
Regels passiviteit: 

Inleiding: 

De regel van passiviteit is in het leven geroepen om een beslissing te forceren en om het schermen 

aantrekkelijk te houden om naar te kijken. Niemand wil kijken naar twee sporters/schermers die 

lange tijd niks doen om elkaar proberen te raken. Dan is de sport pas echt “killing” . 

 

Individueel toernooi - Directe eliminatie:  

Wanneer, voor de eerste keer tijdens een partij, er passiviteit is, dan geeft de scheidsrechter één of 

beide schermers een P-GELE kaart op de volgende manier:  

1. als de schermers gelijk staan in punten: de scheidsrechter geeft beide schermers een P-GELE 

kaart; 

2. als de schermers niet gelijk staan in punten: de scheidsrechter geeft de schermer met de 

lagere score een P-gele kaart.  

Wanneer er voor de 2e en 3e keer passiviteit wordt geregistreerd door de scheidsrechter, dan geeft 

de scheidsrechter één of beide schermers een P-RODE kaart op de volgende manier:  

1. als de schermers gelijk staan in punten: de scheidsrechter geeft beide schermers een P-RODE 

kaart;  

2. Als de schermers niet gelijk staan in punten: De scheidsrechter geeft de schermer met de 

lagere score een RODE kaart. Hierna schermen de schermers tot het einde van de 

desbetreffende periode waarin de RODE kaart werd gegeven.  

Wanneer voor een vierde keer passiviteit optreedt, dan krijgt één of beide schermers die nu twee 

rode kaarten hebben ontvangen, een P-ZWARTE kaart.  

1. Als de schermers gelijk staan in punten en beiden een P-ZWARTE kaart ontvangen, dan wint 

de schermer met een hogere (FIE) ranking voor de wedstrijd.  

2. Beide schermers mogen niet meer verder in het toernooi 

3. De winnende schermer behoud zijn eindranking en punten van het toernooi. 

  



Team toernooi 

Gelijke behandeling als passiviteit tijdens het individuele toernooi, met uitzondering dat:  

4. Een team dat een P-ZWARTE kaart heeft ontvangen mag de reserve schermer inzetten, als 

deze schermer niet al eerder ingezet is voor tactische of medische redenen. Wanneer deze 

wissel gemaakt wordt, dan mag er geen verdere wissel meer optreden, ook niet voor 

medische redenen. Als er niet gewisseld kan worden na de zwarte kaart (omdat er geen 

reserve schermer is, of omdat deze al gebruikt is), dan verliest het team met de zwarte kaart 

de wedstrijd.  

5. Als beide teams een zwarte kaart hebben ontvangen, dan wint het team met de hogere FIE 

ranking de wedstrijd.  Beiden mogen niet meer verder in het toernooi 

6. Het winnende team behoud zijn ranking van het toernooi 

 

Individueel en team toernooi:  

1. de P-gele (waarschuwing) en P-rode (strafpunt) kaart ontvangen tijdens een wedstrijd is 

alleen geldig tijdens deze wedstrijd. Deze straffen worden niet meegenomen naar verdere 

wedstrijden. 

2. de P-zwarte kaart betekent diskwalificatie voor passiviteit. Er wordt geen 60 dagen schorsing 

aangehangen en het team behoudt de ranking en punten die bemachtigd zijn tot het 

moment van diskwalificatie.  

3. de scheidsrechter moet de P-gele, P-rode en P-zwarte kaarten afzonderlijk op het 

scoreformulier aangeven. De straffen voor passiviteit zijn niet cumulatief met andere 

straffen.  

4. Als de tijd verstreken is en er is een gelijke stand, Dan gelden de regels van loting en degene 

die voorstaat. 

 

- De Passiviteit kaarten moet je niet verwarren met de reguliere kaarten. Deze morden apart 

gegeven van elkaar. 

Wanneer bijvoorbeeld je wapen niet werkt en je krijgt een gele kaart en vervolgens heb je 

passiviteit dan krijg je daar ook geel voor en niet cumulatief rood. 

- De scheidsrechter heeft dan ook 2 sets kaarten bij zich. De reguliere en een set met de letter  

“P” erop. 

- Wanneer passiviteit is beoordeeld gaat de partij door in de tijd waar hij gebleven is. Vroeger 

ging men gelijk naar de volgende 3 minuten maar met de huidige regel schermen we dus 

gewoon de partij uit. De partij gaat tevens verder waar de scheidsrechter “halt” geroepen 

heeft. Ze gaan daarmee dus niet terug naar de start-/stellinglijn. 

 

Conclusie: 

De straffen in P kaarten is niet gelijkwaardig. De schermer met een lagere score op het bord krijgt de 

P kaart en bij gelijke stand verliest de schermer met een lagere ranking vooraf aan het toernooi. 

De reden hiervan is dat men vindt dat wanneer je achter staat je risico moet nemen om te winnen, 

anders verlies je toch. Met deze regel heeft de schermer die achter staat daarin ook geen keuze 

meer. Hij moet actie ondernemen. 


