
 

VI. Budapesti MHS nylon és feder Kardvívó Torna 

Versenykiírása 

a verseny a Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség (MHS)© új, 2017-es versenyszabályzata szerint kerül 

megrendezésre  Ez a verseny az új szabályok tesztelését is szolgálja, amik bevezetése a verseny folyamán kisebb 

fennakadásokat és esetlegesen több bírói konzultációt eredményezhet kérjük mindenki szíves megértését és türelmét. 

 

 

A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 

 

A verseny helyszíne: Szabadkikötő Se Sportelep 1211 Budapest Weiss Manfréd út 5-7 

A verseny jellege: Amatőr sport rendezvény (szabadtéri)  

Fegyvernem: nylon és feder tesztverseny 

Rendezvényszervező, ötletgazda, szponzor: Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség 

Versenyrendező: Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség tagszervezetei  

Versenyszervező: Dr. Pávay Tibor  (pavaytibor@gmail.com; tel.: 06 30 700 23 47) 

Időpont: 2017. augusztus 12., 10.00-19.00. Esőnap: 2017. augusztus 19. 10.00-19.00 

Egészségügyi Biztosítás: VB Ambulance 

Indulók várható létszáma: 16-16 fő versenyenként (mivel ez egy tesztverseny lesz 

így a létszámot nem tudjuk bővíteni túljelentkezés esetén) A résztvevők létszáma a 

jelentkezések függvényében és változhat. 

Bíráskodás: Ars Ensis Lovagi Vívókör - Anjou Udvari Lovagkör - Societas 

Draconistrarum bírói 

Asszisztencia: 1 fő jegyzőkönyvvezető, 1 fő találatszámláló, időmérő (tartalékokkal) 

Díjazás:  A dobogós helyezettek érmet kapnak; az első 4 helyezett emléklapot 

További szponzorok: - 

Nevezési díj: 1.000 Ft/fő minden résztvevőnek (nézőknek is), kivéve a bírókat. 

Nevezési időszak: 2017.07.27. 8:00 - 2017.08.03. 24:00 

mailto:pavaytibor@gmail.com


 
 

B. INDULÁSI FELTÉTELEK, A JELENTKEZÉS MENETE 
 

Nevezési határidő: 2017.08.03. CSÜTÖRTÖK, éjfél 
 
Indulási feltételek: 
 

1. Előzetes regisztráció a versenyszervezőnél (elektronikus nevezési lap elküldése) e-mailben 

(letölthető az MHS honlapjáról). A beérkezés legkorábbi ideje 2017.07.27 8:00 legkésőbbi ideje 

(azaz a nevezési határidő): 2017.08.03., éjfél. Csak a megjelölt időszakban fogadunk el nevezést. 
 

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 letölthető az MHS honlapjáról - ha már idén indultál MHS 

versenyen, ezt nem kell újra elküldened!)  
 

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. E nélkül indulásra nem jogosult az adott személy!  

 
 
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 (Dr. Pávay Tibor) küldött e-maillel lehet, a pavaytibor@gmail.com e-mail címen. 

Az üzenet tárgyában szerepeltetni kell következő szöveg : VI. Budapesti Kardvívó Torna 2017.08.12 (2017.08.19) 

Mivel szabadtéri versenyről beszélünk és esőnapot is meghirdetünk így kérünk minden kedves versenyzőt, hogy 

a nevezési lapon tüntesse fel, hogy mindkét időpont megfelel-e neki vagy csak valamelyik. 
 
Ha ez nem szerepel az e-mail tárgyában, a versenyszervező nem vállal felelősséget a regisztráció esetleges 

elkallódásáért. A regisztrációs e-mailhez csatolni a nevezési lapot, mely letölthető a http://hosszukardvivas.atw.hu/ oldal 

dokumentumtárából. 

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

 

 



 

 

Az induláshoz szükséges minimum felszerelés-elvárás a műkardos versenyen: 
 

1. Saját szuszpenzor (bármely kemény szuszpenzor elfogadott).  
2. Saját vívómaszk. 

 
3. Saját testvédelem, mely megfelel legalább az MHS feder fegyvernem korábbi átmeneti előírásainak 

(mindenképp HEMA specifikus, akár kombinált testvédelem javasolt) .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. 
  

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

felszerelések tisztán tartása végett.  
 

5. 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.).  
 
 

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 itt már kötelező: 

- saját tarkóvédő 

- saját lábszár védelem 

 

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, és federes  küzdelemhez  
a felszerelés-előírások letölthetőek az MHS dokumentumtárából: 
 

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



 

 

D. VERSENYSZABÁLYOK
 
 
Az új versenyszabályok rövid kivonata alább olvasható. A teljes szabályrendszert még a verseny előtt 
közzétesszük. 
  
 
1. Három találati zónát különítünk el: a fej 3 pont; a test 2 pont; a végtag 1 pont. A határesetek megítélését (nyak-

váll; nyak-fej; tözs-végtag találkozási pontok) később egy célzott ábra pontosítja majd a szabályrendszer végső 

változatában. Érvényes találatot lehet elérni a kard élével és lapjával (műkard esetében csak az éllel), valamint 

szúrással. A bírói jelzések jelentősen átalakulnak és ezentúl pontosan hivatottak jelezni a találati helyet (1-2-3 

pontos terület), utánütéses szituációkban is. 

 2.  Az első találat számít minden esetben (hiába pattan tovább a kard, vagy folytatódik irányváltással 

tudatosan a támadás). De az első találat sportelve kiegészül azzal, hogy az elsőnek találó kardmozgás a maga 

folyamatában (irányváltás nélkül!) amely zónát legnagyobb értékben talál, az megadandó (ha kéz-test-fej hármas 

végighasítás van tpld. egy egyenes vágással, így akkor a vágás 3 pontot ér; ellenben ha kézről csak irányt váltva 

továbbpattan testre vagy kéztalálat után komoly irányváltással húzza fel a vívó fejre a találatot, akkor a kéztalálat 

megadandó.). Csak a szándékolt találatokat ítéljük meg találatnak. Él a védőfelszerelés nullázásának elve, ez alól 

azonban egyelőre kivételt képez a fejtalálat (azaz a maszktalálat). A kézfej továbbra is találati felület. Ha valaki 

szándékosan kézzel véd akkor tőle 1 pont levonás sportszerűtlen viselkedésért az ellenfél pedig a védett területért 

járó pontot kapja meg A kiszorítás (és a kilépés) 2 pontot ér - és a kiszorításhoz már mindkép lábbal el kell 

hagynia a vívókört (vagy épp annak légterét) a vívónak (így jelentősen nőtt a vívótér). A lefegyverzés (legyen bár 

csak fegyvervesztés) pedig azonnali 3 pontot ér.  

 3. Továbbra is tilos a markolatgomb és kereszvas használata találat elérésére, illetve a kézzel való ütés. Rá 

lehet azonban fogni az ellenfél kardjára. Engedélyezett a kitoláshoz a lökés használata (és 2 mp dulakodás) 

federben is (gáncsolás nem). Feder esetében eltartó rúgás és kardra taposás továbbra is csak kinti versenyeken 

engedélyezett. Műkard esetében továbbra is engedélyezett a belharc, gáncs, eltartó rúgás, hosszabb (5 mp) tiszta 

test-test elleni harc. 

 4. Eltörlésre került a piros zászlós szakasz. Dupla esetén egyik fél sem kap pontot. Öt dupla találat után 

együttes leléptetés történik. (Kivéve éremért folyó küzdelmek.)  

 5. Utánütés esetén a pontérték különbségét kapja meg a magasabban találó. Ha ő volt az utánütő akkor 

abból még 1 pont levonásra kerül. Azonos értékű találatnál senki nem kap pontot.  

 6. Az aszó hossza 3-5 perc bruttó időméréssel, az idő végét hangosabb csengő jelzi ezentúl, de az asszó 

nem kerül leállításra automatikusan, a folyó akciót a bíró továbbengedheti ha ez befolyásolhatja a végeredményt 

és a továbbjutást - max. 5-10 másodperccel. Kilenc pontig megy egyebekben a küzedelem vagy az asszóidő 

végéig. Éremért folyó küzdelem esetén 9 pontnál nem állítódik le viszont az asszó - ha 4-5 perc alatt 27 pont 

születik, akkor sem. 

 7. Csoportmérkőzések esetén a győzelem pontértéke: győzelem 2 pont döntetlen 1 pont vereség 0. 

 8. A direkt földrevitel tiltott, a térdelés megengedett, minden más földet érését 2 pontot ér az ellenfélnek. 

 



 

 

Kiegészítések:  

 

1. Az alapelvek változatlanul ének a szabályzat korábbi változatából (folyamatosság elve; szándékoltság elve; 

védőfelszerelés nullázása; szubszidiaritás elve; erős vezetőbírói elv; bírói tévedhetőség elve; korlátozott 

historizmus elve; bírói "állj" módisított elve - ti. a már elindított akciót nem érvényteleníti a bírói állj;  

végeredmény sérthetetlenségének elve). Műkard esetében a két érintés elve is. 

Az első találat sportelve kiegészül a 3-as találati zóna miatt; ti. ha vki direkt véd kézzel egy fejre irányuló találatot 

hogy kevesebb pontot szenvedjen el, akkor nemcsak a fejtalálat adatik meg, hanem a szabálytalanságért intést, 

pontlevonást vagy leléptetést is kaphat a vívó.  

A sport-szerűség elvét is érintő változás: ezentúl már a végleges standard irányelvei élnek, megszűnik az átmeneti 

időszak megengedőbb felszereléskövetelménye. Az alkalmazható gambesonokra is komoly előírások élnek már 

(mindenképp HEMA vívókabát preferált), védelem nélküli FIE vívókabát sem lesz engedélyezett. Felülvizsgálat 

alá kerül a feder-hossz (kicsivel kisebb federek is beemelésre kerülnek), szigorodnak és tesztelésre kerülnek 

viszont a feder technikai paraméterei (behajlás, stb.). A védőfelszerelés-javaslatok is updatelésre kerülnek (a 

vásárlást tervező vívók tájékozódását segítendő). 

A vezetőbíró figyelembevételi irányelv is kiegészül: nem lehet számtanilag közepelni (ha 1 vagy 3 pontos volt a 

találat és ez nem egyértelmű, 2 pontot adni tévedés; akkor inkább az elv szerinti biztos 1 pont a megadandó). 

 

2. A videóbíráskodás a legtöbb versenyen általánossá válik. Szabályai pontosodnak. Kevésszer lesz használatos 

(kikérhető a vívó által), de ez esetben az adott akció utáni, azaz meccsközbeni óvásnak minősül (vagyis így 

megszorításokkal bár, de konkrét akcióítélet is megfellebezhetővé válik).  

 

3. Ezentúl minden versenyzőnek csak egyszer kell egy évben (az az évi legelső versenyén) igazoló lapot 

benyújtania - és ezt ezentúl szkennelve is megteheti. Utána arra az évre MHS regisztrált vívóvá válik. Ezen 

minimális adminisztráció fenntartását az indokolja, hogy nagyobb versenyeken csak MHS tagegyesületek vívói 

vehetnek részt, és a vívó időközben kiléphet klubból, klubot válthat, stb. (Az adott évre ez az igazoló lap akkor 

válik csak elévültté ha az azt kiállító egyesület az igazolást hivatalos jelzéssel visszavonja.) A felelősségvállaló 

nyilatkozat (ami egyben nevezési lap is) azonban továbbra is papír alapon lesz a helyszínen leadandó törvényi 

okokból.  

 

4. Ezentúl életbe lép az intés (ez eddig ad-hoc és súlytalan volt), pontlevonás és leléptetés hármasa. A bírók 

jobban ösztönözve lesznek a szabálytalanságok büntetésére. 

 

A szabályzattal kapcsolatban felmerült esetleges kérdésekkel fordulj Wesz Attila sport alelnökhöz 

(watis81@gmail.com - 06306483639) a vagy Dr. Pávay Tibor elnökhöz (pavaytibor@gmail.com - 06307002347).  

Minden kérdésre szívesen válaszolunk!  Cél az eredményes, jó versenyzés; a tudatos, szép vívás!



 

 

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 2 pontot kapnak; a döntetlen 1 pontot ér; az együttes leléptetés 0 pontot. Továbbá az elért pontarányokat is 

számoljuk az össz asszók vonatkozásában, egyelőre azonban csak azzal a szándékkal, hogy a novemberi versenyen már 

egy kész rendszert alkotva ez is beleszámíthasson a továbbjutásba.  

Ebből a szakaszból várhatóan 8 vívó jut tovább a második csoportkörbe. A csoporthelyezéseknél előbb a megszerzett 

pontarány; 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 2017. 08. 07.-éig közzétételre 

kerül az MHS facebook oldalán! 

 

 

Nem kizárt továbbá hogy a jelentkezők számának függvényében teljes körmérkőzéseket tartunk, vagyis hogy mindenki 

vívhat majd mindenkivel (ami változtatná a versenyrendszert), de ezt előre ígérni nem tudjuk, látni kell a jelentkezők 

létszámát. 

Sajnos a két páston való párhuzamos vívást egyelőre nem tudjuk megoldani a kevés biztos bíró okán, azonban ez 

időközben változhat (több bíró sem tudta biztosra jelezni a jelenlétét, hat fix bíróval indulunk neki) - ez esetben a minél 

több vívás érdekében a versenyrendszert lehet változtatni fogjuk. Ezen esetleges változtatásokról a facebook-oldalunkon 

időben hírt adunk. 

 

 

 



 

 

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.  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. 02. 22., 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 
 

Kérjük aki csak a federes küzdelmen vesz részt is érkezzen meg a regisztráció idejére, mert a 

szabályok megismerésére a műkardos torna remek lehetőséget biztosít. 

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

2017.08.09-én teszünk közzé. 
 

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

Dr. Pávay Tibor versenyszervező! 


