
Pravidla Turnaje na hradě Cimburku 2022 

 

Pořadatelem akce je: Spolek Polypeje ve spolupráci s SHŠ In Taberna (Klub č. 24. Ymca 

Brno, Kounicova 3). 

1. Pravidla akce: 

Všichni účastníci akce jsou povinni respektovat a dodržovat stanovená pravidla, pokyny a 

pořádek. Jsou si vědomi, že se akce zúčastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. 

Převzetím “Camrátka” při registraci účastník prohlašuje, že se seznámil s PROHLÁŠENÍM 

ÚČASTNÍKA, Pravidly Akce a Řádem turnaje. 

Způsobí-li účastník škodu a věc není vyřešena na místě (viník s poškozeným se nedohodnou), 

pořadatel postoupí celou věc k řešení orgánům činným ve správním či trestním řízení. 

Přihlašuje-li účastník (velitel) více účastníků jako skupinu, odpovídá za informování svých 

lidí ve 

skupině o níže uvedených bodech: 

Pro všechny účastníky akce platí kostýmová povinnost. Každý, kdo tento bod poruší, nebude 

se moci akce účastnit. 

 

• Táboření a parkování je povoleno pouze na místě k tomu určeném. 

• Vozidla účastníků musí být označena Parkovací kartou. 

• Pořadatel tímto výslovně prohlašuje, že neprovozuje hlídané parkoviště a vylučuje tak 

• odpovědnost za škodu na odložené věci ve smyslu § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského 

• zákoníku. 

• Z důvodu úklidových prací je každý účastník povinen vyklidit tábořiště a parkovací místo 

do: 16:00 v neděli 17. 05. 2022. Případný pozdější odjezd je nutno dohodnout si s 

pořadatelem. 

• Volný pohyb zvířat po areálu akce bez dozoru majitele je přísně zakázán. Majitelé zvířat 

odpovídají za škodu jimi způsobenou. 

• Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě tomu určeném pořadateli. 

• Účastníci jsou povinni odkládat odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. 

• Zanechání odpadu na jiném než označeném místě či jeho pálení v areálu akce je přísně 

zakázáno. 

• Všichni jsou povinni dbát příkazů pořadatelů či osob jimi pověřených. 

• Pořadatel má právo kdykoliv provést orientační zkoušku alkoholu či návykových látek v 

souladu s § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a intoxikované účastníky 

nevpustit do programu či je vykázat z areálu dle § 15 výše uvedeného zákona. Po dobu trvání 

celé akce je zakázáno užívat jakékoli nelegální omamné látky. Pro potřeby kontroly a 

vynucování dodržování povinností vyplývajících z tohoto bodu je pořadatel považován za 

osobu pověřenou kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život 

nebo zdraví svoje, anebo dalších osob, nebo poškodit majetek ve smyslu výše uvedeného 

zákona. 

• V zájmu poskytnutí kvalitní první pomoci je na každém veliteli či jednotlivci, aby nahlásili 



možné závažné zdravotní komplikace či onemocnění zdravotníkovi / zdravotnici.  

 

2. Řád turnaje: 

Zúčastnit se turnaje (kontaktního boje) smí jen osoba starší 18 let. Pro osoby mladších 18 

let je potřeba souhlasu pořadatelů a zákonných zástupců, kdy za případná zranění nese 

odpovědnost zákonný zástupce. 

Každý účastník vstupuje do turnaje na vlastní riziko! 

Každý účastník je povinen: brát ohledy na bezpečnost diváků a ostatních šermířů, vyvarovat 

se útokům do nechráněných míst (obličej, podpaží, kolenní jamky, slabiny apod.) a hlavně 

neužívat zbytečnou tvrdost (nikdy nevíš, jak kvalitní má tvůj protivník výstroj). 

Účast v boji pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek je přísně zakázána! Pořadatel, či 

osoba jím pověřená, má právo kdykoliv provést orientační zkoušku alkoholu či návykových 

látek v souladu s § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 

působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 

Obecná pravidla: 

Každý účastník turnaje je povinen: 

• Poslouchat příkazů rozhodčích, pořadatelů a osob pořadateli pověřených k jejich zastoupení. 

• Zúčastnit se “Porady”; orientačně pro rok 2022: 9:00 16.05.2022 

• Projít kontrolou výstroje, kterou provede hlavní rozhodčí. 

Turnajová pravidla: 

• Zásahové plochy jsou hlava, hruď a od kolen a loktů nahoru. Předseky na dlaně a prsty se 

nepočítají. 

• Souboj začíná povelem rozhodčího "boj" a končí povelem "stop". Maximální délka souboje 

jsou tři minuty. Po každém “likvidačním zásahu” se souboj zastavuje. V té chvíli se zastavuje 

i časomíra. 

• Vítězí bojovník, který má na svém kontě 5 zásahů, nebo v případě uplynutí 3 min ten, který 

má víc zásahů. 

• V případě vyrovnaného skóre se zápas prodlužuje do prvního likvidačního zásahu. 

• Finálové kolo proběhne bez přestávky po dobu 3 minut. Vítězí bojovník s více zásahy na 

kontě. 

• Při zjevně úmyslném zásahu do slabin, vnitřní strany kolen anebo obličeje bude provinilec 

diskvalifikován. 

• V případě souseku se počítá zásah oběma šermířům, mimo pravidlo "Vor". 

 

Terminologie: 

Likvidační zásah: zásah do zásahových ploch, který by v "reálném" boji způsobil zranění 

nepříteli 

(nepočítáme-li zbroj). 

Sousek: likvidační zásah obou šermířů navzájem proveden v časovém rozmezí pod 1 vteřinu. 

Pravidlo Vor: je vyjádřením skutečnosti, že hlavním cílem skutečného boje je zabránit vlastní 

porážce. Proto se každý šermíř musí nejprve postarat o svoji bezpečnost a až pak se snažit o 



zásah 

protivníka – jinými slovy: zásah protivníka za cenu vlastní „smrti“ není vítězstvím. Pokud 

šermíř 

začne útočit, protivník je povinen tento útok eliminovat. Pokud tuto povinnost poruší, prohrál 

a v 

případě souseku získává bod pouze útočící šermíř. 

Pořadatel má právo vyloučit z turnaje či popřípadě vykázat z celé akce kohokoliv, kdo 

poruší výše stanovená pravidla. 

Výstrojní podmínky pro kontaktní boj: 

Povinné vybavení: 

• Přilba - hlava musí být kryta vůči úderům shora a z boků. 

• Krk musí být dostatečně kryt – batvat a krytí přilbicí nebo aventailem. 

• Chrániče ramen - minimálně prošívané nebo kožené. 

• Minimální krytí těla: silná prošívanice / vycpávanice. Lehké prošívanice by měly být 

doplněny drátěnou košilí. 

• Lokty musí být kryty plechovými myškami. 

• Plátové nebo kroužkové rukavice musí dostatečně pohlcovat zásahy, aby nedošlo k vážnému 

zranění dlaně a prstů. 

• Stehna a holeně prošívané. 

Doporučené vybavení: 

• Chránič páteře. 

• Kyrys, brigantina nebo kožená zbroj v kombinaci s kroužkovou košilí. 

• Plechové myšky na kolenou, či plechové/lamelové chrániče stehen, kolen a lýtek. 

• Suspenzor. 

Zbraně: 

Meče: jednoruční a dlouhý 

Štíty: do 60 cm průměru. 

Užití palic / bacátek v kombinaci se štítem bude umožněno pouze po domluvě s pořadateli. 

Jsou zakázány moderní boty a to i v maskované podobě například pod králičí kůží! 

Pořadatelé si vyhrazují právo zakázat jakoukoliv zbraň bez udání důvodů! 

 

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 

- převzetí “camrátka” 

Prohlašuji, že jsem srozuměn/a s Pravidly akce, Řádem turnaje a zavazuji se k jejich 

dodržování. Jsem si vědom/a, že pořadatel nenese odpovědnost za škody na majetku, 

nemajetkovou újmu, ztrátu věci, poškození či ublížení na zdraví a smrti, zaviněnou mou 

nedbalostí nebo úmyslným jednáním při účasti na akci. Jsem si vědom/a, že pořadatel 

nenese odpovědnost za ostatní účastníky akce a třetí osoby. Uvědomuji si zvýšené riziko 

vzniku úrazu (zranění). Jsem poučen/a o svých povinnostech, ochraně majetku a zdraví 

svém i ostatních účastníků a třetích osob. 

V případě, že jsem přihlásil/a více osob, nesu odpovědnost za seznámení a informování o 

Prohlášení účastníka, Řádu turnaje a Pravidly akce, všech mnou přihlášených osob. 



Výslovně prohlašuji: 

1. Jsem starší osmnácti let, nebo mám souhlas zákonných zástupců a pořadatelů akce 

k účasti na turnaji. 

2. Akce se účastním na vlastní nebezpečí. 

3. Uvědomuji si negativní důsledky vyplývající z povahy akce. Zvýšeného nebezpečí 

úrazu či materiálních škod. 

4. Ručím za výbavu, jež užívám, a prohlašuji, že stav je zcela způsobilý k bezpečné 

účasti na akci. Znám svou zbraň a umím ji ovládat tak, abych nezpůsobil/a zranění 

dalším účastníkům. 

5. Nebudu používat zbytečnou tvrdost. 

6. Budu chránit své zdraví odpovídajícími ochrannými pomůckami. 

7. Budu respektovat pokyny pořadatelů a osob jimi pověřenými. 

8. Uposlechnu rozkazy rozhodčích, pořadatelů a velitelů. 

9. Budu dodržovat stanovený harmonogram akce. 

10. Jsem zdravotně způsobilý/á se akce zúčastnit a před pořadateli jsem nezatajil/a 

žádnou skutečnost, která by mohla ohrozit mou bezpečnost nebo bezpečnost ostatní 

účastníků a třetích osob. 

11. Před turnajem ani v jeho průběhu nebudu používat žádné látky ovlivňující mou 

pozornost, úsudek a vědomí. 

12. Budu respektovat rozhodnutí pořadatele o svém vyloučení z turnaje, či po případě z 

celé akce, vyplývající z porušení Řádu turnaje a Pravidel akce. 

Parkovací karta 

Jméno a Příjmení: 

Přezdívka: 

Skupina: 

Telefonní číslo: 

 


