KOVOS RATO TAISYKLĖS
1. BENDROSIOS SĄLYGOS:
1.1. Kovos rate dalyvaujantys kovotojai neskirstomi į svorio kategorijas;
1.2. Teisėjų komandą sudaro pagrindinis teisėjas kuris kartu skaičiuoja ir laiką bei keturi teisėjai kovos rate. Galutinis sprendimas paskelbiant laimėtoją priimamas visų teisėjų bendru susitarimu. Jeigu teisėjai tarpusavyje nesutaria galutinį sprendimą dėl rezultatų ar kovos
pratęsimo priima vyr. teisėjas;
1.3. Kovos ratas: apskritimo formos 10 m arba kvadratinės formos 10x10 m skermens apsaugine tvora apjuosta aikštelė. Už apsauginės
tvoros yra 1 m saugos zona, kurią žymi tvorelė. Saugos zonoje gali būti tik patys kovotojai ir teisėjai.
2. KOVOTOJAI:
2.1. Altingo/susirinkimo metu kiekvienas klubas informuoja apie kautynėse dalyvausiančius asmenis;
2.2. Dalyvių tinkamumą turnyrui teisėjai nusprendžia bendru sutarimu;
2.3. Karys turi dėvėti šarvuotę ir naudoti ginklus atitinkančius laikotarpį, kurį reprezentuoja jo klubas;
2.4. Kovose gali dalyvauti pilnamečiai 18 metų sulaukę asmenys;
2.5. Kovose dalyvauja tik blaivūs kovotojai.
3. KOVŲ PRAVEDIMO TAISYKLĖS
3.1. Kovose skaičiuojami užakcentuoti ir aiškūs pataikymai priešininkui į poveikio zoną;
3.2. Kovos trukmė 1 minutė;
3.3. Kovą laimi mažiausiai smūgių surinkęs kovotojas;
3.4. Kovoje taip pat vertinamas kovotojo aktyvumas tęsiant kovą, kritimų ar išėjimų už kovos rato ribų skaičius, sulūžusių ginklų ar
skydų keitimas;
3.5. Už vieną kartą pamestą ginklą kovotojas gauna baudos balą. Du surinkti baudos balai, trečias – diskvalifikacija;
3.6. Lūžęs ginklas turi būti pakeičiamas per 2 minutes. Nespėjęs per tą laiką pakeisti ginklo kovotojas kovą pralaimi;
3.7. Sulūžęs skydas turi būti pakeičiamas per 2 minutes. Nespėjus pakeisti skydo laikoma, kad kovotojas pralaimi kovą arba bendru
teisėjų nutarimu gali tęsti kovą be skydo.
4. BENDRI REIKALAVIMAI GINKLAMS
4.1. Ginklams taikomi svorio bei aštrumo apribojimai;
4.2. Neleidžiami ypatingai lengvi kalavijai;
4.3. Leidžiami ginklai: kalavijas, kirvis, dvirankis kirvis;
4.4 Kalavijo geležtės smaigalio skersmuo turi būti suapvalintas;
4.5. Kalavijo ašmenys ne siauresni nei 2 mm. Ašmenys turi būti suapvalinti ir neiškapoti;
4.6. Kirvių ašmenys ne siauresni kaip 7 cm ašmenų storis 2 mm, ašmenys bei kampai užapvalinti;
4.7. Leidžiami lentiniai bei odiniai skydai;
4.8. Skydai turi būti tvarkingi neišlaužytomis lentomis ir sveikais kraštais;
4.9. Kalavijai, kirviai, šalmai, žiedmarškės turi būti tvarkingi, nesurūdiję.
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5. LEIDŽIAMI SMŪGIAI KOVOS METU
5.1. Galimi:
•
Kertamieji smūgiai į poveikio zoną;
•
Leidžiamos zonos ankstyvųjų viduramžių kovoms: galva, korpusas, rankos aukščiau alkūnių, kojos aukščiau kelių;
•
Leidžiamos zonos viduriniųjų ir vėlyvųjų viduramžių kovoms: galva, korpusas, rankos, kojos;
•
Priešininko traukimas, stūmimas bei spaudimas skydu arba pečiu;
•
Smūgiai skydo plokštuma;
•
Priešininko kalavijo, skydo arba rankos atstūmimas ranka.
5.2. Draudžiami:
•
Duriamieji smūgiai;
•
Smūgiai skydo briauna;
•
Smūgiai į neleistiną korpuso zoną;
•
Draudžiamos zonos ankstyvųjų viduramžių kovoms: veidas, atviras kaklas ar kaklo nugaros dalis, kojos žemiau kelienių, kojų ir
rankų sąnariai, dilbiai;
•
Draudžiamos zonos viduriniųjų ir vėlyvųjų viduramžių kovoms: veidas, atviras kaklas ar kaklo nugaros dalis, kojų ir rankų
sąnariai, dilbiai;
•
Smūgiavimas parkritus kovotojui;
•
Smūgiavimas ginklą pametusiam priešininkui;
•
Smūgiai galva;
•
Imtynių veiksmai;
•
Smūgiai rankomis ir alkūnėmis;
•
Smūgiai kalavijo skersiniu arba rankena;
•
Laikymasis rankomis už priešininko korpuso, galvos ar galūnių, taip pat ginkluotės ir šarvuotės.
6. NUOBAUDOS
6.1. Įspėjimas tai nuobauda už taisyklių nevykdymą:
6.1.1. Už neleistiną smūgiavimą arba neleistinus kovos veiksmus;
6.1.2. Įžūlumą, teisėjų bei priešininko negerbimą;
6.1.3. Už kovos pradėjimą be komandos pradėti;
6.1.4. Už kovos tęsimą ir smūgiavimą po komandos stabdyti kovą;
6.1.5. Už teisėjų komandų nevykdymą.
6.2. Diskvalifikacija tai nuobauda kovotojui už grubų arba tyčinį kovos rato taisyklių nepaisymą. Diskvalifikuojamam kovotojui
neleidžiama dalyvauti kovose viso renginio metu.
Diskvalifikuojama už:
6.2.1. Du įspėjimus. Trečias įspėjimas – diskvalifikacija;
6.2.2. Du surinkti baudos balai pametusiam ginklą kovotojui, trečias – diskvalifikacija;
6.2.3. Tyčinis ir pastovus taisyklių nepaisymas ir laužymas kuomet kovotojas gauna tris įspėjimus;
6.2.4. Už priešininko traumavimą neleistinais veiksmais ar neleistina ginklų dalimi;
6.2.5. Neargumentuotus ginčus su teisėjais, priešininko įžeidimą ir elgiasį su priešininku bei kitais turnyro dalyviais.
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