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Wielce Szanowny Uczestniku, masz przed sobą regulamin otwartego 
turnieju długiego miecza dla Warszawskich Warsztatów Walki. Z góry 
uprzedzamy, że formuła tego turnieju została stworzona tak, aby 
zachęcić Ciebie i Twojego przeciwnika do maksymalnego wykorzystania 
swoich umiejętności szermierczych. Chcemy, aby turniej ten nie był 
odebrany przez Ciebie jako wydarzenie stricte sportowe, lecz jako okazję 
do przyjacielskiego współzawodnictwa oraz powrotu do pierwotnej idei 
sztuki walki. Podczas pojedynków kieruj się, zatem poniższymi 
zasadami: „Szanuj przeciwnika”, „Nie daj się trafić!” oraz „Każde starcie 
się liczy!” 
 

 

  



3 
 

Organizacja Walk 

1. Przed rozpoczęciem walk w fazie grupowej do publicznej wiadomości podawane 

zostaną składy wszystkich grup wraz z godzina rozpoczęcia starć. Walki w ramach 

grup odbywać się będą na zasadzie „każdy z każdym”.  

2. Wielkość grupy to maksymalnie osiem osób. Ich ostateczna liczba i wielkość zależeć 

będzie od liczby uczestników całego turnieju.  

3. Walki, w ramach poszczególnych grup, poprzedzone są wywołaniem przez sędziów 

wszystkich przypisanych do konkretnej grupy zawodników celem kontroli. Zawodnicy 

mają obowiązek stawić się gotowi do walki, czyli w pełni wyposażeni. W przypadku nie 

stawienia się zawodnika jest on wywoływany trzykrotnie w odstępach minimum dwóch 

minut. Nie stawienie się zawodnika na kontrolę, po ostatnim wywołaniu skutkuje jego 

dyskwalifikacją. 

4. Skład sędziowski przed rozpoczęciem walk w fazie grupowej dokonuje kontroli sprzętu 

i sprawdza jego zgodność z wymogami opisanymi w załączniku Wytyczne dotyczące 

wyposażenia dopuszczalnego do pojedynków w ramach Warszawskich Warsztatów 

Walki. W przypadku niezgodności sprzętu zawodnika ze standardami, zastosowanie 

ma pkt 19 regulaminu. 

5. Skład sędziowski może dokonać powtórnej kontroli sprzętu przed każdą walką. 

6. Walki toczone są na polu o kształcie kwadratu o boku o długości od 7 m do 10 m, na 

którym w przeciwległych rogach wyznaczone zostaną punkty startowe - narożniki.  

7. W przypadku nie stawienia się zawodnika, po trzykrotnym wyczytaniu, które następuje 

w odstępach minimum jednej minuty, następuje dyskwalifikacja zawodnika 

niestawionego na pole swojej walki.  

8. Każdy szermierz ma prawo do jednego sekundanta, który może pozostać blisko 

narożnika swojego zawodnika. Ta osoba może mówić do szermierza podczas przerw, 

jednak nie może zakłócać walki ani werbalnie ani gestykulując. Jedynym wyjątkiem od 

tej reguły jest prawo zgłoszenia sytuacji niebezpiecznej (uszkodzony ochraniacz, 

kontuzji zawodnika etc). 

9. Jeśli w opinii Sędziego Głównego zachowanie sekundanta będzie niestosowne, to ma 

on prawo usunąć go ze uprzywilejowanej pozycji przy narożniku na czas toczonej 

walki. 

10. W fazie grupowej, każda walka składa się z siedmiu starć. 

11. W fazie pucharowej przeciwnicy walczą do uzyskania czterech punktów bez limitu 

czasu.  

12. W przypadku, gdy w fazie pucharowej trzy kolejne starcia zakończą się trafieniami 

obopólnymi, Sędzia Główny losuje za pomocą rzutu monetą jednego z szermierzy. 

Tak wybrany szermierz w przypadku kolejnego trafienia obopólnego otrzyma punkt 

(mimo, że nie zadał czystego trafienia!). W przypadku, gdy w tej samej walce ponownie 

trzy kolejne starcia zakończą się trafieniami obopólnymi punkt za czwarte trafienie 

jednoczesne otrzyma drugi zawodnik (wcześniej nie wylosowany). Jeżeli sytuacja 

powtórzy się sędzie ponownie losuje zawodnika, a proces powtarza się.  

13. Starcie przerywa jedynie komenda “Stop!” wydana przez od Sędziego Głównego.  

Po tej komendzie szermierze mają obowiązek przerwać walkę i powrócić do swoich 

narożników. 

14. Akcje rozpoczęte przed komendą “Walczcie!” lub po komendzie “Stop!” nie będą 

uznawane. 
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15. Opuszczenie pola walki przez zawodnika w trakcie starcia (przynajmniej dwoma 

pełnymi punktami podporu, np. obie stopy, stopa i dłoń, dłoń i łokieć) zobowiązuje 

Sędziego Głównego do przerwania starcia. Konsekwencją opuszczenia pola walki jest 

przyznanie ostrzeżenia osobie opuszczającej pole. Każde kolejne opuszczenie pola 

(ostrzeżenie) przez tego samego zawodnika w ramach tej samej walki, oznaczać 

będzie utratę jednego punktu (patrz pkt.31). 

16. Zarówno przed rozpoczęciem walki jak i po jej zakończeniu, zawodnicy są zobowiązani 

do oddania wzajemnego powitania (salutu). Bez tej uprzejmości walka nie może się ani 

rozpocząć ani zakończyć! 

17. Po zakończeniu wszystkich walk fazy grupowej, czy poszczególnych walk fazy 

eliminacji, szermierze są zobligowani do sprawdzenie i podpisanie protokołu wyników 

sporządzanych przez protokolanta.  

18. W przypadku wystąpienia kontuzji podczas starcia, sędzia główny musi zezwolić na 

trwającą nie dłużej niż 10 minut przerwę w walce (mierzoną od momentu 

zaopiniowania wydarzenia przez personel medyczny). Przerwa przeznaczona jest na 

zaleczenie kontuzji. Jeśli personel medyczny uzna, że szermierz nie może 

kontynuować walk, Sędzia Główny musi wycofać go z dalszego uczestnictwa w 

zawodach z przyczyn medycznych. 

19. W przypadku, gdy przyczyną niezdolności do dalszej walki jest awaria wyposażenia lub 

broni, Sędzia musi przyznać zawodnikowi maksymalnie 10 minut na doprowadzenie 

ekwipunku do stanu używalności lub wymianę go na sprawny. Po upływie tego czasu 

Sędzia Główny musi podjąć decyzję czy przyznać zawodnikowi dodatkowy czas na 

naprawę lub wymianę wadliwego sprzętu czy usunąć zawodnika z zawodów z 

przyczyn technicznych.  

20. W razie wystąpienia i usunięcia awarii sprzętu Sędzia Główny dokonuje ponownego 

odbioru zawodnika, weryfikując stan techniczny wyposażenia ochronnego i broni. 

Zasady przydzielania punktów 

21. Zawodnicy mają możliwość zdobycia punktów poprzez: 

a) Zadanie czystego trafienia, czyli ciosu zadanego „tnącą” krawędzią broni bądź 

sztychem w punktowane pole trafienia, mające znamiona wnikania w ciało 

(odpowiednia siła trafienia) oraz uniknięcie odpowiedzi przeciwnika (trafienia 

obopólnego). Do ciosów takich należą:  

- uderzenia (z wyraźną siłą),  

- cięcia (z wyraźnym schnittem),  

- osadzone pchnięcia (z zauważalnym ugięciem klingi), 

! Trafienia zadane w opinii sędziego płazem lub bez wyraźnej siły nie będą punktowane.  

b) Poddanie się (odklepanie) przeciwnika w czasie zwarcia (ringen) lub uzyskanie w 

ocenie sędziego bezwzględnej przewagi w zwarciu. W ringen punkt można 

uzyskać również przez zadanie czystego trafienia bronią (swoją lub odebraną 

bronią przeciwnika).  

22. Sędzia główny ma możliwość przyznania punktów na dwa sposoby: 

a) przyznać jeden punkt, za czyste trafienie wraz z uniknięciem trafienia zadanego 

przez przeciwnika lub przez uzyskanie przewagi w ringen,  

b) przyznać po zero punktów, jeżeli atakujący mimo skutecznego czystego trafienia 

nie był w stanie obronić się przed kontrą przeciwnika, nastąpi trafienie obopólne. 
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23. Zakończenie starcia następuje jedynie po decyzji sędziowskiej w wyniku, której 

przyznany został punkt lub zasądzone trafienie obopólne. 

24. Trafienie obopólne (dubel), może zostać wykonane w czasie tempa szermierczego, w 

którym zostało zadane pierwsze trafienie oraz jednego tempa następującego 

bezpośrednio po nim. Dopiero po upływie dwóch akcji, z trafieniem włącznie, Sędzia 

przerywa starcie.  

25. Tempo szermiercze, rozumiane jest jako czas potrzebny na wykonanie jednej prostej 

akcji szermierczej (np. atak z jednoczesnym krokiem, wykonanie zasłony lub samego 

kroku). 

26. Jeżeli zawodnik, któremu sędzia przyznał zadanie czystego trafienia uważa, że nie 

zadał go (lub zadał je niepoprawnie, np. zbyt słabo), to zawodnik ma prawo do 

rezygnacji z przyznanego mu punktu. Oznaczać to będzie np. utratę punktu i 

zarządzenie powtórki starcia lub w przypadku trafienia obopólnego przyznanie punktu 

przeciwnikowi. Rezygnację zawodnik musi zadeklarować niezwłocznie po ogłoszeniu 

decyzji sędziowskiej przez uniesienie ręki i słowny sprzeciw.  

27. Polem trafienia jest całe ciało szermierza z wyłączeniem: 

a) tyłu głowy, oraz karku 

b) tyłu kolan, 

c) krocza, 

d) dłoni (patrz pkt.28). 

28. Trafienie w dłonie przeciwnika (z wyłączeniem nadgarstków, które traktowane są jako 

standardowe pole trafienia) zostaje uznane za trafienie czyste, na skutek wykonania 

pełnego i silnego uderzenia / pchnięcia. Oznacza to, że trafienie w dłonie nie jest 

uznawane oraz nie przerywa starcia, jeśli jest wynikiem np: podcięcia, pacnięcia (Zeck) 

lub trafienia przez jelec. 

29. Trafienie wykonane przez zawodnika trzymającego broń jedną ręką jest nieważne i 

nie przerywa starcia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zawodnik drugą ręką kontroluje 

broń bądź ciało przeciwnika. 

30. Działaniami zakazanymi są: 

a) techniki polegające na duszeniu oraz techniki wykonywane w sposób narażający 

zawodników na kontuzję (np. gwałtowne dźwignie na stawy, próby łamania kości,  

etc), 

b) akcje i działania o nadmiernej i nieuzasadnionej brutalności, a także takie, które 

stwarzają zagrożenie dla zdrowia i/lub życia zawodnika, sędziów czy innych osób 

znajdujących się w pobliżu pola walki, 

c) uderzenia w tył głowy, zgięcia kolan i krocze, 

d) rzucanie bronią. 

31. Punkty ujemne (karne), przyznawane za ostrzeżenia, mogą sprawić, że stan 

punktowy walki osiągnie wartość ujemną. Po zakończeniu starcia wartość ujemna 

zawsze liczona jest do klasyfikacji jako 0 punktów.  

32. Przyznanie punktu karnego nie oznacza końca starcia.  

 

UWAGA! Pamiętaj, że masz ograniczoną ilość szans na zdobycie punktów. Walcz do 

ostatniego starcia, bo o awansie nie decyduje liczba wygranych walk, lecz wskaźnik 

oparty na zdobytych we wszystkich walkach punktach. 
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Organizacja zawodów i zasady klasyfikacji 

33. Faza Grupowa 

a) W ramach walk grupowych toczone są walki na zasadzie każdy z każdym. 

Wielkość każdej grupy to maksymalnie osiem osób. Ich ostateczna liczba zależy 

od liczby uczestników turnieju.  

b) Dzień przed turniejem podane zostaną składy grup.  

c) Z każdej grupy do fazy pucharowej awansuje, co najmniej dwóch zawodników 

(ostateczną ilość awansujących z poszczególnych grup zawodników zostanie 

ogłoszona przed rozpoczęciem zawodów).  

d) Awans z grupy zapewnia najwyższy współczynnik oparty o liczbę punktów 

zdobytych w trakcie wszystkich stoczonych walk (iloraz zdobytych punków i liczby 

zakończonych starć).  

e) W fazie grupowej, jeżeli walka zakończy się bez żadnego trafiania obopólnego, 

obaj zawodnicy otrzymają 1 dodatkowy punkt do puli punktów zdobytych 

wliczanych do współczynnika decydującego o awansie z grupy 

f) W przypadku remisu o wyjściu z grupy decydować będą kolejno:  

● liczba trafień obopólnych (im mniej, tym lepiej),  

● liczba wygranych walk (wygrana oznacza przewagę starć wygranych nad 

starciami przegranymi i zremisowanymi),  

● dogrywka do pierwszego czystego trafienia (tzw. nagła śmierć).  

g) Punkty zdobyte przez osoby i na osobach kontuzjowanych i zdyskwalifikowanych 

nie ulegają kasacji. Współczynnik punktowy wliczany jest dla każdego uczestnika 

walk grupowych, choć osoby, kontuzjowane lub zdyskwalifikowane nie mogą 

kontynuować walk w fazie pucharowej. 

34. Faza Pucharowa 

a) Do fazy pucharowej awansuje szesnaście osób. 

b) Zawodnicy, którzy awansowali z grup są parowani według zasady: najlepszy wynik 

punktowy spotka się z najgorszym wynikiem. Salda punktów w fazie pucharowej 

są zerowane i o awansie decyduje jedynie zwycięstwo, czyli uzyskanie 4 punktów. 

Oznacza to, że w walkach fazy pucharowej zawodnik, który w danej walce 

zdobędzie jako pierwszy 4 punkty, przechodzi do dalszego etapu.  

c) Wycofanie zawodnika w fazie eliminacji (niezależnie od powodu) jest 

jednoznaczne z uznaniem przypadającego mu przeciwnika za zwycięzcę danej 

walki. Szermierz, który nie podjął walki, nie traci swojego miejsca w ogólnej 

klasyfikacji zawodów. Walka jednak uznawana zostaję za nieodbytą. 

d) Szermierz zawsze musi mieć możliwość skorzystania z pięciominutowego 

odpoczynku między kolejnymi walkami w fazie eliminacji. 

Sędziowanie 

35. Minimalny skład sędziowski wymagany do prowadzenia walki składa się z: Sędziego  

Głównego, jednego Sędziego Bocznego oraz jednego protokolanta. 

36. Pracę wszystkich składów sędziowskich kontroluje Koordynator Składów 

Sędziowskich. Koordynator może jednocześnie pełnić funkcję Sędziego Głównego lub 

Bocznego. W przypadku wątpliwości do pracy członków składów sędziowskich 

wszelkie uwagi powinny być zgłaszane do Koordynatora, w ostateczności do 
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przedstawiciela składu organizacyjnego imprezy, który przekaże zgłoszenie i zadba o 

osobisty kontakt zgłaszającego z Koordynatorem w najbliższym możliwym czasie. 

37. Za organizacje pracy składu sędziowskiego na polu walki oraz za podejmowanie 

wiążących decyzji odpowiada Sędzia Główny.  

38. Sędzia ma prawo przerwać starcia w przypadku, gdy sytuacja stanie się niebezpieczna 

dla zawodników, publiczności czy innych osób trzecich, jak również gdy uzna, że nie 

będzie w stanie jasno ocenić zaistniałej sytuacji.  

39. Sędzia Główny w przypadku wątpliwości może odwołać się do relacji Sędziów 

Bocznych, nagrania lub poprosić zawodników o przedstawienie swojej relacji z 

zaistniałych zdarzeń. Sędzia główny zebrane informacje może wziąć pod uwagę, lecz 

ostateczna decyzja należy tylko do niego. Relacje zostaną wzięte pod uwagę jedynie, 

gdy zostaną zakomunikowane przed wydaniem werdyktu. 

40. Jeśli Sędzia Główny nie może zinterpretować sytuacji zaistniałej na polu, może 

zażądać  powtórzenia starcia, jednak musi wyjaśnić powód takiej decyzji. 

41. Sędzia Boczny obserwuje i ocenia starcia, jego głos pełni tylko funkcję doradczą, 

sygnały dane przez Sędziego Bocznego w czasie walki nie są wiążące dla 

zawodników.  

42. Przed rozpoczęciem każdego starcia, obowiązkiem Sędziego Głównego i Sędziego 

Bocznego jest upewnienie się, co do stanu wyposażenia zawodników i jego zdolności 

do kontynuowania walki.  

43. W obronie zasad opisanych w regulaminie sędzia główny może posłużyć się ustnym 

upomnieniem (bez konsekwencji), ostrzeżeniem lub dyskwalifikacją. 

44. Ostrzeżenia przyznaje się za:  

a) Opuszczenie pola walki w trakcie trwania starcia (opisane w pkt.15). 

b) Przeciąganie rozpoczęcia starcia lub utrudnianie jej kontynuacji. 

c) Niesportowe lub niehonorowe zachowanie. 

d) Niezastosowanie się do poleceń lub komend Sędziego Głównego. 

Ostrzeżenia obowiązują tylko w ramach jednej walki. Drugie i każde kolejne 

ostrzeżenie skutkuje przyznaniem punktu karnego. 

45. Dyskwalifikacja następuje  w wyniku:  

a) Uporczywego nie wykonywania poleceń Sędziów, w tym kontynuowanie natarcia 

po komendzie „Stop!”. 

b) Wykonanie akcji zakazanych lub innych narażających zdrowie lub życia 

zawodników lub pozostałych uczestników wydarzenia (np. rzucanie bronią w 

przeciwnika, wykonywanie pełnych dźwigni zapaśniczych na stawy, próby 

wykonania łamań kości lub rzutów z dużej wysokości).  

c) Wybitnie niesportowe zachowanie. 

d) Braku możliwości podjęcia dalszych walk w ramach turnieju (np. po kontuzji lub 

awarii sprzętu, którego nie ma możliwości wymienić lub naprawić). 

e) Nie stawienie się na polu walki mimo trzykrotnego wyczytywania. 

46. Gesty i znaki używane podczas sędziowania:  

a) Gest sygnalizujący przyznanie punktu, to wskazanie zawodnika, który zdobył 

punkt.  

b) Gest sygnalizujący trafienie obopólne, to podniesienie obu otwartych dłoni na 

wysokości twarzy grzbietami dłoni na zewnątrz lub uniesieniu obu chorągiewek.  

c) Gest sygnalizujący brak opinii Sędziego Bocznego na temat zakończonego 

starcia, to zakrycie oczu dłońmi lub skrzyżowanie chorągiewek.  
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d) Gest sygnalizujący kontynuowania starcia („nic nie było”), to kilkukrotne 

skrzyżowanie i rozkrzyżowanie otwartych dłoni na wysokości klatki piersiowej lub 

podobnych ruch wykonany chorągiewkami.  

e) Gest sygnalizujący opuszczenie pola walki, to wskazanie przekroczonej linii jedną 

ręką/chorągiewką i wskazanie zawodnika, który opuścił pole drugą 

ręką/chorągiewką.  

f) Gest sygnalizujący udzielenie ostrzeżenia, to wskazanie zawodnika palcem 

wskazującym, po czym kilkukrotne nim wstrząśnięcie w geście pouczenia. 

g) Gest sygnalizujący udzielenia kolejnego ostrzeżenia w wyniku którego zawodnik 

traci punkt, to  wskazanie zawodnika palcem wskazującym, po czym kilkukrotne 

nim wstrząśnięcie w geście pouczenia, po czym skierowanie palca w dół. 

h) Gest sygnalizujący dyskwalifikację, to wskazanie zawodnika palcem wskazującym, 

po czym wskazaniem tą samą, uniesioną ręką poza pole walki. 

Etykieta fechtunku i postępowanie dyscyplinarne 

46. Wobec szermierzy oczekuje się utrzymania honorowego ducha walki i dżentelmeńskiej 

rywalizacji, opartej o zasady niniejszego regulaminu oraz szacunku do sędziów, 

których obowiązkiem jest przestrzeganie jego zapisów. 

47. Osoba przyjmująca obowiązki Sędziego Głównego lub Bocznego, bierze na siebie 

odpowiedzialność za honorowe i bezstronne wypełnianie zapisów regulaminu. Jego 

rolą jest wydawanie werdyktów sprawiedliwych i bezstronnych, dla tego też warunki 

jego pracy muszą zapewnić mu skupienie. 

48. Wszystkie osoby biorące udział w zawodach, wliczając w to widzów, muszą 

przestrzegać zasad określonych w niniejszym regulaminie, oczekuje się od nich 

również elementarnej uprzejmości i poszanowania dla decyzji podjętych przez 

organizatorów i sędziów. W przypadku nie przystosowania zachowania do wyżej 

wymienionych standardów, osoba taka może zostać upomniana, a nawet usunięta z 

zawodów lub sali. 

49. Osoby biorące udział w zawodach, muszą szanować ustalony porządek  

i harmonogram zaplanowanych walk, nie mogą również utrudniać jego realizacji.  

50. W czasie starcia nikt poza sekundantem i składem sędziowskiego nie może zbliżać się 

do pola walki. Niedopuszczalne jest aby w trakcie walki udzielać zawodnikom rad i 

wskazówek, a tym bardziej zabronione jest ingerowanie w pracę składu sędziowskiego.  

51. Sędzia ma możliwość przerwania starcia w przypadku, gdy jego praca została 

zakłócona lub doszło do sytuacji w której sprawne prowadzenie  walk jest w jego 

ocenie niemożliwe. 

52. Szermierz, podejmujący zmaganie w ramach zawodów, godzi się na podjęcie walki z 

każdym innym zawodnikiem uczestniczącym w zmaganiach. Niedopuszczalne jest 

odmówienie walki z wyznaczonym zawodnikiem. 

53. Oczekuje się, że starcia prowadzone będą w atmosferze honorowej rywalizacji  

i przyjacielskiego współzawodnictwa. Dla tego też wszelki niesportowe zachowania jak 

i działania wykonane z nadmierną brutalnością (np. wbieganie w przeciwnika  

z zamiarem jego wywrócenia, nadużywanie siły w przypadkach jej niewymagających, 

wykonywanie zagrażających życiu lub zdrowiu technik zapaśniczych, kontynuowanie 

ataku z pełną siłą w przypadku gdy przeciwnik nie może się obronić) będą surowo 

karane. 
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54. Obowiązek przestrzegania zasad honorowej rywalizacji obowiązuje zawodników 

zarówno w trakcie walki jaki i po niej. Nie będą więc respektowane niebezpieczne czy 

niestosowne zachowania (np. np. pogardliwe wyrzucanie miecza lub zrzucanie maski  

i agresywne uderzanie nią w podłogę) okazywane przez zawodników w czasie trwania 

zawodów. 

 


