
A Békessy Béla Vívó Klub edzésen, versenyen és egyéb eseményeken  kötelezően előírt 

felszerelés szabályzata 

 

A Békessy Béla Vívó Klub a sportolók biztonságára tekintettel, kizárólag az alábbi normáknak 

megfelelő felszereléseket fogadja el az edzésen, versenyen és egyéb eseményeken. 

 

FIE szabálykönyv 

m.25. 

4. 

c) Minden fegyvernem esetében a nők számára kötelezően, a férfiak számára választhatóan 

viselendő egy (fémből vagy más szilárd anyagból készült) mellvédő is. Tőrben ezt a mellvédőt 

a védőmellény alatt kell viselni. 

Tőrben a mellvédőnek az alábbi jellemzőkkel kell bírnia: A mellvédő külső (tehát az ellenféllel 

szemben levő) részét teljes egészében 4mm vastag és 22kg/m3 sűrűségű puha anyaggal kell 

borítani, mint az E.V.A. (Ethylene-vinyl acetate). Ez az anyag vagy ráerősíthető a jelenlegi 

mellvédőkre, vagy az új mellvédőket már ilyen kivitelben gyártják. Az anyagon szerepelnie 

kell a SEMI technikai jelének a felső szélének közepén. 

m.25. 

7. 

f) A fejvédet, a fejvéd hátsó részénél két különböző biztonsági rendszerrel kell ellátni. A 

vízszintes biztonsági szalag két végének szorosan rögzülnie kell a fejvéd két oldalán. A 

szalagok készülhetnek rugalmas anyagból vagy bármely más anyagból, amelyet a SEMI 

Bizottság hitelesít. 

Maszk fém nyelvvel: 

• A középső szalag (rögzítő) legalább 45 mm széles. 

• A rögzítőt kellőképp alacsonyan kell elhelyezni ahhoz, hogy az a nyaki régió mögött fusson, 

annak érdekében hogy a rögzítő helyzete a fejen megakadályozza azt, hogy a fejvéd lecsússzon. 

• A szalag szilárd anyagból készülhet: kinyújtáskor nem keletkezhet tartós műanyag 

deformáció, és gyorsan fel kell vennie eredeti alakját és méretét. 

• A rögzítő rendszert meg kell  kettőzni: kettős biztonsági rendszerrel kell záródnia (ez azt 

jelenti, hogy a VelcroTM-t legalább kétszeresen kell csatlakoztatni. 

• A VelcroTM rögzítő ereje legalább 750 N/cm kell hogy legyen. 

• A füleket, amelyekhez a VelcroTM csatlakozik, legalább ilyen rögzítő erővel kell a fejvéd 

széleihez rögzíteni. 

 

Maszk fémnyelv nélkül: 

• A fő rögzítőt kellően alacsonyan kell elhelyezni ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a fejvéd nem 

tud lecsúszni; a megfelelő távolságot a gyártó dönti el (jellemzően 25/30 mm). 

• A rögzítőnek 3 rögzítő pontot kell magában foglalnia. 

• A már létező mágneses rögzítők használata továbbra is kötelező marad. 

 

 



A fenti szabályozás alapján a Békessy Béla Vívó Klub vonatkozó szabályzata a zölddel 

szedett részek esetében  módosul, mely szerint a fejvéd esetében nem ajánlott, hanem 

kötelező lesz az 1600 N-os, amit természetesen az új előírások szerinti védelmi rendszerrel 

kell ellátni. 

FELSZERELÉS SZABÁLYOZÁS 

  Gyermek  Újonc Serdülő  Kadet  
Junior/ 
felnőtt 

Amatőr/ 
Veterán  

Kerekes 

Ruha 350N 350N 350N  
350N 

ajánlott 
a 800N 

350 N 
ajánlott a 

800N 

350 N 
ajánlott a 

800N 

350N ajánlott 
a 800N 

Mellvéd Női mezőnyben korosztálytól függetlenül kötelező, férfiaknak ajánlott. 

Hónaljvédő 800N                                          800N                                      800N                                          800N                                   800N                                                                              800N                                            800N                                                        

Fejvéd 350N 350N 
350N 

ajánlott az 
1600N 

 1600N   1600N  1600N  1600N 

Ha a versenyző magasabb korosztályban indul, akkor kötelező az adott korosztálynak meghatározott 
felszerelésben versenyezni.   

A hazai versenyrendszer minden versenyén a zsűrik kötelezően ellenőrzik a pengéket. Kizárólag az a 
vívófelszerelés fogadható el, amelyiken fel van tűntetve a felszerelés NW erőssége, valamint a gyártó és a 

forgalmazó cég neve/logója 

 
 
Kötelező pengeméretek korosztályonként: 
 

Korosztály Kard Tőr Párbajtőr 
Törpici (párbajtőr) - - 0 

Csibe (tőr) - 0 - 

Törpici (tőr) - 3 - 
Bambi - 3 - 

Gyerek 3 5 5 

Újonc 5 5 5 

Serdülő 5 5 5 
Kadet 5 5 5 

Junior 5 5 5 

Felnőtt/veterán 5 5 5 
 
 
Penge méret: a fegyvereknél feltüntetett méret a megadott legnagyobb méretű pengét határozza meg, 
kisebb méretű pengével lehet vívni. 
Kizárólag az a fegyver fogadható el, amelynek pengéjén fel van tüntetve a pengét gyártó és forgalmazó cég 
neve/logója. 



                  
 


