
 

I. Bihartordai MHS nylon és feder Kardvívó Torna 

Versenykiírása 
- a verseny a Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség (MHS) © hatályos versenyszabályzata szerint, a  

 
szövetség által kerül megrendezésre - 

 
 

A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 
 
 
 
A verseny helyszíne: 4174 Bihartorda Kossuth út 40. (Sportcsarnok, Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 

Bihartordai Tagintézménye)   
 
A verseny jellege: Amatőr sport rendezvény 
 
Fegyvernem: nylon és feder torna 
 
Rendezvényszervező, ötletgazda, szponzor: Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség 
 
Versenyrendező: Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség (http://hosszukardvivas.atw.hu/) 
 
Versenyszervező: Weisz Attila (watis81@gmail.com; tel.:06 30 648 36 39) 
 
Időpont: 2014. November 15., 10.00-19.00 
 
Egészségügyi Biztosítás:VB Ambulance Hungary Kft 
 
Indulók várható létszáma:maximum 16-16 fő versenyenként (Túljelentkezés esetén egyesületenként 2 főben 

maximáljuk a résztvevők számát, hogy minnél több egyesületnek lehetőséget biztosítsunk a részvételre. Ez a jelentkezés 

menetét nem befolyásolja amennyiben szükségessé válik úgy a nevezési határidő lezárulta után az egyesületek vezetőivel 

egyeztetünk, hogy hány főnek tudunk lehetőséget biztosítani.) 
 
Bíráskodás: Ars Ensis Lovagi Vívókör - Anjou Udvari Lovagok  Egyesülete - Societas Draconistrarum bírói 
 
Asszisztencia: 1 fő jegyzőkönyvvezet ő, 1 fő találatszámláló, időmérő (tartalékok biztosítottak) 
 
Díjazás:  A dobogós helyezettek érmet kapnak; az első 4 helyezett emléklapot 
 
További szponzorok: 
 
Nevezési díj:0 Ft (ingyenes) 
 
Nevezési időszak: 2014.10.23 8:00 - 2014.11.06.CSÜTÖRTÖK, éjfél 

  

mailto:watis81@gmail.com


 
 

B. INDULÁSI FELTÉTELEK, A JELENTKEZÉS MENETE 
 

Nevezési időszak: 2014.10.23 8:00 - 2014.11.06.CSÜTÖRTÖK, éjfél 
 
Indulási feltételek: 
 

1. Előzetes regisztráció a versenyszervezőnél (elektronikus nevezési lap elküldése) e-mailben(menetét ld. alább). A 

meghirdetett nevezési időszakban. A beérkezés ideje mérvadó. 
 

2. Legalább 18 éves kor (legkésőbb a verseny napján betöltendő, helyszínen személyigazolvánnyal igazolandó).  
 

3. A minimum előírt felszerelések megléte (ld. alább), mely a helyszínen is ellenőrzésre kerül.  
 

4. A vívó saját egyesületének (mint jogi személynek) pár soros írásbeli ajánlása, mely tartalmazza, hogy a 

versenyző felkészült vívó, és otthonosan mozog legalább egy európai, historikus vívótradícióban. 

(Nyilatkozatminta letölthet őségét ld. alább.)  
 

5. A regisztráció során megküldött elektronikus nevezési lap kinyomtatott és aláírt, 2 tanúval hitelesített 

formájának leadása 1 példányban a verseny napján,versenyszervezőnek, vagy megbízottjának vagy beszkenelve 

a verseny szervezőjének a nevezéssel együtt elküldve. A nevezési lapban a vívó nyilatkozik a versenyszabályzat 

elfogadásáról. Továbbá arról, hogy tudomása szerint sportolásra alkalmas, megfelelő egészségügyi állapotban 

van. Egyben tudomásul veszi, hogy a versenyen saját felelősségére indul. A verseny napján ez tehát már kitöltve 

hozandó! E nélkül indulásra nem jogosult az adott személy!  
 

6. A verseny napján legkésőbb reggel 09.30-kor megjelenés a rendezvény helyszínén, versenyzésre alkalmas 

egészségügyi és tudatállapotban, az előírt felszerelésekkel és dokumentációval. 



 
Jelentkezés menete: 
 
Versenyszervezési okokból kizárólag előzetesen regisztrált személyek indulhatnak el a versenyen. Előzetesen 

regisztrálni a versenyszervezőnek (Weisz Attila) küldött e-maillel lehet, a watis81@gmail.com e-mail címen. Az 

üzenet tárgyában szerepeltetni kell következő szöveg : I. Debreceni Kardvívó Torna 2014.11.15 
 
Ha ez nem szerepel az e-mail tárgyában, a versenyszervező nem vállal felelősséget a regisztráció esetleges 

elkallódásáért. A regisztrációs e-mailhez MS Word formátumban, az eredeti doc (és nem docx) kiterjesztéssel kell 

csatolni a nevezési lapot, mely letölthető
1
 (és így lementve kitölthető és elküldhető a megadott címre) a 

http://hosszukardvivas.atw.hu/ oldal dokumentumtárából: 

 
http://users.atw.hu/hosszukardvivas/documents.htm  

A nevezési lap formája, tartalma nem változtatható meg! 
 
A saját (nevező) egyesület ajánló nyilatkozatának mintája szintén innen tölthet ő le

2
. (Ennek tartalma bővíthető.) 

 
Az induláshoz szükséges minimum felszerelés-elvárás a műkardos versenyen: 
 

1. Saját szuszpenzor (bármely kemény szuszpenzor elfogadott).  
 

2. Saját testvédelem, mely megfelel legalább az MHS műkardos fegyvernem átmeneti előírásainak (ld. a C. 

pontban részletesebben, de ilyen a motoros protektor, a vastag gambeson, a különféle mestervívó-kabátok, és 

egyéb HEMA specifikus, akár kombinált testvédelmek).Ez a helyszínen ellenőrzésre kerül, s amennyiben a 

felszerelés nem megfelelő, a vívó nem indulhat el a versenyen! Az AULE és az Ars Ensis vívói korlátozott 

számban kölcsönfelszerelést tudnak biztosítani. 
  

3. Amennyiben az adott vívó élni kíván a cserefelszerelés lehetőségével, akkor 2 cserepóló az elvárása 

felszerelések tisztán tartása végett.  
 

4. Saját kézfej-védelem, mely legalább a műkard átmeneti felszerelésstandardnak megfelelő. (Részletesebben ld. 

a C. pontban, de akármilyen hokis vagy lacrosse vagy escrima kesztyű, vagy ezeknél jobb megoldás 

elfogadott.).  
 

5. Saját, legalább 350N-os szakállal ellátott vívómaszk.  

 
Figyelem! Amennyiben valaki a minimum-felszerelés 2., 4. és5 . pontjának sem tud megfelelni, de indulni szeretne 

 
a versenyen, és tud olyan vívóról, aki megosztaná vele ilyen jellegű felszerelését, az is elküldheti jelentkezését. Ez 

esetben jelentkezése várólistára kerül. Kevés számú jelentkező esetén ezen vívók legkésőbb a nevezési határidő követ 

ő napon kiértesítésre kerülnek, nevezésük elfogadásra került-e. Egy felszerelés-mennyiségre legfeljebb két vívó 

juthat (és egy vívó csak egy másik vívóval állapodhat meg, több helyről nem összeszedhető a felszerelés). Az ilyen 

párok összesorsolása a selejtező szakaszban ez esetben kiküszöbölendő technikailag a versenyszervező által, mely 

azonban csak a nevezések beérkezte után látható, hogy technikailag valóban megoldható-e. 

Az induláshoz szükséges minimum felszerelés-elvárás a federes versenyen: 
 

Megegyezik a műkardos előírásokkal kivéve, hogy a motoros protektor nem elfogadott.  

                                                           
1 A konkrét link:? 
2
 A konkrét link:? 



 
C. VÉD ŐFELSZERELÉS ÉS FEGYVERELŐÍRÁSOK 

 
 
 
A verseny teljes ideje alatt az MHS átmeneti időszakra vonatkozó felszerelésstandardjai vannak életben. Két külön   
versenyről lévén szó, az adott verseny fegyvernemének előírásai élnek. Műkardos küzdelemhez

3
, és federes

4
 
 
küzdelemhez  

a felszerelés-előírások letölthetőek az MHS dokumentumtárából: 
 

http://users.atw.hu/hosszukardvivas/documents.htm 
 
Az Anjou Udvari Lovagok Egyesülete (A.U.L.E.) és az Ars Ensis Egyesület vívói a verseny megtarthatósága és a sport 

népszerűsítése végett felajánlották saját felszereléseiket (3+? teljes szett) használatra a vívóknak . Konkrétan a műkardos 

verseny idejére a kiegészítő felszereléseket (tehát a testvédelmet és a kesztyűt leszámítva mindent). 

A federes verseny idejére pedig a teljes felszerelést. (E versenyen várható tehát, hogy az átöltözési idő így megnő.) Ezen 

felszerelések a federes átmeneti és végleges iránystandardnak is megfelelőek (a felszerelések összértéke közel félmillió 

Ft). Felajánlották továbbá, hogy biztosítják műkardokat (nylonkardok) a versenyzőknek. 

Regenyei Péter kardkészítő ezen túl felajánlotta, hogy a megfelelő federrel nem rendelkező versenyzőknek biztosít a 

standardnak megfelelő federeket használatra, a verseny idejére. 

 
A felajánlásokat köszönjük! 

                                                           
3
A konkrét link:http://users.atw.hu/hosszukardvivas/Pdf_weblapra/MHS_Mukard_Felszerelesek_v1_0.pdf  

4
 A konkrét link:http://users.atw.hu/hosszukardvivas/Pdf_weblapra/MHS_Feder_Felszerelesek_v1_0.pdf 



 
D. VERSENYSZABÁLYOK 

 
Két külön versenyről lévén szó a két versenyen az adott fegyvernem szabályai érvényesek. 

7  
1) A nylonkardos verseny a műkard fegyvernem szabályai(v1.0)

5
 szerint folynak le, nylon kardokkal (melyet a 

szervezők biztosítanak), a védőfelszerelések vonatkozásában a műkardos felszerelésstandard átmeneti időszakának 

rendelkezései élnek. A részletes műkardos szabályzat megtekinthető, letölthet ő az MHS dokumentumtárából: 

http://users.atw.hu/hosszukardvivas/documents.htm 
 

Az alábbiakban csak egy kivonatolt szabályzatot teszünk közzé a könnyebb vívói tájékozódás végett, mely 

nem pótolja a szabályzat részletes átolvasását, megértését!A vívópást 3-4 méter sugarú kör vagy nyolcszög. Erős 

vezetőbírói (a továbbiakban röviden: VB) rendszer kerül alkalmazásra. 1 VB és 2 PB (pontozóbíró) adott. Az 

asszisztencia 1 JKV (jegyzőkönyvvezető) és 1 TI (találatszámláló-időmérő). Az asszók ideje 3 perc, bruttó, relatív 

időméréssel (vagyis az asszóóra nem állítódik le akciók végén). A teljes test találati felület. (Kiegészítő 

védőfelszerelések használata biztosított és kötelező.) A cél 5 pont elérése, 0 pont alá kerülés elkerülése; ill. vívóidő 

végére pontelőny kialakítása. Fej/nyaktalálat, földre vitel, szándékos lefegyverzés 2 pontot ér. Minden más testrész 1 

pont. Az ellenfél (akár akaratlan) kiszorítása a pástról 1 pontot ér. Engedélyezett az ellenfél kardjára való ráfogás, a 

test-test elleni harc, a feszítések, gáncsok,lökések alkalmazása. De nem engedélyezett az ellenfél sisakjára való 

ráfogás, bármiféle ütés végrehajtása, a testre t irányuló eltartó, toló rúgáson kívül semmilyen fajta rúgás, ill. a 

földharc sem. Tilos a könyök és a térd mindennemű használata (kitolás céljára is), a reklamáció és sportszerűtlen 

viselkedés, valamint a keresztvassal és markolatgombbal való célzott támadás. Szabálytalanságért -1 pont büntetés, 

vagy leléptetés járhat. 3 kisebb szabálytalanság automatikus leléptetéssel jár. A büntetés kirovása szinte mindig bírói 

konzultációt igényel – kivéve az 1 pontos VB-i kiegészítő büntetést (mikor egy asszóítélet ellen születik bíráló, sértő 

megjegyzése egy vívónak). Után-ütés egy tempón belül 0 pont. Az asszók alatt ha a két vívó összesítve elért már 

három pontot, akkor ezután minden együttes találatért együttes pontlevonás jár. De az együttesek száma az asszó 

elejétől számolásra kerül, 5 együttes összegyűlése együttes leléptetést eredményez az asszó adott állásától 

függetlenül – és mindkét vívó az asszó vesztesének tekintendő! Él a két érintés elve, vagyis egykezes kardtalálat 

nem ér pontot! A kard lapjával elért talált nem ér. Kardban birkózás és test-test elleni küzdelem engedélyezett. A 

csoportmérkőzések során a nyertes vívó 3 pontot kap. A vesztes 0-t. Döntetlen esetén mindkét vívó 1-1 pontot kap. 

Ha a két vívó együttes leléptetést szenved el (a túl sok együttes összegyűlése miatt), akkor mindkét vívó 0-0 pontot 

kap függetlenül attól, ki vezetett! Így kívánja a szabályrendszer rászoktatni a vívókat az együttes találatok 

elkerülésére. 

  

                                                           
5 A konkrét link:http://users.atw.hu/hosszukardvivas/Pdf_weblapra/MHS_Mukard_Szabalyzat_v1_0.pdf 

 

 
 



 
2) A federes versenyen feder fegyvernem szabályai (v1.0)

6
 szerint folynak a küzdelmek, fém kardokkal 

(federschwert – melyet a szervezők biztosítanak ha szükséges); a védőfelszerelések vonatkozásában a federes 

felszerelésstandard átmeneti időszakának rendelkezései élnek (szervezők biztosítják ha szükséges). A részletes 

federes szabályzat megtekinthető, letölthető az MHS dokumentumtárából:  

http://users.atw.hu/hosszukardvivas/documents.htm 
Az alábbiakban csak egy kivonatolt szabályzatot teszünk közzé a könnyebb vívói tájékozódás végett,   
mely azonban nem pótolja a szabályzat (v1.0) részletes átolvasását, megértését!A vívópást, a bírói és 

asszisztencia-rendszer az műkardos versenyével azonos, de itt a találatjelző-időmérő egy plusz kis piros zászlót is 

kezel (magyarázatát ld. lejjebb), azért a továbbiakban rövidítése: TIJ. Az asszók ideje itt is 3 perc, szintén bruttó, 

relatív időméréssel. A teljes test találati felület. A cél 5 pont elérése, (szabálytalanságért) 0 pont alá kerülés 

elkerülése, vívó idő végére pontelőny kialakítása. Földre vitel tiltott, a lefegyverzés nem ér pontot. Földre kerüléskor 

az akció leállításra kerül a versenyzők maguktól is kötelesek megállni (vagyis földharc eleve kizárt), 

fegyvervesztéskor viszont továbbmegy az asszó az első érvényes találatig. Ellenfél kardjára ráfogás nem tiltott. A 

test-test elleni harc, a feszítések, gáncsok, lökések alkalmazása viszont tiltott. (A kardra való ráesés veszélye miatt.) 

Nem engedélyezett az ellenfél sisakjára való ráfogás, bármiféle ütés végrehajtása, és a rúgások sem. Tilos a könyök 

és a térd mindennemű használata (kitolás céljára is), ill. a reklamáció és a sportszerűtlen viselkedés. 

Szabálytalanságért -1 pontbüntetés, vagy leléptetés járhat. 3 kisebb szabálytalanság automatikus leléptetéssel jár. 

 

Minden karddal elért találat egy pontot ér – és a kard lapja is érvényes támadó felület. (A keresztvas 
 

és a markolatgomb-használat tiltott maszkok sérülékenysége miatt.) A kiszorítás egy pontot ér. Két érintés elve 

nem feltétel a találathoz – egykezes kardütéssel itt lehet pontot elérni. Közelharc, kardban birkózás nem 

engedélyezett. 2 mp-nél hosszabb test-test- érintkezés után leállításra kerül az akció, de a gyors lökés 

engedélyezett. Szabálytalanságért -1 pontbüntetés, vagy leléptetés járhat. Után-ütés egy tempón belül 0 pont. 
 

Együttes találat esetén nincs pont, de ekkor a TIJ felemel egy kis piros zászlót. Innentől egész addig nincs pont, 

míg nincs tiszta találat, vagy valaki a felsőbb sebzés speciális szabálya szerint nem ér el pontértékű találatot. 

Eszerint ha valaki a piros zászlós időszakban (míg a felsőbb sebzés szabálya él) egy együttesnél fejet/nyakat 

(felsőbb sebzés) talál úgy, hogy a másik csak testet talál, pontot érdemel. Vagy ha egy után-ütéses szituációnál az 

először találó fejet talál, míg az után-ütő másik nem, szintén pontot érdemel. (Az után-ütő viszont hiába talál 

fejet, találata semmiképp sem pontértékű.) Ha megvan az első tiszta találat, vagy a felsőbb sebzéssel pontot érnek 

el a vívók, vagy szabálytalanságért kirótt pontbüntetés miatt változik az állás, akkor a zászló lekerül, és az eredeti 

szabályok szerint megy tovább az asszó(Vagyis. alapban a felsőbb sebzés szabálya nem él!) 
 

Ha a vívóidő alatt nem születik döntés, a hirtelen halál szabálya szerint folyik tovább a küzdelem a 

hosszabbításban az első pont eléréséig. A hosszabbítás során azonban már nem él a piros zászlós szabály. 

Figyelem! A szabályok komplexitása miatt javasolt,hogy ha valamely versenyzőnek kérdése van velük 

kapcsolatban, úgy tegye azt fel a versenyszervezőnek, Weisz Attilának, aki erre legkésőbb egy napon belül 

válaszol. A kérdéseket e-mailben watis81@gmail.com címen lehet feltenni. Minden kérdésre szívesen válaszolunk! 

A cél az eredményes, jó versenyzés; a tudatos, szép vívás!  

                                                           
6
 A konkrét link:http://users.atw.hu/hosszukardvivas/Pdf_weblapra/MHS_Feder_Szabalyzat_v1_0.pdf 



 
E. VERSENYRENDSZER, ÉS A SORSOLÁS KÖZZÉTÉTELE 

 
1. szakasz 
 
Az első, körmérkőzéses szakasz csoportbeosztásának pontos összeállítása (hány csoport lesz, és hány fős csoportok 

lesznek) a nevezések beérkezte után lehetséges, de a legvalószínűbb az 4 fős csoportok felállítása, esetlegesen egy 

sorsolt csonkacsoporttal. Ami biztos, hogy a saját csoportjában mindenki legalább 3 asszót vív. A körmérkőzések során 

az asszó nyertesei 3 pontot kapnak; a döntetlen 1 pontot ér; az együttes leléptetés 0 pontot. Ebből a szakaszból 

várhatóan 8 vívó jut tovább a második csoportkörbe. A csoporthelyezéseknél előbb a megszerzett pontmennyiség; majd 

az egymás ellenei küzdelmek eredménye számít. Ha így sem dönthető el a csoporthelyezés, de a továbbjutás 

szempontjából ez fontos, akkor plusz, döntő asszó kerül elrendelésre még az első szakasz keretein belül. Amennyiben 

túl sok ilyen asszó állna elő, úgy a versenyszervező dönthet az első tiszta találatig menő hirtelen halálos asszók 

elrendelése mellett. 
 
Ha a csoporthelyezések végleges kialakulása után, a csoportok száma miatt eldöntendő, hogy ki léphet tovább a 

második szakaszba, akkor ezen válogatáskor döntő lesz a különböző csoportokban az adott vívók által a 

csoporttársaikkal szemben elért pontszám (de az elsődleges ekkor is a helyezés lesz, vagyis a csoportpontszám csak a 

különböző csoportok azonos helyezettjei között differenciáló tényező). Ha ez nem elégséges a döntéshez, akkor 

mindenképpen vívással dől el a dolog, a csoporthelyezésekhez hasonlóan. (Normál asszók, vagy hirtelen halál 

elrendelése.) 

 
2. szakasz 
 
A második szakaszba jutó 8 vívó 2db. 4 fős csoportban fog megküzdeni egymással. Mindkét csoportban 6 asszó kerül 

lebonyolításra (összesen 12 asszó). Itt mindenképp határozott csoportsorrend kell kialakuljon. Csoporton belül az 

esetleges vitás helyezések eldöntésére a következő metódus kerül alkalmazásra (ha a pontszám nem azonos – 

szelektálási prioritások): 1. egymás elleni eredmények. 2. 1 tiszta találatig, vagy leléptetésig tartó hirtelen halálos asszó. 

Az így kialakult határozott helyezésű csoportokban a két csoport első és második helyezettjei (keresztbe vívás) vívnak 

meg egymással.(+2 asszó). Az 1.-2. helyek keresztvívóinak két vesztese vív meg a 3-4. helyért; nyertese pedig az 1-2. 

helyért.  

 
Figyelem! A nevezési időszak lezárulta után a csoportok száma és létszáma legkésőbb 2014. 02. 17.-éig közzétételre 

kerül az MHS dokumentumtárában! 

F. EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK: 
 
A vívók között nem szerint nem teszünk különbséget – vagyis a nők a férfiakkal együtt indulhatnak el a megmérettetésen. A 

versenyzőket természetesen megilleti és érinti a bíráskodás,a jegyzőkönyv-vezetés és az óvási procedúra megismerésének joga 

is. Ennek részletei megtalálhatóak az MHS dokumentumtárában közzétett, fentebb már többször hivatkozott fegyvernemi 

versenyszabályzatokban. Mindkét szabályzatban a bíráskodás szabályai az 5., 9., 12., ill. 14. pontokban találhatóak meg. A 

jegyzőkönyvvezetés és találatjelzés szabályai az 5., ill. 15. pontokban. Az óvással kapcsolatos szabályok pedig a16. pontban 

találhatóak. A rendezvényen videó-bíró nem kerül alkalmazásra.  



 
 

Minden vívót egy-egy vívóképviselő (mely lehet egy, a verseny helyszínén kiválasztott vívótárs is – akinek a személye 

asszónként változhat) kell a pástra kísérjen. Őt illeti meg az óvás, és a jegyzőkönyvbe való betekintés joga is. Óvási lapokat a 

versenyszervező biztosít. 

A szalagok felkötése a pontozóbírók feladata.  
 
Védőitalt (ásványvíz) a rendezvényszervező biztosít. 
 
A felszerelések a verseny előtt a versenyszervező által vezetett bírói testület által kerülnek átvizsgálásra, megfelelőségi 

elbírálásra (feder esetében lemérésre). Ennek alapján – ha a minimum-felszerelés nem adott - a versenyszervező megtagadhatja 

a versenyen való indulást. 
  
Fontos!. Fontos, hogy olyan mobiltelefonszámot adjon meg a versenyző, melyen az adott versenynapon ténylegesen elérhető. 

Ellenkező esetben a versenyszervező nem tudja kiértesíteni az indulókat az esetleges helyszínváltozásról. Az emiatt 

bekövetkezett károkért, kellemetlenségekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk érte! 

 
G. TERVEZETT MENETREND 

 
- a verseny szempontjából kiemelten fontos részek kiemelve - 

 
2014. 11.15., Szombat: 
 
 

9.30-10.00 Regisztráció (Helyszín: Budapest…) 

  - Közben megnyitó 

Műkardos torna: 
10.00-11.50 selejtezők (1. szakasz) 

11.50-12.35 ebédszünet 

12.35-13.30 selejtezől (2. szakasz) 

13.30-13.35 szünet 

13.35-14.00 döntők 

14.00-14.20 szünet majd a műkard torna eredményhirdetése 

 

Federes torna: 

14.20-16.10 selejtezők (1. szakasz) 

16.10-16.25 szünet 

16.25-17.20 selejtező (2. szakasz) 

17.20-17.25 szünet 

17.25-17.50 döntők 

17.50-18.10 szünet majd a feder torna eredményhirdetése 

 

Azokat akik csak a federes tornán vesznek részt kérném 13:00-ra érkezzenek meg a regisztráció és a 

felszerelések ellenőrzése miatt. 

A leírt menetrend csak tájékoztató jellegű végleges menetrendet a jelentkezések lezárulta után 

2014.11.09-én teszünk közzé. 
 

Mindenkinek pozitív élményekkel teli, biztonságos,jó és eredményes versenyzést kíván: 
 

Weisz Attila versenyszervező! 


