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I. Informacje ogólne 

1. Poniższy dokument ma na celu określenie zasad współzawodnictwa w indywidualnym, 

praktycznym ścinaniu na czas podczas Warszawskich Warsztatów Walki 2019 oraz ustalenie 

zasad oceniania. 

2. Zawody w indywidualnym, praktycznym ścinaniu na czas mają na celu wyłonienie spośród 

uczestników osoby, która najsprawniej posługuje się ostrą bronią białą w warunkach: 

a) presji czasowej 

b) obecności wielu celów 

c) stresu związanego z publicznym współzawodnictwem  

d) dynamicznej pozycji pozorników. 

 
II. Przebieg zawodów 

 
1. Zawodnik zostaje wywołany do punktu przechowywania broni. 

2. Zawodnik pobiera broń, po czym zajmuję pozycję na linii startu. 

3. Sędzia główny daje sygnał do rozpoczęcia przebiegu komendą „NAPRZÓD”, tym samym 

rozpoczynając pomiar czasu. 

4. Zawodnik dokonuje serii ustalonych cięć. 

5. Zawodnik sygnalizuje zakończenie przebiegu poprzez podniesienie klingi do góry (żadne inne 

działanie nie skutkuje zatrzymaniem pomiaru czasu). 

6. Po zakończeniu przebiegu Zawodnik odkłada broń w punkcie przechowywania broni. 

7. Zawodnik wraz z Sędzią Głównym dokonuje oględzin stanu pozorników i oceny poprawności 

wykonanych cięć. 

8. Zawodnik podczas turnieju wykonuje tylko jeden przebieg po torze. 

9. Przed rozpoczęciem turnieju, każdy Zawodnik ma możliwość pojedynczego przejścia toru (z 

pustymi rękami) i zapoznania się z jego przebiegiem oraz zadanymi technikami. 

 

III. Tor i cele 

1. Tor składa się z trzech różnych stacji, atakowanych w podanej kolejności i zadanymi 

technikami cięcia: 

1.1. Opis stacji wraz z liczbą cięć: Liczba cięć na celach: 

1.1.a) Stacja pierwsza – cel ruchomy, 3 cięcia 

1.1.b) Stacja druga – cel statyczny, 1 cięcie 

1.1.c) Stacja trzecia – cel ruchomy, 1 cięcie. 
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2. Cele na podstawkach umieszcza Sędzia Główny lub upoważniona przez niego osoba. 

Zawodnicy nie biorą udziału w umieszczaniu celów. 

3. Na pojedynczym celu zadaje się cięcie przez określenie: 

 techniki wraz ze sprecyzowaniem jej wymogów; 

 ostrza, którym wykonane ma być cięcie (długie/krótkie lub prawdziwe/fałszywe); 

 kierunku, na którym ma być wykonane cięcie (np. skosem z prawej z góry, skosem z lewej 

z dołu) lub dowolnie. 

4. Liczba i kolejność celów dla każdego Zawodnika są takie same.  

5. Niedopuszczalne jest zadawanie cięć w uchwycie innym niż jedną ręką na rękojeści w 

przypadku kordów/krótkich mieczy. Analogicznie niedopuszczalne jest trzymanie jedną ręką 

długich mieczy. 

6. Leworęczni wykonują cięcia na takich samych kierunkach, co praworęczni – nie stosuje się 

ani układu cięć w „lustrzanym odbiciu", ani zmiany kolejności celów. 

 
IV. Broń i punkt przechowywania broni 

1. Wzięcie udziału w Turnieju możliwe jest jedynie z własną bronią. Dopuszczalne jest aby z 

jednej sztuki broni korzystało więcej zawodników niż jeden. 

2. Organizatorzy nie zapewniają broni. 

3. Bronią ostrą stosowaną w turnieju może być miecz długi, kord, miecz krótki oraz szabla. 

4. Broń białą dopuszczoną do turnieju składuje się w bezpośrednim pobliżu toru na specjalnie 

wydzielonym stanowisku. 

5. Dostęp do broni białej ma wyłącznie Sędzia Główny oraz Zawodnik wykonujący w danej 

chwili przebieg. 

6. Po zakończeniu przebiegu Zawodnik ma obowiązek bezzwłocznie zwrócić broń do punktu 

przechowywania, ocena trafień celów oraz pozostałe działania mogą być podjęte dopiero po 

zakończeniu tej czynności. 
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V. Skład sędziowski 

1. Pełny komitet sędziowski składa się z Sędziego Głównego oraz Protokolanta. 

2. Do obowiązków Sędziego Głównego należy: 

 upewnienie się, co do możliwości rozpoczęcia przebiegu (tor pusty, Zawodnik gotowy, 

Protokolant gotowy); 

 podanie sygnału do rozpoczęcia przebiegu przez opuszczenie wyciągniętej w górę ręki 

i polecenie „Naprzód!”; 

 potwierdzenie zakończenia przebiegu zawodnika, który uniósł broń, poprzez komendę 

„Koniec!” 

 zapewnienie bezpieczeństwa przebiegu przez jego przerwanie w razie zajścia 

nieprzewidzianych okoliczności głośną komendą „STÓJ!"; 

 ocena przebiegu oraz cięć przez naliczenie czasów karnych. 

3. Do obowiązków Protokolanta należy: 

 wywoływanie Zawodników do wykonania przebiegu na torze; 

 pomiar czasu przebiegu, od sygnału do rozpoczęcia podanego przez Sędziego Głównego do 

zakończenia przebiegu sygnalizowanego przez zawodnika podniesieniem klingi i 

potwierdzeniem końca przebiegu sygnałem „Koniec!” od Sędziego Głównego 

 zapisywanie wyniku, w szczególności czasu przebiegu i naliczonych kar. 

 

VI. Ocena przebiegu 

 

1. Pomiar „bazowego czasu” przebiegu 

1.1. Sędzia Czasowy mierzy czas od podania sygnału do rozpoczęcia przebiegu do zgłoszenia 

przez Zawodnika zakończenia przebiegu. Jest to tzw. „czas bazowy". 

1.2. Zgłoszenie zakończenia przebiegu odbywa się przez wyraźnie podniesienie klingi 

sztychem do góry po ataku na ostatni cel. 

2. Ocena poprawności przebiegu 

2.1. Jakość i poprawność wykonywanej techniki nie będzie podlegać ocenie, podlegać jej 

będą jedynie efekty wykonanego cięcia. 

2.2. Oceny poprawności przebiegu dokonuje Sędzia Główny, bezpośrednio po przebiegu 

podając czasy karne naliczone za każde niewłaściwe zachowanie na trasie:  
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 2 sekundy – za każde trafienie klingą w podstawkę, przewrócenie podstawki ciałem 

lub bronią. 

2.3. Kary naliczone na jednym celu sumują się. 

2.4. W razie upuszczenia broni, uderzenia bronią w podłogę/ziemię lub upadku Zawodnika 

Sędzia Główny ogłasza dyskwalifikację Zawodnika z całego turnieju. 

 

3. Ocena skuteczności poszczególnych cięć 

Ocena skuteczności poszczególnych cięć odbywa się w obecności zawodnika, przez oględziny 

fragmentów przeciętego celu. Sędzia Główny nalicza czasy karne w wysokości: 

 0 sekund – jeśli cel został przecięty na dwie części, płaszczyzna przecięcia jest wyraźnie 

widoczna, dopuszczalne są nieregularności, jednak ślad cięcia przeważa na obwodzie 

celu; 

 1 sekunda – jeśli cel został przecięty na dwie części, ale na krawędzi przecięcia 

powstały nieregularności przeważające nad śladami cięcia na obwodzie celu; 

 2 sekundy – jeśli cel został częściowo przecięty/przełamany/rozdarty, lecz nie na dwie 

części. 

 3 sekundy – jeśli cel pozostał nienaruszony, pominięty – brak trafienia w cel. 

Przykład: jeśli na jednym z celów są do wykonania 3 cięcia, a zawodnik wykona 1 cięcie, 

otrzymuje 6 sekund kary za niewykonanie dwóch pozostałych cięć. 

4. Klasyfikacja końcowa 

Do klasyfikacji końcowej bierze się sumaryczny czas (czas „bazowy” oraz naliczone kary) 

danego Zawodnika. 

Zwycięży ten zawodnik, którego sumaryczny czas, liczony z dokładnością do setnej sekundy, 

będzie najkrótszy.  

 

VII. Zasady bezpieczeństwa 
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1. Podczas wykonywania przebiegu na torze znajduje się wyłącznie jeden Zawodnik i 

przeszkolona obsługa. 

2. Od chwili dobycia na polecenie Sędziego broni do momentu ukończenia przebiegu i odłożenia 

broni na wyznaczone miejsce, wokół Zawodnika zachowywana jest dwumetrowa strefa 

bezpieczeństwa. 

3. Klinga poza czasem wykonywania przebiegu przenoszona jest sztychem do ziemi lub w 

pochwie. 

4. Działania grożące zagrożeniem bezpieczeństwa Zawodnika, Sędziów lub Publiczności (np. 

wtargnięcie na tor w trakcie trwania przebiegu, naruszanie strefy bezpieczeństwa, nie 

złożenie broni do punktu składowania mimo upomnienia) będą karane dyskwalifikacją i/lub 

usunięciem z turnieju. 

5.  Z racji dynamicznego przebiegu turnieju, rekomendowane jest aby Zawodnik posiadał 

ochraniacze na kolana.   

 

VIII. Regulacje dodatkowe 

1. Do turnieju dopuszczone są osoby powyżej 18 roku życia. 

2. W przypadku sytuacji niejasnych lub spornych decyzja Organizatorów jest ostateczna.   

3. Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo do zmiany zasad regulaminu. Uczestnicy turnieju 

zostaną o tych zmianach poinformowani najpóźniej 7 dni przed Turniejem. 


