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FECHTAVIMO SPORTO RENGINIŲ IR VARŽYBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS
NUOSTATAI

I.

Bendroji dalis

1. Lietuvos fechtavimo federacija (toliau - LFF), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės
aktais, Tarptautinės fechtavimo federacijos (FIE) ir Lietuvos fechtavimo federacijos patvirtintų
aktų nuostatomis, rengia sporto varžybas.
2. Organizatorius, rengdamas sporto renginius ir varžybas, privalo numatyti priemones varžybų
dalyviams: sportininkams, treneriams, teisėjams, kitiems komandų nariams ir žiūrovams (toliau
visi kartu vadinami „renginio dalyviais“) apsaugoti.
3. LFF varžybos ir kiti renginiai gali vykti nuo 8 iki 23 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti
renginiai – iki 22 val.).
4. Per sporto renginį ar varžybas renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su
šiais sporto renginių ir varžybų saugumo reikalavimais.
5. LFF nėra atsakinga, jei kyla grėsmė sporto renginių ir varžybų dalyviams dėl priežasčių,
nesusijusių su renginio organizavimu.
6. Jei kyla grėsmė renginio dalyvių saugai, varžybos turi būti sustabdomos, kol grėsmę keliantys
veiksniai bus pašalinti, jei to padaryti negalima, sporto renginys ir varžybos turi būti
nutraukiamos.
II.

Saugumo reikalavimai sportininkams, treneriams, komandos nariams

7. LFF rengiamose sporto renginiuose ir varžybose gali dalyvauti asmenys, susipažinę su LFF
patvirtintų aktų nuostatomis, šiais sporto renginių ir varžybų saugos ir sveikatos nuostatais,
specialiai pasiruošę būsimoms varžyboms, turintys medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti
tokio tipo varžybose.
8. Sporto renginių ir varžybų organizatoriai privalo neleisti dalyvauti varžybose asmenims, kurie
nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Fechtavimo
klubai ir sporto mokyklos yra tiesiogiai atsakingi už sportininkų sveikatos patikrinimo
kontrolę.
9. Sportininkai, treneriai ir komandų vadovai, dalyvaudami varžybose pripažįsta, kad yra
susipažinę ir sutinka su šių nuostatų 7, 8 skyrių keliamais reikalavimais, nevartoja jokių
draudžiamų medikamentų ir nenaudoja kitų LFF ir Antidopingo organizacijos uždraustų
medžiagų.
10. Visų varžybų metu sporto bazėje, varžybų ir renginių vykdymo vietoje privalo budėti
aptarnaujantis medicinos personalas, kuris galėtų suteikti pirmąją pagalbą.
III.

Saugumo reikalavimai teisėjams

11. Paskirti teisėjai turi atitikti LFF keliamus reikalavimus.
12. Prieš kiekvienas varžybas ar renginį teisėjai turi būti instruktuojami, supažindinami su
fechtavimo taisyklių pasikeitimais, saugos ir sveikatos nuostatais.
13. Teisėjas turi teisėjauti pagal FIE ir LFF nustatytas taisykles, pirmumą skirdamas varžybų
dalyvių sveikatai ir saugumui.
14. Teisėjas turi nuolat stebėti vykstančias varžybas.
15. Jei teisėjas pastebi, kad gali įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, jis turi nutraukti
varžybas ir iškviesti medicinos personalą, esant reikalui suteikti pirmąją pagalbą
nukentėjusiajam.

IV.

Saugumo reikalavimai žiūrovams

16. Varžybų žiūrovams yra paskirtos stebėjimo vietos.
17. Organizatoriai turi užtikrinti žmonių ir varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą.
18. LFF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:
18.1. įeiti į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą apsvaigusius nuo alkoholio, narkotikų ar
psichotropinių medžiagų, įsinešti alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami
kaip ginklai;
18.2. į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą įeiti su gyvūnais;
18.3. mėtyti į varžybų vykdymo teritoriją įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo
varžybų dalyviams;
18.4. mėtyti į varžybų vykdymo teritoriją įvairius daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti
rungtynių dalyviams;
18.5. naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą fechtuotojų, trenerių,
komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;
18.6. varžybų ar kitų renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar renginio vietoje
deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;
18.7. iškabinti varžybų ar kitų renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai
provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.
V.

Organizatorių teisės ir pareigos

19. Į varžybų renginio vietą draudžiama įleisti asmenis apsvaigusius nuo alkoholio, narkotikų ar
psichotropinių medžiagų ir asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali
būti naudojami kaip ginklai.
20. Organizatoriai turi neleisti mėtyti į varžybų vykdymo teritoriją įvairių daiktų, kurie negali
sužaloti, tačiau trukdo rungtynių dalyviams.
21. Organizatoriai turi neleisti mėtyti į varžybų vykdymo teritoriją įvairių kietų daiktų, kurie gali
fiziškai sužaloti ir trukdyti varžybų dalyviams.
22. Organizatoriai turi neleisti naudoti agresyvių veiksmų, grasinimų, įžeidinėjimų, smurto
fechtuotojų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų
asmenų atžvilgiu.
23. Organizatoriai turi drausti varžybų, renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar
renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;
24. Organizatoriai turi neleisti iškabinti varžybų ar rungtynių, renginių vietoje įžeidžiančias,
rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus,
simbolius, tekstus ir pan.
25. Organizatoriai privalo palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, sporto
bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti
sužaloti žmonės, ir psichotropinės medžiagos bei alkoholis.
26. Organizatoriai turi teisę pašalinti bet kokį asmenį iš sporto renginio ir varžybų vietos, kuris
kelia grėsmę renginio dalyvių saugumui.
27. Varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti
vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama stipriaisiais alkoholiniais gėrimais ir
alumi bei jie nebūtų vartojami.
28. Jeigu fechtavimo sporto mėgėjai nesilaiko nustatytų varžybų ar renginio saugumo reikalavimų
ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą
neatsako.
VI.

Renginių vieta

29. LFF varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse, specialiose, tam skirtose vietose
(konferencijų salės, salės ir kt.) ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su
bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais.

30. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų
reikalavimų, draudžiama naudoti treniruotėms, varžyboms ir kitiems renginiams.
31. Už žalą, padarytą varžybų dalyviams ar žiūrovams varžybų metu dėl sporto įrangos ar statinių,
neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo,
įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas.
VII.

Reikalavimai dalyvių aprangai bei ginklams

32. Fechtuotojas varžybose dalyvauja su savo fechtavimo apranga (fechtavimo kelnės, fechtavimo
švarkas, antšonis, apsaugos, kaukė ir pirštinė) ir savo ginklais, už kuriuos atsako pats ir kovoja
prisiimdamas visišką atsakomybę už kovos riziką.
33. Ginklai:
33.1. Fechtavimo varžybos gali būti vykdomos trimis ginklais: rapyra, kardu ir špaga.
33.2. Varžybose leidžiama dalyvauti tik su tais ginklais, kurie yra tvarkingi, veikiantys ir
nekelia pavojaus pačiam sportininkui ir/ar jo varžovui.
33.3. Draudžiami bet kokie ginklo pakeitimai, susiję su ginklo lankstumo pakitimu.
33.4. Draudžiama užaštrinti ginklo antgalio šonus.
34. Apranga:
34.1. Visose LFF rengiamose varžybose ar renginiuose galima naudoti tik tokią fechtavimo
aprangą, kuri pagaminta iš vientisos medžiagos ir atlaiko nemažiau kaip 350 Niutonų
spaudimą.
34.2. Po fechtavimo švarku privaloma dėvėti papildomą apsaugą antšonį, kad būtų apsaugotos
fechtuotojo gyvybiškai svarbios viršutinio kūno dalys. Antšonio medžiaga turi atlaikyti
nemažiau kaip 350 Niutonų spaudimą.
34.3. Moterims privaloma dėvėti krūtinės ar krūtinės ląstos apsauga (padaryta iš metalo ar
kitos tvirtos medžiagos).
34.4. Visų ginklų varžybose visais atvejais fechtuotojo pirštinė turi uždengti maždaug pusę
ginkluotos rankos dilbio.
34.5. Visose LFF rengiamose varžybose ar renginiuose kaukės medžiaga, dengianti kaklą, turi
būti pagaminta iš medžiagos, kuri atlaiko nemažiau kaip 350 Niutonų spaudimą.
34.6. Fechtavimo apranga turi maksimaliai apsaugoti sportininką, leisti sportininkui laisvai
judėti, kad jis galėtų fechtuotis.
34.7. Fechtavimo apranga turi būti tvarkinga, be kilpų ar skylių, už kurių varžovo ginklo
antgalis galėtų užkliūti ir taip sužeisti patį sportininką.
34.8. Fechtavimo švarkas ir turi būti visiškai užsegtas.
34.9. Fechtavimo švarkas turi pilnai uždengti kūno paviršių, o jos apatinė dalis turi uždengti ne
mažiau nei 10 cm fechtavimo kelnių ploto, kai fechtuotojas yra pozicijoje „kovon“.
34.10. Fechtavimo kelnės turi būti užsegtos ir dengti kojas žemiau kelių.
34.11. Sportininkas privalo dėvėti specialias kojines, dengiančias kojas aukščiau kelių.
VIII. Tvarkos užtikrinimas kovos takelyje ir šalia jo
35. Šalia takelio, ant kurio vyksta kova, negali būti nei vieno asmens, išskyrus teisėjus ir jų
asistentus.
36. Nesibaigus kovai sportininkas negali palikti takelio be teisėjo leidimo.
37. Fechtuotojai privalo laikytis visų atsargumo priemonių, kad išvengtų traumų ar nelaimingų
atsitikimų.
38. Žiūrovai varžybų metu gali būti tik jiems skirtose vietose ir jokiu būdu negali kovos metu
prieiti prie takelio.
39. Už tvarką varžybų vykdymo zonoje atsakingi varžybų organizatoriai.

