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Zasada nr 1: Ad Honorem!
Zasada nr 2: Honestas ante Honores!
I.

II.

Ogólna informacja o organizacji „Fechtschule”
1.

Nie ma Sędziów.

2.

Nie ma punktów.

3.

Nie ma statystyk.

4.

Nie ma podsumowań.

5.

Nie ma miejsc na podium.

6.

Nie ma nagród.

7.

Fechstschule rozpoczyna Mistrz Ceremonii, to on wytycza jego rytm i ogłasza
zakończenie.

8.

Nad przebiegiem pojedynków na polach czuwa rozjemca.

9.

Będzie jeden, wyłoniony przez wszystkich, godny laurów szermierz.

Organizacja Fechtschule – pojedynki
10. Uczestnicy ustawiają się w linii. Ci którzy są gotowi do walki trzymają broń w pozycji
„na ramie broń” ze sztychem skierowanym do góry.
11. Mistrz Ceremonii wskazuje szermierzy do pojedynków rozpoczynających cereminię,
wstępują oni przed szereg aby rozpocząć walki.
12. Każda walka rozpoczyna się salutem.
13. Szermierze toczą pojedynek do jednego czystego trafienia, zgodnie z duchem
honorowego współzawodnictwa.
14. Szermierze sami, poprzez podniesienie ręki, sygnalizują otrzymane trafienie.
15. Rolą Mistrza Ceremonii i rozjemców jest skorygowanie wyniku pojedynku w wypadku
zauważenia trafień normalnie niepunktowanych, takich jak trafienie płazem, zasądzenie
nachshlag itp.
16. Zwycięzca pojedynku pozostaje na polu walki i wyzywa kolejnego, gotowego do walki
szermierza.
17. Trafienia obopólne jak i nachshlag, oznaczają porażkę obu szermierzy. Obaj opuszczają
pole walki.
18. W ich miejsce wchodzi dwóch szermierzy najdłużej oczekujących na wejście na pole.
19. Walki „Fechtschule” trwają około dwóch godzin.
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III.

Organizacja Fechtschule – dopuszczona broń
20. Do udziału w „Fechtschule” dopuszczone są następujące bronie oraz ich kombinacje:
• feder lub długi miecz (blunt)
• krótki miecz
• puklerz
• langes messer
• rapier
• szabla
21. Broń drzewcowa nie jest dopuszczona.
22. Dopuszczone są nylonowe lub miękkie pozorniki broni, jednak oboje szermierzy musi
walczyć bronią wykonaną z tego samego materiału.
23. Broń, tak jak i wyposażenie ochronne zawodników musi spełniać warunki
bezpieczeństwa określone w stosownych wytycznych ARMA-PL.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do oceny przydatności wyposażenia oraz broni do
walki, a także niedopuszczenia wyposażenia do pojedynków w ramach Fechtschule,
Bez walki o miejsce na podium, bez presji punktów, macie okazję
skupić się na sztuce. Próbować technik których obawiacie się
użyć w trakcie regularnych turniejowych walk. Wyzwać na
pojedynek tych, z którymi zawsze chcieliście się porównać.
Pokazać Waszą sztukę i zdobyć uznanie innych szermierzy.
Fechtujcie czysto i honorowo, bawcie się przy tym dobrze.
Pamiętajcie jednak że udział w Fechtshule to przywilej a nie
prawo.
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