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1. Słownik skrótów, wyrazów, etc.
Zawodnik - osoba biorąca czynny udział w zawodach szermierki klasycznej. Startujący w zawodach.

uczestnik zawodów.

Sędzia główny zawodów – sędzia odpowiedzialny za rozmieszczenie sędziów, czuwający nad przebiegiem

sędziowania walk.

Sędzia główny walki – sędzia odpowiedzialny za przebieg walki, wybierany przez sędziego głównego

zawodów.

Sędzia liniowy – sędzia wskazujący trafienie, pomagający sędziemu głównemu walki w rozstrzyganiu

trafień. Dobierany przez sędziego głównego walki lub sędziego głównego zawodów.

Organizator zawodów – zwany też Organizatorem, osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg

turnieju.

Komisja techniczna – osoby weryfikujący sprzęt ochronny i broń zawodników przed przystąpieniem do

zawodów. Odpowiedzialne za dopuszczenie sprzętu.

Komisja regulaminowa – osoby odpowiedzialne za prawidłową interpretację regulaminu.

Punktacja walki – oznacza ilość otrzymanych trafień. Walkę rozpoczyna się z pulą 3 punktów. Każde

czyste trafienie zabiera jeden punkt. W rapierze sieczno – kolnym rozpoczyna się walkę z pulą 5 punktów,

trafienie pchnięciem zabiera 2 natomiast trafienie cięciem – 1 punkt.

Punktacja ogólna – punktacja będąca sumą walk wygranych, przegranych, zremisowanych oraz walk

przegranych przez trafienie obopólne. Walka wygrana: 2pkt, walka przegrana: 0pkt, trafienie obopólne: -

-1pkt, walka wygrana przez walkower, dyskwalifikację itd: 1pkt. Dodatkowo organizator zastrzega sobie

możliwość włączenia dodatkowych wartości (np. punktacja końcowa, ilość trafień obopólnych w walce

itd) do punktacji ogólnej.

Starcie – jest to czas pomiędzy rozpoczęciem walki po komendzie „walczyć” a zadaniem trafienia,

otrzymaniem trafienia, trafieniem obopólnym lub każdą inną sytuacją przerywającą walkę. Starcie

kończy się komendą sędziego głównego walki „STOP”.

Walka - za walkę uznawana jest suma wszystkich starć dwóch zawodników, w wyniku której jeden

zawodników utraci swoje wszystkie punkty, suma dopuszczalnych trafień obopólnych przekroczy

określoną wartość, limit czasu zostanie przekroczony lub sędzia główny walki lub sędzia główny zawodów

zdecyduje o zakończeniu walki w wyniku innych okoliczności (np. niestawienie się zawodnika, kontuzja

zawodnika, dyskwalifikacja zawodnika itd.)

Dyskwalifikacja zawodnika – usunięcie zawodnika przez sędziów głównych (walki lub zawodów) w wyniku

nieodpowiedniego zachowania lub działań tego zawodnika.

● Dyskwalifikacja na poziomie walki oznacza usunięcie zawodnika z walki i automatyczną przegraną

danej walki. Jego przeciwnik otrzymuje 1 pkt za wygraną walkę.



● Dyskwalifikacja na poziomie grupy oznacza przegraną aktualnej walki, oraz brak możliwości

podjęcia dalszych walk na danym etapie. Przeciwnik zdyskwalifikowanego otrzymuje 1 punkt za

wygraną walkę. Punktacja ogólna, którą zawodnik wywalczył do momentu dyskwalifikacji (nie

licząc walki, na której został zdyskwalifikowany) jest uwzględniana do ogólnej punktacji zawodów.

● Dyskwalifikacja z zawodów oznacza usunięcia zawodnika z całych zawodów. Wszystkie walki

zawodnika do których miał być przypisany są uznane za przegrane z punktacją -1. Jego

przeciwnicy w grupach otrzymują po 1 punkcie do klasyfikacji ogólnej.

Pole trafienia – polem trafienia jest każdy element ciała ale także garderoby, na którym można wykonać

trafienie, skutkujące utratą punktu.

Trafienie:

● w przypadku broni kolnej za trafienie uznaje się osadzenie broni na ważnym polu trafienia

na przeciwniku poprzez pchnięcie, zadanie sztychu, nabiciu na sztych. Działanie to

powinno być wykonane z odpowiednią siłą i techniką. Zazwyczaj trafienia pchnięciem

charakteryzują się ugięciem klingi, jednak w przypadku trafień na maskę, ochraniacze lub

kończyny mimo cech prawidłowego trafienia końcówka sztychu się ześlizguje, mimo braku

ugięcia jest to traktowane jako trafienie.

● W przypadku broni sieczno-kolnej za natarcie uznaje się oprócz sztychów, pchnięć lub

nabicia na sztych również cięcie, krojenie, przeciągnięcie ostrzem po ważnym polu

trafienia na przeciwniku. Działanie to powinno być wykonane z odpowiednią siłą.

Przyłożenia i płazy nie są uznawane za trafienia.

● Interpretacja jakości trafień jest po stronie sędziego głównego walki i sędziów liniowych.

Trafienie obopólne - Za trafienie obopólne uznaje się każde trafienie obydwu zawodników z różnicą

równą lub mniejszą niż jedno tempo szermiercze.

Trafienie równoczesne – jest to rodzaj trafienia obopólnego, w którym obydwaj walczący wykonują

natarcie i trafiają jednocześnie, dodatkowo rozpoczęcie ruchu natarcia jest jednoczasowe.

Tempo szermiercze – jest to jednostka określająca czas wykonywania działania szermierczego. Przyjmuje

się, że zawodnik może wykonać w jednym tempie jedno działanie (np. natarcie), na co jego przeciwnik

może wykonać przeciwnatarcie lub przejść do działań obronnych. Wykonanie odpowiedzi ze strony

przeciwnika po zareagowaniu przeciwnatarciem lub działaniem obronnym jest już kolejnym tempem

szermierczym.

Natarcie – działanie zaczepne, w którym występują wszystkie wymienione dalej: inicjatywa ruchu

zaczepnego, zagrożenie końcem lub ostrzem pola trafienia przeciwnika, ruch w kierunku przeciwnika oraz



ciągłość ruchu (ruch jest nieprzerwany).

Zasłona – działanie obronne wykonane na natarcie przeciwnika. Polega na odparciu położeniem, lub

ruchem własnej broni (ostrzem, koszem, elementami gardy lub koszem i ostrzem) żelaza przeciwnika.

Charakteryzuje się tym, że broni wybranego wycinka ciała, pozwala łatwo przejść do kolejnej zasłony,

stwarza dogodne warunki do przejścia do działania zaczepnego i wykonywana jest w odpowiednim czasie,

jednym ruchem.

Przeciwnatarcie – działanie zaczepno-obronne wykonane w tym samym tempie szermierczym co natarcie

przeciwnika.

Odpowiedź – działanie zaczepne wykonane po wykonaniu zasłony na natarcie przeciwnika

Primum Vivere – zasada mówiąca „najpierw przeżyć” odnosząca się do umownej walki na zawodach, w

którym ważniejsze jest obronić się przed natarciem przeciwnika i zadać mu trafienie, w odróżnieniu od

szermierki sportowej, gdzie punktowane są trafienia obopólne lub trafienie o ułamek sekundy wcześniej

niż przeciwnik. Zasada primum vivere narzuca określone zasady walki - w broni sieczno-kolnej - konwencja

szermierki klasycznej, w broni kolnej - penalizacja trafień obopólnych.

Konwencja broni sieczno kolnej w szermierce klasycznej – jest to zbiór umownych zasad pomagający

rozstrzygać trafienia obopólne w broniach sieczno-kolnych w celu eliminacji ryzykanckich działań

potocznie w środowisku uznanych za “samobójcze” z punktu widzenia pojedynku, nie mających

odzwierciedlenia w zasadzie Primum Vivere.

2. Informacje ogólne:
I. Prawo do udziału w zawodach/turnieju/mistrzostwach/pucharze

Prawo do udziału w zawodach mają zawodnicy niezrzeszeni i zrzeszeni w klubach i szkołach

szermierczych, amatorzy i zawodnicy wyczynowo uprawiający szermierkę klasyczną oraz

europejskie dawne sztuki walki (HEMA, trenujących amatorsko i wyczynowo szermierkę
sportową oraz inne sztuki i sporty walki.

3. Zgłoszenia
a. Zgłoszenie do udziału w zawodach następuje poprzez formularz internetowy.

b. 48 godzin przed dniem rozpoczęciem zawodów zamykane są listy uczestników. Do tego

czasu należy potwierdzić zgłoszenie do udziału w zawodach. (np. zawody rozpoczynają
się w sobotę – listy zamykane są o północy ze środy na czwartek)

c. Poprzez potwierdzenie zgłoszenia rozumie się opłacenie 100% kwoty wpisowego lub

wysłanie drogą mailową potwierdzenia dokonania opłaty w wymaganym czasie za

zawodnika (lub zawodników).

d. Przy rezygnacji z udziału w zawodach, mistrzostwach bądź turnieju należy zgłosić
mailowo rezygnację przed wydarzeniem. Brak zgłoszenia rezygnacji z zawodów skutkuje

zachowaniem opłaty wpisowej przez Organizatora na poczet kosztów związanych z

organizacją imprezy.

e. Kwoty wpisowego ustalane są przez Organizatora zawodów.
f. Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu w zawodach, który oprócz

wymogów opisanych w regulaminie zawodów nie spełni następujących wymagań:



i. nie dokona zgłoszenia w terminie ustalonym przez organizatora;

ii. nie dokona opłaty startowej w terminie ustalonym przez organizatora;
iii. nie podpisze stosownych oświadczeń;
iv. był zdyskwalifikowany na poprzednich zawodach organizowanych przez

Organizatora
4. Kategorie

a. Na zawodach Rebel Fencing możliwy jest podział na kategorie wiekowe, które dzielą się
na:

i. 8-10 lat
ii. 11-14 lat

iii. 15-17 lat
iv. 18+

b. Podział na kategorie wiekowe zależy od ilości uczestników. Możliwe jest łączenie

kategorii dziecięcych (poniżej 18 roku życia w jedną kategorię)

c. Osoby w wieku 15 - 17 lat mogą uczestniczyć w kategorii 18+ ale tylko po wcześniejszym

dostarczeniu pisemnej zgody na udział w tej kategorii wystawionej przez rodziców lub

prawnych opiekunów. Biorąc udział w zawodach/turnieju nie można startować tylko w

jednej kategorii wiekowej: nie można jednocześnie startować w kategorii młodzieży

(15-17 lat) i w kategorii 18+ na tych samych zawodach.

d. Oprócz kategorii wiekowej istnieje kategoria ze wzglęu na płeć:
i. Kategoria Open

ii. kategoria Woman
e. Możliwe kategorie broni na zawodach to:

i. Szabla go-now krótka dla dzieci i młodzież do 17 roku życia;
ii. Miecz długi go-now dla dzieci i młodzież do 17 roku życia

iii. Szabla go-now dla dorosłych (ciężka)
iv. Miecz długi go-now dla dorosłych (ciężki)
v. Szpada dworska (tylko dorośli i osoby powyżej 15 roku życia za zgodą rodziców);

vi. Szabla ciężka, zwana także pojedynkową (tylko dorośli i osoby powyżej 15 roku

życia za zgodą rodziców);

vii. Rapier z lewakiem (tylko dorośli i osoby powyżej 15 roku życia za zgodą
rodziców);

viii. Miecz długi;
f. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji zawodów jedynie w kilku, bądź jednej z

wymienionych w punkcie 4 kategorii.
5. Rejestracja zawodnika:

1. W dniu zawodów zawodnicy rejestrują swoje zgłoszenie na miejscu. Brak rejestracji
oznacza przegrane walki (przeciwnik otrzymuje 1 pkt za wygraną tym soposobem);

2. Podczas rejestracji komisja techniczna weryfikuje i ocenia stan broni i uzbrojenia

ochronnego i zadecyduje o dopuszczeniu do turnieju, zawodów lub mistrzostw.

3. Po rejestracji wszystkich zgłoszonych zawodników następuje losowanie grup.

6. Przygotowanie do zawodów:
a. Broń zawodnika do poszczególnych kategorii jest określona niniejszymi parametrami:

i. Waga broni:

a. Rapier: 1000g – 1250g

b. Lewak: 500g do 600g

c. Szpada dworska: 500g do 600g

d. Szabla ciężka: od 750g do 850g



e. Miecz długi: 1300g – 1600g

f. Szabla Go-Now dziecięca (wg standardów go-now)

ii. Parametry broni:

● Rapier :

a. Długość całkowita: do 125 cm

b. Długość klingi: do 106 cm

c. Wymiary jelca: rozpiętość do 30cm

d. Kształt klingi: jednolita na całej długości (bez możliwości łączenia

klingi szpadowej w tulejce), krawędź min. 2mm

e. Punta: sztych zakuty (grzybek, zawinięty, rozszerzenie), punta

skórzana

f. Parametry kosza: dozwolony otwarty (obłęki), „papenheimer”,

„ropera de conchas”, „dzwonowy”

● Lewak:

a. Długość całkowita: do 65cm

b. Długość klingi: do 50cm

c. Wymiary jelca: rozpiętość do 30cm

d. Kształt klingi: jednolita na całej długości, krawędź min. 2mm

e. Punta: sztych zakuty (grzybek, zawinięty, rozszerzenie), punta

skórzana

f. Parametry kosza: dopuszczalny otwarty, zamknięty.

● Szpada: +/- 2 cm

a. Długość całkowita: do 105 cm

b. Długość klingi: standardowa klinga FIE rozm. 5

c. Wymiary jelca: nie dotyczy

d. Kształt klingi: przekrój trójgraniasty – klinga szpadowa sportowa

lub podobne.

e. Punta: sportowa, lub nakręcany grzybek z puntą skórzaną
f. Parametry tarczki: kształt owalny, sercowy, okrągły lub eliptyczny,

mniejszy wymiar średnica φ 8cm, większy φ 9 cm

● Szabla ciężka (zwana też pojedynkową):

a. Długość całkowita: do 110 cm

b. Długość klingi: do 85 cm

c. Krzywizna klingi: 0-8 cm

d. Kształt klingi: prosta lub wygięta, krawędź min. 2mm

e. Punta: sztych zakuty (grzybek, zawinięty, rozszerzenie), punta

skórzana

● Miecz długi (feder):

a. Długość całkowita: do 135 cm

b. Długość klingi: do 100 cm, krawędź min. 2mm

c. Parametry jelca: brak innej oprawy niż jelec (bez dodatkowych

obłęków, kosza etc.)

d. Punta: sztych zakuty (grzybek, zawinięty, rozszerzenie), punta

skórzana

iii. Informacje ogólne:
● Od powyższych parametrów dozwolone jest odchylenie 1%



● Każda z wymienionych broni musi być w pełni sprawna
● Krawędzie ostrza i elementów rękojeści powinny być gładkie, bez

wżerów i zadziorów, czysta i bez rdzy.

● Broń powinna być w pełni sprawna, przeznaczona do walki treningowej
● Końcówka broni powinna być zabezpieczona odpowiednią puntą. 4.

Punty mogą być wykonane ze skóry nałożonej na sztych, owiniętej jasną
(biała, czerwona, żółta etc.) taśmą izolacyjną.

● W przypadku kling szpadowych obowiązkowa jest metalowa punta z

odpowiednich nakrętek nakręcanych na gwint sztychu z dodatkową
skórzaną puntą nałożoną na nakrętkę.

● W klindze szpadowej dopuszczalna jest sama metalowa punta sportowa z

„wciskanym” mechanizmem (tzw. grzybek) używanym w szermierce

sportowej.

● Zabronione jest stosowanie punty ze skóry na goły gwint sztychu klingi

szpady sportowej, bez wewnętrznej punty w postaci nakrętek lub

grzybków.

● W szpadzie niedopuszczalne jest wykorzystanie gardy, koszy oraz

elementów rękojeści pochodzących z szermierki sportowej a zwłaszcza

tzw. uchwyty pistoletowe.

b. Sprzęt ochronny:
i. Ochrona głowy:

● maska szermiercza: maska używana w szermierce sportowej o

wytrzymałości kołnierza min. 350N, dopuszczalne są maski o kołnierzu w

dowolnym kolorze. Malunki na siatce są dozwolone. Do rapierów, szabli

pojedynkowych i mieczy zalecane są kaptury ochronne oraz maski 1600N.

okratowanie maski szermierczej ma być niepowgniatane, bez rdzy i

widocznych uszkodzeń. Akceptacją masek szermierczych zajmują się
sędziowie i komisja techniczna.

● Ochraniacze na kark w postaci nakładek na maskę (np. firmy PBT, SPES,

etc.). W przypadku ciężkiej broni i rapiera ochraniacze na kark są
wymagane.

ii. Ochrona tułowia i bioder:
● Broń lekka (szpada, rapier): dopuszcza się kaftany/bluzy/kurtki/spodnie

szermiercze o wytrzymałości min. CEN lvl 1 (350N). Dopuszcza się kaftany

białe, preferowane są kaftany o kolorze czarnym. Możliwe jest

stosowanie napisów na plecach i naszywek na ramionach i plecach.

● Broń ciężka (miecz, szabla pojedynkowa): Minimum dopuszczalne to

kurtki SPES typu AP (lub bardziej opancerzonych) z min. CEN lvl 1 (350N).

Na okolice krtani zalecane jest specjalnych kołnierzy - gorget (PBT, Red

Dragon lub hokejowy). Możliwe jest stosowanie kombinacji lekkich

ochraniaczy i naramienników hokejowych, chroniących ramiona, obręcz

barkową, brzuch. Wymagane są spodnie 350N.

iii. Ochrona stawów i kości długich
● Broń ciężka (miecz, szabla pojedynkowa) oraz rapier dopuszcza się do

stosowania ochraniaczy syntetycznych, ze skóry utwardzanej lub



podobnych. Preferowane są ochraniacze do hokeja, chroniące stawy

● kolanowe, łokciowe, skokowe. W przypadku miecza i szabli zalecane są
dodatkowo ochraniacze na przedłużenie stawów tzw. motylki.

iv. Ochrona dłoni
● Dla broni lekkiej (szpada, rapier z lewakiem) dopuszcza się do użytku

rękawice skórzane. W rękawicach zalecane są mankiety.

● Dla broni ciężkiej: wymagane są rękawice ciężkie z osłoną na wszystkie

palce, przegub i stawy.

● Preferowany typ - rękawice Red Dragon Armoury (jedynie szabla, rapier

sieczno-kolny), Sparring Gloves, SPES, Pro Gauntlet etc.

v. Ochrona dodatkowa:
● Zaleca się plastron szermierczy (800N) pod bluzy i kaftany szermiercze.
● zaleca się również dodatkowe wzmacniane ochraniacze na broń

sieczno-kolną (plastikowe protektory klatki piersiowej, pleców
c. Sprzęt ochronny powinien być w pełni sprawny i gotowy do użycia:

i. Maski powinny mieć kratownicę bez dużych wgnieceń, rdzawych wżerów,

pozbawione lakieru. Kołnierze masek powinny być bez dziur i uszkodzeń
materiału.

ii. Kaftany i spodnie szermiercze powinny być bez widocznych dziur i rozdarć. ·

Ochraniacze powinny być w pełni sprawne, nieuszkodzone, zapewniające

mobilność walczącego.

iii. Rękawice powinny pokrywać całą powierzchnię dłoni od wnętrza dłoni i od

wierzchu.

iv. W ciężkiej broni rękawice powinny być dodatkowo wzmocnione sztywnym

materiałem od wierzchu i boków dłoni, boków palców.

v. Zaleca się by kaftany były czyste (zwłaszcza jeśli chodzi o zapach).
vi. Rękawice rycerskie – metalowe są zabronione ze względu na możliwe

powstawanie zadziorów, które mogą zranić oraz odgłosy uderzenia o metalowe
elementy podczas walki.

7. Przebieg zawodów - Informacje ogólne:
1. W każdej kategorii rozgrywane są fazy grupowe, runda zawodnicza i

fazy finałowe:
a. Fazy grupowe:

i. Fazy grupowe polegają na losowaniu grup walczących, wewnątrz których
następują walki każdy walczy z każdym.

ii. Grupy mogą zawierać min. 3 maksymalnie 5 zawodników (uzależnione od
decyzji organizatora).

iii. Fazy grupowe mogą składać się maksymalnie z dwóch rund

eliminacyjnych, jednak ilość rund uzależniona jest od Organizatora

zawodów, dostępności czasu oraz ze względu na przebieg turnieju.

iv. Po każdej z rund następuje ponowne losowanie list z grupami
zawodników.

b. Runda zawodnicza:

i. Następuje po rundach eliminacyjnych.

ii. Polega na odcięciu połowy zawodników z najgorszym wynikiem w

klasyfikacji ogólnej a następnie losowaniu grup (3, 4 lub 5 osobowych) z

pozostałej listy zawodników z największą ilość punktów w klasyfikacji



ogólnej.

iii. W sytuacji, gdy kilka osób zajmuje miejsca w połowie listy z najlepszymi

wynikami klasyfikacji ogólnej (ma taką samą ilość punktów) wówczas

następuje dogrywka między tymi osobami. Dogrywka ma wyłonić tylko

osoby, które wejdą do fazy zawodniczej.

iv. Punkty zdobyte w dogrywce nie wliczają się do klasyfikacji ogólnej,

jednak ilość wygranych jest istotna w losowaniu miejsca w klasyfikacji.

v. Jeśli liczba zawodników biorących udział w dogrywce nie przekracza 3 –
dogrywka polega na walkach każdy z każdym do 3 trafień.

vi. Jeśli liczba zawodników biorących udział w dogrywce jest więcej niż 3
dogrywka polega na walce każdy z każdym do 1 trafienia.

vii. Zdobyte punkty zwycięstwa w dogrywkach nie sumują się do ogólnej
punktacji.

c. Fazy finałowe.
i. Do fazy finałowej przechodzi 16, 8 lub 4 zawodników z największą ilością

punktów, łącznie po grupach eliminacyjnych i zawodniczych. Ilość
zawodników w rundzie finałowej zależy od ilości zawodników

uczestniczących w zawodach.

ii. Faza finałowa jest rozgrywana systemem turniejowym, tzn. do wyższego

etapu przechodzi zawodnik, który wygrał walkę.

iii. Losowanie par do fazy finałowej polega na wybraniu par walczących

zgodnie z systemem: zawodnika z największą ilością punktów do pary z

zawodnikiem, który przeszedł do fazy finałowej z najmniejszą ilością
punktów, zawodnika na drugim miejscu do pary z zawodnikiem z

przedostatniego miejsca jeśli idzie o ilość punktów po fazach grupowych

itd.

iv. W ścisłym finale, o pierwsze miejsce walczą zwycięzcy z par

półfinałowych, oraz o trzecie miejsce przegrani z półfinałów.

2. Pole trafienia

a. Polem trafienia jest całe ciało.
b. Niezależnie od regionu ciała, który został trafiony każde trafienie skutkuje utratą

1 pkt.

c. Wyjątek od tej reguły stanowi walka na rapier sieczno-kolny

i. W rapierze sieczno-kolnym pchnięcia zabierają 2 pkt. a cięcia

zabierają 1 pkt. · Otrzymanie trafienia oznajmia sędzia główny walki.

d. Na prośbę sędziego zawodnik może przyznać się do otrzymania trafienia, lub

nie-zadania trafienia.

e. Zawodnik może przyznać się do otrzymania trafienia tylko i wyłącznie po

pytaniu ze strony sędziego: “czy zawodnik otrzymał trafienie?”. W innym

wypadku za podważanie zdania sędziego głównego grozi żółta kartka;

f. Zawodnik na pytanie: “czy otrzymałeś trafienie?” może odpowiedzieć „TAK” lub

„NIE WIEM”.

g. Zawodnik może zgłosić nie przyznanie się do zadania trafienia, natomiast sędzia

główny podejmuje decyzję, czy uznać rację zawodnika;

h. Zawodnik nie może przyznać się do zadania trafienia, lub nieotrzymania trafienia.



3. Pole walki:

a. Pole walki jest ustalone przed zawodami przez organizatora.

b. W rapierze zalecany jest kwadrat o wymiarach ok 10m x 10m (boki min. 7m).

c. W szpadzie i szabli pole walki jest definiowane przez organizatora. Najczęściej

jest to prostokąt (dłuższy bok w linii zawodników).

d. Za wyjście z pola walki uznaje się przekroczenie linii granicy pola obiema stopami

4. Rozpoczęcia starcia
a. Zawodnicy są wywoływani do każdej walki.
b. Na planszę szermierczą lub pole walki należy wejść w pełnym uzbrojeniu, z

maską szermierczą trzymaną pod bokiem strony nieuzbrojonej. Wyjątek

stanowią walki na rapier z lewakiem i miecz, gdzie dopuszczone jest wejście na

planszę z założoną maską szermierczą;

c. Po odczytaniu imienia i nazwiska zawodników na planszy zawodnicy stają
naprzeciw siebie.

i. Przed walką sędzia główny wydaje komendy “SALUT” - zawodnicy

wykonuje pełny salut,

ii. “MASKI” - zawodnicy zakładają maski szermiercze,

iii. “POSTAWA” - zawodnicy stają w postawie szermierczej,

iv. “GOTOWI” - zawodnik potwierdza kiwnięciem głowy, lub potwierdzeniem

słownym;

d. W szabli i mieczu długim jest dodatkowa komenda (nie występująca w żadnej

innej broni):

i. „STYK” - na którą zawodnicy zbliżają się do siebie na odległość styku

żelaza.

e. W szpadzie i rapierze zawodnicy zaczynają w wyznaczonych przez organizatora

miejscach na planszy – najczęściej na przeciwległych końcach lub rogach. W szabli

i mieczu zawodnicy zaczynają od styku broni na środku.

f. Walka rozpoczyna się od komendy “WALCZYĆ”.

g. Na komendę “STOP” sędziego głównego lub liniowego zawodnicy mają
obowiązek zatrzymać się, nie podejmując żadnych działań.

h. dopuszczalne jest zatrzymanie walki komendą “STOP” lub przez podniesienie ręki

przez jednego z zawodników, niemniej zatrzymanie musi być uzasadnione

problemami technicznymi lub zdrowotnymi (np. urazami).

5. Punktacja starcia:
a. Zawodnicy rozpoczynają z pulą 3 punktów w szabli, szpadzie i rapierze (w

konwencji kolnej).

b. Każde trafienie w zawodnika odbiera mu 1 punkt z jego puli.
c. Przegrana walka oznacza zejście do 0 z puli posiadanych punktów.
d. W Rapierze sieczno-kolnym zawodnicy startują z 5 punktami.

i. Trafienie pchnięciem odbiera 2 punkty,

ii. Trafienie cięciem zabiera 1 punkt.

iii. Przegrana zawodnika oznacza utratę wszystkich jego punktów (zejście do

0 lub poniżej z puli punktów)

e. Po otrzymaniu trafienia sędzia komunikuje komendą „STOP” koniec starcia,

rozpatruje sytuację, przekazuje stan punktowy i komendą “WALCZYĆ”



rozpoczyna kolejne starcie.

f. Dopuszczalne są 2 trafienia obopólne na walkę bez żadnych konsekwencji. Każde

następne trafienie obopólne oznacza przegraną walkę i -1 pkt do klasyfikacji

ogólnej dla obydwu walczących.

i. Starcie jest wtedy powtarzane do momentu uzyskania punktu

którejkolwiek ze stron lub do kolejnego trafienia obopólnego

g. W przypadku szabli i miecza długiego trafienia obopólne są rozpatrywane przez

sędziego z uwzględnieniem konwencji szermierki klasycznej.

h. jeśli zawodnicy na planszy nie podejmują walki odliczany jest czas (30 s); Jeśli w

tym czasie zawodnicy nie wykonali żadnego działania, kończą walkę ze stanem

punktowym 0:0 i każdy z nich otrzymuje 0 punktów do klasyfikacji ogólnej;

i. Walka trwa 3 minuty:

i. W przypadku zakończenia czasu w trakcie walki obowiązuje zasada “last

exchange”

ii. Gdy walka zakończy się przez upływ czasu wygrywa zawodnik, który stracił
najmniej punktów.

iii. Jeśli nastąpił remis - obydwaj zawodnicy otrzymują 0 pkt do klasyfikacji

ogólnej.

6. Działania dozwolone:
a. Po wyrażeniu przed walką zgody obydwu walczących możliwa jest walka w

bliskim dystansie (elementy przechwytów broni);

i. Walka w bliskim dystansie trwa do momentu zadania trafienia bronią w

przeciwnika.

ii. Lub po upływie 10 sekund bez zauważenia trafień - wówczas sędzia

główny decyduje się o przerwaniu starcia i rozejściu się walczących bez

konsekwencji punktowych.

b. Walczący mogą poruszać się na całym polu wyznaczonym przez organizatora do
walki. Możliwa jest zamiana stron walczących;

c. Dopuszczalne są przechwyty broni, przechwyty rękojeści (za wyłączeniem

kabłąka) i rozbrojenia;

d. Zawodnicy podczas walki mogą odsuwać, blokować bądź zbijać dłonią lub ręką
nieuzbrojoną ostrze broni kolnej (rapier, szpada) bez zaciskania palców na

rękojeści.

e. Wyrażenie emocji po udanym trafieniu, wygranej walce - nie obrażające nikogo.

f. Zawodnicy mogą podnieść broń przeciwnika, która wypadła i zadać nią trafienie

(dopuszczalne jest trzymanie za klingę)

g. W przypadku miecza – złapanie za klingę i odsunięcie broni (po wcześniejszym

uzyskaniu kontroli np. poprzez tzw. „koronę”).

7. Działania niedozwolone, których konsekwencją jest utrata punktu i żółta kartka to:
a. Chwytanie dłonią kabłąka przeciwnika;
b. Chwytanie dłonią nieuzbrojoną klingi broni, którą trzyma przeciwnik (za

wyłączeniem miecza);

c. Dźwignie na szyję, stawy kolanowe, kręgosłup;
d. Kopnięcia w głowę, krocze, stawy kolanowe, skokowe i piszczele;
e. Celowe zrzucenie, zrywanie zdejmowanie maski przeciwnika;
f. Uderzanie przeciwnika koszem i głowicą broni;



g. Kłótnia z sędziami oraz komentowanie jakości trafień w trakcie

h. Głośne komentowanie walki pomiędzy starciami nie będąc pytany o to przez

sędziego głównego;

i. Celowe i wielokrotne uciekanie z pola walki dwoma nogami;
j. Nieuzasadnione zatrzymywanie walki przez zawodnika;
k. Rozpoczęcie walki przed komendą “STAĆ” lub kontynuacja walki po komendzie

„STOP”;
8. Działania zabronione, których konsekwencją jest otrzymanie Czerwonej kartki i

dyskwalifikacja z walki (przeciwnik zdyskwalifikowanego otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji

ogólnej, zdyskwalifikowany otrzymuje 0 punktów) to:

a. Wyzwiska, groźby oraz przekleństwa wobec przeciwnika, sędziów, obsługę
zawodów i publiczność;

b. Nieadekwatnie brutalne zachowanie;
c. dwie żółte kartki w ciągu jednej walki;
d. Rzucanie bronią w stronę przeciwnika;

9. Dyskwalifikacja z fazy grupowej - działania zabronione, których konsekwencją jest czarna

kartka i dyskwalifikacja z fazy grupowej (każda walka uznana jest za walkę przegraną dla

zawodnika):

a. Działania prowadzące do otrzymania 2 czerwonych kartek;

b. stawienie się do walki pod wpływem środków odurzających (sędziowie mogą
wezwać uczestnika zawodów w każdym jego etapie do testu na trzeźwość);

10. Dyskwalifikacja permanentna z zawodów: następuje na wniosek sędziów i innego

personelu oraz Organizatora zawodów. Dyskwalifikacja taka może nastąpić w wyniku

karygodnego zachowania, nadmiernej brutalności lub celowego okaleczenia (nie

wynikającego ze sportowej walki szermierczej) uczestników zawodów, sędziów,

organizatorów, widzów i innej osoby znajdującej się na zawodach

8. Walka
a. Walka szermiercza dzieli się na starcia;
b. Pojedyncze starcie kończy się gdy któryś z zawodników otrzyma trafienie, opuści pole

walki obydwoma stopami lub kończy się trafieniem obopólnym;

c. Starcie może być przerwane przez sędziego głównego i/lub liniowych;

d. Zawodnik a prawo do zakomunikowania przerwania starcia unosząc rękę nieuzbrojoną
lub obydwie ręce. Wówczas sędzia główny komunikuje komendą “STOP” przerwanie

walki;

e. Po otrzymaniu trafienia sędzia komunikuje koniec starcia, przekazuje stan punktowy i

komendą “WALCZYĆ” rozpoczyna kolejne starcie;

f. Zawodnicy nie przerywają walki bez komendy ”STOP”;
9. Trafienia

a. Jakość trafień jest oceniania przez sędziów podczas walki.
b. Za trafienie uznaje się osadzone pchnięcia na ciele przeciwnika z ugięciem klingi we

wszystkich kategoriach broni;

c. Sędzia może uznać za trafienie działanie w którym nastąpiło osadzenie mimo braku

widocznego ugięcia klingi;

d. Dodatkowo w szabli, mieczu i rapierze sieczno - kolnym za trafienie uznaje się zarówno

cięcia, krojenia i przeciągnięcia broni po ciele przeciwnika;

e. Cięcia i przeciągnięcia powinny być wykonane z odpowiednią siłą i szybkością.



f. Za trafienie uznaje się wszystkie wymienione sposoby osadzenia broni obejmujące

trafienie w części garderoby takie jak luźne rękawy, luźne nogawki, części ochraniaczy

(np. naramienniki, rękawice);

g. Chwyty, odsuwanie, zbijanie ręką itp. klingi broni sieczno-kolnej przeciwnika. Osoba

wykonująca takie działanie traci 1 punkt;

10. Za trafienie NIE uznaje się:
a. Ewidentne płazy klingą i przyłożenia bronią (nawet w broni sieczno-kolnej);

b. Tzw. “wrzutki” bronią bez osadzenia;
c. Trafienia sznurków, pasków, sznurówek etc;
d. Wygięcia klingi wynikające z powstałej dźwigni (np. wygięcie klingi na tułowiu

spowodowane zakleszczeniem lub przechwycenie klingi pod ramieniem);

e. Nieumyślne trafienie się własną klingą;
f. Trafienie wynikające z rzucenia bronią. Takie działanie karane jest czerwoną kartką przez

sędziego głównego;

11. Trafienie obopólne tzw. “dubel”
a. Za trafienie obopólne uznaje się każde trafienie w tym samym tempie szermierczym, czyli

gdy obydwaj zawodnicy rozpoczęli wyprowadzanie na siebie natarcie (cięciem lub

pchnięciem) z różnicą równą lub mniejszą niż jedno tempo szermiercze;

b. Tempo szermiercze zaczyna się liczyć od momentu rozpoczęcia ruchu końca broni (nie

ruchu ciała! – zgodnie z definicją natarcia);

12. KONWENCJA broni sieczno-kolnej w szermierce klasycznej

Konwencja ta została stworzona w celu eliminacji działań prowadzących do trafień obopólnych w

broni sieczno-kolnej (szabla ciężka, miecz długi). Nie jest ona odwzorowanie realnych warunków

panujących podczas pojedynku tudzież walki szermierczej, a jedynie forma umownych zasad,

które mają na celu eliminację zachowań i nawyków doprowadzających do “samobójczych”

zachowań podczas pojedynku. Konwencja jest oparta o naczelną zasadę szermierki klasycznej

czyli  „Primum Vivere” - najważniejsze przeżyć starcie.

a. Konwencja jest rozstrzygana przy trafieniach obopólnych i jej celem jest ustalenie kto

popełnił błąd podczas działania, a kto zachował się zgodnie z zasadą “Primum Vivere”.

b. Za trafienie obopólne uznaje się każde trafienie równoczesne zawodników, w którym

działania zaczęto wyprowadzać z różnicą maksymalnie jednego tempa szermierczego.

c. Trafienia obopólne, przy których rozstrzygana jest konwencja szermierki klasycznej to:

i. W przypadku trafienia obopólnego, gdzie jeden zawodnik wykonywał natarcie na

górną linię a drugi z walczących wykonał natarcie w dolną linię - przewaga

natarcia na linię górną (dół/linia dolna = poniżej pasa, nogi, pośladki itd). Ta

zasada jest nadrzędna nad innymi;

ii. W przypadku trafienia obopólnego, gdzie zawodnik nacierając otrzymał trafienie

przeciwnatarciem występuje przewaga trafienia natarciem nad przeciwnatarciem

iii. W przypadku trafienia obopólnego, kiedy zawodnik prawidłowo wykonał zasłonę i

wyprowadził natychmiast odpowiedź która trafiła a jego przeciwnik wykonał
ponowienie lub powtórzenie - rozstrzygane jest jako priorytet zasłony -

odpowiedzi nad nad powtórzeniem/ponowieniem;

iv. W przypadku, w którym zawodnik postawił linię, a jego przeciwnik po tym

działaniu rozpoczął natarcie, które poskutkowało trafieniem obopólnym (nabicie

się na linie i trafienie przeciwnika) priorytetem jest trafienie linią nad natarciem



bez usunięcia linii.

v. W przypadku, w którym starcie na rapier z lewakiem kończy się trafieniami
obopólnymi lewakami uznaje się jako trafienie równoczesne.

vi. Trafienie równoczesne w którym obydwaj zawodnicy rozpoczęli natarcie

jednoczasowo jest uznawane jako trafienie obopólne bez rozstrzygania winy.

Podczas walki zawodnicy mogą dwukrotnie wykonać trafienie równoczesne, bez

konsekwencji. Trzecie trafienie równoczesne kończy walkę przegraną obydwu

walczących, i otrzymują oni po -1 do punktacji końcowej niezależnie od stanu

punktowego.

vii. Agresywne, szybkie i mocne natarcie jednego z zawodników (nie do sparowania),

które skutkuje trafieniem obopólnym zawsze traktowane jest jako trafienie

równoczesne.

13. Punktacja ogólna.
a. Wygrana walka oznacza otrzymanie 2 punktów do klasyfikacji ogólnej.
b. Walka przegrana oznacza otrzymanie 0 punktów do klasyfikacji ogólnej.
c. Trafienie obopólne oznacza otrzymanie -1 punktów do ogólnej klasyfikacji.
d. przegraną walkę obydwu walczących (remis) oznacza 0 punktów do klasyfikacji dla

obydwu walczących.

e. Dyskwalifikacja, niestawienie się do walki, rezygnacja z walki oraz stawienie się z

niesprawnym sprzętem oznacza również otrzymanie 0 punktów do klasyfikacji ogólnej

f. Przeciwnik osoby zdyskwalifikowanej, tej która się nie stawiła do walki, lub stawiła się z

niewłaściwym lub niekompletnym sprzętem lub osoby, która zrezygnowała z walki

otrzymuje 1 punkt za wygraną walkowerem do klasyfikacji ogólnej;

14. Sędziowanie:
a. Ogólne zasady sędziowania:

i. Nad przebiegiem zawodów czuwa zespół sędziów:
● Sędzia główny zawodów – sędzia nadzorujący poprawność sędziowania i

przebieg zawodów.
● Sędzia główny walki
● Sędzia liniowy

b. Nad przebiegiem walki czuwa sędzia główny walki. Zadaniem głównego sędziego walki

jest obserwacja działań szermierczych, obserwacja tempa szermierczego, rozpoczynanie i

kończenie walki, decydowanie o kolejności zadanych trafień oraz decydowanie o

punktacji. Sędzia główny walki ocenia kwestie sporne, decyduje o przyznaniu punktu, itd.

c. Sędzia główny walki może nie dopuścić zawodnika do walki, który nie ma kompletu

ochraniaczy wymaganego na dany rodzaj broni lub jego komplet jest wyraźnie

uszkodzony:

i. Zawodnik przegrywa walkę (0 pkt do klasyfikacji ogólnej), gdy stawi się do walki, z

niezaakceptowanym lub zniszczonym kompletem ochraniaczy i / lub broni. Jego

przeciwnik otrzymuje wówczas 1 pkt do klasyfikacji ogólnej;

ii. Gdy obydwaj zawodnicy przystępujący do walki nie mają kompletu wymaganych

ochraniaczy i/lub broni sędziowie decydują się na remis 0 pkt. - 0 pkt. Obaj

zawodnicy otrzymują wtedy 0 pkt. do klasyfikacji ogólnej.

iii. Sędziowie czekają na zawodnika przez 20 s od czasu pierwszego wywołania:

● gdy się nie stawi w tym czasie na pole walki przegrywa automatycznie

walkę i nie uzyskuje żadnego punktu (0 pkt do klasyfikacji ogólnej). Jego



przeciwnik zdobywa 1 pkt do klasyfikacji ogólnej. Możliwe jest odwołanie

się od tej decyzji, jeśli zawodnik, który się stawił wyrazi zgodę na

powtórzenie starcia.

iv. Gdy obydwaj zawodnicy nie stawią się do walki w wymaganym czasie sędziowie

decydują się na remis 0 pkt. - 0 pkt. Obaj zawodnicy otrzymują wtedy 0 pkt. do

klasyfikacji ogólnej. Możliwe jest odwołanie się od tej decyzji.

d. Sędzia główny walki, w miarę możliwości, może wyznaczyć 1, 2 lub 4 sędziów liniowych.

Do ich obowiązków należy sygnalizowanie trafień podczas walk, obserwacja walczących i

czuwanie nad bezpieczeństwem;

e. Walkę rozpoczyna, przerywa i wznawia sędzia główny walki;

f. Przerwanie walki może odbyć się na wniosek sędziego liniowego ze względów

bezpieczeństwa lub przekroczenia pola walki dwoma stopami przez przynajmniej jednego

z zawodników;

g. Sędzia główny odpowiada za wszystkie komendy i sygnalizowanie stanu punktowego;

h. Sędzia główny ma ostateczne zdanie dotyczące przebiegu walk. Spieranie się może

spowodować otrzymaniem żółtej kartki. Po zakończeniu walk możliwe jest odwołanie się
od decyzji sędziego.

i. Sędzia główny może sędziować maksymalnie walki z jednej grupę z rzędu.
j. Sędziowie liniowi to osoby wskazane przez sędziego głównego przed lub w trakcie

zawodów. Pomagają mu rozstrzygać trafienia oraz w czuwaniu nad przebiegiem walki. Do

ich zadań należy:

i. Wskazanie trafienia poprzez wskazanie 1 chorągiewką osoby która była trafiona.

ii. Stopowanie walki w wyniku sytuacji niebezpiecznych, zauważenia urazu

zawodnika, czy wyjścia poza pole walki przez jednego z zawodników

15. Wskazania sędziów liniowych:

a. Trafienie - sędziowie wskazują chorągiewką stronę zawodnika, który otrzymał trafienie w

starciu.

b. Brak trafienia - sędziowie wskazują chorągiewką po stronę zawodnika, który nie otrzymał
trafienia w starciu unosząc ją do góry.

c. Trafienie obopólne - sędziowie wskazują trafienie w obydwu zawodników.

d. Niepewność wskazania, brak widoczności - sędziowie wskazują chorągiewką
skierowaną w ziemię po stronie, gdzie nie byli pewni, lub nie widzieli czy było trafienie w

zawodnika. Jeśli sędziowie liniowi nie widzieli lub nie są pewni trafienia w żadnego z

zawodników - wskazują poprzez skrzyżowane chorągiewki i skierowane w dół.
e. sędziowie liniowi nie rozstrzygają kolejności trafień w przypadku sytuacji trafienia

obopólnego (wskazują jedynie trafienie obopólne).
f. Sędziowie liniowi mają obowiązek sygnalizować każde trafienie do komendy “STOP”,

nawet jeśli były wykonane trafienia ze znaczną różnicą tempa szermierczego.
g. Przy pewności o braku trafienia obydwu stron sędzia unosi obydwie chorągiewki nad

głowę
h. Gdy sędzia liniowy nie był pewny trafień obydwu walczących - obydwie chorągiewki są

opuszczone.

16. Odwołanie od decyzji sędziów:

a. Możliwe jest odwołanie się od decyzji sędziów.
b. Odwołanie można zgłosić po zakończeniu walki.



c. Konsylium sędziów decyduje o zasadności odwołania.
d. Sędzia główny zawodów decyduje o powtórzeniu całej walki bądź pojedynczego starcia.

e. Wszelkie nieprawidłowości powinny być zgłaszane do sędziego głównego lub

organizatora zawodów.

17. Rozgrywanie grup, fazy zawodów

a. Eliminacje
i. Faza grupowa: losowanie grup po 3, 4 lub 5 osób

● Opcjonalnie: Faza grupowa: kolejne losowanie grup po 3, 4 lub 5 osób
ii. Faza zawodnicza: Kolejne losowanie grup po odcięciu połowy zawodników: grupy

po 3, 4 lub 5 osób

b. Opcjonalnie: ⅛ finałów - 16tka z największą ilością punktów.
c. Ćwierćfinały - ósemka z największą ilością punktów.
d. Półfinały - pierwsza czwórka, wygrani z ćwierćfinałów
e. Finał - walka o III miejsce i walka finałowa o I miejsce

18. Odpowiedzialność
a. Zawodnicy zaopatrują się w broń, sprzęt i ubiory oraz walczą na własną

odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy oraz
sprzęt pozostawiony bez opieki.

b. Za rozegranie zawodów zgodnie z Zasadami Rozgrywania Zawodów i Regulaminem
Zawodów odpowiada

c. Obowiązkiem organizatora zawodów jest powołanie Komisji Technicznej odpowiedzialnej
za przeprowadzenie zawodów zgodnie z Zasadami Rozgrywania Zawodów i Regulaminem
Zawodów.

d. Komisja Regulaminowa jest organem nadrzędnym, uprawnionym do rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych w trakcie przeprowadzania zawodów.

e. Regulamin Zawodów organizatora zawodów obowiązkowo musi zawierać zapisy zgodne z
Zasadami Rozgrywania Zawodów opisanymi powyżej lub odwołanie do nich i nie może
być z nimi sprzeczny.



Oświadczenie uczestnika zawodów, turnieju, ligi, zmagań lub mistrzostw szermierki klasycznej

Oświadczenie to (podobnie jak regulamin), musi podpisać każdy zawodnik, który będzie chciał wziąć
udział w dowolnych zawodach organizowanych przez Rebel Fencing.

● Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na uprawianie sportów walki i nie istnieją żadne

wiadome mi przeciwwskazania medyczne do trenowania walki bronią białą oraz uprawiania

sportu i uczestnictwa  w zawodach.

● Zdaję sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie ze sobą uprawianie sportów walki i uczestnictwo w

zawodach.

● Jestem świadomy, że mimo zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas zawodów mogę
ulec nieszczęśliwemu wypadkowi lub doznać uszkodzenia ciała z winy własnej lub innych osób

uczestniczących w wyżej wymienionych zawodach.

● Udział w zawodach biorę z własnej, nieprzymuszonej woli i wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Oświadczam, że w razie wypadku, w szczególności skutkującego

uszkodzeniem ciała, który zaistniał:
○ na skutek mojej nieostrożności, niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania zasad

bezpieczeństwa  walki (w szczególności opisanych w regulaminie).

○ z nieumyślnej winy osób współuczestniczących w zawodach.

Nie będę zgłaszał żadnych roszczeń do osób trzecich, zwłaszcza roszczeń dotyczących

odszkodowania  określonych w artykule 444 Kodeksu Cywilnego.

● Świadomy regulaminu oraz reguł ostrożności obowiązujących na zawodach zobowiązuje się dbać
o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników zawodów. Zapoznałem się z regulaminem

zawodów oraz ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy uprawianiu

sportów walki i  szermierki klasycznej.

Oświadczenie uczestników zawodów szermierki klasycznej Rebel Fencing (przykład):

LP. Imię Nazwisko Data Podpis

1

2

3

4

5

6

7


