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Hoofdstuk 1.
Definities en overzicht gebruikte termen. 

Gevecht. Een gevecht is een uitwisseling fysieke handelingen met verderop gedefinieerde 
bewapening en bescherming, tussen twee vechters. Overzien door een scheidsrechter, ondersteund 
door een jury en tafelcrew. 

Ring. De ring is een duidelijk gemarkeerde, symmetrische omgeving, met een smalste 
dwarsdoorsnede van ten minste zes meter, waarbinnen het gevecht plaatsvindt. Tijdens een gevecht 
zijn het slechts vechters en scheidsrechter toegestaan zich binnen de ring de bevinden. 

Vechters. Vechters van een gevecht zijn deelnemers aan het toernooi, die voldoen aan de elders 
gestelde gear-eisen. Vechters vechten hun gevechten op de door de toernooileiding aangegeven 
locatie en tijd. 

Scheidsrechter. Een scheidsrechter is een door de toernooileiding aangewezen arbiter die het 
toepassen van de regels overziet, evenals de veiligheid binnen de ring. De scheidsrechter beslist in 
geval van twijfel, binnen een gevecht. 

Toernooileiding. Individuen verantwoordelijk voor het leiden van het toernooi, aangewezen door de
organisatie (i.e. bestuur van MARS – Vechtschool voor middeleeuwse krijgskunsten Noord-
Nederland). 

Jury. Een jury bestaat uit, bij voorkeur, 4 leden, benoemd door de scheidsrechter. De voornaamste 
taak van de jury is het door middel van vlagsignalen aangeven van de door de vechters gemaakte 
punten. 

Tafelcrew. Tafelcrew bestaat uit twee personen; een tijdswaarnemer en een notulist, onder meer 
belast met het bijhouden van de score van het gevecht. 

Coach. Een coach is een door de vechter aangewezen persoon, die de vechter mag bijstaan door 
middel van onder meer tactische tips, aanmoediging en gear-management. 

Toernooigebied. Gebied, waar het louter vechters, coaches, scheidsrechters, juryleden, toernooicrew
en andere door de scheidsrechter toegelaten personen (zoals EHBO'ers) toegestaan zijn zich op te 
houden. Tevens behouden toernooileiding en scheidsrechters het recht individuen met of zonder 
opgave van reden te sommeren het toernooigebied te verlaten. 

Publiek. Alle andere aanwezigen. 



Hoofdstuk 2. 
Gevechtsverloop.

1. Leiding. Het gevecht wordt geleid door de scheidsrechter.
De scheidsrechter zorgt samen met toernooileiding ervoor dat binnen het toernooigebied duidelijk is
wanneer gevechten zullen beginnen. Het is hierbij wel de verantwoordelijkheid van de vechters te 
weten wanneer zij paraat dienen te zijn voor de gevechten in hun poule. 
2. Voorafgaand aan het gevecht groeten de vechters elkaar, en bevestigt de scheidsrechter heldere 
communicatie tussen alle bij het gevecht betrokken partijen (scheidsrechter, jury, tafelcrew, coaches
en vechters.) 

3. De vechters staan voorafgaand aan het gevecht in hun toegewezen 'hoek'; een aangewezen gebied
dat grenst aan de ring. Voorts wordt deze hoek ingenomen door de vechters telkens als de 
scheidsrechter het gevecht stillegt, of hiertoe opdracht geeft.

4. Coaches bevinden zich nabij de hoek van hun vechter, zodanig dat zij de bewegingsvrijheid van 
de juryleden niet hinderen.

5. De jury bevindt zich buiten de ring, en stelt haarzelf zodanig op dat zij uit meerdere hoeken 
overzicht heeft over het gevecht. De jury geeft aan een reden te hebben het gevecht stil te leggen 
door luid en duidelijk 'hit' te roepen. Deze reden kan onder meer zijn een treffer,  een gear-
malfunction, of een andere veiligheidsoverweging.

6. De jury is voorzien van vlaggen, corresponderend met de kleuren van de vechters. Deze worden 
vastgehouden corresponderend met de hoeken van de vechters. (Voorbeeld: bevindt zich ter rechter 
zijde van een jurylid de rode hoek, dan houdt dit jurylid de rode vlag in de rechter hand.)

7. Het gevecht vangt aan en/of hervat wanneer de scheidsrechter het commando 'vecht' geeft. Vanaf 
dit moment mogen de vechters zich in de ring begeven en proberen conform de regels van het 
toernooi de tegenstander te treffen. 

8. De scheidsrechter ligt het gevecht stil wanneer hij dat nodig acht, om eender welke reden. De 
scheidsrechter legt voorts het gevecht stil aan het einde van een instantie waarbij door de jury een 
hit aangegeven is. Hij legt het gevecht stil door duidelijk 'halt te roepen, en waar nodig zichzelf 
en/of zijn staf tussen de vechters te bewegen. Voorts heeft de scheidsrechter het recht wanneer hij 
dit nodig acht de tijd stil te leggen. (Time-out.) (Voorbeeld: in het geval van een gear-malfunction, 
welke enige tijd vergt voor het is opgelost.)

9. Wanneer het gevecht stilligt (zonder dat hierbij noodzakelijk de tijd is stilgezet) als gevolg van 
een aangegeven hit, vraagt de scheidsrechter de jury door middel van vlagsignalen een oordeel over 
de aangegeven instantie te communiceren. Het is tijdens deze periode de juryleden tevens 
toegestaan mondeling te verzoeken tot een juryoverleg. 

10. Juryoverleg. Het is de scheidsrechter toegestaan de jury in de ring uit te nodigen wanneer het 
gevecht stil ligt, voor nader overleg. Tijdens dit overleg staat de gevechtstijd stil. (Time-out.) 
Juryleden kunnen een juryoverleg bij de scheidsrechter aanvragen. Het is hierbij de scheidsrechter 
gelegen dit verzoek te voldoen dan wel af te wijzen.

11. Na het juryoverleg worden de instructies van de scheidsrechter opgevolgd. Voorts wordt het 
gevecht, evenals de gevechtstijd hervat wanneer de scheidsrechter dit aangeeft. (Time-in.)



12. Gevechtsduur. Een gevecht duurt 3 minuten, of totdat één van beide vechters 20 punten of meer 
behaald heeft. Of tot de scheidsrechter om een door hem aangegeven reden aangeeft dat het gevecht
voorbij is. Een gevecht telt ten minste één instantie waar punten uit voort komen.

13. Last Exchange. Na 2m50s roept de tijdswaarnemer “Last Exchange”. De instantie die dan 
gaande is wordt afgemaakt. Het is hierbij aan de scheidsrechter om het gevecht op een organisch 
moment te stoppen, met als richtlijn de gegeven gevechtsduur van 3 minuten niet met meer dan 20 
seconden te overschrijden.
14. Publiek. Publiek houdt zich op buiten het toernooigebied, bij voorkeur op de tribunes. Het is het
publiek toegestaan vechters aan te moedigen, evenals op andere wijzen bij te dragen aan een 
positieve sfeer. Het is het publiek níét toegestaan zich te richten tot scheidsrechters, juryleden, en 
andere wedstrijdofficials. In het geval van misdragingen behoudt de toernooileiding het recht 
publiek te verwijderen van de locatie. 
Voorts is het publiek belast met het, met verve, mee te leven met alle emoties die op het toernooi 
getoond worden. 

Hoofdstuk 3. 
Signalen. 

Wanneer de scheidsrechter de mening van de jury vraagt aangaande een instantie (door middel van 
de uitvraag “JURY!”), volgen er twee fasen: 

Fase 1: Hierin worden de juryleden gevraagd door middel van vlagsignalen aan te geven welke 
treffers zij menen te hebben gezien. Hierin hebben zij verschillende opties die hieronder nader 
worden verklaard. Hierbij houden de juryleden de ogen op de grond gericht, teneinde te tonen dat 
zij zich niet door de meningen van andere juryleden laten beïnvloeden. 

Fase 2: De scheidsrechter besluit hoe deze instantie gewaardeerd zal worden, door middel van de 
woorden “Punten Blauw/Rood”. In reactie hierop geeft de jury het waargenomen trefvlak aan, met 
behulp van de vlag corresponderend met de kleur van de vechter tegen wie de punten gemaakt zijn. 
Hierbij hebben zij verschillende opties, welke hieronder nader worden verklaard. 

Vlagsignalen Fase 1
Beide armen achter het lichaam: 
“Ik heb geen handeling waargenomen aan welke punten toegekend dienen te worden.”

Vlaggen gekruist voor het lichaam:
“Ik ben niet zeker over wat er in deze instantie is gebeurd en kan daarom geen mening geven.” 

Arm met de rode vlag horizontaal gestrekt richting rode hoek, met de andere arm naar beneden 
gestrekt: 
“Enkel punten voor de rode vechter waargenomen.” 

Arm met de blauwe vlag horizontaal gestrekt richting blauwe hoek, met de andere arm naar 
beneden gestrekt: 
“Enkel punten voor de blauwe vechter waargenomen.” 

Arm met de rode vlag horizontaal gestrekt richting rode hoek, andere arm recht omhoog gestrekt.
“Punten voor de rode vechter, afterblow voor de blauwe vechter.” 



Arm met de blauwe vlag horizontaal gestrekt ricthing blauwe hoek, andere arm recht omhoog 
gestrekt: 
“Punten voor de blauwe vechter, afterblow voor de rode vechter.” 

Beide armen horizontaal uitgestrekt naar de corresponderende hoeken:
“Double-hit” 

Vlagsignalen Fase 2. 
Vlaggen gekruist: Geen mening (derhalve geen punten).

Vlaggen achter het lichaam: Geen punten. 

Wanneer het jurylid punten wenst aan te geven, in respons op de vraag van de scheidsrechter, wordt 
(ongeacht zijn houding in fase 1) de vlag met gevraagde kleur (welke de punten zal ontvangen) naar
de corresponderende hoek gestrekt. Vervolgens heeft het jurylid de volgende signalen tot zijn 
beschikking, die aangegeven worden met de andere vlag: 

Vlag wijst naar uitgestrekte hand: Geldige treffer met het wapen op een uitstekend ledemaat, ter 
waarde van 2 punten.  

Vlag wijst naar torso: Geldige treffer met het wapen op het torso, ter waarde van 3 punten. 

Vlag wijst naar hoofd: Geldige treffer met het wapen op het hoofd, ter waarde van 4 punten.

Achterkant van de vlag wijst naar het hoofd: Pommelstoot op het masker, ter waarde van 3 punten. 

Vlag wijst naar de vloer, en wordt herhaaldelijk cirkelend gedraaid: Ring out (een vechter treedt al 
dan niet bedoeld met een voet buiten de ring), ter waarde van 2 punten. 

Vlag wordt onder de oksel geklemd: Worstelen met duidelijke dominantie, ter waarde van 4 punten.

Hoofdstuk 4.
Puntentelling. 

De scheidsrechter kan met behulp van de jury punten uitdelen voor de volgende typen handelingen.

Type 1 A. Een hauw, met het 'scherp' van het wapen.
B. Een steek, met de punt van het wapen.
C. Een snede, met het 'scherp' van het wapen, waarbij duidelijk en snijdende beweging 
waargenomen kan worden. 

Type 2. Een pommelstoot naar de voorzijde van het makser. 
Type 3. Het duidelijk met opzet buiten de ring werken van de tegenstander
Type 4. Het verkrijgen van een duidelijk dominante positie als gevolg van een worsteling.
Type 5. Speciale acties. Hieronder verklaard. 



Puntenwaardering.
Type 1. Handelingen van dit type worden met punten gewaardeerd gekoppeld aan het getroffen 
trefvlak. De trefvlakken worden als volgt gedefinieerd: 

Hoofd. 4 punten. 
Het hoofd bestaat uit de voorzijde en zijkanten hals, en de zijkanten, voorzijde, en bovenzijde van 
het masker. 

Torso. 3 punten. 
De torso bestaat uit de romp, plus schouders, plus bovenarmen, tot de elleboog, plus bovenbenen tot
de knie. 

Ledematen. 2 punten.
Ledematen zijn de onderarmen (vanaf de elleboog), inclusief de handen, en de onderbenen (vanaf 
de knie), inclusief de voeten. 

Bij twijfel tussen ledemaat of torso als trefvlak mag de jury de punten aangeven voor de ledemaat. 
Bij twijfel over de scoring wordt het laagst aangegeven aantal punten toegekend door de 
scheidsrechter. 

Type 2. 
Pommelstoten naar het masker worden gewaardeerd met 3 punten. 
Let wel; technieken met de pareerstang worden uitdrukkelijk géén punten toegekend, en leveren een
waarschuwing op. 

Type 3. 
Wanneer duidelijk een vechter zijn tegenstander moedwillig buiten de ring werkt, wordt aan hem 
hiervoor de score voor 'Ring Out' toegekend: 2 punten. 
Indien een vechter tijdens het gevecht per ongeluk met beide voeten de ring verlaat wordt het 
gevecht stilgelegd en hervat binnen de ring. 

Type 4. 
Als een worsteling (al dan niet met behulp van het wapen) wordt beëindigd in een duidelijk 
dominante positie wordt hiervoor 4 punten toegekend. 

Een dominante positie is gedefinieerd als:
Met wapen; dreigen te steken, snijden, hauwen of pommelen, na een worsteling. 
Zonder wapen; een dominante positie te hebben na een worsteling in de vorm van een houdgreep, 
óf een mount waar vanuit gedreigd kan worden een serie vuistslagen naar het hoofd te kunnen 
maken. 
Afkloppen door een vechter op vloer, of tegenstander geldt als automatisch dominantiepunt voor de 
tegenstander. 
Let op: een worsteling zonder dominante afloop scoort geen punten. 
Let op: een dreiging houdt in dat de aanval niet doorgezet wordt. Het doorzetten van dergelijke 
aanvallen lijdt tot een waarschuwing, of diskwalificatie. 



Type 5. Speciale acties. 

Afterblow. 
Een afterblow is een slag die ingezet wordt door een zojuist getroffen vechter. 
Wanneer deze binnen één tempo na de eerste treffer valt wordt aan deze afterblow, 
ongeacht het (legale) trefvlak 2 punten toegekend. 
Ook een worsteling, eindigend in dominantie, kan als afterblow tellen, mits op tijd ingezet en 
afgemaakt. 

Double Hit. 
Een Double Hit is een instantie in welke beide vechters elkaar in hetzelfde tempo raken. 
Aan een Double Hit worden tijdens het gevecht geen punten toegekend. In de poulefase worden na 
afloop van het gevecht worden per Double Hit 4 punten tegen toegevoegd voor beide vechters. Dit 
begint bij de tweede Double Hit; de eerste Double Hit wordt vergeven. In de Knock-out fase 
worden per Double Hit twee punten tegen gerekend als negatief startsaldo voor het volgende 
gevecht.

Double Target. 
Wanneer er door één vechter in één tempo twee trefvlakken wordt geraakt, worden punten 
toegekend voor het hoogst gewaardeerde trefvlak. (Voorbeeld: Rood raak Blauw op handen en 
hoofd, met één slag, Rood krijgt 4 punten.) 

Set-Up Strike. 
Wanneer een vechter een tweetal slagen doet landen op zijn tegenstander zonder zelf geraakt te 
worden, wordt er 1 punt opgeteld bij het hoogst scorende target. (Voorbeeld, Rood maakt een 
Krumhaw naar de handen, snel gevolgd door een slag naar het masker. Rood krijgt 5 punten.) 
Een Set-Up Strike wordt door de juryleden vocaal gemeld aan de scheidsrechter tijden de tweede 
fase van de puntentoekenning met de woorden “Set-Up”. 

Gayszler. 
Aan hauwen met één hand aan het wapen wordt ongeacht het trefvlak 1 toegekend. 
(Steken met één hand aan het wapen verdient volle punten.) 
Gayszlen wordt níét geteld als scorende aanval tijdens een Sudden Death, of tijdens de Last 
Exchange in reguliere speeltijd wanneer dit om een winnend punt gaat (tie-breaker). 

Ring Out.
Wanneer één vechter met één voet buiten de ring treedt, worden er twee punten toegekend aan diens
tegenstander. Uitzondering hierop is de zogeheten Bullrush: wanneer een vechter met meerdere 
passen de opponent de ring uitduwt worden er géén punten toegekend. 
Het doorvechten buiten de ring wordt bestraft volgens hetgeen beschreven onder hoofdstuk 5: 
Bevoegdheden en lasten van de Scheidsrechter. 
Technieken die eindigen buiten een ring, zoals een binnen de ring ingezette worp, worden vanwege 
veiligheidsoverwegingen geteld als reguliere Ring Out, en zijn derhalve hoogstens 2 punten waard, 
in plaats van het aantal punten dat zij binnen de ring waard waren geweest. 

Hoofdstuk 5. 
De Poulefase van het toernooi.

Voorafgaand aan de toernooi worden vechters in een poule geplaatst, waarbij de poules bestaan uit 
ten minste vier vechters, waarbij het totaal aantal vechters zo gelijk mogelijk verdeeld dient worden 
over alle poules. 



Tijdens de poulefase krijgen alle mogelijke tweetallen binnen een poule de kans om een gevecht 
tegen elkaar te houden. D.w.z. een vechter komt in de poulefase elk van zijn/haar poulegenoten 
tegen in een wedstrijd. 

Na afloop van de poulefase worden de vechters ten opzichte van elkaar gerangschikt. In de 
rangschikking worden meegenomen de resultaten van de  onderlingen gevechten van iedereen die 
nog deelneemt aan de competitie. D.w.z. in geval van een vroegtijdige beëindiging  van deelname 
aan het toernooi van een vechter (blessure, diskwalificatie, etc), worden de resultaten van de 
gevechten die tot dan toe plaats hebben gevonden waar deze vechter aan deelgenomen heeft uit de 
statistieken geschrapt.  

In ieder geval het hoogst geplaatste lid van een poule gaat door naar de volgende ronde in het 
toernooi. Afhankelijk van het toernooi kunnen ook meerdere mensen uit dezelfde poule doorgaan 
naar de volgende ronde. Hierbij heeft vanzelfsprekend de nummer 2 voorrang op de nummer 3, de 
nummer 3 voorrang op de nummer 4, enzovoorts.

In het geval van een gelijke stand die onduidelijkheid schept over het doorgaan van vechters naar 
een volgende fase in het toernooi, worden onderstaande criteria, in onderstaande volgorde van 
kracht. In niet ter zaken doende gevallen worden gelijk geplaatste vechters op alfabetische volgorde
genoemd. 

In de eerste plaats worden de leden van een poule onderling gerangschikt op basis van hoe veel of 
hoe weinig punten zij tegen gekregen hebben. Hier wordt dus het totaal aan punten tegen bij elkaar 
opgeteld (inclusief de vermeerdering van 5 punten tegen per Double Hit), en hoe minder punten 
tegen een vechter heeft, hoe hoger zijn plaats in de poule.

Gelijkstand
In het geval van een gelijkstand wordt gekeken naar het aantal Double Hits van de vechters. De 
vechters met minder Double Hits krijgen een hogere plaats in de poule. 

In het geval van een gelijke stand in het aantal Double Hits wordt er gekeken naar het onderling 
resultaat van de gelijk geplaatste vechters. De vechters met de betere van de onderlinge resultaten 
krijgen een hogere plaats in de poule. 

In het geval van een gelijke score in het onderlinge resultaat wordt er gekeken naar het totaal aantal 
punten vóór dat de vechters hebben behaald in de betreffende pouleronde. De vechters met het 
hogere aantal punten vóór krijgen een hogere plaats in de poule. 
In het geval van een gelijk aantal punten voor wordt er gekeken naar het aantal punten behaald uit 
'Clean Hits'. D.w.z. dat enkel de exchanges waarin géén Afterblow is voorgekomen worden 
meegerekend. De vechters met het hoogste aantal behaalde punten voor uit Clean Hits krijgen een 
hogere plaats in de poule. 

In het geval dat deze bovenstaande criteria de gelijke stand niet verhelpen, worden de gelijk 
geplaatste vechters tegenover elkaar gesteld in een Single Exchange duel. 
In het geval dat er hier meer dan twee vechters op basis van de bovenstaande criteria op dezelfde 
plek eindigen wordt een Single Exchange Round Robin toernooi gehouden, waarbij de scores voorts
volgens alle bovenstaande criteria voor een toernooi beoordeeld worden. 



Hoofdstuk 6 Bevoegdheden en lasten van de Scheidsrechter.

– Een scheidsrechter heeft de leiding over een gevecht en het daarbij behorende gebied. 
– De scheidsrechter zorgt er voor dat alle gevechten soepel verlopen. 
– De scheidsrechter is belast met het overzien van de veiligheid van aanwezigen in het 

toernooigebied.
– De scheidsrechter is belast met  het (doen) naleven van de spelregels. 
– De scheidsrechter gaat herkenbaar gekleed in tenue de ville. 
– De scheidsrechter is uitgerust met een staf, welke ingezet kan worden ter visuele 

ondersteuning van zijn communicatie, alsmede het bewaren van zijn eigen en andermans 
veiligheid. 

– De scheidsrechter is voorts belast met het bieden van uitsluitsel in zaken waarin de 
reglementen niet voorzien. De scheidsrechter is hierbij enkel ondergeschikt aan besluiten 
van de toernooileiding. 

– De scheidsrechter kan vechters bestraffen met sancties in de vorm van;
–    Een formele waarschuwing
– Het niet toekennen van anders wel verdiende punten aan een bepaalde handeling.
– Het eenmalig per gevecht een vechter bestraffen met 5 strafpunten (welke niet van 

invloed zijn op de score van het gevecht maar hun weerslag zullen vinden in de 
klassering, geteld als enkelzijdige Double Hit.) 

– Diskwalificatie van verdere deelname aan het toernooi. (Hierbij kan de scheidsrechter de
toernooileiding verder nog aanraden tot volledige verwijdering van de vechter van het 
evenement.) 

– De scheidsrechter kan vechters bestraffen voor de volgende zaken; 
– Onveilig gedrag 
(o.a. aanvallen van illegale doelwitten, illegale aanvallen, toedraaien van illegale doelwitten,
het voortzetten van gevecht buiten de ring, het voortzetten van gevecht na stopsignaal, het 
doorvechten bij een gear-malfunction, het gebruiken van excessieve intensiteit in gevaarlijke
technieken, etc. Hierbij kan besloten worden tot een van de bovenstaande sancties.) 
– Onsportief gedrag 
(o.a. onrespectvolle gedragingen, onheuse bejegening van deze of gene in woord of daad, 
tijdrekken, etc. Hierbij kan besloten worden tot een van de bovenstaande sancties.) 
– Het niet op tijd voor een gevecht aantreden (in gear, klaar om te vechten). 
(Wanneer dit het tijdschema significant beïnvloedt kan hiervoor gelijk 5 strafpunten voor 
worden toegekend. Dit weerhoudt de scheidsrechter niet tot het nogmaals uitdelen van 
strafpunten tijdens het daadwerkelijke gevecht.) 
– Het breken van reglementen 
(Hierbij kan besloten worden tot een van bovenstaande sancties. In gevallen van duidelijk 
persoonlijk voordeel van het breken van reglementen kan direct besloten worden tot het 
uitdelen van strafpunten, of tot diskwalificatie.) 
– Het misbruik maken van de spelregels 
(In gevallen van duidelijk persoonlijk voordeel van misbruiken van reglementen kan direct 
besloten worden tot het uitdelen van strafpunten, of tot diskwalificatie.) 
– Samenzwering
(Wanneer twee of meer vechters afgesproken handelingen lijken te vertonen om een of meer
van hen te bevoordelen in het toernooi, kan direct besloten worden tot diskwalificatie, al dan
niet van alle betrokkenen.) 
– Voorts alle situaties waarin de reglementen niet voorzien. (Hierbij zijn gegronde 
vermoedens van de scheidsrechter voldoende om te besluiten tot sancties.)



Hoodfstuk 7 Bevoegdheden en lasten van de Jury. 

– Eerste recht van de jury is het recht op veiligheid.
– Tweede recht is het recht op respect. 
– De jury heeft recht op verzoek tot beraad. Juryleden kunnen te allen tijde de scheidsrechter 

verzoeken tot juryberaad. (In het geval van juryberaad tijdens een gevecht wordt de 
gevechtsklok stil gezet.) 

– De jury is belast met het beoordelen van gevechtsinstanties, en het communiceren van dit 
oordeel. 

– De jury is mede belast met het overzien van de veiligheid. 
– De jury heeft recht op pauze wanneer zij dit nodig acht. 
– De jury gaat herkenbaar gekleed in tenue de ville. (Uitzondering kan gemaakt worden in het 

geval wanneer een incomplete jury moet worden aangevuld met deelnemers uit andere 
poules van het toernooi.) 

Hoofdstuk 8 Rechten en plichten van de vechter. 

– De vechter heeft recht op coaching van een door de vechter aangewezen individu.
– De vechter heeft recht op duidelijkheid, van toernooileiding en gevechtsleiding.
– De vechter heeft het recht bij de toernooileiding te appelleren in het geval van onrechtmatig 

handelen van een scheidsrechter 
– De vechter heeft recht op aanmoediging van het publiek 
– De vechters heeft recht op veiligheid en respect
– De vechter heeft de plicht geschreven en ongeschreven regels na te leven. 
– De vechter heeft de plicht te handelen met oog op de veiligheid van zichzelf en diens 

omgeving. 
– De vechter heeft de plicht in het toernooi eervol te vechten. (M.a.w. zijn/haar sportieve 

plicht te voldoen.) 
– De vechter heeft recht op gelijke behandeling inzake arbitrage. 
– De vechter heeft de plicht adequate bescherming te dragen, minimaal overeenkomstig het 

daarvoor gestelde in het reglement Gear-Eisen. (De toernooileiding levert uistluitsel in geval
van twijfel.) 

Hoofdstuk 9 Disclaimer. 

Deelname aan het toernooi geschiedt volledig op eigen risico. Deelname aan het toernooi geldt als 
blijk van instemming met alle bijbehorende risico's, reglementen, rechten en plichten. De 
toernooileiding beslist in geval van twijfel, en in onvoorziene situaties. De organisatie is niet 
verantwoordelijk voor enige fysieke, materiële of emotionele schade of letsel tijdens het evenement.
De organisatie behoudt het recht bovenstaande reglement naar eigen inzicht te interpreteren 
wanneer de situatie daartoe noopt. 


