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ΞΙΦΑΣΚΙΑ 
 

Α. Αγωνίσματα 

• Ξιφασκία Αγοριών Ατομικό             Κωδ. 038 

• Ξιφασκία Κοριτσιών Ατομικό          Κωδ. 039 
 
Β. Δικαίωμα Συμμετοχής 

• Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχει 1 μαθητής και 1 μαθήτρια.  

• Μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων συμμετοχών από όλα τα Γυμνάσια 
038.Ξιφασκία Αγοριών   = 12 μαθητές  
039.Ξιφασκία Κοριτσιών =   8 μαθήτριες 

• Για να συμμετέχει κάποιος/α μαθητής/τρια στους αγώνες δεν χρειάζεται να έχει καμία 
απολύτως εμπειρία συμμετοχής στη ξιφασκία. 

 
Γ. Στολές αθλητών – Εξοπλισμός 

• Ξίφος, (δίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή) 

• Στολή ξιφασκίας (γιλέκο, παντελόνι, γάντι, μάσκα), (δίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή) 

• Ψηλές άσπρες κάλτσες 

• Αθλητικά παπούτσια 
 
Δ. Κανονισμοί 

• Το ξίφος που θα αγωνιστούν οι μαθητές και μαθήτριες είναι το ξίφος μονομαχίας. 

• Σκοπός του αθλητή είναι να κερδίσει πόντο ακουμπώντας με την άκρη του ξίφους του 
οποιοδήποτε μέρος του σώματος του αντιπάλου. 

• Οι πόντοι καταγράφονται από ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει ειδικά 
καλώδια και ένα μηχάνημα με δυο λάμπες (μία κόκκινη και μία πράσινη). 

• Αν το σπαθί χτυπήσει στο πάτωμα και το μηχάνημα δείξει ότι επιτεύχθηκε πόντος αυτός δεν 
θεωρείται έγκυρος. 

• Όταν ένας αθλητής συγκεντρώσει πέντε (5) πόντους («χτυπήματα») κερδίζει ένα γύρο. 

• Νικητής είναι ο αθλητής που θα κερδίσει πρώτος τρεις (3) γύρους. 

• Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας φτάσει σε διάρκεια τα εννιά λεπτά χωρίς να έχει τελειώσει, 
δίνεται επίσπευση από τον διαιτητή. 

• Στην επίσπευση, οι αθλητές αγωνίζονται ένα λεπτό ακόμα και ο αγώνας σταματάει με το σκορ 
που υπάρχει εκείνη τη στιγμή. 

 
Ε. Τρόπος διεξαγωγής 
038.Ξιφασκία Αγοριών  

• Οι 12 μαθητές χωρίζονται με κλήρωση σε 4 ομίλους των τριών (3). 

• Σε κάθε όμιλο ο καθένας παίζει με όλους τους άλλους. 

• Ο νικητής κάθε αγώνα κερδίζει δύο βαθμούς και ο ηττημένος έναν. 

• Νικητής κάθε ομίλου ανακηρύσσεται ο μαθητής που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε κατά σειρά: 
- η διαφορά κερδισμένων και χαμένων γύρων 

           -ο αριθμός κερδισμένων γύρων 
           -η διαφορά κερδισμένων και χαμένων πόντων 
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           -ο αριθμός κερδισμένων πόντων 
           -κλήρωση 

• Ο νικητής κάθε ομίλου προκρίνεται στους ημιτελικούς. 

• Οι νικητές των ημιτελικών παίζουν στον τελικό ενώ οι ηττημένοι στον μικρό τελικό. 
039.Ξιφασκία Κοριτσιών 

• Οι 8 μαθήτριες χωρίζονται με κλήρωση σε 2 ομίλους των τεσσάρων (3). 

• Σε κάθε όμιλο η καθεμία παίζει με όλες τις άλλες. 

• Η νικήτρια κάθε αγώνα κερδίζει δύο βαθμούς και η ηττημένη έναν. 

• Νικήτρια κάθε ομίλου ανακηρύσσεται η μαθήτρια που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς. 

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε κατά σειρά: 
-η διαφορά κερδισμένων και χαμένων γύρων 
-ο αριθμός κερδισμένων γύρων 
-η διαφορά κερδισμένων και χαμένων πόντων 
-ο αριθμός κερδισμένων πόντων 
-κλήρωση 

• Η πρώτη κάθε ομίλου παίζει στον τελικό ενώ η δεύτερη παίζει στον μικρό τελικό. 
 

ΣΤ. Πρόγραμμα αγώνων 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ , Πρώτη Σερρών - Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ 
 
038. Ξιφασκία Αγοριών  
09:30 π.μ. Αγώνες Ομίλων 
11:30 π.μ. Ημιτελικοί 
12:10 μ.μ. Μικρός Τελικός 
12:20 μ.μ. Τελικός 
12:40  Απονομή μεταλλίων 
 
039. Ξιφασκία Κοριτσιών  
18:30  Αγώνες Ομίλων 
20:30  Μικρός τελικός   
20:40  Τελικός   
21:10  Απονομή μεταλλίων. 

 
 


