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 A Vívótermi Szabályzat tartalmazza és összefoglalja mindazon szabályokat és elveket, 

amelyeknek az oktatásokon részt vevőknek maradéktalanul meg kell felelni. Ezen szabályok, és 

a mögöttük álló elvek és jogszabályok, részei az Alapszabálynak, illetve az Egyesület 

működését meghatározó jogi környezetnek. Az oktatásokon részt vevők testi-lelki épségének 

megőrzését, illetve az Egyesület érdekeit hivatottak elősegíteni, megalapozni. 

 Ha valaki az alábbi szabályok mögött lévő részletekre is kíváncsi, az oktatójánál kérhet 

felvilágosítást. 

 A Vívótermi Szabályzat tartalmazza a tagsági viszonnyal kapcsolatos szabályokat, az 

oktatásokon, vagy az egyesülethez kapcsolódó rendezvényeken követendő eszköz, ruházati, és 

egészségügyi, illetve mentálhigiénés szabályokat. A Szabályzat mellékletként tartalmazza a 

különböző vívásformákhoz szükséges eszközökről szóló szabályozást. 

  

A tagsági viszonyról 
  

 Az Ars Ensis-ben három különböző tagsági típust különböztetünk meg: a Rendes tagot, 

a Pártoló tagot és a Tiszteletbeli tagot. 

 Még a tagsági viszony létesítése előtt fontos, hogy mindenki, aki részt kíván venni 

valamely edzésen (akár vendégként is), az a terem bérléséért felelős személynél felelősség-

vállalási nyilatkozatot tegyen. 

 A pártoló tagsági viszony feltétele az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltése, amelyet az 

Elnökség bírál el. A pártoló tagokat az Elnökség veszi nyilvántartásba. 

 A teljes jogú tagsági viszony (rendes tag) feltétele egy Belépési Nyilatkozat kitöltése, 

amelyet az Elnökség bírál el, illetve a tagdíj megfelelő határidőre történő befizetése. A rendes 

tagokat az Elnökség veszi nyilvántartásba. 

 Tiszteletbeli tagságnak a kiválasztott személyt az Elnökség kéri fel. 

 A tag a belépésekor vállalja, hogy betartja az Ars Ensis szabályzatainak előírásait. 

 A tagsági viszony visszaigazolására a tagok tagsági igazolványt kapnak. Az érvényes 

tagsági igazolvány felmutatásával az Ars Ensis oktatásaira és rendezvényeire, vagy az Ars 

Ensis által támogatott rendezvényekre való utazás, illetve az ezeken való részvétel során 

igazolja  a szükséges sporteszközök szállításának és használatának célját.  Emellett az 

eszközök biztonságos szállítására vonatkozó „175/2003. (X.28.) Korm. rendelet a 

közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről”  be nem tartása esetén a tagsági igazolvány 

nem véd meg! 



 Az igazolvány bármilyen más célú felhasználása tilos. 

    A tag részt vehet az Ars Ensis oktatásain, rendezvényein és tevékenységeiben. 

    A tag meghívott az Egyesület Közgyűlésének üléseire, azokon tanácskozási joggal vehet részt. 

Szavazati joggal csak a teljes jogú tagok rendelkeznek a Közgyűlésen. 

    A tagsági viszony megszűnik a tag törlésével, ha azt a tag kérelmezi. 

    Ha a tag nem tartja be a nyilatkozatában megnevezett szabályzatokat, az Elnökség döntése 

alapján kizárható az Egyesületből. 

    Mindennemű, a tagsági viszonnyal kapcsolatos döntéssel szemben az Elnökség felé 

fellebbezés nyújtható be, amelyet az Elnökség bírál el. Tagsági kérdésekben a feljebbviteli fórum 

a Közgyűlés. 

  

 Mivel az Egyesület nem kötődik politikai és vallási ideológiákhoz, az oktatásokon és 

rendezvényeken az ezekhez kötődő jelképek viselése, illetve bármilyen térítő/győzködő 

viselkedés a tag azonnali kizárását vonhatja maga után. 

 Nem vállaljuk ön- és közveszélyes személyek oktatását. Ebbe a kategóriába tartozik az 

is, aki nem határolódik el az erőszakos cselekedetektől, vagy nem tiszteli maradéktalanul az 

emberi életet, mások személyiségi jogait és emberi méltóságát. 

 

Eszközök, ruházat, biztonság és egészség 

  

-          Az oktatásokon és az Ars Ensis rendezvényein az Egyesület a tagok eszközeiért, 

értékeiért nem vállal felelősséget. Azok őrzéséről a tag kötelessége gondoskodni. 

  

Ruházat 

  

-          Az oktatáson hordott ruha sötét/fekete színű hosszú vagy félhosszú edzőnadrág és 

fehér vagy fekete (edzőknek aranysárga, fekete felirattal feliratos aranysárga) edző-póló, 

melyen a Vívóiskola által kiadott „Ars Ensis” vagy egyéb, jóváhagyott feliratokon kívül 

más minta ne legyen. Engedélyezett továbbá az Ars Ensis Közgyűlése által jóváhagyott 

egyéb mintás pólók használata is. 

-          Kötelező edzőcipő viselése, kivéve, ha annak elhagyására az egészségügyi körül-

mények figyelembe vételével az oktató külön engedélyt ad. Fontos, hogy az edzőcipő 

talpa ne hagyjon nyomot a terem padlóján. 

-          Fém eszközzel, vagy a párnázott gyakorlóeszközökkel folytatott gyakorlatok 

végzéséhez kötelező minden edzésen a csuklót is védő, vastag kesztyű hordása. 

Ajánlott vívókesztyű vagy lacrosse-kesztyű használata. 

-          Az edzésen való részvételkor tilos mindenfajta testékszer, vagy el nem távolítható 

dísz viselése és szabadon hagyása. Az ilyen ékszert el kell távolítani, vagy az edző-

ruházattal biztonságossá tenni. 

-          Az edzésen tilos bármilyen levehető ékszer vagy óra viselése. 

-          Nem ajánlott szemüveg viselése a párbajok és gyakorlatok végzése során. 



(Javasoljuk a megfelelő plasztik szemüveg hordását ezen esetekben.) 

-          Az edzésen a hosszú hajat kötelező összefogni. 

  

Eszközök 

  

-          Az oktatáson résztvevő eszközök esetében a csapat oktatója ellenőrzi, hogy az 

megfelel-e az előírásoknak, még az oktatás megkezdése előtt. Neki joga van az adott 

eszköz használatát az oktatáson letiltani, amennyiben az balesetveszélyes, és a 

problémát a helyszínen orvosolni nem lehet. 

-          Az oktatott az eszközei megfelelő állapotáról gondoskodni köteles. 

-          A párnázott gyakorlóeszközök polifoamjának és a gerincet alkotó rúdnak sérüléstől 

mentesnek kell lenniük. 

-          A fémkardok nem lehetnek sorjásak, a kard szerkezete nem lehet sérült. 

-          A Shinai-jal, Fechtfederrel, vagy más fa és fém eszközökkel folytatott szabadvívás 

feltételeit a Vívótermi Szabályzat I. mellékletében található szabályozás tartalmazza. 

-          Haladó oktatáson kötelező felszerelés a vívómaszk. Ajánlott továbbá a lacrosse-

kesztyű, vagy annak megfelelő párnázott vívókesztyű használata. 

-          Az eszközök szállítására vonatkozóan szabály, hogy megfelelő, mások által fel nem 

ismerhető módon, biztonságos módon be legyenek csomagolva. Lásd  175/2003. (X.28.) 

Korm. rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről. 

  

Egészségügyi kérdések 

  

-          Az oktatás előtt és közben, valamint az edzőtáborok és egyéb rendezvények 

időtartama alatt, a tábor vagy iskola teljes területén tilos az alkohol vagy kábítószer 

fogyasztása és a cigarettázás. 

-          Az a személy, aki olyan gyógyszer hatása alatt áll, amely mellett nem szabad autót 

vezetni, az edzésen aktívan részt nem vehet (de megnézheti). 

-          Fertőző és/vagy lázas beteg, ittas, vagy kábítószer hatása alatt álló személy az 

edzésen nem vehet részt. 

-          Az oktatottnak egészségügyi problémáikról, hosszú távú, illetve a teljesítő-

képességüket befolyásoló gyógyszeres kezelésükről tájékoztatniuk kell az oktatójukat 

(pl.: ízületi fájdalmak, érzékszervi vagy mozgásbeli korlátozottság, sérv, szívbetegség, 

vérnyomásproblémák, asztma, allergia, pillanatnyi rosszullét, vagy bármilyen körülmény, 

ami az adott feladat elvégzését ellehetetleníti, a gyakorlótársakat veszélyezteti). 

-          Bármiféle baleset/rosszullét vagy minden olyan eset kapcsán, amikor valaki kiáll az 

edzésről, kötelezően szólni kell az oktatónak vagy egy segédoktatónak. 

-          Egészségügyi kérdésekben a csapat oktatója dönt. 

-          Az oktatott saját maga felelős egészségi állapotának felméréséért, illetve testi-lelki 

egészségének megőrzéséért. Ennek részeként maga is fel kell tudnia mérni, hogy 

alkalmas-e az oktatáson való részvételre, vagy egy-egy feladat elvégzésére. Ebben 

segít az oktató és a segédoktatók. 



-          Az oktatott köteles az általánosan elfogadott higiénés követelményeknek megfelelni, 

az oktatásra készülve, illetve az oktatás után a szükséges mértékben tisztálkodni. Az 

ezzel kapcsolatos egészségügyi aggályokról az oktató dönt. 

  

Viselkedés az oktatásokon 

  

-          Nem vállaljuk ön- és közveszélyes személyek oktatását. Ebbe a kategóriába esik az 

is, aki nem határolódik el az erőszakos cselekedetektől, vagy nem tiszteli 

maradéktalanul az emberi életet, mások személyiségi jogait és emberi méltóságát. 

-          Az oktatás alatt a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni, vagy néma üzemmódra állítani. 

Az oktató egyéni kérésre kivételt tehet. 

-          Ha valaki késik, a bejárat mellett kell várakozzon, míg az oktató nem szólítja fel, hogy 

bemelegítés után csatlakozzon az edzéshez. 

-          Tilos a másokat megalázó, emberi és személyiségi jogokat sértő viselkedés! 

-          Az edzésen tilos ellenségesen, haragosan, bosszúállóan, vagy személyeskedő 

módon fellépni egy edzőtárssal szemben. 

-          Az oktatónak joga és kötelessége rendet és fegyelmet tartania edzés közben. 

-          A fenti szabályok súlyos és/vagy rendszeres megsértésének kezelésében az oktató 

hoz döntést. 

-          A vívóteremben kerülendő a trágár beszéd. 

  

Egyéb szabályok 

  

-          Az Ars Ensis saját pólóinak használata és viselése egyben az Egyesület képviseletét 

is jelenti. Ha valaki azt egy másik szervezet rendezvényén hordani kívánja, azt csak az 

Elnökség engedélyével teheti. 

-          Az Ars Ensis bárminemű képviselete, vagy bemutató tartása más szervezetek 

rendezvényein csak az Elnökség döntése alapján engedélyezett. 

-          A vezető oktató tudomása és engedélye nélkül nem szabad magán- vagy 

közterületen külön edzést tartani. 
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