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1. Informacje ogólne 
 

1.1. Cel i formuła 
 

Celem zawodów jest prezentacja technik zawartych w źródłach pisanych 

oraz ikonograficznych w taki sposób, aby odzwierciedlały je jak najwierniej. 
Zawody mieszczą się w dwóch formułach, każda zakłada start w dwuosobowych 

zespołach. Pierwsza formuła (techniczna) posiada ściśle określony kształt i 
zakres, składa się z dwóch etapów: indywidualnego i zespołowego. Druga 
formuła (bojowa) przybiera kształt wyreżyserowanej potyczki bez uzbrojenia 

ochronnego, w ramach której zawodnicy mają duży zakres dowolności. 
 

1.2. Ubiór i uzbrojenie 
 

Minimalnym wymogiem odnośnie ubioru jest schludny ubiór sportowy (buty, 

skarpety, spodnie i koszula). Mile widziana, acz nie wymagana, jest 
rekonstrukcja ubioru z okresu późnego średniowiecza. Ponadto, obowiązkowe 
jest stosowanie masek szermierczych oraz ochrony dłoni w postaci rękawiczek 

(miękkich). Dopuszczalne jest stosowanie dowolnych dodatkowych protektorów 
(również przeszywanic/kurtek szermierczych). 

Do prezentacji dopuszcza się wykorzystanie drewnianych replik broni z 
wyraźnym odróżnieniem ostrza od płazu i jelcem, mieczy treningowych (tzw. 
federów) albo tępych, stalowych replik broni.  

Niezależnie od wybranego przez zespół standardu wyposażenia, powinien 
być on jednorodny, schludny i czysty.  

Strój i broń w nie są punktowane. 

 

2. Formuła Pokazu Technicznego 

 

2.1. Zasady ogólne 
 

Zmagania odbywają się w dwóch etapach: indywidulanym, gdzie każdy z 
członków zespołu przez 20 sekund  prezentuje „walkę z cieniem” 

(Spiegelfechten) złożoną z uderzeń, pchnięć i cięć oraz innych akcji 
występujących w traktatach. Drugi etap - zespołowy - polega na prezentacji 

przez każdego z zawodników 5 technik obowiązkowych i 5 technik do wyboru z 
podanej list. 

 

Dopuszczona jest prezentacja wyłącznie długim mieczem lub jego 
drewnianą repliką o wadze nie przekraczającej 2 kg.  

 
Przy ocenie technik obowiązują interpretacje na podstawie traktatu Petera 

von Danzig. Dopuszcza się wariacje z traktatu Ringecka dotyczące technik 

Zucken. 
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2.2. Etap indywidualny 

 

2.2.1. Informacje ogólne 
 

Jest to etap od którego zespół rozpoczyna swój występ. Polega na 

indywidualnej, maksymalnie 20 sekundowej prezentacji „walki z cieniem”, czyli 
nieprzerwanego ciągu dowolnych uderzeń, pchnięć i cięć oraz innych akcji 

występujących w traktatach, które mają symulować hipotetyczną walkę z jednym 
lub wieloma przeciwnikami w sytuacji walki za pomocą długiego miecza bez 
uzbrojenia ochronnego.  

Każdy z zawodników prezentuje swoją własną „walkę”, jeden po drugim. 

Czas trwania prezentacji „walki” liczy się od momentu wykonania 

pierwszego ruchu po zakończeniu salutu powitalnego zawodnika i kończy wraz z 
rozpoczęciem salutu kończącego. 

2.2.2. Kategorie oceny 

Każdy z sędziów dokonuje ocen indywidualnie, bez konsultacji z innymi, 
według swojej wiedzy i uczciwie.  

Każda „walka” jest oceniana przez sędziów jako całość, a do oceny 
końcowej wchodzić będzie średnia arytmetyczna z obu ocen uzyskanych przez 

zawodników, wystawionych przez każdego z sędziów. 

Możliwe jest używanie wartości połówkowych – 0,5 lub 1,5 punktu. Każdy 
zawodnik może uzyskać maksymalnie 10 punktów.  

 Płynność 
o 0 – duże przerwy i zawahania, wyraźna niepewność co do dalszych 

technik,  
o 1 – drobne przerwy lub przyruchy,  
o 2 – płynne wykonanie, 

 Duch bojowy/Intencja  
o 0 – automatyczne ruchy, taniec z mieczem,  

o 1 – widoczne lekkie skupienie i ruchy w miarę energiczne,  
o 2 – całkowite skupienie jak przy walce/sparringu, ruchy porównywalne 

do wykonywanych w trakcie walki/sparringu 

 Ergonomia ruchu (stabilność, ergonomia, obecność przyruchów) 
o 0 – widoczne przyruchy, szerokie zamachy, przygotowania do technik, 

kiepskie przechodzenie od jednej do drugiej, 
o 1 – widoczne niewielkie przyruchy, drobne przygotowania do technik,  
o 2 – płynny, ergonomiczny ruch pozbawiony przyruchów i przechodzący 

od jednej techniki do drugiej 

 Bogactwo technik  

o 0 – podstawowe uderzenia w wyraźnie powtarzalnych kombinacjach, 
ubogi repertuar,  

o 1 – nieliczne powtórzenia, różnorodność ataków, 

o 2 – całkowity brak powtórzeń, różnorodność ataków i obron, techniki 
półmiecza oraz wiarygodne zwody 

 Wrażenie estetyczne  
o 0–2 za indywidualne wrażenie sędziego 
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2.3. Etap techniczny 
 
2.3.1. Informacje ogólne 

 
W drugim etapie każdy z zawodników musi zaprezentować zestaw 10 

technik (5 obowiązkowych oraz 5 wybranych z poniższej listy uwzględniającej 

trzy typy działań). Każda technika może zostać zaprezentowana przez zawodnika 
TYLKO raz, jej wykonanie nie może być ani korygowane ani poprawiane. Podjęcie 

kolejnej próby wykonania techniki oznaczać będzie przyznaniem zawodnikowi 0 
punktów. 

Wszystkie techniki wykonywane w wersji kanonicznej, z prawej strony (w 

przypadku leworęcznych z lewej).  

Zawodnicy prezentują kolejne techniki na zmianę, przy czym przed 

rozpoczęciem nowej techniki jeden z zawodników musi głośno i wyraźnego 
wypowiedzenie nazwy techniki, którą zespół będzie prezentował. 

Technika powinna być wykonana płynnie, a cios lub akcja kończąca 

powinna zostać zatrzymana na minimum 1 s. w celu zaakcentowania.  

Uznanie techniki za perfekcyjną nie wymaga trafienia przeciwnika, jeśli 

wyraźnie widać, że kontynuacja zaczętego ruchu doprowadziłaby do jej 
skutecznego zakończenia.  

Techniki obowiązkowe muszą zostać wykonane w zadanej kolejności. 

Techniki dowolne można wykonać w kolejności wybranej.  

Cały występ wraz z ocenami, nie może trwać dłużej niż 10 minut liczonych 

nieprzerwanie. W przypadku przekroczenia założonego czasu, występ jest 
przerywany, a do finałowej wartości punktowej zespołu wliczany jest 
dotychczasowy stan punktów. 

 
2.3.2. Katalog technik 

 
Do technik obowiązkowych należą: 

1. Zornhau z postawy vom Tag przeciwko Oberhau zakończone pchnięciem w 
korpus lub twarz (Zornhau) 

2. Krumphau ze Schrankhut przeciwko Oberhau wymierzone w dłoń lub 

przedramię z zejściem w prawo (Krumphau) 
3. Zwerhau z postawy vom Tag przeciwko Oberhau wymierzone w głowę 

(Zwerhau) z zejściem w prawo 
4. Schielhau z postawy vom Tag przeciwko Oberhau wymierzone w głowę 
5. Scheitelhau z postawy vom Tag przeciwko postawie Alber 

 
Do technik do wyboru należą (należy wybrać): 

 Dwie techniki dla działań na dalekim dystansie:  
a. Nachraisen – dowolna z dwóch wersji,  
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b. Uberlaufen,  

c. Durchwechseln,  
d. Vehler – dowolna z dwóch wersji,  

e. Zucken – dowolna z dwóch wersji,   
f. Absetzen – dowolna z dwóch wersji. 

 Dwie techniki dla działań na bliskim dystansie: 

a. dowolna technika z winden – Inwinden, Auswinden, w tym też 
Mutieren oraz  Duplieren,  

b. praca na mieczu – Abnehmen, Abnehmen z kontrą,  
c. Abschneiden w dowolnej z wersji,  
d. Hende Drucken w dowolnej wersji. 

 Jedną technikę zapaśniczą: 
a. dowolne Durchlaufen, 

b. dowolne Schwertnehmen,  
c. Verkerer. 

 

2.3.3. Kategorie oceny 
 

Każdy z sędziów dokonuje ocen indywidualnie, bez konsultacji z innymi, 
według swojej wiedzy i uczciwie.  

Ocenie podlega każda zaprezentowana przez zawodników technika, 
oceniana będzie w ośmiu poniższych kategoriach. Każda technika otrzymuje 
jedną, wspólną dla obu prezentacji, ocenę. 

Możliwe jest używanie wartości połówkowych – 0,5 lub 1,5 punktu z 
wyjątkiem zgodności techniki z tekstem, którą można potwierdzić lub nie. Za 

każdą z technik zawodnik można uzyskać maksymalnie 15 punktów 

 Zgodność z tekstem  
o ocenia tylko Sędzia Ekspert w danej tradycji, 

o ocena 0 oznacza otrzymanie 0 punktów za całą technikę niezależnie od 
następnych ocen, musi zostać uzasadniona,  

o 1 oznacza zgodność z tekstem (prawidłowa noga, prawidłowa strona, 
prawidłowy uchwyt oraz wzorzec ruchowy) – dopuszczalne 
nieprawidłowości to złe wymierzenie dystansu, dodatkowe kroki w 

pracy nóg, nieprecyzyjne wykonanie akcji. 

 Płynność  

o 0 – duże, zauważalne przerwy w technice (sugerowane dłuższe niż 0,5 
s.), zawahania, poprawki,  

o 1 – drobne przerwy lub przyruchy,  

o 2 – płynne wykonanie. 

 Ugruntowanie i ergonomia ruchu  

o 0 – widoczne przyruchy i brak stabilności, wyraźny brak zatrzymania po 
wykonaniu techniki, 

o 1 – lekka niestabilność w trakcie i po wykonaniu techniki, drobne 

przyruchy,  
o 2 – idealny ruch, całkowita stabilność przed, w trakcie i po wykonaniu 

techniki, wyraźne zatrzymanie na końcu. 

 Szybkość  
o 0 – technika wykonana powoli,  

o 1 – średnie tempo,  
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o 2 – szybkość porównywalna do sparringu/walki. 

 Dystans i precyzja wykonania (trafienie nie jest wymagane, oceniane jest 
położenie broni i walczących)  

o 0 – technika wykonana wyraźnie poza dystansem, broń poza celem 
o 1 – trochę za blisko/za daleko (sugestia: 10–15 cm), nadmierna 

kompensacja poprzez wyciągnięcie ciała, broń nie wymierzona 

dokładnie w cel, 
o 2 – idealnie w dystansie (zamiar uderzenia poprawną częścią miecza, 

pchnięcie możliwe do mocnego osadzenia) 

 Wyczucie czasu i wymuszenie 
o 0 – przeciwnik wyraźnie oczekuje na wykonanie techniki i/lub pozwala 

sobą manipulować, ewidentnie widoczna nieprawidłowa odpowiedź na 
zwarcie 

o 1 – technika zadziała przy strachliwym przeciwniku,  
o 2 – technika wymierzona idealnie i nie pozostawiająca wątpliwości 

 Duch bojowy/Intencja  

o 0 – automatyczne ruchy, taniec z mieczem,  
o 1 – widoczne lekkie skupienie i częściowa intencja trafienia,  

o 2 – całkowite skupienie jak przy walce/sparringu, wyraźna intencja 
trafienia przeciwnika 

 Wrażenie estetyczne  
o 0–2 za indywidualne wrażenie sędziego, w części dowolnej także 

skomplikowanie techniki 

 
2.4. Przebieg całego pokazu  
 

Występ zawodników przebiegać winien w określonej kolejności. 
Przechodzenie pomiędzy kolejnymi etapami wyznaczają sędziowie, dbając tym 

samy o harmonijny przebieg zawodów. 
  

Rozpoczęcie: 

 wywołanie zawodników przez sędziego głównego, ogłoszenie następnej 
pary, 

 podejście zawodników do stolika sędziowskiego w celu prezentacji i 
kontroli ubiorów oraz sprzętu, 

 wejście zawodników na pole. 

 
Faza pierwsza (do wykonania  przez każdego z zawodników): 

 wyjście na środek pola i przywitanie salutem z sędziami i publicznością, 
 wykonanie przygotowanego Spiegelfechtem, 
 podziękowanie salutem sędziom i publiczności i przejście na pozycje 

wyjściowe, 
 indywidualna ocena prezentacji zawodnika, 

 po wykonaniu Spiegelfechten przez obu zawodników podanie do 
wiadomości zdobytych punktów. 

 

Faza druga: 
 wyjście na środek pola obu zawodników, 
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 przygotowanie, zawodnicy mogą poruszać się po planszy gotowi do 

wykonania techniki, czekają na znak sędziego (wyraźny gest ręką w ich 
kierunku), 

 głośnego i wyraźnego wypowiedzenie nazwy techniki (uważane jest za 
sygnał dla sędziego do rozpoczęcia oceniania; wykonanie techniki bez 
wypowiedzenia jej nazwy jest równoznaczne z niewykonaniem jej), 

 wykonanie techniki przez jednego zawodnika z pozycji statycznej lub z 
podejścia, 

 krótkie rozejście na dystans potrzebny do wykonania techniki przez 
drugiego zawodnika, 

 wykonanie techniki przez drugiego zawodnika, 

 duże rozejście – powrót na pozycje wyjściowe, 
 ocena sędziów, 

 przejście do prezentacji kolejnych technik, aż do wyczerpania wszystkich 
10. 

 

Zakończenie: 
 sędzia główny dziękuje zawodnikom, 

 zejście zawodników z pola, 
 prośba o przygotowanie się następnej pary zawodników, 

 ogłoszenie wyników dla danej pary. 
 

2.5. Sędziowie 
 

Skład minimalny stanowi 3 sędziów, skład maksymalny liczy zaś 5 
sędziów.  
Wśród sędziów zawsze znajduje się Sędzia Główny, którego obowiązkiem jest 

trzymanie pieczy nad całością zawodów oraz Sędzia Techniczny, którego 
zadaniem jest zliczanie wyników i piecza nad dokumentacją zawodników, jeżeli 

ocenianie odbywa się przez wpisywanie wyników na kartach.  

W wypadku, gdy skład liczy 5 sędziów od ocen odejmowane są noty 
najwyższa i najniższa.  

 
2.6.  Sędzia Ekspert i protesty 
 

Każdy z sędziów może pełnić rolę Sędziego Eksperta. Ekspert ma prawo do 
wydawania oceny, czy zaprezentowana technika jest zgodna lub niezgodna z 

materiałem źródłowym.  

Docelowo rola ta ma umożliwić włączenie do kanonu technik z innych 
popularnych tradycji (np. Fiore, Meyer) bez konieczności znajomości ich przez 

wszystkich sędziów. 

Sędzia Ekspert podejmuje decyzję o nieprzydzieleniu danej parze punktów 

za techniki zaprezentowane niezgodnie z tekstem. Decyzja ta jest niezależna od 
oceny punktowej i ze względu na swoją uznaniowość może zostać oprotestowana 
przez pozostałych Sędziów Ekspertów. 

Rolę Sędziego Eksperta w danej tradycji pełni 1, 3 lub 5 sędziów. W razie 
różnicy zdań decyduje zwykła większość głosów.  
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Ponadto, sami zawodnicy mogą oprotestować jedną decyzję Sędziego 

Eksperta przez podniesienie ręki w trakcie ogłaszania wyników. Protest jest 
odnotowany i pod koniec zawodów zawodnicy proszeni są o krótką (do 3 minut) 

prezentację alternatywnej interpretacji, połączoną z przedstawieniem materiału 
źródłowego ją wspierającego. Po prezentacji, zespół sędziowski decyduje, czy 
protest zostaje uznany – wtedy punkty przyznawane są normalnie – czy nie. 

 

2.7. Zachowanie zawodników na planszy 
 

Nie będą tolerowane żadne kłótnie z sędziami. Zawodnicy, nie proszeni o 

to przez sędziego, nie mogą odzywać się (za wyjątkiem wypowiadania nazw 
wykonywanych technik). Niezastosowanie się do tego przepisu skutkuje 

wykluczeniem z klasyfikacji.  
Dopuszcza się wokalizację w trakcie wykonywania technik i Spiegelfechten. 

 

2.8. Pole prezentacji 
 

Prezentacje odbywają się na polu o powierzchni prostokąta 8 na 4 metry. 
Pole musi być wyraźnie oznaczone przez organizatorów. Podczas występy na polu 

mogą przebywać jedynie zawodnicy. 

Wyjście przez dowolnego zawodnika obiema stopami poza pole w trakcie 

wykonywania prezentacji oznacza otrzymanie 0 punktów za daną technikę.  
 

2.9. Ocena końcowa 
 

W sumie zespół może otrzymać maksymalnie 480 punktów. 
 

W fazie indywidualnej uzyskać można najwięcej 30 punktów. Końcową 
wartość punktową za tę fazę oblicza się, przez zsumowanie średniej oceny 
punktowej za „walkę z cieniem” przyznaną zawodnikom przez każdego z sędziów. 

 
30 = [(10+10)/2]*3 = [(max zaw#1 + max zaw#2)/2]*ilość ważnych 

ocen sędziowskich 
 
W fazie technicznej zyskać można najwięcej 450 punktów. Końcową 

wartość punktową za tę fazę oblicza się, przez zsumowanie najniższych ocen 
zebranych przez zespół za każdą zaprezentowaną technikę, wystawionych przez 

każdego z sędziów. 
 

450 = 15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +15 * 3 = najniższa 

ocena za wykonanie techniki w zespole * 10 * ilość ważnych ocen sędziowskich 
 

2.10. Ogłaszanie wyników 
 

Wyniki ogłaszane są po każdej zmianie zawodników w postaci: 

 „Zawodnik 1, Spiegelfechten – x punktów, zawodnik 2, Spiegelfechten – x 
punktów, technika 1 – x punktów, technika 2 – 0 punktów, niezgodna z tekstem 

dlatego iż... w sumie x punktów.” 
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Po zakończeniu zawodów podawanych jest 5 pierwszych par w kolejności 

od 5. do 1. miejsca w postaci: „Miejsce x zawodnicy Jan Kowalski i Michał 
Rakowiecki punktów xxx.” 

Wygrywa zespół, który otrzymał najwięcej punktów. W wypadku remisu 
przyznawane są miejsca ex-equo. 
 

 

3. Formuła pokazu-walki [regulamin eksperymentalny] 
 

3.1. Informacje ogólne 
 

 Rywalizacja w ramach pokazów walki jest dodatkową, osobną kategorią 
współzawodnictwa polegającym na prezentacji dowolnego ciągu ruchów i technik, 
wykonanych z wykorzystaniem europejskiej broni białej z ewentualnym 

wsparciem technik zapaśniczych, symulującego realny pojedynek pomiędzy 
dwoma szermierzami, zainicjowany krótkim Spiegelfechten każdego z 

zawodników. 

W ramach tej kategorii nie obowiązuje ograniczenie technik ze względu na 
źródło pochodzenia. 

Pokaz walki powinien trwać minimum 1 minutę.  

 

3.2. Kryteria oceny 
 

Ocenianie podlega występ jako całość. Brany jest zatem pod uwagę 
zarówno ubiór, (każdego z uczestników osobno) oba wykonane Spiegelfechten, 

jak i wspólna sekwencja walki. Wszystkie uzyskane punkty sumują się, 
określając uzyskany wynik końcowy zespołu. 

Możliwe jest używanie wartości połówkowych – 0,5 lub 1,5 punktu (za 

wyłączeniem oceny ubioru). Za występ zespół  może uzyskać maksymalnie 42 
punkty.  

 
Ubiór 
Oceniany indywidualnie. Nie jest możliwe używanie wartości połówkowych. 

 Wrażenie wizualne (0–2 punktów) – ogólne wrażenie zgodności z 
przedstawieniami ze źródeł, 

 Estetyka wykonania (0–2 punktów) – spójność stroju oraz dbałość o detale, 

 Buty: 
o 1 – na gumowej – 1 punkt (wyjątek – jeśli zawody odbywają się na 

śliskiej powierzchni, 2 punkty), 
o 2 – na skórzanej podeszwie,  

 Broń: 
o 0 – broń drewniana lub nie wyczyszczona stalowa 
o 1 – feder, 

o 3 – tępa replika. 
 

Technika 
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 Ergonomia ruchu (stabilność, ergonomia, obecność przyruchów) 

o 0 – widoczne przyruchy, szerokie zamachy, przygotowania do technik, 
kiepskie przechodzenie od jednej do drugiej, 

o 2 – widoczne niewielkie przyruchy, drobne przygotowania do technik,  
o 4 – płynny, ergonomiczny ruch pozbawiony przyruchów i przechodzący 

od jednej techniki do drugiej 

 Dystans i precyzja wykonania (trafienie nie jest wymagane, oceniane jest 
położenie broni i walczących)  

o 0 – techniki wykonywane wyraźnie poza dystansem, broń poza celem 
o 2 – trochę za blisko/za daleko (sugestia: 10–15 cm), nadmierna 

kompensacja poprzez wyciągnięcie ciała, broń nie wymierzona 

dokładnie w cel, 
o 4 – idealnie w dystansie (zamiar uderzenia poprawną częścią miecza, 

pchnięcie możliwe do mocnego osadzenia) 
 Wyczucie czasu i wymuszenie 

o 0 – przeciwnik wyraźnie oczekuje na wykonanie techniki i/lub pozwala 

sobą manipulować, ewidentnie widoczna nieprawidłowa odpowiedź na 
zwarcie 

o 2 – techniki zadziałają przy strachliwym przeciwniku,  
o 4 – techniki wymierzone idealnie i nie pozostawiające wątpliwości 

 Bogactwo technik traktatowych 
o 0 – proste techniki, częste powtórzenia, ubogi repertuar,  
o 2 – nieliczne powtórzenia, różnorodność technik, 

o 4 – całkowity brak powtórzeń, różnorodność ataków i obron, różne 
koncepcje taktyczne 

 Duch bojowy/Intencja  
o 0 – automatyczne ruchy, taniec z mieczem,  
o 2 – widoczne lekkie skupienie i ruchy w miarę energiczne,  

o 4 – całkowite skupienie jak przy walce/sparringu, ruchy porównywalne 
do wykonywanych w trakcie walki/sparringu 

 Szybkość i płynność 
o 0 – pokazy wykonany powoli, z widocznymi nieuzasadnionymi 

przerwami 

o 2 – średnie tempo, drobne przerwy 
o 4 – szybkość porównywalna do sparringu/walki, brak sztucznych 

przerw 
 Wrażenie estetyczne  

o 0–4 za indywidualne wrażenie sędziego 

 
3.3. Przebieg całego pokazu 
 

Występ zawodników przebiegać winien w określonej kolejności. 
Przechodzenie pomiędzy kolejnymi etapami wyznaczają sędziowie, dbając tym 

samy o harmonijny przebieg zawodów. 

Pokaz walk składa się z następujących etapów: 
- Wyczytanie pary zawodników, 

- Kontrola sprzętu (przed rozpoczęciem walk), 
- Spiegelfechten wykonywane równocześnie przez obu zawodników, 

- Płynne przejście do pokazu walki, 
- Ocena zawodników i podanie końcowego stanu punktowego. 
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w regulaminie pokazu technik. 


