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 ترجمه: عباسعلی فاریابی

t.18 

 .باشد متر 2.1 تا متر 2 بین باید پیست ةلب تا دستگاه آپاره پایه یا میز بین فاصله

 0202-0200 فصل الزم االجرا در

t.94 

 :کند باطل را زیر شرایط با ةشد ثبت ضربه آخرین باید و باشد داشته توجه الکتریکی تجهیزات احتمالی های خرابی به باید داور

 .شود دستگاه توسط ضربه ثبت باعث ،رسانا پیست روی یا است شده وارد او به ضربه که یبازیکن گارد به ضربه که صورتی در  .1

 سب،چ اکسیداسیون، ناشی از که نارسانا کوچک یا بزرگ لکه های دارای بازیکن ةاپشمشیر از  قسمت هر که واقعیت این توجه به با

 به وبیخ به الکتریکی پوینت اینکه یا شود،ب ضربه روشن شدن باعث تواند می حریف های ضربه که ،باشد دیگری ماده هر یا رنگ

 رقیب آن علیه شده ثبت های ضربه ابطال تواند نمی ،کردو بست  باز دست با را آن بتوان بطوریکه باشد شدهن محکم تیغه انتهای

 .کند توجیه را

t.160 

 ةریمج است، شده حذف مسابقات از تیمی مسابقه جریان در اعضایش از یکی توسط سیاه کارتدریافت  دلیل به که تیمی حال، این با

 هیچ عضو عنوان به تواند نمی و شود می محروم t.159 با مطابق ه استشد جریمه که انفرادی شمشیرباز فقط. ندارد محرومیت

 .o.99.8 به کنید رجوع. شود انتخاب محرومیت دوره طول در تیمی

m.25 

 ایدب آنها. شود درج شانه های تیغه با سطح هم ملی فدراسیون اختصاری عالمت آن زیر در و وست پشت در باید شمشیرباز خانوادگی نام .3

 ،نالتی بزرگ حروف با تیره، آبی رنگ به باید حروف. شوند چاپ است شده دوخته وست روی کامالً که ای پارچه روی یا وست روی مستقیماً

 .باشد داشته عرض متر سانتی 1.1 حداکثر باید خط ضخامت و متر سانتی 11 تا متر سانتی 8 بین



 

. باشد شده چسبانده ماسک طرف دو به محکم ها بست ةتسم انتهای دو که باشد ماسک پشت در مختلف ایمنی سیستم دو دارای باید ماسک. 7

 .دنشو نصب ماسک اصلی ةسازند توسط باید هاتسمه این

 0202-0200 فصل الزم االجرا از

 

 

 


