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2. VÍVÁS SZABÁLYAI  

 
„A” RÉSZ   A VERSENYSZÁM  

 

2.1 A VERSENYSZÁM BEMUTATÁSA 

2.1.1       Leírás        

i) A vívó szám elektromos párbajtőrrel, egy csoportban kerül lebonyolításra. Minden hivatalos UIPM 

versenyt teremben kell megrendezni. Szabadban is meg lehet rendezni azzal a feltétellel, ha ezt a 

meghívásban közlik. 

ii) Vívó bónusz fordulót valamennyi „A” kategóriás versenyen az egyéni döntőkben és a váltó 

versenyekben is rendeznek. A vívó bónusz forduló egy páston egy-egy ellen, bónuszpontokért  

zajlik 

      iii) A bónusz fordulót lehetőség szerint a lovaglás/kombinált szám küzdőterén kell lebonyolítani az  

  úszás után és a lovaglás előtt. Kivételes esetekben a bónusz fordulóra sor kerülhet a normál vívó  

  verseny után a vívó küzdőtéren 

   

2.1.2 Általánosan használt kifejezések 

i) Asszó: két vívó közötti baráti küzdelem elnevezése. Ha ennek eredményét azért tartják nyilván,                 

hogy meghatározható legyen a győztes személye, akkor mérkőzésről beszélünk.  

ii) Találkozó: A két különböző csapat versenyzői között vívott mérkőzések összessége  

iii)  Verseny: Versenynek nevezzük a győztes személyének meghatározásához szükséges  

 mérkőzések (egyéni verseny) vagy találkozók (csapat váltó versenyek) összességét 

iv)  Vívóidő: Vívóidőnek nevezzük az egyetlen sikeres akció végrehajtásához szükséges időt 

v) Támadás: Az akció egyszerű, amennyiben egy mozdulatsorral hajtják végre és az 

a) közvetlen (azonos vonalban) vagy 

b)   közvetett (más vonalban) 

Az akció összetett, ha azt több mozdulatsor eredményeként hajtják végre 

    vi)     Riposzt: A riposzt lehet azonnali vagy késleltetett függően attól, hogy milyen akciót és  

 milyen sebességgel hajtanak végre. A riposzt lehet: 

a)   Egyszerű, közvetlen 

      1)  direkt riposzt: olyan riposzt, amely úgy találja el az ellenfelet, hogy közben a     

   védés vonalából nem tér ki 

                      2)  riposzt a penge mentén: olyan riposzt, amely úgy találja el az ellenfelet, hogy a             

                       védés után súrolja a másik pengét 

  b)  Egyszerű, közvetett 

        1)  riposzt leválással: olyan riposzt, amely a védés vonalával ellentétes vonalban  

                        találja el az ellenfelet (az ellenfél pengéje alatt, ha magas vonalról van szó ill. a  

                                     penge felett, ha alacsony vonalról van szó) 

                          2)  riposzt coupéval: olyan riposzt, amely a védés vonalával ellentétes vonalban  

                      találja el az ellenfelet (a penge mindig az ellenfél hegye felett) 

                          c)   Összetett: riposzt amely több részben – vívóidőben végrehajtott mozdulatsor. 

 

 

2.2            HIVATALOS SZEMÉLYEK 

2.2.1          A Szervező Bizottságnak Versenyszám Igazgatót kell kineveznie, akinek feladata:  

     i)  A vívás szabályok szerinti lebonyolítása 

     ii)     Mérkőzésvezető döntéseivel szembeni szóbeli panaszok elbírálása  

      iii)    Kísérők és nézők versenyről való eltávolítása a mérkőzésvezető kérése alapján 

     iv)     Felügyeli a hivatalos személyek és segítők munkáját összhangban a 2.2.2 – 2.2.9 pontban         

               foglaltakkal 

 

2.2.2     Valamennyi páston Mérkőzésvezető működik, akit szükség esetén két Földbíró is segíthet. A     

                 Versenyszám Igazgatónak helyetteseket is ki kell neveznie. Olimpiai Játékokon és világbajnokságokon  

                 a Mérkőzésvezetőket az UIPM és FIE által elismert nemzetközi párbajtőrbírók közül kell kiválasztani.  



                

     A Mérkőzésvezető feladata: 

i) A mérkőzés levezetése, amelynek során úgy kell elhelyezkednie és mozognia a pást mentén, hogy                              

         követni tudja a mérkőzést és ugyanakkor lássa a találatjelző lámpák kigyulladását. 

                 ii)     Versenyzők szólítása 

                 iii)    Találatok elbírálása és megítélése ill. meg nem ítélése 

                 iv)    Minden mérkőzés kezdetén és csere esetén a versenyzők fegyverének, öltözetének és  

                          felszerelésének hitelesítése 

                 v)     Az elektromos berendezés szabályos működésének felügyelete. Saját kezdeményezésére vagy  

                          valamelyik vívó vagy csapatkapitány kérésére bármely bekövetkezett hiba lokalizálása 

                 vi)     Rend fenntartása az általa irányított mérkőzéseken 

                 vii)    A versenyen résztvevő valamennyi vívónak büntetőpontokat ítélhet meg vagy kizárást  

   alkalmazhat vele szemben, kérheti a versenyen jelenlévő bármely személy, köztük nézőt is, a  

  helyszínről való Versenyszám Igazgató által történő eltávolítását. A kizárás történhet  

  figyelmeztetés nélkül is 

                 viii)  Javaslattétel a versenyzsűri felé versenyzők kizárására vagy diszkvalifikálására, amelyről  

                          tájékoztatni kell az érintett versenyzőt és fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben is. 

 

 2.2.3         A Földbírók feladata, hogy tájékoztassák a Mérkőzésvezetőt a fegyvertelen kéz bármely szabálytalan      

                 használatával és az  érvénytelen felületen esett találatok megállapításával kapcsolatban. 

 

2.2.4     Berendezések kezelői 

 

2.2.5     Időmérők 

 

2.2.6     Jegyzőkönyvek vezetői 

 

2.2.7         Egyéni felszerelések és műszaki berendezések helyreállításának személyzete 

 

2.2.8     Elektronikus bíráskodással kapcsolatos kérdések szakértői 

 

2.2.9     Orvosi stáb  

 

2.2.10     Fentieken kívül a Vívás Bónusz Fordulójában 

i) Két fő felszerelés ellenőrző bíró a gyülekező helyiségben, ahol ellenőrzik a ruházatot, a hegy 

mozgását ill. súlyát, tartalék felszerelést és gondoskodnak arról is, hogy a versenyzők pástra kész 

állapotban legyenek 

                 ii)  Két fő segédbíró, akik pástra lépés előtt ellenőrzik a versenyzők párbajtőrét különös tekintettel a  

           kosár szigetelésére és a rendszer működésére (fények kigyulladása, elalvása) 

 

 

2.3            VERSENYSZÁM SZERVEZÉSE ÉS MENETRENDJE 

2.3.1.1      NORMÁL VERSENY  

  Egy csoport. A vívószámot egy csoportban és azonos időpontban kezdődő fordulókban, valamennyi  

  rendelkezésre álló pást egyidejű igénybevételével bonyolítják le, amelyben a csapatok a 2C Függelék  

  alapján előre meghatározott sorrendben találkoznak.   

       

2.3.1.2      Mérkőzések sorrendje 

    Az egyéni versenyben a találkozókat úgy rendezik, hogy a csapat minden tagja szembe kerül a másik  

                 csapat minden vívójával. Ugyanazon csapat vívói egymással az első csapattalálkozó előtt találkoznak.  

                 A váltóversenyen a versenyzők csak a másik csapat azonos sorszámú tagjai ellen vívnak. 

 

2.3.1.3      Találatok száma 

i) Egyéni versenyben minden mérkőzés egy adott találatra megy, amelyet a FIE által jóváhagyott 

       elektromos találatjelző gép jelez.  

     ii)    Váltóban a mérkőzések száma a résztvevő csapatok számától függ; minden mérkőzés egy percig  

             tart. 



 

2.3.1.4       Asszók sorrendje 

     Minden csapat rajtszámát a technikai delegátus húzza ki a technikai értekezleten úgy, hogy az egyes  

                  páston az egyes rajtszámú csapat kezd. A következő csapat az angol ABC szerint a kettes számú és így  

                  tovább. A pástokon a csapatokat a 2C Függelék szerint kell beosztani. Ha egy országból több csapat is  

                  indul a versenyen, ők az első körben mérkőznek meg a 2C Függelékben meghatározottak szerint. 

                  A mérkőzések sorrendjét az alábbiak szerint illetve a 2C Függelék alkalmazásával kell megállapítani: 

                   i)      Egyéni versenyben ugyanazon csapat tagjai között:  

 a)    Háromfős csapatoknál: 1-3, 2-1, 3-2  

                           b)    Négyfős csapatoknál: 1-3, 2-4, 2-1, 4-3, 1-4, 3-2 

                   ii)     Egyéni versenyben két csapat közötti találkozón: 

      a)   Kétfős csapatoknál: 1-4, 2-3, 2-4, 1-3 

      b)   Háromfős csapatoknál: 1-4, 2-5, 3-6, 5-1, 6-2, 4-3, 1-6, 2-4, 3-5 

          c)   Négyfős csapatoknál: 3-8, 4-6, 1-7, 2-5, 6-3, 8-1, 5-4, 7-2, 1-6, 3-5, 2-8, 4-7, 5-1, 6-2,  

                                              7-3, 8-4 

                   iii)    A váltóversenyben a csapatok azonos számú versenyzői vívnak egymással (1-1, 2-2, 3-3) 

      iv)    Ha a versenyzők száma kevesebb mint 20, akkor két fordulót kell vívni egy bekötéssel és  

               minden találatra 1 percet kell biztosítani 

                   v)     Ha egy mérkőzés ideje aránytalanul elhúzódik, a versenyszám igazgató vagy a mérkőzésvezető  

                           döntésének megfelelően a két csapat két páston folytatja a küzdelmet. 

 

2.3.2       BÓNUSZ FORDULÓ 

2.3.2.1       Minden asszó egy találatra megy, egyéniben 45, váltóban csapattagonként 30 mp vívóidőre. 

2.3.2.2       A vívás bónusz forduló rajtlistáját a normál vívó szám eredményei alapján kell összeállítani. A  

      normál versenyben elért pontokat a versenyzők továbbviszik a bónusz fordulóra. 

i)  Két versenyző közötti holtverseny esetében azé az elsőbbség, aki a kettejük közötti  

mérkőzésen győzött. Kettőnél több versenyző közti holtverseny esetében a köztük 

lezajlott mérkőzéseken a legtöbb győzelmet elért versenyzőt kell előbbre helyezni. 

Ha nincs egyértelmű győztes, a világranglistán elfoglalt  (PWR) aktuális helyezés a 

mérvadó.  

2.3.2.3      Mérkőzések sorrendje 

i)  Az első mérkőzés a rajtsorrend utolsó és utolsó előtti versenyzői között zajlik (az egyik  

      pozíció az eggyel feljebb lévővel mérkőzik) 

       ii)   A győztes a páston marad, a mérkőzésvezető pedig szólítja a következő  

                        versenyzőt/csapatot, aki a rajtsorrendben hátulról harmadik lesz. 

       iii)  A bónusz forduló addig tart, amíg az összes versenyző megmérkőzött 

       iv)  Vegyes váltóban az azonos nemű versenyzők vívnak egymással. Elsőként az utolsó két  

                         helyezett csapat női tagjai lépnek pástra, majd a férfiak. A győztes csapattag a páston  

   marad, ellenfele a soron következő csapat férfi tagja lesz.  
   

 

2.4             VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 

2.4.1      Felszerelés ellenőrzés a páston 
                   i)     A fegyverek, ruházat és felszerelések végső hitelesítését a mérkőzésvezető végzi el minden egyes  

                           mérkőzés előtt. Az hitelesítés során meg nem felelt elektronikus felszerelés megjavítható az SZB  

                           által biztosított helyen, de csak az összes többi versenyző felszerelés hitelesítésének befejezése  

                           után. 

ii)    A mérkőzésvezető minden mérkőzés előtt ellenőrzi a vívóruha, hónaljvédő megfelelő    

        címkézését, a fejvéd és előírásos vívópenge hitelesítő jelzését, hogy a kosáron belül szigeteltek a  

        vezetékek és a pengehegy mértékei (súly és rugó távolság) megfelel a szabályoknak. Minden  

        párbajtőr cserénél a vezetékek és a pengehegy ellenőrzése ismétlődik. 

iii)   A mérkőzésvezető ellenőrzi, hogy a versenyzőn nincs olyan elektromos kommunikációs  

                          rendszer, amelynek révén egy páston kívüli személlyel kommunikálni tud a mérkőzés alatt. 

     iv) A mérkőzés kezdete előtt a mérkőzésvezető meggyőződik arról, hogy a versenyzők a szabályos  

                          és hitelesített tartalék felszerelésüket a pást megfelelő végén elhelyezték. 

 



2.4.2    Nem szabályos felszerelések 

                 i)      Ha egy páston lévő versenyzővel kapcsolatban kiderül, hogy olyan felszereléssel rendelkezik,  

        amely nem felel meg a szabályoknak vagy hibás, azt a mérkőzésvezető azonnal elkobozza és  

        vizsgálatnak veti alá és a versenyző csak azt követően kapja vissza, ha a szabályok értelmében  

        szükséges módosításokat és az ismételt kontrollt elvégezték rajta 

     ii)     Nem szabad büntetést kiróni, ha a mérkőzés során olyan szabálytalan helyzet áll elő, amelynek  

              oka a mérkőzés ideje alatt beállt helyzet, illetve a párbajtőr vagy testvezeték működési hibája.  

              A hibás felszereléssel bevitt találat érvényes. Minden más esetben, ha a mérkőzés alatt  

                          szabálytalan felszerelést fedeznek fel, büntetést kell alkalmazni a 2.6.3 i) pont értelmében. 
                 iii)    A mérkőzésvezető a 2.6.3 i) pontban rögzített büntetéseket alkalmazza, ha a páston megjelenő 

                          versenyző: 

a)   csak egy szabályos pengével rendelkezik, 

b)   egy szabályos testvezetéke van; vagy 

c)   nem működik a penge vagy testvezeték vagy nem felel meg a szabályoknak; vagy  

d)   a versenyző vívásra kész helyzetében a pengén 1 cm -nél nagyobb a hajlás,  

e)   szabály ellenes ruházatban jelenik meg. 

                 iv)    Ha a páston megjelenő versenyzőről megállapítják, hogy a nála lévő felszerelés nem rendelkezik              

                          a hitelesítésre használt jelzéssel. Ilyenkor a  mérkőzésvezető: 

a)   a vétkes versenyző által bevitt esetleges találatot megsemmisíti,  

b)   a vétkes versenyzőt a 2.6.3 i) pontban rögzített büntetéssel sújtja, 

c)   a szabályoknak nem megfelelő, előzetes kontroll által fel nem fedett szabálysértés esetén a 

    mérkőzésvezető 2.6.3 ii) pontban leírt büntetést  alkalmazza. 
                v) Ha a páston lévő versenyzőről megállapítják, hogy a nála lévő felszerelés: 

a)   átment ugyan a hitelesítésen, de olyan szabálytalanságok észlelhetők rajta, amelyeket 

    szándékosan hajthattak végre vagy olyan hitelesítési jelzés van rajta, amelyet másoltak vagy 

    áthelyeztek, 

b)   úgy módosították a felszerelést, hogy az lehetővé tegye a találatok jelzését vagy                                                          

     megakadályozza a berendezések működését.  

c)    olyan elektromos kommunikációs rendszerrel van ellátva, amelynek révén egy páston kívüli 

     személy kommunikálni tud a versenyzővel.  

    Ilyen esetben a mérkőzésvezető azonnal elkobozza a felszerelést, és azt a jelenlévő szakemberrel     

    megvizsgáltatja. Ha a szabálysértés ténye megállapítást nyert, a mérkőzésvezető a 2.6.3 iv) pontban  

    leírt büntetéseket alkalmazza a versenyzővel szemben. 

 

2.4.3    Álláshelyzet 

i)   Az elsőként szólított vívó a mérkőzésvezető jobb oldalán helyezkedik el. 

ii)   A mérkőzésvezető a versenyzőket úgy állítja fel, hogy elöl lévő lábaik a pást középvonalától  

  két-két méterre legyenek, azaz az állásvonal mögött. 

                  iii)   A versenyzők az álláshelyzetet úgy a mérkőzés elején, mint azt követően bármikor a pást  

    szélességének felezőpontján veszik fel.  

                  iv)   A mérkőzés során az álláshelyzetet úgy kell felvenni, hogy a két versenyző kinyújtott kezében             

                    lévő párbajtőrök hegyei nem érhetik el egymást. 

                  v)    A vívókat a helyes távolságra állítva úgy kell az álláshelyzetet újra felvenni, hogy nem állítható a  

  hátsó határvonal mögé az a vívó, aki a mérkőzés megállításának pillanatában a hátsó határvonal  

  előtt volt. Ha a vívó egyik lábával a hátsó határvonal mögött volt, ugyanazt a helyzetet foglalja el. 

                  vi)   Az oldalsó határvonalon kilépő vívó álláshelyzetbe visszaállítható a megfelelő távolságra még, ha     

                 ezáltal mindkét lába a hátsó határvonalon túlra kerül is és ez ellene megítélendő találatot jelent. 

                  vii)  A vívóállást a versenyzők a mérkőzésvezető által adott "Állás" (“En garde”) (“On guard”)       

    vezényszavára foglalják el. Ezután a mérkőzésvezető megkérdezi: "készen vannak?" (“Etes-vous  

    prets?”) (Are you ready?”). Igenlő válasz esetében, vagy válasz hiányában megadja a jelt a  

    küzdelem megkezdésére a "Rajt" (“Allez”) (“Play”) vezényszóval. 

                  viii) A versenyzőknek a bíró által kiadott “RAJT” vezényszóig szabályos álláshelyzetben  

    mozdulatlanul kell maradniuk. 

 

 

 

 



 

 

2.4.4   Mérkőzés kezdete, megállítása és újraindítása 

 i)     A versenyzőknek vagy csapatoknak a szabályoknak megfelelő teljes felszereléssel, vívásra kész  

                         állapotban kell megjeleni a verseny helyszínén, az arra megadott időpontban. 

                 ii)    Ha a vívó nem jelenik meg a mérkőzésvezető hívására a mérkőzés kezdetére, a hívást egyperces  

                         időközökkel kétszer meg kell ismételni. Ha a vívó a harmadik hívásra sem jelenik meg,  

                         büntetéssel kell sújtani (2.6.3 i). 

                 iii)   Ha a vívó előzetesen már kapott figyelmeztetést az aktivitásra és a mérkőzésvezető első                 

  felszólítására ennek nem tesz eleget, büntetéssel kell sújtani. (2.6.3 i). 

  iv)   A mérkőzés kezdetét a “Rajt” vezényszó jelzi. Ez előtt semmilyen mozdulatot nem lehet tenni  

         vagy megkezdeni. 

    v)    Az a tény, hogy a versenyzőket ismét a „kész” helyzetbe állították és a „Rajt” vezényszó          

           elhangzott vagy az, hogy a 2 versenyző a vezényszó kiadása után passzív magatartást tanúsít, nem  

           jelenti azt, hogy a mérkőzés ténylegesen elkezdődött. Hogy ezt így lehessen tekinteni, a két  

           versenyzőnek vívó akciót kell kezdeményeznie, amely a használt berendezéseken megjelenik. 

                 vi)   A mérkőzést az „Állj” vezényszó állítja meg kivéve az olyan különleges körülmények  

                        előfordulását, amely módosíthatja a mérkőzés lefolyásának szabályos és normális menetét 

               vii)  Amint az “Állj” vezényszó elhangzik, a vívó nem kezdhet újabb akciót, csak a már  

                       elindított találat marad érvényes. 
                viii)  Ha a vívók egyike az "Állj" vezényszó előtt leáll és találatot kap, a találat érvényes. 

                 ix)    A versenyző nem veheti le fejvédjét sem a páston, sem azon kívül a mérkőzésvezető "Állj"  

                         vezényszava előtt. A sisak vezényszó előtti levételét a 2.6.3 i pont alapján büntetik. 

                 x)   Akkor is "Állj" vezényszót kell adni, ha a vívók küzdő modora veszélyes, zavaros vagy         

                       szabályellenes, ha az egyik vívó elveszti fegyverét, vagy teljesen elhagyja a pástot, vagy arról  

                       lehátrálva túl közel kerül a nézőkhöz vagy a mérkőzésvezetőhöz. 

                 xi) A“Rajt” és “Állj” vezényszavak között a versenyzőknek a pástot elhagyniuk tilos, amely alól  

                       kivételt képeznek a különleges körülmények. Aki engedély nélkül ilyet tesz, azt a 2.6.3 i) pont  

                       alapján büntetik. 

 

2.4.5   A mérkőzés időtartama 

i) A küzdelem tényleges időtartama az "Allez" (play), „Rajt” és a "Halte" (halt), „Állj” közötti idő.  

ii) A mérkőzés időtartama 1 perc tiszta vívóidő megszakítások nélkül.  

iii) A mérkőzésvezető által kiadott "Állj” vezényszó pillanatában esett találatok érvényesek.  

iv) A mérkőzés időtartamát a mérkőzésvezetőnek vagy az időmérőnek kell nyilvántartani. 

v) A mérkőzés leállítása esetén a vívó megkérdezheti a hátralévő időt, kivéve ha a találatjelző gépen 

jól látható időmérő szerkezet működik.  

 vi)   A versenyzők nem szakíthatják meg a mérkőzést az idő megkérdezése céljából. Ilyen esetben a 

2.6.3 i pont alapján büntető jár. 

vii)   Az a versenyző, aki szabálytalanul próbálja a mérkőzés alatti időmegszakítást meghosszabbítani, a 

2.6.3 i pont szerinti büntetést kapja. 

viii)  A vívóidő lejártakor a találatjelző berendezéshez kapcsolódó órának automatikusan hallható jelet  

          kell adnia, ami azonnal megszakítja a találatjelző berendezés működését a szétkapcsolódás előtt  

          regisztrált találatok törlése nélkül. 

ix)    Ha a találatjelző berendezéshez nem csatlakozik óra, az időmérő maga kiabálja be az „Állj”  

          vezényszót vagy hozza működésbe a mérkőzés végét jelző hangjelet; ilyen esetben  a már elindított  

          találat sem érvényes.  

   x)   Az időmérő személy vagy az időmérő óra hibájának esetében a mérkőzésvezetőnek magának kell  

        megbecsülnie azt az időt, ami hátramaradt a küzdelemből. 

 

2.4.6 A penge és kosár használata 

i) A védekezést kizárólag a kosár és a penge segítségével lehet végrehajtani, akár együttesen, akár 

külön-külön alkalmazva. 

ii)  Különleges szerkezet vagy rögzítő szíj vagy különleges alakú (ortopéd) markolat hiányában a            

vívó a markolatot tetszés szerint tarthatja és a mérkőzésen a kéz helyzetét meg is változtathatja.  

A fegyvert azonban nem lehet - állandóan vagy ideiglenesen hajítófegyverként használni. Úgy kell 

kezelni, hogy a kéz ne hagyja el a markolatot és akció folyamán a fogás ne változzon a markolaton 



előre vagy  hátra. 

iii) Ha a markolaton különleges szerkezet vagy rögzítő szíj van vagy különleges alakú (ortopéd), azt csak 

úgy lehet tartani, hogy a hüvelykujj felső felületének egy síkban kell lennie a párbajtor belső 

felületével 

iv) A fegyvert egy kézzel kell kezelni: a versenyző nem cserélheti a kezét a mérkőzés végéig, hacsak 

erre a Mérkőzésvezetőtől nem kap külön felhatalmazást a kéz vagy a kar sérülése miatt. 

 

2.4.7 Találat elérésének módja 

i) A párbajtőr szúrófegyver. A támadásokat kizárólag a penge hegyével lehet végrehajtani. 

ii) A mérkőzés ideje alatt (Rajt és Állj vezényszavak közötti idő) a tőr hegyét tilos a fémpástra 

támasztani, azon húzni és a pástra tenni vagy a páston megpróbálni kiegyenesíteni. A fegyver ilyen 

tiltott használata büntetést von maga után (2.6.3) 

iii)  Nem tiltott az a lerohanásos támadás (fless), amelynek során a vívó ellenfelén túlrohan vagy    

energikusan támad, feltéve hogy az durvaság vagy erőszak nélkül történik. Ez igaz még akkor is, ha  

a lerohanás egy vagy több vagy rendszeres test - test elleni (corps á corps) helyzetet eredményez. 

Ellenben azt a lerohanásos támadást, amely az ellenfél sokkoló fellökésével jár, szándékos 

durvaságnak kell tekinteni és ennek megfelelően büntetni (2.6.3 i) 

iv)  Olyan lerohanásos támadásnál, amely úgy zajlik, hogy a vívó túlrohan az ellenfelén anélkül, hogy  
 test-test elleni helyzetet teremtene, a Mérkőzésvezetőnek nem szabad túl korán "Állj"-t vezényelni,    

 nehogy ezzel megakadályozzon egy esetleges riposztot. Ha egy ilyen lerohanásos támadás során  

 nem sikerül találatot bevinni, de közben a támadó versenyző átlépi a pást oldalsó határvonalait, a  

 (2.6.3 i) pont szerinti büntetést kell alkalmazni. 
v) A "corps a corps" azt jelenti, hogy a két vívó teste érintkezésbe kerül. Ilyenkor a 

mérkőzésvezetőnek meg kell állítani a küzdelmet. 

vi) Büntetés terhe mellett tilos az ellenfél meglökése vagy a test test elleni helyzet olyan szándékos 

előidézése, hogy így kerüljék el a találatot (2.6.3 i) 

vii) A közelharc mindaddig megengedett, amíg a vívók rendes körülmények között tudják használni 

fegyvereiket és a Mérkőzésvezető figyelemmel tudja kísérni a mérkőzést. 

viii) Az eséssel végződő akciók nem érvényesek, az elért találatot külön más büntetés nélkül meg kell    

  semmisíteni 

ix) Valamennyi sportszerűtlen és szabálytalan akció szigorúan tilos és büntetéssel jár és az ily módon 

elért találatokat meg kell semmisíteni (2.6.3 i és 2.6.3 ii). 

 

2.4.8 Érvényes célpont 

Az érvényes találati felület kiterjed a vívó egész testére, beleértve ruházatát és felszerelését. 

 

2.4.9 Helyzetváltoztatás és az ellenfél túlhaladása 

i)    A helyzetváltoztatás, a lehajlás és elhajlás megengedett még akkor is, ha a fegyvertelen kéz a 

      földdel érintkezésbe kerül 

ii) A vívó számára nem megengedett, hogy az ellenfélnek hátat fordítson, ha ilyen előfordul, a 

mérkőzésvezetőnek a versenyzőt meg kell büntetnie a (2.6.3 i) pont alapján és a vétkes versenyző 

által esetleg adott találatot meg kell semmisíteni 

iii) Amikor egy küzdelem során egy vívó túlhaladja ellenfelét, a Mérkőzésvezetőnek azonnal "Állj" 

vezényszót kell adnia és visszaállítani a vívókat arra a helyre, melyet a túlhaladás előtt elfoglaltak 

iv) Ha a túlhaladás közben találatok estek, ezek közül az azonnal bevitt találat az érvényes; azonban 

túlhaladás után esett találatot meg kell semmisíteni. Az a találat, amit a megtámadott vívó 

azonnal visszafordulva adott, érvényes 

v) Ha az a versenyző, aki lerohanó támadást indította annyira túlfut a hátsó határvonalon, hogy 
eközben az összekötő kábele elszakad, a nála esett találatot nem kell megsemmisíteni. 

 

2.4.10 A fegyvertelen kéz használata 

i) A fegyvertelen kéz és kar használata mind a védekező, mind a támadó akció végrehajtására tilos. Ha 

megteszi, a (2.6.3 ii) pont alapján kell büntetni és az általa szerzett találatot megsemmisíteni. 

ii) A küzdelem alatt a versenyző a fegyvertelen kézzel semmilyen körülmények között sem foghatja 

meg az elektromos berendezés bármely részét. Ha megteszi, az általa elért találatot meg kell 

semmisíteni és a vétkest a (2.6.3 i) pont alapján kell büntetni. 

 



 

iii) Ha a mérkőzés során a Mérkőzésvezető úgy veszi észre, hogy az egyik versenyző a fegyvertelen kezét 

használja, kérheti segítségét két semleges földbírónak, (akiket a versenyigazgató kijelöl) akik a pást 

két oldalán állva figyelik a versenyzőket és kezük felemelésével vagy a mérkőzésvezető kérdésére 

válaszolva jelzik, hogy történt-e fegyvertelen kézhasználat. 

 

2.4.11 A pást határvonalainak átlépése 

              i)    A mérkőzés megállítása 

a)   Ha egyik vívó egy vagy két lábbal átlépi a pást valamelyik oldalsó határvonalát, a  

      mérkőzésvezetőnek azonnal "Állj"-t kell vezényelnie. 

       b)  Mindent találatot meg kell semmisíteni, ami a határvonalak átlépése után történt, kivéve azt a  

             találatot, amelyet a határvonalat átlépő vívó kapott még az átlépés után is, amennyiben egyszerű  

             és azonnali akció eredményeként született találat volt. 

        c) A pástról egy lábbal kilépő versenyző által adott találat érvényes feltéve, hogy az akciót még az  

             „Állj” előtt indították. 

        d) Ha a két vívó közül az egyik kilép a pástról, akkor ilyen feltételek mellett csak azt a találatot lehet            

             megítélni, melyet a páston legalább egy lábbal belül maradó vívó adott még kettős találat  

            esetében is. 
 ii) Hátsó határvonal 

Ha egy versenyző a pást hátsó határvonalait teljesen – mindkét lábbal – átlépi, ellene találatot kell 

ítélni  

iii)   Oldalsó határvonalak 

     a) A vívó büntetendő, ha egy vagy mindkét lábával kilép az oldalsó határvonalon. Az újra  

           vívóállásba való állításkor az ellenfelét az akció pillanatában elfoglalt helyétől 1 m-rel előbb  

           állítják fel. A megbüntetett vívónak ugyanennyivel hátrébb kell felállnia, ami 1 m hátrálást jelent.  

           Ha ezáltal a megbüntetett vívó mindkét lábával a hátsó határvonal mögé kerül, úgy kell tekinteni,  

           mint aki találatot kapott. 

     b) Ha a vívó a találat elkerülése érdekében az oldalvonalon két lábbal lelép - pl. lerohanással –      

           büntetéssel kell sújtani. Ha megteszi, a (2.6.3 i) pont alapján kell  büntetni.  

     c) Az a vívó, aki valamelyik határvonalon bármilyen vétlen eset következtében (pl. lökdösés,  

           ütközés) lép át, nem kap büntetést. 

 

2.4.12 Találatok elbírálása 

 i)   A találatokat az elektromos berendezés jelzi és ha kell, a mérkőzésvezetői döntés alapján  

 ii)  A találatok elbírálásánál kizárólag az elektromos berendezés saját vagy magas lámpáinak jelzéseit 

      szabad figyelembe venni. A mérkőzésvezető semmilyen körülmények között nem adhat meg egy   

      versenyzőnél kapott találatot, ha azt a berendezés nem jelezte, kivéve (2.6.2 vi) és (2.6.3.ii)   

      szabálypontokban leírtak alapján. 

       iii) A mérkőzésvezetőnek a Földbíró jelzése alapján meg kell semmisítenie az elektromos berendezés  

               által jelzett találatot a (2.2.3) szabály értelmében. 

 

2.4.13 Találatok érvényessége és prioritása 

              i)   A mérkőzés megállítása után a mérkőzésvezető röviden elemzi a mozdulatsorokat, amely az 

                   utolsó akcióhoz vezetett. 

              ii)  A találat kiértékelésekor a Mérkőzésvezető a szabályok értelmében megállapítja és eldönti, hogy 

                    ki kapta a találatot, kettős találat volt-e ill. született-e érvénytelen találat. 

              iii) A mérkőzésvezetőnek az alábbi jeleket kell használnia (3. ábra) 

 

2.4.14  Találatok megsemmisítése 

              i)   A mérkőzésvezetőnek nem szabad figyelembe venni az alábbi akciók eredményeképpen született  

                   találatokat: 

    a)   olyan találatok, amelyeket a "Rajt" előtt vagy az "Állj" után adtak, 

    b)  a találatot a párbajtőrhegyek találkozása, vagy a hegyek szigetelés nélküli fémszőnyeggel való      

          érintkezése idézte elő, 

    c)   találatok, amelyek olyan tárgyakon estek, amelyek az ellenfélen kívül vannak, beleértve a vívó     

          saját felszerelését is.  

    d)   azt a vívót, aki szándékosan úgy ér el találatot, hogy fegyverének hegyét az ellenfelén kívül eső    



          bármely más felületre helyezi, büntetéssel kell sújtani (2.6.3 ii). 

              ii)  A mérkőzésvezetőnek számításba kell vennie az elektromos felszerelések esetleges hibáit és meg kell    

                    semmisítenie a legutolsó jelzett találatot a következő esetekben: 

a) Ha az a szúrás, amely a vívó fegyverének kosarára vagy a fémszőnyegre esik, a kijelzőgépen     

találatot jelez. 

     b) A gép nem jelez találatot. 

     c) Ha a gép tévedésből jelez találatot az egyik vívó oldalán (pl. pengeütés, az ellenfél egyenes     

           mozgásai, a padlónak a gépre ható rezgése vagy bármi más, nem szabályos találat következtében)  

     d) Ha az első találatot nem jelzi a gép, a másik versenyző által adott találatot meg kell semmisíteni. 

     e) Ha kettős találatot jelez a gép, és az egyik találat érvényes, a másik pedig nem, akkor csak az    

           érvényest kell megadni. (Ilyen lehet az ellenfélen kívüli felületre bevitt találat, vagy a pást  

           elhagyása közben bevitt találat). 

               iii) A találatok megsemmisítésénél a mérkőzésvezetőnek az alábbi szabályokat kell alkalmaznia: 

a) Csak a hibát megelőző utolsó találatot lehet megsemmisíteni, és csak akkor, ha a versenyző, aki                       

ellen ezt megítélték a hiba következtében hátrányba kerül. 

b) A hibát közvetlenül a küzdelem megállítása után elvégzett próbák alapján kell megállapítani, az  

elnök felügyelete alatt és a használt felszerelés megváltoztatása nélkül.  

c) A próbákkal csak azt kell megállapítani, hogy tárgyi szempontból lehetséges-e hiba a  

bíráskodásban valamely gépi hiba következtében. A hiba megtalálása az elektromos 

felszerelésben - beleértve bármelyik vívó egyéni felszerelését is - nem befolyásolja a döntést. 

d) Egy találat megsemmisítéséhez nem szükséges, hogy a hiba minden szúrásnál megismétlődjék,     

csupán az, hogy a hibát a mérkőzésvezető legalább egyszer, kétséget kizáróan megállapítsa. 

e) Az a vívó, aki az elnök felhívása nélkül bármiféle módosítást vagy cserét végez felszerelésén az  

elbírálás meghozatala előtt, elveszíti jogát a megsemmisítésre. A vívóállásba való újrafelállása és 

a küzdelem tényleges folytatása után a vívó többé nem kérheti olyan találat megsemmisítését, 

amelyet nála a gép a küzdelem újrafelvétele előtt jelzett. 

f) Ha az említett eset a vívó testvezetéke csatlakozó dugói szétkapcsolódásának (akár a vívó   

kezénél, akár a hátán) következménye, a találat nem semmisíthető meg. Azonban, ha a (B 2.10.2 

iv) pontban előírt csatlakozásbiztosító nem működik vagy hiányzik, akkor a vívó hátán történt 

szétkapcsolódás esetében a találatot meg kell semmisíteni. 

g) Az a tény, hogy egyik vívó párbajtőrének a kosarán, a pengéjén vagy máshol többé-kevésbé  

kiterjedt szigetelő foltok vannak (oxid, ragasztó, festék, vagy bármilyen más anyag), ahol az 

ellenfél szúrása jelet válthat ki, vagy ha az elektromos hegy rosszul van rögzítve a penge végéhez 

úgy, hogy az kézzel kicsavarható vagy megszorítható, nem indokolja a jelzett találat 

megsemmisítését. 

h) A találatot meg kell semmisíteni, ha annak a vívónak, akinél a gép találatot jelzett, eltörött a  

pengéje, kivéve, ha a pengetörés határozottan a találatjelzés után történt. 

i) Abban az esetben, ha földszúrás következtében valamelyik vívó kiszakítja a fémszőnyeget és  

ugyanakkor az ellenfélnél a gép találatot jelez, a találatot meg kell semmisíteni. Ha hasonló eset 

miatt a hitelesítés lehetetlennek bizonyul, akkor a találatot kétesnek kell minősíteni és mint ilyet, 

meg kell semmisíteni. 

 

2.4.15    Kétséges találatok és kettős vereségek  

i) A Mérkőzésvezetőnek különös figyelmet kell szentelnie azokra a találatokra, melyeket a gép nem, 

vagy rendellenesen jelzett. Ilyen hibák megismétlődése esetén a mérkőzésvezetőnek hivatnia kell az 

elektromos berendezés szakembereit abból a célból, hogy megvizsgálják: a felszerelés megfelel-e az 

előírt szabályoknak. Az elnöknek vigyáznia kell arra, hogy a szakértői hitelesítés előtt semmit se 

módosítsanak sem a vívó felszerelésén, sem az elektromos berendezésen. 

ii) A Mérkőzésvezetőnek ugyancsak figyelemmel kell kísérnie a fémszőnyeg állapotát, nem engedheti 

meg a mérkőzés levívását vagy folytatását, ha a fémszőnyegen olyan lyukak vannak, amelyek 

befolyásolhatják a találatjelzést vagy balesetet okozhatnak. 

iii) A kettős találatot meg kell semmisíteni és a vívóknak azon a helyen kell felállniuk, ahol a kettős 

találat pillanatában voltak. 

iv) Ha kettős találat van, egy érvényes és egy érvénytelen találattal (az ellenfélen kívüli találat, a pást 

elhagyása utáni találat) csak az érvényes találatot kell megadni. 

v) Ha a gép kettős találatot jelzett és a vívó által elért találatot az ellenfél később beérkező találata 

megsemmisíti, csak az érvényes találatot kell megadni 



vi) Ha a vívóidő lejár anélkül, hogy érvényes találat esett volna, kettős találatnak kell venni, és 

mindkettőt vesztesnek kell tekinteni. 

 

2.4.16 Balesetek, versenyző visszalépése 

i) Ha egy vívó az ügyeletes orvosi stáb tagja által megállapított balesetet szenvedett, a mérkőzésvezető 

maximálisan 5 perc haladékot adhat arra, hogy küzdelemre kész állapotba hozza magát. Az időt attól 

a pillanattól kell mérni, amikor az ügyeletes orvos elmondta véleményét és az kizárólag a szóban forgó 

sérülés kezelésére szolgálhat. Ha az ügyeletes orvosi csapat tagja az 5 perc letelte előtt vagy után azt 

állapítja meg, hogy a versenyző nem tudja folytatni a mérkőzést, a versenyzőnek vissza kell  lépnie. 

ii)  A nap további részében annak a versenyzőnek, akinek egy sérülés miatt már engedélyeztek szünetet, 

csak más jellegű sérülés esetén szabad ismételten szünetet engedélyezni. 

iii)  Rosszullét esetén beleértve a görcsöt is két, egyenként maximálisan 5 perces haladék 

engedélyezhető. 

iv) Ha egy versenyző olyan szünetet kér elrendelni, amelyet az ügyeletes orvosi stáb tagja  

       indokolatlannak tart, a versenyzővel szemben a mérkőzésvezető büntetést alkalmaz (2.6.2). 

v) Ha egy vívónak valamilyen okból vissza kell lépnie a vívóverseny során, akkor a visszalépés előtt  

       befejezett találkozóit nem szabad figyelembe venni. Ha egy versenyző/csapat a technikai értekezlet  

       után lép vissza (DNS), a vívó rajtlistára és továbbiakra is felkerülnek. Pont módosításra nem kerül  

       sor.  

 

2.4.17 Eredmények elismerése 

Közvetlenül a mérkőzés után a mérkőzésvezető kitölti az eredménylapot és azt aláírja, majd a 

csapatkapitányok és/vagy versenyzők azt ellenőrzik és maguk is aláírják. Az aláírás bizonyítja, hogy az 

eredménylap helyesen van kitöltve. Az aláírás megtörténte után az eredményre vonatkozóan semmilyen 

szóbeli panaszt nem lehet emelni. 

 

 

2.5 PONTSZÁMÍTÁS 

  Minden hivatalos UIPM versenyen a vívószám valamennyi mérkőzése beleszámít mind az egyéni, mind a 

csapatverseny pontszámításába, kivétel ez alól a szabályzat (2.4.16 v és 2.6.2 iii) c) pontjaiban rögzítettek. 

2.5.1     Normál verseny 

2.5.1.1  Pontok az egyéni versenyben  

A mérkőzések 70%-a 250 pont. Ezen szám alatt vagy felett minden győzelem értéke a mérkőzések  

 számának függvényében alakul, az e szabályok mellékleteként szereplő ponttáblázat szerint. (2B  

 függelék). Ha a versenyző egy győzelmet se ér el a mérkőzései alatt, az 0 (nulla) pontszámot jelent. 

 

2.5.1.2  Pontok a váltóversenyben  

 Váltóversenyben a mérkőzések 70%-a 250 pont. Ezen szám alatt vagy felett minden győzelem értéke a 

mérkőzések számának függvényében alakul, az e szabályok mellékleteként szereplő ponttáblázat szerint.  

(2B2 és 2B3 függelékek).                          

 

2.5.1.3 Holtverseny 

A vívó győzelmek számában előforduló holtverseny esetén az első helyet az alábbi módon kell eldönteni:  

     i)   két versenyző közötti holtversenynél a mérkőzésük eredménye a döntő 

     ii)  kettőnél több versenyző közötti holtversenynél az egymás közötti mérkőzéseken a legtöbb       

     győzelmet szerző az első 

     iii) ha a győztes személye nem határozható meg egyértelműen, megosztott első helyet kell hirdetni    

 

2.5.2     Bónusz forduló 

 Vereség esetén a versenyző/csapat nem veszít pontot 

2.5.2.1  A győztes versenyző/csapat 1 bónusz pontot kap. A normál vívó fordulóban élen végzett  

versenyző/csapat dupla bónusz pontot kap a bónusz fordulóban megnyert mérkőzések után 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.5.2.2 Holtverseny/kettős vereség 

i)     Kettős vereség esetében a mérkőzés győztese a rajtlistán előrébb rangsorolt versenyző.  

ii)    Váltóban kialakult holtverseny esetén a második mérkőzést levívó versenyzők a páston           

        maradnak és egy újabb mérkőzést vívnak. Az elsőként találatot elérő versenyző a győztes.  

  Ez azt jelenti, hogy három mérkőzés alapján derül ki a győztes személye. Amennyiben a  

  harmadik mérkőzés után a holtverseny továbbra is fennáll, a győztes a rajtlistán előrébb  

  rangsorolt csapat lesz. 

 

2.5.2.3 Nem indult/Nem fejezte be 

i)     Ha egy versenyző a bónusz fordulóban nem indul el, a páston lévő versenyző a soron  

 következővel vív.  

ii)    Az a versenyző, aki a bónusz fordulóban nem indul el vagy onnan bármely oknál fogva  

       visszalép, kizárásra kerül a vívó számból. 

iii)   Ha egy versenyző bármely oknál fogva nem fejezi be asszóját, a páston lévő ellenfelet  

         nyilvánítják győztesnek és kapja meg a bónusz pont(ok)at. 

 

2.6 SZABÁLYSÉRTÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK  

2.6.1 Alapelvek 

      i)    A vívóknak tiszteletet kell mutatniuk ellenfeleik iránt egymás, a mérkőzésvezető és a közönség  

            üdvözlésével közvetlenül a mérkőzések előtt és a fegyvertelen kézzel való kézfogással közvetlenül a  

            mérkőzések után. Ennek elmulasztása a 2.6.3 v) pontban szereplő büntetést von maga után. 

      ii)  A vívó versenyszámon résztvevő minden személynek meg kell tartania a rendet és nem zavarhatják 

       a verseny gördülékeny lebonyolítását. Azzal, hogy benevezik egy öttusa versenyre, a versenyző  

       vállalja, hogy tiszteletben tartja a szabályokat és a mérkőzésvezető döntéseit. Megfelelő tiszteletet  

       mutat a versenyigazgató és a zsűri tagjai felé, betartja a mérkőzésvezető utasításait és instrukcióit.  

       A szabály bármilyen megsértéséért a 2.6.3 i) és 2.6.3 iii) pontokban foglaltak szerint kell büntetni. 

      iii) A versenyzőknek sportszerűen, legjobb tudásuk szerint kell vívniuk a versenyszám végéig, a minél 

            jobb helyezés elérése érdekében, anélkül, hogy találatokról lemondjon, vagy elvárjon leadott tusokat. 

            Ennek büntetését a 2.6.3 ii) és a 2.6.3 iv) pontokban foglaltak szerint kell kiróni. 

             iv)  Az a versenyző, aki a szám során ellenfelével, a mérkőzésvezetővel, bíróval szemben erőszakos   

                   vagy bosszúálló cselekedetet hajt végre, nem vív legjobb tudása szerint, vagy az ellenféllel történt  

                   csalárd összejátszás következtében előnyt szerez, kizárható vagy diszkvalifikálható a 2.6.3 iv) pont  

                   alapján. 

 

2.6.2    Büntetések fajtái 

     i)    A páston történő területvesztés, a találat érvénytelenítése vagy meg nem történt találat megadása  

           kivételével a büntetések 3 fajtája létezik, amelyeket az elkövetett szabálysértéstől függően kell  

           alkalmazni. A szabálysértéseknek öt csoportja létezik. Ha a versenyző egyidejűleg több szabálysértést  

           is elkövet, a mérkőzésvezetőnek a legkevésbé súlyosat kell büntetnie elsőnek. 

     ii)   A büntetések összegződnek. A szabálysértések első 4 csoportjánál a büntetések a csoporttalálkozókra      

           vonatkoznak. Egyes szabálytalanságok eredményeként a vétkes versenyző által elért találatot meg kell  

           semmisíteni. A mérkőzés alatt csak a vétséghez köthető találatot lehet megsemmisíteni. 

     iii)  A büntetések az alábbiak: 

a) a sárga lap felmutatásával történő figyelmeztetéssel a mérkőzésvezető a vétkes versenyzővel      

szemben jár el. A versenyző ezután tudja, hogy további szabálysértés esetén szigorúbb büntetés 

kerül kiszabásra. 

b) a piros lap felmutatása 10 öttusa pont levonásával jár a vétkes versenyzővel szemben. Ezt  

követően a második szabálysértés függvényében csak piros vagy fekete lap adható. 

c) kizárás vagy diszkvalifikálás (a versenyen résztvevő versenyzőkkel szemben = 0 ponttal a vívó 

számban), vagy a helyszínről való kiutasítás (a verseny rendjét zavaró bármely személy 

esetében) a fekete lap felmutatásával történik, amellyel a mérkőzésvezető a vétkes versenyzővel, 

vagy más személlyel szemben jár el. 

             iv)   Minden lap felmutatásával járó büntetést fel kell jegyezni a csapattalálkozó eredménylapjára, a  



                    szabálysértések öt csoportjába tartozó bármelyik szabálysértés megemlítésével. 

 

 

 

2.6.3 A szabálysértések csoportjai (lásd függelék 2A – büntető táblázatban) 

 i)   A szabálysértések 1. csoportját sárga lap (figyelmeztetés) felmutatásával kell sújtani. Ha ugyanazon      

      csapattalálkozó során a versenyző az ebbe a csoportba tartozó ugyanolyan vagy más szabálysértést  

      elkövet, a mérkőzésvezető minden egyes alkalommal piros lappal bünteti (10 pont levonás). Ha a  

      vétkes versenyzőnek a 2. vagy 3. csoportba tartozó figyelmeztetés miatt már felmutatták a piros lapot,  

      akkor az ebbe a csoportba tartozó szabálysértésért további piros lapot kap. 

      ii)  A szabálysértések 2. csoportját az első és minden további előfordulás esetén piros lappal (10 pont  

           levonásával) kell büntetni. 

      iii) A szabálysértések 3. csoportjába eső szabálytalanság első alkalommal való elkövetése esetén piros  

            lapot kell felmutatni (10 pont levonás), még akkor is, ha a vétkes versenyző az 1. vagy 2. csoportba  

            tartozó szabálysértések következtében már kapott piros lapot. Ha ugyanazon csapattalálkozó során a  

            versenyző az ebbe a csoportba tartozó ugyanolyan, vagy másféle szabálysértést követ el, fekete lapot  

            kell felmutatni (kizárás vagy diszkvalifikáció). Az alábbi büntetést kapja az a páston kívül tartózkodó  

            személy, aki megzavarja a verseny rendjét: 

a) Az első előfordulás alkalmával az egész versenyre érvényes sárga lap (figyelmeztetés), amelyet  

fel kell jegyezni a találkozó eredmény lapjára és azt a versenyszám igazgató és a technikai 

küldött/NTO egyaránt rögzíti 

b) Ugyanaz nap a második előfordulás alkalmával fekete lap (verseny helyszínről való eltávolítás).  

A legsúlyosabb esetekben, akár páston vagy azon kívül, a Mérkőzésvezető a vétkes személyt a 

helyszínről azonnali hatállyal kitilthatja vagy eltávolíttathatja. 

     iv)  A szabálysértések 4. csoportjában már az első előfordulást fekete lappal kell büntetni. 

     v)   A szabálysértések 5. csoportjában az első előfordulást piros lappal és 10 pont levonással kell                   

            büntetni. Az üdvözlés vagy kézfogás 2.6.1 pont szerinti elmulasztása esetén: 

a) Első előforduláskor piros lap és 10 pont levonás, amelyet fel kell jegyezni a találkozó eredmény  

lapjára és azt a versenyszám igazgató és a technikai küldött/NTO egyaránt rögzíti. 

       b)   Második előfordulás esetén a fekete lap felmutatása kizárást jelent. 

 

 

„B” Rész  EGYÉNI FELSZERELÉS 

2.7 RUHÁZAT 

2.7.1 Általános szempontok 

             i)    A felszereléseknek és a ruházatnak a lehetséges legnagyobb védelmet kell biztosítania a víváshoz      

       szükséges mozgásszabadság figyelembevételével. A ruhának erős anyagból kell készülnie, tiszta és   

       jó állapotú legyen. 

             ii)   A felszerelés anyagából ne képződhessen olyan sima felület, amely alkalmas az ellenfél  

                    szúróhegyének elcsúsztatására. 

             iii)  A vívó ruhája 800 Newton nyomásnak ellenálló anyagból kell készülnie. Külön figyelmet kell  

                    szentelni a hónalj alatti bemenetekre, ha van ilyen. 

             iv)   Ugyancsak kötelező a 800 Newton nyomásnak ellenálló alsó ruházat viselése, amely a plasztron      

                    alatt a felsőtest életfontosságú részeit védi 

             v)    A ruházat darabjai lehetnek különböző színűek, de a felsőtest ruházata csak egyszínű, fehér vagy  

                    világos árnyalatú lehet 

 

2.7.2 Kabát 

             i)   A vívó kabátjának minimum 10 cm-rel takarnia kell a nadrág felső szélét az “állás” helyzetben. 

                   A fegyvert tartó kéz ujján olyan bélést kell alkalmazni, amely azt könyökig dupla vastagságúvá teszi  

                   és egyben fedi a hónaljat is. 

             ii)  A női versenyzők  ruházatának része a kemény anyagból ill. fémből készült mellvédő 

             iii) A versenyzőnek kötelező nevét és nemzetének hivatalos latin nagybetűs rövidítését tisztán  

                   olvashatóan a vívókabát hátán fekete vagy sötétkék színű, 7-12 cm magasságú betűkkel 

                   feltüntetni. Ennek elmulasztása esetében, büntetését a 2.6.3 v) pontban foglaltak szerint kell kiróni. 

             iv) A vívók szabadon lévő karjukon a könyök és váll között (7-10 cm szélességű), a nemzeti színeket              

                   illetve karszalagot kötelesek viselni. Ennek elmulasztása esetében, büntetését a 2.6.3 v) pontban  



                   foglaltak szerint kell kiróni. 

 

 

 

 

2.7.3 Térdnadrág és zokni 

     i)   A nadrágot a térd alatt kell rögzíteni. A nadrággal egy pár zokni viselése kötelező. Ezeknek teljesen  

          borítaniuk kell a lábszárakat, a nadrág szára alatti részig és oly módon kell felerősíteni, hogy ne tudjon  

          lecsúszni. 

ii)  A vívó viselhet olyan zoknit, amelyen 10 cm szélességben a nemzeti színe látható. 

 

2.7.4 Kesztyű 

             i)   A kesztyű kézelője minden esetben a vívó fegyvertartó alkarjának nagyjából a feléig érjen  

                  megakadályozva az ellenfél pengéjének behatolását a vívókabát ujjába. 

             ii)  A kesztyűt tilos bevonni olyan anyaggal, amelynek révén az ellenfél szúróhegye elcsúszhat. 

 

 

2.8 FELSZERELÉS 

2.8.1 Sisak 

             i)    A sisakot olyan dróthálóból kell készíteni, melynek szemei (a huzalok közötti távolság) max. 2,1 mm,                  

                   huzalvastagsága pedig minimálisan 1 mm lehet 

             ii)   A sisak dróthálójának az arcrészén és oldalt tartós deformáció nélkül el kell viselni egy 4 fokos  

                   kúposságú (az alkotó és a tengely között) tüske behatolását a szemek közé, mely tüskét 12 kg-os  

                   súllyal terhelnek meg 

             iii)  A sisak szakállának ellen kell állnia 1600 N nyomásnak. A sisakot hátul biztonsági pánttal kell 

                    ellátni. A fejvédet nem szabad egészében vagy részben olyan anyaggal bevonni, mely lecsúsztatja a  

                    hegyet. A sisaknak olyan alakúnak kell lennie, hogy a szakáll a kulcscsont kiugró pontja alá ér.  

        UIPM versenyeken csak olyan sisak használható, amely két egymástól független biztonsági  

        eszközzel van ellátva 

             iv)  Azt a sisakot, amely nem felel meg az e részben leirt biztonsági szabályoknak, a fegyver ellenőrző  

                   részleg jól láthatóan használhatatlanná teszi. 

 

2.8.2 Párbajtőr 

i)    Súly és hosszúság 

                    a)  A használatra kész párbajtor teljes súlya legfeljebb 770 gramm lehet 

                    b)  A párbajtőr teljes maximális hossza 110 cm. 

 

ii)  Penge 
                    a)   A penge acélból készül, keresztmetszete háromszögű, vágó szélek nélkül. 

                    b)   Kétféle gyártási módszer van (lásd 4. ábra)     

              1)  acél henger összeforrasztása (penge keresztmetszet, A) 

              2)  acéllemez hajtogatása (penge keresztmetszet, B) 

              c)   A penge lehetőleg egyenes, hornyával lefelé legyen szerelve. A meghajlásnak minden esetben  

                          egységesnek és 1 cm-nél kisebbnek kell lennie, ez csak függőleges értelemben megengedett és a  

                          penge középpontjához közel kell lennie. 

       d)   A penge maximális hossza 90 cm. A penge három oldala bármelyikének maximális szélessége 

                          24 mm lehet. 

                    e)   A penge hajlékonysága minimálisan 4,5 cm, maximálisan 7 cm lehet a következő körülmények  

                          között mérve: 

        1) a pengét vízszintesen rögzítik 70 cm-re a gomb végétől, 

        2) 200 grammos súlyt függesztenek 3 cm-re a gomb végétől, 

        3) a lehajlást a gomb végén mérik nem terhelt és terhelt helyzetben (Lásd 4. ábra) 

                    f)   A penge hajlékonyságát (flexibilitását) tilos a gomb és a kosár között köszörüléssel, reszeléssel 

                          vagy más módszerrel kiigazítani - élesíteni. 

                    g)   UIPM „A” kategóriás versenyeken az egyéni felszerelésnek meg kell felelnie a FIE “A”  

                          kategóriás versenyekre előírt feltételeinek. 

                    h)  Az UIPM versenyek vívószámának jellege nem azonos a FIE “A” kategóriás versenyeivel.  



                         Azonban a vívás biztonságának növelése érdekében az UIPM tagszövetségeknek fokozatosan el  

                          kell látniuk versenyzőiket a FIE “A” kategóriás előírásoknak megfelelő felszereléssel. 

          

 

 

 

             iii)  Elektromos vezetékek 

       A párbajtőr két elektromos vezetéket tartalmaz a penge hornyára ragasztva, melyek a szúróhegyet a        

       kosár belsejében lévő csatlakozó két érintkezőjéhez kapcsolják és a párbajtőr aktív áramkörét  

       alkotják. A fegyver teste a harmadik érintkező csatlakozójához van kötve. 

 
        iv)  Kosár 

            a)   A kosár sima felülete és kevéssé tükröző felülete alakjának olyannak kell lennie, hogy ne tudja 

                  sem megállítani, sem visszatartani az ellenfél fegyverének hegyét. A peremei nem lehetnek  

                  felhajlítva. A kosárperemnek kör alakúnak kell lennie, át kell férnie egy olyan hengeren, 

                  amelynek az átmérője 13,5 cm és 15 cm-es hosszú (terjedelem, gabarit), míg a penge           

                  párhuzamos a henger tengelyével. A kosár mélysége (a b) és a c) síkok közötti távolság) 3 és  

                  5,5 cm között lehet. 

      b)   Az a) és c) síkok közötti teljes hosszúság sohasem haladhatja meg a 95,5 cm-t. Excentricitás 

                  azaz a kosár közepe és azon pont közötti távolság, ahol a penge áthalad a kosáron, megengedett,  

                  de nem lehet nagyobb 3,5 cm-nél. 

           c)   A kosáron belül egy párnát kell elhelyezni, ami elég széles, hogy védje a vezetékeket attól, hogy a 

                 versenyző hozzáérhessen. A kosár belső felületének kipárnázása nem lehet 2 cm-nél vastagabb és  

                 oly módon kell elhelyezni, hogy ne növelje meg azt a védelmet, amit a kosár nyújt a kéznek Az  

                 összeköttetést úgy kell készíteni, hogy ne legyen lehetősége a vívónak azt eltörni vagy  

                 megérinteni vívás közben. 

           d)   A két vezetéket egyenként szigetelő burkolással kell ellátni. Mindkét vezetéknek és a szigetelő 

                 burkolatnak is a csatlakozóig kell érnie. Nem szigetelt vezeték semmilyen esetben sem érhet a  

                 csatlakozás pontján túl. 

           e)   A kosáron belül minden olyan csatlakozási mód megengedett, amely megfelel a következő  

                 követelményeknek: 

                         1) a testvezeték könnyen ki- és bedugható legyen  

                         2) egyszerűen meg lehessen vizsgálni, pl. egy zsebkéssel 

                         3) lehetővé kell tenni, hogy az ellenfél fegyverével ki lehessen próbálni 

                 4) biztosítani kell, hogy az érintkezés a mérkőzés alatt ne szakadjon meg  

            5) ameddig a vívó be van kötve, az érintkezés nem szakadhat meg 

                 6) nem lehet semmilyen olyan része, amely elektromos kapcsolatot tesz lehetővé a dugaszoló  

                     aljzatok között 

           f)   A párbajtőr megengedett legnagyobb ellenállása 2 ohm. 

           g)  Azoknak, akik elektromos fegyvert kívánnak összeszerelni, de nem rendelkeznek az ehhez rendelt 

                tesztekhez szükséges berendezésekkel, arra kell törekedniük, hogy a minden egyes fegyver minden 

                egyes fegyver áramköreinek ellenállási határértékei úgy legyenek meghatározva, hogy ahhoz bárki, 

                aki kellően óvatos, hozzá tudjon férni. Tanácsos az alábbiakra ügyelni: 

           1) a kosár teljes külső felületét és a kapcsolódó belső felületeket teljesen dezoxidálni kell 

              2) nem szabad megsérteni a vezetékek szigetelését, különösen ott nem, ahol a penge mentén a     

                     szúróhegyhez és a kosárhoz érnek 

           3) vigyázni kell arra, hogy túl sok ragasztó ne rakódjon le a penge hornyán  

 

            v) Szúróhegy és gomb 

     Az elektromos gomb kiegészül egy szúróheggyel, amelynek meg kell felelnie a FIE előírásainak   

     (Lásd 5. ábra) 

 

            vi) A gomb rögzítésének módjai 

     Ha a gomb alja nincs egyben a pengével, akkor a penge végén csavarással kell rögzíteni, betartva a  

     következő feltételeket. 

a) Csak a fémes rögzítés van megengedve a penge végén. Szigetelő anyaggal való rögzítés tilos       

b) Tilos minden olyan hegesztés vagy forrasztás illetve általában minden felmelegítés, amely  



megváltoztathatja a penge edzését. Csak a nagyon alacsony olvadáspontú cinnel való forrasztás 

engedélyezett, amely csak a kicsavarodás megakadályozására szolgál. 

c) A penge végének átmérője, mielőtt a menetet rávágják, egyik pontnál sem lehet kevesebb, mint 

4 mm, anélkül, hogy a penge anyaga bármivel be lenne vonva, ami egyébként szigorúan tilos. 

d) A menet mélysége a penge végén nem lehet kevesebb mint 3,05 mm (SI.4x0,70).  

 

           vii) Markolat 

a) A párbajtőrnél a markolat hossza a b) és az e) síkok között 20 cm, a b) és a d) síkok között  

18 cm lehet (Lásd 4. ábra). 

 b) A markolatnak át kell férnie azon a nyíláson (gabarit), amelyen a kosár is átfér. A markolatot oly 

módon kell elkészíteni, hogy normális esetben ne sebesíthesse meg sem a vívót, sem az ellenfelét. 

Bármilyen rendszerű markolat engedélyezett, ha megfelel a szabályzatnak. Célja, hogy különböző 

fegyverfajták között egyenlőséget teremtsen. Akár fém, akár más anyagból készülő ortopéd 

markolatokat azonban nem lehet bevonni sem bőrrel, sem más anyaggal, mely a huzalokat vagy a 

gombot takarhatja. 

 c) A markolat nem tartalmazhat semmiféle olyan berendezést, amely elősegíti a fegyvernek 

hajítófegyverként való alkalmazását. A markolat nem tartalmazhat semmiféle olyan berendezést, 

amely bármely módon növelheti a védelmet, amelyet a kosár nyújt a vívó kezének vagy 

markolatának. Szigorúan tilos az olyan keresztvas vagy elektromos vezeték, amely meghaladja a 

kosarat. 

 d) Ha a markolat (vagy kesztyű) magába foglal egy berendezést vagy szíjat vagy olyan különleges 

alakja van (ortopéd), amely a kezet a markolatra rögzíti, akkor a markolat a kéz számára egyetlen 

helyet határozhat meg és rögzíti azt. Ha a kéz elfoglalja a markolaton ezt az egyetlen helyet, a 

teljesen kinyújtott hüvelykujj vége nem lehet 2 cm-nél nagyobb távolságra a kosár belső felületétől. 

Tilos az olyan eszközök használata, amely a markolatot a kézhez rögzíti túlerőt illetve a sérülés 

lehetőségét okozva az ellenféllel szemben, viszont ez nem tiltja a hagyományos ortopéd 

markolatot. 

 

2.8.3    Testvezeték 

             i)    A versenyző személyes felszerelésének részét képező testvezetékeket egymástól jól el kell szigetelni, 

                   nem szabad nedvességnek kitenni és feltekert ill. összecsavart állapotban kell tartani.  

                   A vezetékek megengedett maximális ellenállása 1 ohm. 

    ii)   A testvezetéknek csatlakozóval kell rendelkeznie mindkét végén. A különböző elemek dobkábelre 

          való csatlakoztatása a következő: 

a) 15 mm-es érintkező csap: a párbajtőr vezetékei közül arra, ami közvetlenül a szúróhegyhez  

csatlakozik, 

b) középső érintkező: a párbajtőr másik vezetékéhez, 

                   c)   20 mm-es érintkező: a párbajtőr teszteléséhez és a fémszőnyegekhez. 

 

 

„C”  RÉSZ    A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FELSZERELÉSEK 

 

2.9 A KÜZDŐTÉR ÉS PÁST 

2.9.1 A küzdőtér 

A küzdőtér olyan  egyenes felület, amely egyik versenyzőnek sem biztosít előnyt ill. hátrányt, különös 

tekintettel a fényviszonyokra. A küzdőtér területe csak az öttusázók és bírók általi használatra korlátozódik. 

 

2.9.2 A pást  

A küzdőtér azon részét, amelyet a vívás lebonyolítására használnak, pástnak hívjuk. (Lásd az 1. és 2. ábrát) 

             i)   Az egyéni, csapat, csoport mérkőzések zökkenőmentes lebonyolításához elegendő számú pástot kell  

                     biztosítani. A pástokat “A” betűvel kezdődően kell jelölni és úgy elhelyezni egymás mellé, hogy  

                     a versenyzők minden kör után a szomszéd páston folytathassák a következő kör mérkőzéseit. Egy  

                     tartalék pástot kell biztosítani.    
             ii)    A pást fémből, finom fémhálóból vagy olyan anyag készül, ami vezeti az elektromosságot.  

                     a) A fémszőnyeg ellenállása az egyik végétől a másikig 5 ohm-nál nem lehet nagyobb 

       b) A pást szélessége 1,50 és maximum 2 méter lehet 

       c) A pást 14 méter hosszú, így ha a két vívó a középvonaltól 2-2 méterre áll, akkor 5 méter áll 



                       rendelkezésükre a hátráláshoz, mielőtt mindkét lábukkal átlépik a pást hátsó határvonalát. 

             iii)   A pást hosszára jól látható módon 5 merőleges vonalat kell húzni a következő módon: 

                     a)  egy középvonalat, amely az egész pástot keresztezi. 

                     b)  két felállási vonalat a középvonaltól 2-2 m-re mindkét oldalon. E vonalakat a páston keresztbe  

                          végig kell húzni. 

                     c)  a két hátsó határvonalat a középvonaltól 7-7 m-re a páston keresztbe kell meghúzni, 2 m-re a           

hátsó határvonaltól, a vívók számára jól érzékelhetően 

       d)  a pástot (ha lehet) egy más színnel is meg kell jelölni azért, hogy a vívó könnyebben érzékelhesse  

            helyzetét a páston 

                    e)  ha a pást hátsó 2 m határvonal zónája egyszínű a pástéval, a pást két oldalán kell azt elütő színnel         

                         jelölni 

             iv)   A fémszőnyegnek be kell fednie a pást teljes hosszát, teljes szélességét, beleértve a kifutót is. Ha a      

                    versenyt megemelt pódiumon rendezik, a fémszőnyegnek a pódium teljes szélességét be kell  

                    borítania. A pódium magassága legfeljebb 50 cm lehet és mindkét oldalon legalább 25 cm-el  

                    szélesebb, mint a vívópást. A pódium mindkét végének enyhén lejtenie kell. 

a) A pást mindkét végén lévő 2m-hez 1,5-2 m plusz teret kell hozzáadni, amit a vívók a hátrálás          

során vehetnek igénybe. A fémszőnyeg teljes hosszának így 17-18 m-nek kell lennie. 

       b)  A fémszőnyegre a vonalak felfestésére használt anyagnak olyannak kell lennie, ami nem  

            akadályozza meg a vezetőképességet abból a célból, hogy a szőnyegre adott szúrás valamely 

            vonalon szintén semlegesítve legyen 

                    c)  A szervezőknek a helyszínen rendelkezniük kell megfelelő felszereléssel, hogy azonnal            

                         megjavíthassanak bármilyen lyukat, ami a szőnyegben keletkezik. 

                    d)  A fémszőnyeg végein semmilyen olyan tárgy nem lehet, amely a versenyzőt a normál hátrálásban  

                         zavarhatja. 

                    e)  Az asztalt vagy állványt, amelyen a találatjelző berendezés áll, a pásttól legalább 1 m-re, a  

                         középvonallal szemben kell elhelyezni. 

                    f)  A rendezőknek egy vagy több tartalékpástot kell készenlétben tartaniuk arra az esetre, ha egy vagy            

                         több mérkőzés lassabban halad, mint a többi 

 

 

2.10 EGYÉB FELSZERELÉSEK  

2.10.1 Találatjelző berendezés 

   i) Pástonként egy központi berendezést magas lámpákkal kell felszerelni 

      a)   csak olyan jelzőberendezés használata engedélyezett, amelynek központi egysége vezeték      

     révén kapcsolódik a versenyzőkhöz és fény-, illetve ehhez kapcsolódó hangjelzéssel jelzi a       

     találatot. A gép a párbajtőrben lévő vezetékben létesített áramkör zárásával működik  

    b)   a találatjelző gép csak az először beérkező találatot regisztrálhatja. Amennyiben a két találat közötti   

           idő kisebb 40 milliszekundumnál (1/25 mp), akkor a berendezésnek kettős   találatot kell jeleznie   

          (két  lámpa egyidejű felgyulladása). 50 milliszekundum (1/20 mp) felett a készüléknek egyes  

          találatot kell jeleznie (egyetlen lámpa felgyulladása). A berendezésnél szükséges tűrés tehát ezen  

          két határ közé esik (1/25 mp és 1/20 mp) 

    c)   ha a külső ellenállás normális, azaz 10 ohm, akkor a jelek kiváltását 2-10 milliszekundumos            

     időtartamú érintkezésnek ki kell váltania. Kivételes, 100 ohm-os külső ellenállásnál is a jelek      

     kiváltásának még biztosítva kell lennie, de ekkor már a kontaktus időtartamára vonatkozó megkötés  

     nélkül 

    d)   a földre (kosár vagy fémszőnyeg) szúrások elleni ellenállásnak biztosítva kell lenni akkor is, ha a 

     földáramkörben 100 ohm-os az ellenállás. A fémszőnyegre vagy a fegyver fémrészeire vitt találat     

     kijelzése nem történhet meg és nem akadályozhatja meg az  egyidejűleg az  ellenfél által bevitt  

     találat kijelzését sem. 

ii)  A találatjelző berendezésnek 12 voltos elektromos feszültséggel kell működnie A készülék  

      csatlakozójának erre a feszültségre olyan kivitelűnek kell lennie, hogy ne tegye lehetővé tévedésből az  

      elektromos hálózatra való rákapcsolást. Ha a berendezést úgy készítik, hogy szárazelemekkel         

      működjék, akkor el kell látni feszültségmérővel vagy más műszerrel, ami minden pillanatban lehetővé  

      teszi a szárazelemek feszültségének hitelesítését. A találatjelző gépet azonban még ez esetben is el kell  

      látni a fent előírt csatlakozóval, amely az akkumulátoros működtetést lehetővé teszi. 

          iii)  A találatjelző gépen figyelmeztető jelzőlámpának kell lenni, mely azt jelzi, hogy a berendezés           

                feszültség alatt van. Ez a lámpa színtelen. 



          iv) A fényjelzések legalább két lámpát jelentenek oldalanként oly módon elhelyezve, hogy az egyik           

működésképtelensége ne befolyásolja a másik meggyújtását és ez ne jelentsen nagy túlterhelést.  

A jelzőlámpának az egyik oldalon vörös, a másik oldalon zöld jelzést kell adniuk. A berendezés 

tartalmazhat olyan jelzőlámpákat, amelyek zárlatot jeleznek. Ezek fénye narancssárga. A találatjelző 

lámpák normális átlátszó ellenzővel vannak ellátva. Azonban ezeknek az ellenzőknek levehetőknek kell 

lenniük, amennyiben a környezeti világítási viszonyok ezt szükségessé teszik (napfényes terem vagy 

kivételesen szabadtér). 

a) A jelzőlámpákat a berendezés tetején kell elhelyezni abból a célból, hogy mind a mérkőzésvezető,    

mind a vívók, mind a berendezés vezetője láthassa. Elhelyezésükkel világosan jelezniük kell azt, 

hogy melyik oldalon történt a találat, lehetővé kell tenni a készüléken kívül magas lámpák 

elhelyezésével a jelek láthatóságának megjavítását. 

b) Ha eltérés van a találatjelző gép és a magas lámpa által jelzettek között, a találatjelző gép jelzése a 

                      döntő. 

   c)   A meglévő fényjelzésnek addig meg kell maradnia, amíg a találatjelző gépet ki nem kapcsolták,  

     bármilyen elalvási vagy villogási tendencia nélkül, egymás utáni találatok vagy rázkódások  

         következtében. 

v)  A fényjelzéseket hangjelzésnek is kell kísérnie. A készülék hangjának erőteljesnek kell lennie.   

A kezelőgombot a berendezés tetején vagy előlapján kell elhelyezni. A gépet kapcsolóval lehet ellátni,                            

amellyel a hangjelzés a fényjelzés megszüntetése előtt leállítható. 

vi) Minden berendezéshez áramforrást (akkumulátorok) és elegendő tartalék akkumulátort kell biztosítani 

 

2.10.2  Kábeldobok 

       i)  Hivatalos “A” kategóriás UIPM versenyen a pást mindkét végén legalább két dobról,    

                 csatlakozókról, kábelekről kell gondoskodni minden találatjelző géphez. Ennek alkalmazása     

                 ajánlott más hivatalos UIPM nemzetközi versenyen is. 

            ii) A dobkábel minden huzaljának érintkezőtől érintkezőig mért maximális ellenállása 3 ohm. Amikor a 

                 dobkábel teljes forgásban van, akkor sem lehetséges az érintkezés megszakadása. Ebből a célból az 

                 érintkező gyűrűknek kettős csúszkái vannak. A gépen, a dobon, a testvezetéken egyforma dugaszoló 

                 aljzatot kell elhelyezni. 

           iii) A dobkábel hossza 20 m, melynek letekercselését a rugó kifáradás nélkül biztosítja. 

           iv)  A vívó hátán a testvezeték dugaszoló aljának fogadására szánt dugaszoló hüvelynek olyan biztonsági 

    felszereléssel kell rendelkeznie, amely garantálja, hogy azt csak  kifogástalan összeillesztés után  

    lehessen használni, lehetetlen szétválasztani a küzdelem alatt és a vívó ellenőrizheti, hogy az előbbi két  

    feltétel megvalósul-e. 

           v)   A csatlakozó kábel három huzala közül egyik ellenállása sem haladhatja meg a 2,5 ohm-ot. 

          vi)   A testvezetéken lévő csatlakozódugónak, mely azt a dobhoz kapcsolja és az összekötő kábelen lévő 

                 csatlakozódugóknak, amelyek a dobhoz és a géphez csatlakoznak, három, egyenként 4 mm átmérőjű  

                 egyenes vonalban elhelyezett csatlakozóval kell rendelkezniük 

         vii)  A testvezetéken és az összekötő kábelen csatlakozókat, a dobon és a gépen ehhez rendelt dugaszoló  

                 aljzatot kell elhelyezni. 

 

 

2.11 A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KONTROLL ESZKÖZÖK 

A szervező bizottságnak biztosítania kell a versenyzők felszerelésnek és ruházatának ellenőrzéséhez 

szükséges mérő – ellenőrző eszközöket, (lásd 4., 5., 6., 7., 8. és 9. ábrák részleteit). 

 

2.11.1 Műszer a fegyverek fizikai méreteinek, a penge hosszúságának, a kosár mélységének és átmérőjének 

gyors méréséhez 

 

2.11.2 Mérő eszközök a penge hajlékonyságának, hajlítottságának és a sisakrost ellenállásának mérésére. 

 

2.11.3 Elektromos ellenörző eszközök a hegy elektromos ellenállásának méréséhez, a testvezeték és a fegyver 

szabályos összeállításához. Ezek az eszközök a kereskedelemben is könnyen kaphatóak. 

 

2.11.4 750 grammos mérő súly minden pástnál és a fegyver kontroll helyszínén a párbajtőrhegy rugójának 

méréséhez. A súly egy fém henger, közepén egy belső szigeteléssel ellátott lyukkal, amelyre annak 

érdekében van szükség, hogy amikor ellenőrzés céljából a párbajtőr végét ide behelyezzük, ne szülessen 



hamis eredmény a fém részek kontaktusba kerülése miatt. A mérősúly toleranciája +/- 3 gr azaz 747 - 753 

gramm. 

 

 

 

2.11.5 Műszer, amivel a hegy mozgástávolságát, annak szabályos beállítását kell mérni minden pástnál és a 

fegyver kontroll helyszínén. 

 i)   A mérkőzésvezető ellenőrzi a hegy mozgástávolságát és a nyomás erősségét.  

 ii)  A mérkőzésvezető a mérőműszerrel ellenőrzi a hegy és a gomb teteje közti távolságot ami  1.5 mm. A     

                   szervező bizottság által biztosított mérőeszköz toleranciája +/- 0.05 mm (1.45 -  1.55 mm). 

iii) A mérkőzésvezető a mérőműszer 0.5 mm végének behelyezésével és a hegy benyomásával ellenőrzi,           

      hogy a jelzőlámpa nem gyulladt ki. A szervező bizottság által biztosított mérőeszköz toleranciája  

      +/- 0.05 mm (0.45 -  0.55 mm). 

 

2.11.6 Címkék – hitelesítési jel, amik jelzik, hogy a fegyver az ellenőrzésen átment vagy megbukott. 

 

2.11.7 Különleges tintát vagy festéket kell használni az ellenőrzésen átesett kosár, penge vagy a fegyverhegy 

megjelölésére. Mindamellett, a kontroll felelős használhat egyéb módszert is a fegyverek megjelölésére. 

 

2.11.8 Egyéb felszerelés és szerszámok 

 A szervező bizottságnak megfelelő szerszámokat kell biztosítania a pástok, találatjelzők, lámpák és 

elektromos vezetékek javításához. Minden pásthoz biztosítani kell továbbá asztalokat vagy állványokat a 

kijelző készülék(ek)hez és két széket mellé. 

 

2.11.9 Vívás bónusz forduló 
A szervezők által minimálisan biztosított felszerelés és létesítmény feltétel az alábbi: 

a. egy pást, pódiumra helyezve (UIPM szabály 2.9.2 pont) 

b. egy találatjelző gép magas lámpákkal (UIPM szabály 2.10.1) plusz egy kétoldalú plazma kijelző 

c. egyéniben két dob teljes kábelzattal és csatlakozókkal (UIPM szabály 2.10.2), váltóban négy 

kábeldob teljes kábelzattal és csatlakozókkal  

d. mérőeszközök és ellenőrző súlyok (UIPM szabály 2.11) 

e. asztal a találatjelző géphez berendezéshez 

f. szükség szerinti mennyiségű szék a gyülekező helyiségben valamint két szék a pást mellett a soron 

következő mérkőzés két résztvevőjének 

g. két szék a mérkőzésvezető segítőinek 

h. esős időjárás esetén a szervező bizottságnak biztosítania kell egy pilléreken álló tetőt a pást 

és a pódium fölé lehetőleg átlátszó anyagból 

i. bemelegítő terület minden versenyző/csapat számára 15 percnyi bemelegítésre a mérkőzés 

előtt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BÜNTETÉS TÁBLÁZAT    VÍVÁS         2A FÜGGELÉK 

 

Szabálysértések első csoportja (érvényes a mérkőzésre)   
 

Cikkely 

1. 

alkalom 

2.  

alkalom 

 

3. és 

további 

alkalom 

Előzőleg hitelesített felszerelés működésképtelensége 2.4.2 iii 

2.6.3 i  

 

 

 

 

sárga 

lap 

 

 

 

 

 

piros  

lap 

 

10  

pont 

 

 

 

 

 

piros  

lap 

 

10  

pont 

Nem megfelelő vagy működő ruházat/felszerelés, hiányzó második penge 

vagy testvezeték 
2.4.2 iii 
2.6.3.i 

Megjelenés elmulasztása a Mérkőzésvezető első szólítására 
2.4.4 iii 

2.6.3 i 

Sisak levétele a Mérkőzésvezető „Állj” vezényszava előtt 

 

2.4.4 iii 
2.6.3 i 

Pást elhagyása engedély nélkül 

 

2.4.4 ix 
2.6.3 i 

Megszakítások indokolatlan előidézése vagy meghosszabbítása 

 

2.4.4 xi 

2.6.3 i 

A tőrhegy hajlítása, fémpáston húzása, kiegyenesítése 2.4.5 vi, vii 

2.6.3 i 

Az ellenfelet meglökő lerohanó támadás (*) 2.4.7 ii  

2.6.3 i 

Erőszakosan végrehajtott lökdösődés, szabálytalan vívás – mozdulatok - 

felszerelés használata (*) 

2.4.7 iii 

2.6.3 i  

Az ellenfélnek történő hátat fordítás (*) 2.4.7 vi  

2.4.7 ix  
2.6.3 i or 

2.6.3 ii 

Az elektromos berendezés megérintése, megfogása 2.4.9 ii 

2.6.3 i   

Test test elleni helyzet előidézése találat elkerülése érdekében (*) 2.4.10 ii 

2.6.3 i 

Pást elhagyása találat elkerülése érdekében 2.4.7 vi 

2.6.3 i 

Engedelmesség megtagadása a Mérkőzésvezető felé 2.4.7 iv 

2.4.11 iii 

2.6.3 i 

Alaptalan szóbeli panasz 

 

2.4.4 iii 

2.6.3 i  

 

 

Szabálysértések második csoportja    cikkely 1. 

alkalom 

2. 

alkalom 

3. és 

további 

alkalom 

Sérülésre hivatkozva a csörte megszakítása, amit az ügyeletes orvos nem 

igazol 

2.4.16 iv 
 

Piros 

lap 

10 

pont 

 

Piros 

lap 

10 pont 

 

Piros 

lap 

10 pont 

Hitelesítés jelének hiánya a fegyverről (*) 2.4.2 iv 

Fegyvertelen kéz használata (*) 2.4.10 i 

2.6.3 ii 

Szándékos találat nem az ellenfélen (*) 2.4.14 i d 

Veszélyes, erőszakos vagy bosszúálló akció, ütés a kosárral vagy markolattal 2.4.7 iv 



 

 

 

 

 

Szabálysértések harmadik csoportja (érvényes a versenyre) cikkely 1. alkalom 2. alkalom 

Fegyverhitelesítési jelek meghamisítása, felszerelés szándékos módosítása (*) 2.4.2 
Piros lap 

10 pont 

Diszkvalifi 

káció 
Rendzavarás páston lévő versenyző részéről (*) 2.6.3 ii 

A plasztron (hónalj-alkarvédő) hiánya vagy hibás állaga 2.4.2 iii, e 

Megjelenés elmulasztása a verseny elején a Mérkőzésvezető háromszori, 

egyperces szünetekkel való felszólítása után 

2.4.4 ii 

2.6.3 ii Kizárás (1) 

Rendzavarás nem páston lévő személy részéről 

 

2.6.1 iii 
Sárga (4) Kiutasítás (3) 

 

 

Szabálysértések negyedik csoportja  cikkely 1. alkalom 2. alkalom 

Felszerelés csalárd manipulálása 2.4.2 
 

 

Diszkvalifikáció (2) 

Vétség a sportszerűség ellen, előnyszerzés összejátszásból, ellenfél 

favorizálása 

2.6.3 iii 

Szándékos durvaság 2.4.2 iv 

Becstelen vívás (*)  2.6.1 ii 

Elektronikus kommunikációs felszerelés megléte, amellyel a vívóval a 

mérkőzés alatt kommunikálhatnak 

2.4.2 v) c) 

 

 

Szabálysértések ötödik csoportja  cikkely 1. alkalom 2. alkalom 

A nemzeti színű karszalag viselésének elmulasztása 2.7.2 iv 
Piros lap 

10 pont 

___ 
A családi név és az ország betü kódjának elmulasztása a vivókabátról 2.7.2 iii 

Üdvözlés vagy kéznyújtás megtagadása 2.6.4.1 i 
Fekete lap (1) 

Magyarázatok: 

 
- (*) A vétkes versenyző által elért találat megsemmisítése 

Sárga lap  – figyelmeztetés, amely a mérkőzésre érvényes 

Piros lap  – 10 pont levonás  

Fekete lap  – kizárás, diszkvalifikáció vagy kiutasítás 

1) Kizárás a versenyszámból 

2) Diszkvalifikáció a versenyről, bajnokságból 

3) Kiutasítás a versenyről 

4) Komoly esetekben a Mérkőzésvezető dönthet azonnali kizárásról 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PONTTÁBLÁZAT         VÍVÁS   2B1 FÜGGELÉK  

1. Egyéni: 

    Képlet: Az elérhető találatok 70% megfelel 250 öttusa pontnak 

    E szám felett ill. alatt elért minden egyes győzelem értéke a mérkőzések számától függ 

    Példa: 

    36 versenyző indul = 35 mérkőzés  

    Mérkőzések 70% -a = 25 győzelem = 250 pont ± 1 győzelem = ± 6 pont 

 

    A számok:  

    bal oldalon = 250 ponthoz szükséges győzelmek száma 

    középen = mérkőzések száma 

 jobb oldalon = egy győzelem értéke 

 
250 mérk. győz.  250 mérk. győz.  250 mérk. győz.  250 mérk. győz. 

42 60 4  33 47 5  27 39 6  20 29 8 

41 59 4  32 46 5  27 38 6  20 28 8 

41 58 4  32 45 5  26 37 6  19 27 8 

40 57 4  31 44 5  25 36 6  18 26 8 

39 56 4  30 43 5  25 35 6  18 25 8 

39 55 4  29 42 5  24 34 6  17 24 8 

38 54 4  29 41 5      16 23 8 

37 53 4  28 40 5  23 33 7     

36 52 4      22 32 7  15 22 9 

36 51 4      22 31 7  15 21 9 

35 50 4      21 30 7  14 20 9 

34 49 4          13 19 9 

34 48 4             

 

 
2. VÁLTÓ 

    Példa:      Példa: 

    14 csapat részvételével = 26 mérkőzés                          24 csapat részvételével = 46 mérkőzés 

    70% -a = 18 győzelem = 250 pont                70% -a = 32 győzelem = 250 pont 

    ± 1 győzelem = ± 8 pont                ± 1 győzelem = ± 5 pont 

 
csapatok fordulók mérkőzés/vívó/ 

forduló 

mérkőzések 

száma/vívó 

mérkőzések 

száma/csapat 

250 pont= 

győzelem 
győzelem 

értéke 

5 4 4 16 32 22 7 

6 5 4 20 40 28 5 

7 6 3 18 36 25 6 

8 7 3 21 42 29 5 

9 8 2 16 32 22 7 

10 9 2 18 36 25 6 

11 10 2 20 40 28 5 

12 11 2 22 44 31 5 

13 12 2 24 48 34 4 

14 13 1 13 26 18 8 

15 14 1 14 28 20 8 

16 15 1 15 30 21 7 

17 16 1 16 32 22 7 

18 17 1 17 34 24 6 

19 18 1 18 36 25 6 

20 19 1 19 38 27 6 

21 20 1 20 40 28 5 



22 21 1 21 42 29 5 

23 22 1 22 44 31 5 

24 23 1 23 46 32 5 

 

 

 

 

 

CSAPATOK KÖRVÍVÁSÁNAK TÁBLÁZATA      VÍVÁS   2C FÜGGELÉK 

 

Páros számú csapat esetén minden csapat vív minden fordulóban  

1. sz. csapat mindig az A páston vív 

Példa: 36 versenyző = 18 csapat = 17 forduló 

 Pást 

Forduló A B C D E F G H I 

0 + 1 1 - 18 2 - 17 3 - 16 4 - 15 5 - 14 6 - 13 7 - 12 8 - 11 9 - 10 

2 1 – 17 18 – 16 2 – 15 3 – 14 4 – 13 5 – 12 6 – 11 7 – 10 8 – 9 

3 1 – 16 17 – 15 18 – 14 2 – 13 3 – 12 4 – 11 5 – 10 6 – 9 7 – 8 

4 1 – 15 16 – 14 17 – 13 18 – 12 2 – 11 3 – 10 4 – 9 5 – 8 6 – 7 

5 1 – 14 15 – 13 16 – 12 17 – 11 18 – 10 2 – 9 3 – 8 4 – 7  5 – 6 

6 1 – 13 14 – 12 15 – 11 16 – 10 17 – 9 18 – 8 2 – 7 3 – 6 4 – 5 

7 1 – 12 13 – 11 14 – 10 15 – 9 16 – 8 17 – 7 18 – 6 2 – 5 3 – 4 

8 1 – 11 12 – 10 13 – 9 14 – 8 15 – 7 16 – 6 17 – 5 18 – 4 2 – 3 

9 1 – 10 11 – 9 12 – 8 13 – 7 14 – 6 15 – 5 16 – 4 17 – 3 18 – 2 

10 1 – 9 10 – 8 11 – 7 12 – 6 13 – 5 14 – 4 15 – 3 16 – 2 17 – 18 

11 1 – 8 9 – 7 10 – 6 11 – 5 12 – 4 13 – 3 14 – 2 15 – 18 16 – 17 

12 1 – 7 8 – 6 9 – 5 10 – 4 11 – 3 12 – 2 13 – 18 14 – 17 15 – 16 

13 1 – 6 7 – 5 8 – 4 9 – 3 10 – 2 11 – 18 12 – 17 13 – 16 14 – 15  

14 1 – 5 6 – 4 7 – 3 8 – 2 9 – 18 10 – 17 11 – 16 12 – 15 13 – 14 

15 1 – 4 5 – 3 6 – 2 7 – 18 8 – 17 9 – 16 10 – 15  11 – 14 12 – 13 

16 1 – 3 4 – 2 5 – 18 6 – 17 7 – 16 8 – 15 9 – 14 10 – 13 11 – 12  

17 1 – 2 3 – 18 4 – 17 5 – 16 6 – 15 7 – 14 8 – 13 9 – 12 10 – 11 

 

Ha a csapatok száma páratlan (pl. 17), akkor körönként egy csapat mindig pihen: 

 
 Pást  

Forduló A B C D E F G H Pihen 

0 + 1 1 – 17 2 – 16 3 – 15 4 – 14 5 – 13 6 – 12 7 – 11 8 – 10 9 

2 17 – 16 1 – 15 2 – 14 3 – 13 4 – 12 5 – 11 6 – 10 7 – 9 8 

3 16 – 15 17 – 14 1 – 13 2 – 12 3 – 11 4 – 10 5 – 9 6 – 8 7 

4 15 – 14 16 – 13 17 – 12 1 – 11 2 – 10 3 – 9 4 – 8 5 – 7 6 

5 stb.         

stb.          

16 3 – 2 4 – 1 5 – 17 6 – 16 7 – 15 8 – 14 9 – 13 10 – 12 11 

17 2 – 1 3 – 17 4 – 16 5 – 15 6 – 14 7 – 13 8 – 12 9 – 11 10 

 

 

Egy ország két vagy több csapata esetén: 

Ha a szervezők (vagy ország) egynél több csapatot nevez a versenybe, e csapatok a vívás első fordulóiban 

találkoznak egymással az alábbi rend szerint: 

TÁBLÁZAT 

Az egyes csapatoknak a fenti módon adott számok nem szerepelnek a sorsolásnál. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VÍVÁS BÓNUSZ FORDULÓ 

UIPM SZABÁLYOK 2015-2016 

 

 
1. A versenyszám leírása 

a. Vívó bónusz fordulót valamennyi „A” kategóriás versenyen az egyéni döntőkben és a váltó 

versenyekben is rendeznek. 

b. A vívó bónusz forduló egy páston egy-egy ellen, bónuszpontokért zajlik 

c. A bónusz fordulót lehetőség szerint a lovaglás/kombinált szám küzdőterén kell lebonyolítani az úszás 

után és a lovaglás előtt. Kivételes esetekben a bónusz fordulóra sor kerülhet a normál vívó verseny 

után a vívó küzdőtéren 

d. Az itt használt kifejezések és terminológiák azonosak a normál vívó száméval (lásd UIPM vívás 

szabályai 2.1.2 pont) 

 

2. Hivatalos személyek 

A vívás versenyszám igazgatója kijelöl 

a. Egy fő mérkőzésvezetőt (összhangban az UIPM vívó szabályok 2.2.2 pontjával) 

b. Két fő felszerelés ellenőrző bírót a gyülekező helyiségben, ahol ellenőrzik a ruházatot, a hegy 

mozgását ill. súlyát, tartalék felszerelést és gondoskodnak arról is, hogy a versenyzők pástra kész 

állapotban legyenek 

c. Két fő segédbírót, akik pástra lépés előtt ellenőrzik a versenyzők párbajtőrét különös tekintettel a 

kosár szigetelésére és a rendszer  

 

3. Időrend 

a. Egyéni versenyeken a normál vívó számra a döntő előtti napon kerül sor. Váltóban a normál vívást 

reggel rendezik. Javasolt program: 

1.  nap: Női váltóban normál vívás reggel, Női váltóban döntő (úszás, vívás bónusz forduló, 

lovaglás (YA nem), kombinált szám) délután. 

2. nap: Férfi váltóban normál vívás reggel, Férfi váltóban döntő (úszás, vívás bónusz forduló, 

lovaglás (YA nem), kombinált szám) délután 

3. nap: Női egyéni selejtező 

4. nap: Férfi egyéni selejtező, női egyéni döntő vívás normál szám 

5. nap: Férfi egyéni döntő vívás normál szám, Női egyéni döntő (úszás, vívás bónusz forduló, 

lovaglás (YA nem), kombinált szám) 

6. nap:  Férfi egyéni döntő (úszás, vívás bónusz forduló, lovaglás (YA nem), kombinált szám) 

7. nap: Vegyes váltó normál vívás reggel, Vegyes váltó döntő (úszás, vívás bónusz forduló, 

lovaglás (YA nem), kombinált szám) délután 

 

4. Rendezés 

3 Minden asszó egy találatra megy, egyéniben 45, váltóban csapattagonként 30 mp vívóidőre. 

4 A vívás bónusz forduló rajtlistáját a normál vívó szám eredményei alapján kell összeállítani. A normál 

versenyben elért pontokat a versenyzők továbbviszik a bónusz fordulóra. 

i)  Két versenyző közötti holtverseny esetében azé az elsőbbség, aki a kettejük közötti  

mérkőzésen győzött. Kettőnél több versenyző közti holtverseny esetében a köztük 

lezajlott mérkőzéseken a legtöbb győzelmet elért versenyzőt kell előbbre helyezni. 

Ha nincs egyértelmű győztes, a világranglistán elfoglalt  (PWR) aktuális helyezés a 

mérvadó.  



 

 

 

 

 

 

 

5 Mérkőzések sorrendje 

i)  Az első mérkőzés a rajtsorrend utolsó és utolsó előtti versenyzői között zajlik (az egyik  

      pozíció az eggyel feljebb lévővel mérkőzik) 

       ii)   A győztes a páston marad, a mérkőzésvezető pedig szólítja a következő  

                        versenyzőt/csapatot, aki a rajtsorrendben hátulról harmadik lesz. 

       iii)  A bónusz forduló addig tart, amíg az összes versenyző megmérkőzött 

       iv)  Vegyes váltóban az azonos nemű versenyzők vívnak egymással. Elsőként az utolsó két  

                         helyezett csapat női tagjai lépnek pástra, majd a férfiak. A győztes csapattag a páston  

   marad, ellenfele a soron következő csapat férfi tagja lesz.  

6 Holtverseny/kettős vereség 

i) Kettős vereség esetében a mérkőzés győztese a rajtlistán előrébb rangsorolt versenyző.  

Váltóban kialakult holtverseny esetén a második mérkőzést levívó versenyzők a páston 

maradnak és egy újabb mérkőzést vívnak. Az elsőként találatot elérő versenyző a 

győztes. Ez azt jelenti, hogy három mérkőzés alapján derül ki a győztes személye. 

Amennyiben a harmadik mérkőzés után a holtverseny továbbra is fennáll, a győztes a 

rajtlistán előrébb rangsorolt csapat lesz. 

7 Ha egy versenyző a bónusz fordulóban nem indul el, a páston lévő versenyző a soron  

következővel vív. Az a versenyző, aki a bónusz fordulóban nem indul el vagy onnan bármely 

oknál fogva visszalép, kizárásra kerül a vívó számból. 

 

5. Verseny lebonyolítása 

a. A versenyzők/csapatok a normál vívó szám szabályai szerint (UIPM Vívó szabályok 2.4 

pont) versenyeznek, leszámítva a felszerelés kontrollt, ami 

i)      a ruházat, hegy súlya és mozgása valamint a tartalék felszerelés vonatkozásában a  

        gyülekező helyiségben zajlik 
ii)      a kosár szigetelése és a rendszer működése (világítása) tekintetében közvetlenül a pástra  

 lépés előtt zajlik 

 

6. Pontszerzés 

i) Vereség esetén a versenyző/csapat nem veszít pontot 

ii)  A győztes versenyző/csapat 1 bónusz pontot kap. A normál vívó fordulóban élen végzett  

 versenyző/csapat dupla bónusz pontot kap a bónusz fordulóban megnyert mérkőzések után 

 

7. Szabálysértések és büntetések vonatkozásában lásd az UIPM Vívó szabályok 2.6 pontját. Mindazonáltal 

a vívó bónusz fordulóban kapott piros lapért 3 mp büntetés jár.  

 

8. A szervezők által minimálisan biztosított felszerelés és létesítmény feltétel az alábbi: 

j. egy pást, pódiumra helyezve (UIPM szabály 2.9.2 pont) 

k. egy találatjelző gép magas lámpákkal (UIPM szabály 2.10.1) plusz egy kétoldalú plazma kijelző 

l. egyéniben két dob teljes kábelzattal és csatlakozókkal (UIPM szabály 2.10.2), váltóban négy 

kábeldob teljes kábelzattal és csatlakozókkal  

m. mérőeszközök és ellenőrző súlyok (UIPM szabály 2.11) 

n. asztal a találatjelző géphez berendezéshez 

o. szükség szerinti mennyiségű szék a gyülekező helyiségben valamint két szék a pász mellett a soron 

következő mérkőzés két résztvevőjének 

p. két szék a mérkőzésvezető segítőinek 



q. esős időjárás esetén a szervező bizottságnak biztosítania kell egy pilléreken álló tetőt a pást 

és a pódium fölé lehetőleg átlátszó anyagból 

r. bemelegítő terület minden versenyző/csapat számára 15 percnyi bemelegítésre a mérkőzés 

előtt  
   

 














