Eesti Ajaloolise Mõõgavõitluse Liit

MUINASTURNIIR - TURNIIRIREEGLID

Nõuded relvadele:
- Võitluses kasutatakse mõõka ja kilpi. Erirelvade kasutamine on võimalik peakohtuniku ja mõlema
võitleja ühisel nõusolekul.
- Mõõga kaal peab jääma vahemikku 1000-1700 g. Mõõga otsa ümaruse diameeter peab olema
vähemalt 20 mm (10 sendine euromünt), tera ei tohi olla servast õhem kui 2 mm ning peab olema
ümardatud.
- Kilbi diameeter kõige laiemast kohast ei tohi olla rohkem kui 80 cm. Kilbi servad peavad olema
kaetud nahaga (vähemalt 2 mm paks) või vähemalt kolme kihi kokkuliimitud kangaga.
Nõuded turvistele:
- Kogu võitleja keha, mis kuulub lubatud löögipiirkondade alla, peab olema kaetud pehmendatud
materjaliga, mille paksus kokkupressitud kujul on vähemalt 10 mm (edaspidi „piisav pehmendus“).
- Võitleja pea peab olema kaitstud teraskiivriga (vähemalt 2 mm paksusest terasest) ja piisava
pehmendusega selle all. Pehmendus peab katma võitleja pead ning kaela igast küljest kuni õlgadeni,
välja arvatud nägu. Kiivril peab olema rihm, mis takistab selle peast ära tulemist.
- Võitleja kindad peavad olema kaetud needitud rõngaskoe või vähemalt 4 mm paksuse nahaga ning
piisava pehmendusega selle all.
- Võitleja küünarnukid ja põlved peavad olema kaetud kas kostüümi alla peidetud sportkaitsmetega
või vähemalt 4 mm paksusest nahast jäsemekaitsmetega, mis ulatuvad üle liigeseosa ja mille all on
piisav pehmendus.
- Võitleja kostüüm ja turvis ei tohi sisaldada nähtaval kujul mingeid tänapäevaseid elemente või
materjale.
Punktid, raundid ja võit:
- Iga mõõga teraga sooritatud puhas löögitabamus või pikk ja puhas lõige lubatud piirkonda annab
selle sooritanud võitlejale ühe punkti. Lubatud piirkonda ei kuulu nägu, kael, küünarnukid, randmed,
labakäed, kube, põlved, sääred ja jalalabad. Löögile peab eelnema silmnähtav hoovõtt või see peab
tabama silmnähtava tugevusega. Löök või lõige loetakse tabamuseks, kui see on sooritatud tahtlikult ja
ei ole vastase poolt tõrjutud mõõga ega kilbiga.

- Ühe punkti annab ka löök mõõganupuga kiivri pihta. Tabamuseks loetakse ainult esimest tugevat ja
puhast lööki seerias, mitte järgnevat kiivri pihta toksimist. Mõõganupuga näkku või kuklasse löömine
on rangelt keelatud.
- Võitleja saab ühe lisapunkti juhul kui vastane kukub lubatud võitlustehnilise soorituse tagajärjel või
pillab maha mõõga või kilbi.
- Üheaegne tabamus ei anna punkti kummalegi võitlejale. Tabamust loetakse üheaegseks, kui võitleja
on tabamust saades juba alustanud lööki, mis samuti tabab sihtmärki.
- Pärast igat tabamust katkestab peakohtunik võitluse, hindab tabamust ning annab teada punktiseisu.
- Raund kestab kuni üks võitlejatest on kogunud kolm punkti. Võitlus kestab kahe raundivõiduni.
- „Tehniline võit“ antakse võitlejale, kui: vastane keeldub võitlemast; vastane hilineb võitlusplatsile
rohkem kui 3 minutit alates tema väljakutsumisest; vastane ilmub platsile reeglitele mittevastavas
varustuses; vastane diskvalifitseeritakse; vastase relvad või turvis purunevad ja neid ei saa asendada 1
minuti jooksul; vastane on eelnevalt eemaldatud turniirilt vigastuse tõttu või diskvalifitseerimise läbi;
vastane ei saa jätkata võitlust saadud „juhusliku vigastuse“ tõttu. Kui võitleja ei saa jätkata võitlust
vigastuse tõttu, mille on põhjustanud keelatud võtte või tehnika kasutamine tema vastase poolt,
antakse „tehniline võit“ vigastatud võitlejale.
Lubatud võitlustehnikad:
- Lubatud võitlustehnikad on: mõõga lõiketeraga vastase pihta sooritatud raiuvad löögid ja lõiked
lubatud piirkonda; löögid mõõganupuga kiivri pihta; vastase löökide tõrjumine kilbiga või mõõga
teraga; vastase tõukamine kilbi täispinna või õlaga; vastase kilbi või käte tõrjumine oma kätega;
vastase kilbi haakimine oma kilbiga; vastase kilbi katmine oma kilbiga.
Keelatud võitlustehnikad:
- Keelatud võitlustehnikad on: torked mõõgaga (igasugused torked); löögid ning lõiked keelatud
piirkondadesse; horisontaalsed löögid pähe; löögid ning lõiked lamava või tõusva vastase pihta; löögid
ning lõiked relva kaotanud vastase pihta; löögid kilbiservaga; löögid pea, rusika, küünarnuki, jala või
põlvega; vastasele jala taha panemine, maadlusvõtted ja heited; vastase jäsemete, keha, pea või relvade
haaramine ja kinnihoidmine; kõik võtted, mis ei ole kirjeldatud lõigus „Lubatud võitlustehnikad“.
Hoiatused ja diskvalifitseerimine:
- Hoiatus antakse võitlejale turniirireeglite rikkumise või võitlusplatsile mitteilmumise eest. Kui
võitleja poolt sooritatud keelatud võtte või tehnika kasutamine põhjustab tema vastasele vigastuse,
saab vigastuse tekitaja kaks hoiatust ja „tehniline võit“ antakse tema vastasele. Kaks hoiatust saanud
võitleja diskvalifitseeritakse ja kõrvaldatakse turniirilt.
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