En garde !
I gard !

Prêts !
Färdiga !

Fäktarna skall inta gardgång

Allez !
Börja !

För att utröna om fäktarna är redo

Att starta eller återuppta striden

Halte !
Halt !

Attaque ! / Arrêt ! /
Contre-attaque !
Attack ! / Arrêt ! /
Konterattack !

Pointe en ligne !
Spetsen i linje !

Att bryta striden före en stöt har utdelats
pga.fäktaren på domarens högra sida

Spetsen i linje position från fäktaren till
höger mot vänster fäktare

Touché !
Träff !

Attack eller arrêt (konterattack)
från fäktaren på domarens högra

Non valable !
Ej giltig !

Point !
Poäng !

En stöt utdelad mot fäktaren på
domarens vänstra sida

En stöt utdelad av fäktaren på
domarens högra sida

Parade ! / Contre-temps !
Parad ! / Konter-tempo !

En stöt utanför giltig träffyta mot
fäktaren på domarens vänstra sida

Parad eller contre-temps utförd av
fäktaren på domarens högra sida
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Points !
Poäng till båda !

Touchés !
Dubbelstöt !

Båda fäktarna har träffat

Båda fäktarna är träffade
Simultanées !
Samtidig !

Rien !
Inget !

Samtidig attack
Non !
Inget !

Ingen träff eller stöt
Non correct !
Icke korrekt !

Offensiv rörelse från fäktaren till höger om
domaren, för kort och ingen träff

Inkorrekt attack eller riposte från
fäktaren till höger om domaren
Vainqueur
(namn) par
(resultat)
Vinnare
(namn) med
(resultat)

Carton jaune: avertissement.
Carton rouge: 1 touche contre.
Carton noir: exclusion.
Gult kort: Varning ...
Rött kort: En stöt mot ...
Svart kort: Uteslutning ...

Via ”härmning” demonstrerar domaren den
högra fäktarens förseelse och visar kort
motsvarande förseelsens grad

Vinnare: Efter slutet på matchen eller lagmötet skall
domaren annonsera vinnare och resultat. Fäktarna
skall inta mitten på pisten (au milieau de la piste)

Tillvägagångssätt:
1) Domaren analyserar fäktningen och tillkännager sitt beslut medelst tecken och ord (ovan).
2) Efter fäktfrasen uttrycker domaren ett av följande ord utan tecken: “Riposte”, “Konterriposte”,
“Remise”, “Reprise”, “Redoublement”
3) Fäktarna får artigt fråga domaren för en mer fullständig analys av fäktfrasen.
4) Varje tecken måste vara i 1–2 sekunder, vara uttrycksfull och vara korrekt gjord. Tecknen ovan
refererar till fäktaren på domarens höger sida.
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