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Kiemelendő, hogy az alábbi standardban szereplő védőfelszerelések elsősorban a
maradandó sérülések elkerülését hivatottak biztosítani! Használatuk mellett is szükséges
vívógyakorlások során sportoktatók és sportedzők szakmai felügyelete, ill. a megfelelő
egészségügyi állapot megléte (lehetőleg sportorvos által ellenőrizve, igazolva).
Sportversenyeken való induláshoz ezen túl elengedhetetlen a megfelelő vívói felkészültség,
tapasztalat megléte; verseny előtt a felelősségvállalási nyilatkozatban foglaltak gondos
megfontolása, mérlegelése, elfogadása.
VÍVÓESZKÖZ KÖVETELMÉNY - FEDER

Hegy:
Visszahajtott, vagy más módon kiszélesített hegy, kötelező, melyet az adott versenyen
ragasztószalaggal is beburkolnak a szervezők az eszköz ellenőrzését követően, ezzel is
jelezvén annak alkalmasságát a tornán való használatra. Korábbi borítás eltávolítása kötelező
az eszköz ellenőrzése előtt.
Penge:
Lekerekített élű, egyenes struktúrájú, ápolt felületű penge, mely sérülésmentes (repedés,
kagylós törés, maradandó deformáció kizáró tényező). A penge merevségét a szervezők
kötelesek ellenőrizni. Megengedett hosszúság: 97-104 cm.
Keresztvas:
Gyűrűs és nem gyűrűs kialakítás is elfogadott. A kézvédő gyűrű mérete egyelőre nem
meghatározott. Megengedett fesztávolság: 24-30 cm.
Markolat:
A markolat borítása lehetőleg ne legyen sérült/szakadt. Amennyiben sérülés tapasztalható a
borításon, azt a további leválást megelőzendő, ragasztással vagy egyéb módon fixáljuk
használat előtt. Megengedett hosszúság: 28-34 cm.
Markolatgomb:
Az alább leírtakon kívül nincs különösebb megkötés.
Tömeg: Megengedett össztömeg: 1350-1700 g
A „feder” semelyik része nem lehet éles vagy hegyes, kézzel érintve nem okozhat
sérülést. A keresztvas, markolat, illetve markolatgomb nem mozoghat, nem foroghat el.
Az eszköz súlypontja a keresztvastól a hegy irányába 6-12 cm közé kell, hogy essen.
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VÉDŐFELSZERELÉS KÖVETELMÉNY

Minden esetben sérülés-mentes, vagy megfelelően javított, higiénikus felszerelés az
elvárás! Komoly sérülések, vagy higiéniai problémák esetén a versenyszervező
megtagadhatja bizonyos védőfelszerelések használatát!
Az alábbi felsorolásban a kötelező elemeket “K”, a javasoltakat pedig “J” betűvel
jelöltük.
Mivel a védőfelszerelések gyártói folyamatosan változtatnak a modelleken és
gyakoriak az új típusok, esetleg teljesen új cégek felbukkanása is a piacon, nehéz lépést
tartani a felszerelések változásaival. Az alábbi standardok után következő részben igyekszünk
az elfogadott típusokat feltüntetni, azonban amennyiben ebben nem található a konkrét típus,
esetleg kiegészítésre/javításra került, kérjük, minden esetben konzultálj a versenyszervezővel!
I. Fejvédelem - K
1600N-os szakállú, FIE minősítéssel bíró kardvívómaszk. Bármely vívószer-gyártótól
elérhető modell megfelel, de javasolt HEMA specifikus, lehetőleg plusz béléssel ellátott
fejvéd használata. Komoly horpadások, strukturális sérülések esetén a versenyszervező
megtagadhatja a felszerelés használatát.
II. Fejtájék kiegészítő védelme
II.1. Torokvédelem – K
A nyakat szemből és oldalról védő, merev elemekkel ellátott eszköz. Használata kötelező.
Ilyen pl. a különféle jégkorongos modellek, vagy speciális Allstar, vagy PBT vívó
nyakvédők. Ideális az olyan kialakítás, ami a kulcscsontot is védi.
II.2. Tarkóvédelem – K
A tarkót és a felső gerinc csigolyákat védő eszköz. Megfelel a sisakra húzható, vagy sisakba
illeszthető típus is. Opcionálisan kiegészíthető alávett gambeson-sapkával vagy rugby
sapkával.
III. Felső test védelme
III.1. Kabát – K
Speciális anyagból készült, hab merevítésű, vagy kellőképpen bélelt vívókabát az egész
bőrfelületet fedő, legalább 350N-os borítással. Érdemes a váll részre különösen figyelni,
kiegészíteni/megerősíteni, ez bizonyos modelleknél ugyanis nem megfelelő, különösen
versenykörülmények között sérülésekhez vezethet.
III.2. Mellvédő – K
Minden minősített vívószer-gyártó kínálatában elérhető nemnek megfelelő modell
használható. Fő célja a bordák merev védelme ütések és szúrások ellen. Javasolt az alhas
lágyrészeinek védelmére is szolgáló, hosszabb modell.
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IV. Extra felszerelés
IV.1. Vívózokni – J
Széles körben elterjedt, könnyen beszerezhető, hosszú szárú zokni. Használata nem kötelező,
amennyiben a lábat más módon borítja a vívófelszerelés (pl. hosszú szárú nadrágok esetén)
IV.2. (Vívó)nadrág – K
Javasolt a combokat és a csípőcsontot is védő nadrág használata, mely legalább 350N-os
anyaggal van borítva. (mindenféle alább felsorolt lábvédelem fixen ráerősíthető egyéni igény
szerint. Érdemes kantárral vagy övvel használni, ez véd az esetleges elmozdulástól.)
V. Végtagok védelme
V.1. Alkar és könyökvédelem – K
Kötelező a merev alkar és könyökvédelem. Előbbi megvalósítható a kesztyű szárával is, ha az
kellően hosszú, vagy akár mindkettő létrejöhet kabátba épített protektorelemekkel.
Amennyiben külön elemekkel oldjuk meg érdemes a minél stabilabban a kabáthoz való
rögzítés.
V.2. Térd-és sípcsontvédelem – K
Kötelező a térd és a sípcsont merev védelme, anélkül, hogy a kettő között számottevő rés
lenne. Érdemes egybeépített (térdet és sípcsontot-lábszárat is védő) modell használata, ez
csökkenti az elmozdulás esélyét. Javasolt a pántokon kívül a nadrághoz való rögzítés.
V.3. Combvédelem – J
Használhatóak különböző comb-derék-farkcsont védő merev, vagy félmerev kiegészítők.
Javasolt a nadrághoz való minél jobb rögzítésük, de megvalósulhat a nadrág részeként is.
VI. Lágyrészek védelme
VI.1. Szuszpenzor – K
Kötelező a vívónadrág alatt, vagy abba épített, nemnek megfelelő védőfelszerelés használata.
VII. Kézfej védelme
VII.1. Kesztyű – K
Kötelező a csuklót, kézfejet és ujjakat védő, merev és félmerev védelemmel ellátott modell
használata. Továbbá szükséges a tenyér borítása is. Szakadt, szétesés szélén álló eszközök
használatát a versenyszervező megtagadhatja.
VIII. Láb, lábfej védelme
VIII.1. Cipő – K
Tetszőleges, tiszta talpú sportcipő, vívócipő. Utcai cipő használata nem megengedett.
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PÉLDÁK AZ EGYES TERÜLETEKEN HASZNÁLHATÓ
VÉDŐFELSZERELÉSEKRE.

I. FEJVÉDELEM
PBT 1600 N HEMA MASK

TITAN X-CHANGE HEMA MASK
link>>

link>>

II. FEJTÁJÉK KIEGÉSZÍTŐ VÉDELME
PBT HEMA Torokvédő
link>>

PBT HEMA Tarkóvédő
link>>

SPES Vector Tarkóvédő
link>>
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III. FELSŐ TEST VÉDELEME
PBT 800N HEMA
EVOLUTION Kabát
link>>

SPES AP Kabát
link>>

PBT Kiegészített
mellkasvédő
link>>

IV. EXTRA FELSZERELÉS
PBT HEMA Vívózokni

link>>

PBT HEMA Vívónadrág
(beépített csípő, térd és
comb védelemmel)
link>>

SPES Hussar Vívónadrág
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link>>

V. VÉGTAGOK VÉDELME
SPES Vectir Alkar és
könyökvédő
link>>

Red Dragon HEMA Térd
és sípcsontvédő
link>>

DOHEMA Csípő és
combvédő
link>>

VI. LÁGYRÉSZEK VÉDELME
SPES Szuszpenzor
link>>

VII. KÉZFEJ VÉDELME
SPES Lobster Kesztyű
link>>

Sparring Gloves 2 és 3 ujjas kesztyűk
link>>
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