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Dokument ten ma na celu wyznaczenie standardów używanego w pojedynkach sprzętu ochronnego 

oraz broni, na poziomie zapewniającym wszystkim uczestnikom możliwe najwyższy poziom 

bezpieczeństwa oraz równe szanse w toczonych pojedynkach. UWAGA, jeżeli jakikolwiek z 

wymaganych elementów uzbrojenia nie zostanie spełniony, zawodnik nie zostanie dopuszczony do 

walki. Jeśli więc nie jesteś pewny swojego sprzętu, skontaktuj się z organizatorami aby wyjaśnić 

wszystkie wątpliwości przed rejestracją. 

1. Wyposażenie ochronne 

1. Ekwipunek zawodnika powinien być czysty i zadbany, gdyż przez dbałość o jego stan 

okazywany jest szacunek do sztuki i przeciwnika. 

2. Minimalny, obowiązkowy zestaw ochraniaczy składa się z: 

a. Maski szermierczej posiadające atest FIE z odpornością 1600 N, posiadającej 

dodatkowe zewnętrzne lub wewnętrzne wytłumienie. 

b. Sztywny lub półsztywny ochraniacz tyłu głowy i potylicy. 

c. Przeszywanica lub kurtka szermiercza zapewniająca wytłumienie. 

d. Plastron* z kołnierzem posiadającym wywinięcie, zapewniającym ochronę przodu i 

boków szyi. 

e. Rękawice zapewniające ochronę całej dłoni i nadgarstka (w tym wewnętrznej strony). 

f. .  Sztywne ochraniacze łokci i kolan. Ochraniacze kolan MUSZĄ posiadać 

dodatkowy element chroniący zewnętrzną strefę kolana tzw. „liść”. 

g. Suspensor. 

3. Dodatkowe uwagi: 

a. Maska – Nie może być luźno osadzona. Maska musi być ściśle przylegać do głowy. 

b. Ochraniacz tyły głowy i potylicy – musi być dobrze przymocowany do maski w 

sposób nie pozostawiający widocznych szczelin. Niedopuszczalne jest aby ochraniacz 

samoistnie zsuwał się podczas walki. 

c. Przeszywanica lub kurtka szermiercza – musi przykrywać tułów od bioder po szyję 

oraz ramiona i pachy, musi posiadać kołnierz-stójkę. Nie może posiadać dziur, 

ćwieków czy innych elementów, które mogą ułatwić przebicie lub zniszczenie 

ochraniacza lub stanowić potencjalne zagrożeniem dla zawodników. 

d. Plastron* – musi przykrywać przy najmniej tułów i szyję, musi być zapinany w 

sposób gwarantujący jego prawidłowe położenie w trakcie walki. Plastron musi być 

zrobiony z materiału, który nie utrudnia osadzenia na nim sztychu.  

*Gdy przeszywanica lub kurtka szermiercza została uszyta w sposób wystarczający 

aby stanowić osłonę przez przebiciem w strefie tułowia i posiada kołnierz z 

wywinięciem, plastron nie jest niezbędny. 
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e. Rękawice – powinny charakteryzować się sztywnością wystarczającą do ochrony 

przed ciosami. Rękawica musi zapewniać ochronę CAŁEJ dłoni i nadgarstka. 

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której widoczna jest skóra dłoni lub nadgarstka 

zawodnika. Dopuszczone jest stosowanie rękawic metalowych (patrz pkt.1.6). 

4. Dodatkowo rekomendowane jest stosowanie: 

a. Szorcy  chroniącej bioder i okolic. 

b. Ochraniaczy ud lub spodni szermierczych z wytłumieniem, uszytych z materiałów o 

dużej odporności na przebicie. 

c. Ochraniaczy przedramion i całych goleni. 

d. Ochraniacza kręgosłupa. 

e. Ochraniacza piersi w przypadku kobiet. 

f.        W przypadku pojedynków prowadzonych za pomocą szabli, rekomendujemy 

używania sztywnych ochraniaczy przedramion oraz dodatkowej osłony obojczyków. 

5. Sztywne ochraniacze nie mogą być pęknięte, szwy w plastronach i przeszywanicach 

poprzecierane lub przecięte, w przypadku ochraniaczy styrogumowych materiał nie może 

być miękki i wysłużony (przypadek rękawic do lacrosse). Ochraniacze takie nie będą 

dopuszczane do pojedynków, gdyż dają tylko złudzenie bezpieczeństwa! 

6. Dopuszczalne jest stosowanie ochraniaczy metalowych lub posiadających metalowe 

wzmocnienia. W takim wypadku metalowe elementy muszą zostać przykryte w taki sposób 

aby zabezpieczyły, przed mylącym sędziów dźwiękiem uderzania stalą o stal, który ma być 

charakterystycznym tylko dla zderzającej się broni. Ponad to ochraniacz taki nie może 

utrudniać osadzenia sztychu. Nie zapominaj, że turniej odbywa się w konwencji 

blossfechten. 

2. Broń  

1. Broń musi być czysta, pozbawiona zadziorów czy wad stanowiących bezpośrednie 

niebezpieczeństwo dla uczestników (pęknięcia, ostre lub zbyt kanciaste krawędzie, 

drzazgi, niepewnie przymocowane elementy w przypadku puklerzy). 

2. Szytych mieczy i messerów musi być zakończony zawinięciem lub zgrubieniem o 

wymiarach minimum 5 mm. Musi być to zespolona (punta) lub trwale zamocowana 

(zasklepiona nakładka na sztych) część głowni. 

3. Głownie mieczy i messerów muszą być elastyczne, na tyle aby w momencie zadania 

pchnięcia uginały się, dzięki czemu pchnięcie utraci właściwości wnikania w ciało. 

4. Jelce  mieczy i messerów w przypadku, gdy zostaną uznane za niebezpieczne (ostre 

krawędzie, wąski przekrój i inne cechy, mogące ułatwiać penetrację ciała), będą 

musiały zostać zabezpieczone specjalnymi stoperami przygotowanymi przez 

organizatorów. 
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5.  Do pojedynków dopuszcza się używanie tępej broni poniższych typów: 

a. Miecz długi 

b. Broń jednoręczna  

c. Puklerz. 

6. Szczegółowe parametry broni: 

a. Miecz długi – jego waga nie może przekraczać 1700g, a punk wyważenia oddalony 

nie może być więcej niż 10cm od jelca. Może mieć głownie zarówno federową jak i 

mieczową.  

b. Broń jednoręczna – (miecz, langes messer, szabla etc) waga broni nie może 

przekraczać 1250g. Dopuszczony punk wyważenia uzależniony jest o wagi: 

Waga broni 

Punkt wyważenia nie może 

być oddalony więcej 

niż 

do 900g 15 cm od jelca 

od 901g do 1100g 12 cm od jelca 

od 1101g do 1250g 10 cm od jelca 

c. Puklerz - może być dowolnego kształtu, nie stanowiącego zagrożenia dla uczestników 

(brak ostrych kątów i krawędzi). Puklerz musi mieć zabezpieczone ranty. Ręka 

trzymająca puklerz musi być zabezpieczona wzmocnioną rękawicą. Maksymalna 

powierzchnia puklerza  to 1256 cm2 (40cm średnicy). 

 

3. Postanowienia końcowe 

1. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu sprzętu ochronnego i broni podejmuję sędzia główny. 

2. Jeżeli zaistnieje sytuacja nieprzewidziana w niniejszych regulacjach, ostateczne zdanie na 

jej temat ma sędzia główny. 

3. Jeżeli sprzęt ochronny lub broń w czasie trwania pojedynku ulegnie uszkodzeniu i 

przestanie spełniać wymagane standardy, uczestnik jest zmuszony do usunięcia usterki lub 

wymiany sprzętu. 

  

 


