од 17 година у поноћ 31. децембра године која претходи оној у којој ће се
одржати такмичење.
Такмичари који учествују на свим званичним FIE јуниорским такмичењима,
индивидуалним или тимским, морају имати мање од 20 година у поноћ 31. децембра
године која претходи оној у којој ће се одржати такмичење.
Осим горе наведених услова, не постоји максимална старосна граница за
учеснике на било ком другом званичном догађају FIE, осим у погледу различитих
ветеранских категорија.

Члан 10.
Осим посебних надлежности које су под одговорношћу других званичних
делегата, техничко управљање званичних FIE такмичења је поверено Техничком
одбору, чији састав и именовање треба да поштује специфична правила за свако
такмичење.
Члан 11.
Технички одбор је задужен за:
1. Потврђује техничке инсталације
2. Проверава пријаве
3. Прави листе група и директних елиминација
4. Одређује судије на предлог судијских делегата, као и писте на којима ће судити
5. Надгледа одвијање такмичења
6. Разматра жалбе и решава их
7. Потврђује резултате уз помоћ Организационог комитета
8. Надгледа дифузију резултата

Светска првенства
Члан 12.
На Светским првенствима пријаве су ограничене на четири такмичара по оружју
по земљи за индивидуална такмичења и једну екипу по оружју по земљи за екипна
такмичења.
Члан 13.
На Светским првенствима суде судије које бира Извршни комитет FIE на
предлог Судијске комисије.
Судије морају обавезно присуствовати састанку судија, вече пред Светско
првенство.
Члан 14.
Све кандидатуре за организацију Светског првенства треба да простудира
специјално за ту намену састављена делегација коју одређује Извршни комитет на
позив кандидоване федерације, на месту на којем би се одржавало то првенство.

Регионалне игре
Члан 15.
Регионалне игре које FIE признаје су исте оне које признаје МОК када се
мачевање налази у њиховом програму.
FIE правила треба да буду примењивана у свим случајевима који нису
предвиђени у правилима за Регионалне игре које је усвојио МОК.

Члан 16.
Техничког делегата ФИЕ, који представља ФИЕ сходно олимпијским правилима
за Регионалне игре, изабраће председник ФИЕ после консултовања са Извршним
комитетом, по критеријуму техничких способности и знања.

Јуниорска и кадетска првенства
Члан 17.
Светска првенства за јуниоре и кадете су отворена за све федерације чланице
FIE.
Пријаве су ограничене на тројицу такмичара исте националности за све
индивидуалне дисциплине и по једну националну екипу за сваку екипну дисциплину.
Члан 18.
На Светским првенствима суде судије које је изабрао Извршни комитет на
предлог Судијске комисије.
Судије треба обавезно да присуствују састанку судија вече пред такмичење.

Светски купови
Члан 19.
Назив ''Светски куп'' се даје следећим такмичењима:
- индивидуалним сениорским такмичењима за светски куп и Grand prix
- јуниорским Светким куповима
- екипним Светским куповима

Члан 20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учешће такмичара:
из најмање 8 земаља, за сениорска такмичења у Европи
из најмање 5 земаља, за сениорска такмичења ван Европе
из најмање 5 земаља за јуниорска такмичења
Присутност минимум 4 судије А или Б FIE категорије, различитих
националности
Потпуна примена правила FIE, као и Ценовника за то такмичење
Број писта довољан да дозволи одвијање круга група у максимум 2 серије
Обавезно присуство лекара на месту такмичења током целог његовог трајања
Обавезна антидопинг контрола

Члан 21.
Организатор такмичења за Светски куп, индивидуалних и екипних, сениорских
и јуниорских, требају да осигурају присуство FIE посматрача, различите
националности од земље организатора, чија ће улога бити да потврди да такмичење
одговара критеријумима Светског купа.
Овог посматрача, који је члан једне од комисија FIE или Извршног комитета,
одређује извршни комитет FIE, на предлог FIE канцеларије.

Светска првенства за ветеране
Члан 22.
На Светским првенствима за ветеране, пријаве на индивидуалне дисциплине су
ограничене на четири такмичара у свакој категорији по оружју, по полу и по нацији.
Члан 23.
Подела такмичара по групама се мора одрадити тако да поставља такмичаре
исте националности у различите групе, колико је год то могуће.
Ако је у некој од категорија мање од 10 такмичара, такмичење се одржава само
са једном групом.
Ако у некој од категорија има мање од 6 такмичара, они ће мачевати са блиском
старосном категоријом. Посебан пласман за ову категорију ће бити извучен из те друге
категорије на крају такмичења.
Ако у некој категорији има само један такмичар, та категорија се не одржава.
Члан 24.
Борбе директних елиминација ће се радити до 10 погодака или до краја два
периода од 3 минута са минутом одмора између периода. Као изузетак у сабљи, први

период се завршава или по истеку 3 минута или када један од такмичара постигне 5
погодака.
Члан 25.
Земље учеснице морају јавити најмање месец дана унапред да ли ће обезбедити
захтеван број судија или ће платити надокнаду, како би се оставило довољно времена
организаторима да обезбеде друге судије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником , примењују се
адекватни акти Министарства омадине и спорта, Олимпијског комитета Србије и
Светске мачевалачке федерације (FIE).
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.

У Београду, 30.08.2017

_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије

Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 04.09.2017.године.

