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PEHMIKMÕÕGATURNIIRI REEGLID

Vanuseklassid
- Võisteldakse vanuseklassides 7-9 a, 10-12 a, 13-15 a, 16-18 a, 18 ja vanemad.
Relvad
- Võitluses kasutatakse pehmendatud relvaimitatsioone. Relvad ja kilbid on standardsed ja antakse
osalejatele võistluste korraldajate poolt.
- Võitleja võib soovi korral kasutada plastikust või pehmest materjalist kaitsevarustust. Metalli või
teravaid plastikelemente sisaldavad kaitsmed on keelatud. Erandina on lubatud metallist näovõre
kaitsemaskil. Kaitsevarustuse vastavuse üle nõuetele otsustab turniiri peakohtunik.
Punktid, raundid ja võit:
- Iga relva teramikku sümboliseeriva relvaosaga korrektselt sooritatud ja puhtalt tabanud löök, torge
või lõige lubatud piirkonda (vt allpool) annab selle sooritanud võitlejale ühe punkti. Löök, torge või
lõige loetakse tabamuseks, kui see on sooritatud tahtlikult ja ei ole vastase poolt tõrjutud mõõga ega
kilbiga. Löögile või torkele peab eelnema nähtav hoovõtt ja lõige peab olema nähtavalt pikk.
Silmnähtavalt nõrku, ilma hoovõtuta, riivamisi tabanud või sihtmärgist kõrvale libisenud lööke või
torkeid ei loeta tabamusteks.
- 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 kas ühe või kahe
raundivõiduni (vastavalt turniiri formaadile).
- „Tehniline võit“ antakse võitlejale, kui: vastane keeldub võitlemast; vastane hilineb võitlusplatsile
rohkem kui 3 minutit alates tema väljakutsumisest; vastane diskvalifitseeritakse; 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: relva teramikku sümboliseeriva relvaosaga vastase pihta sooritatud
raiuvad löögid, torked ja lõiked lubatud piirkonda (vt allpool); vastase löökide tõrjumine kilbiga või
mõõgaga; vastase kilbi tõukamine enda kilbi täispinnaga; vastase käte tõrjumine enda kätega
(lähidistantsil, ilma kinni haaramiseta).
Keelatud piirkonnad:
- Keelatud löögi-, torke-, lõikepiirkonnad on: pea, nägu, kael, labakäed, kube ja jalalabad.
Keelatud võitlustehnikad:
- Keelatud võitlustehnikad on: löögid, torked ning lõiked keelatud piirkondadesse; löögid ning lõiked
lamava või tõusva vastase pihta; löögid ning lõiked relva kaotanud vastase pihta; löögid kilbiga;
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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