
Pravidla pro Buhurt - výtah toho nejdůležitějšího 

 

1.2.1 Rozhodnutí hlavního maršála je konečné. 

1.5 hlavní kritérium pro vítězství je odstranění soupeře, či celého soupeřova týmu 

1.5.1 v buhurtu je fighter odstraněn z boje když: se dotkne třetím bodem (koleno, ruka, tělo, štít, 

etc.) Platí to i když spadne se soupeřem. Základní dva opěrné body jsou chodidla. 

1.5.2 když jeho nohy opustí předepsané území (kolbiště či jeho vyhrazenou část, pozn. překl.) nebo je 

z něj vytlačen. 

1.5.3 když je ztracena či poškozena část vybavení chránící hlavu, klouby, ruce (nikoli paže), krk či 

rozkrok, nebo pokud tato část zbroje má krýt velké území. 

1.5.4 když se dotkne ležícího trupem či hýžděmi (rukou se opřít o ležícího může) 

1.5.5 když pokračuje v útoku beze zbraně (štít se zde za zbraň nepovažuje) 

Při ztrátě zbraně má fighter právo:  

- použít záložní, kterou má u sebe 

- přestat bojovat a pokleknout 

- dojít si do vyhrazeného území pro záložní zbraň od REZERVNÍHO fightera!!! (může se během toho 

krýt, nesmí útočit) 

- vzít si záložní zbraň od spoluhráče, pokud není tento již vyřazen z boje 

Je zakázáno brát si záložní zbraň od jiných osob či zvedat zbraň ze země. 

Bojovníci obouručními zbraněmi je musí pevně držet vždy alespoň jednou rukou. 

1.6 Zájemce o HMB musí: 

1.6.1 splňovat minimální věk dle zákonů státu 

1.6.2 Podepsat reverz, že dobrovolně jde do plně kontaktního sportu a přijímá všechna rizika a 

souhlasí s dodržováním všech pravidel 

1.6.3 musí mít lékařské vysvědčení, že je způsobilý k tomuto sportu 

1.6.4 musí být akreditován organizátory akce 

1.6.5 musí mít schválenou zbroj Komisí pro autenticitu 

2 Vybavení 

3 povolené techniky 



Techniky autorizované HMBIA jsou: 

3.1 jakékoli údery zbraní, tlačení či strkání rukama nohama, štítem, hlavou či ramenem na povolené 

zásahové zóny protivníka. 

Povolené zóny NEJSOU chodidla a nárty, zadní strana kolen, ZADNÍ STRANA KRKU, týl a nekrytý 

obličej. 

Jakékoli akce nohou mířené na koleno (odkudkoli) jsou zakázány. 

Fighter může útočit rukou, pokud druhou drží svou zbraň (pro obouručkaře) 

3.2 údery na protivníka, dokud nepadne 

3.3 držení neútočné části zbraně protivníka či jeho štít volnou rukou 

3.4 útoky na protivníka, který ztratil zbraň 

3.5 zápasení: přehozy, snožky etc 

 

4 zakázané techniky 

zakázané techniky vedou k sankcím a diskvalifikaci, ať už byly záměrné či nechtěné. 

Všichni bojovníci musí přistoupit na to, že tyto techniky jsou zakázané: 

4.1 zakázány jsou jakékoli akce, které nejsou vyjmenovány v části 3. Pouze akce a techniky této části 

pravidel jsou povoleny.  

4.2 bodání zbraní 

4.3 všechny útoky čímkoli (zbraně, štíty, jakákoli část těla) na zakázané zóny (viz výše) 

4.4 páky proti přirozenosti kloubů a bolestivé úchopy 

4.5 tlak či držení hran helmy (způsobuje to kroucení krku) 

4.6 záměrné pokusy o odstranění ochranných prvků protivníka (krom štítu - tam je asi myšleno, ne že 

bychom mu ho tahali z ruky, ale prostě mu tu ruku i se štítem dáme pryč, aby nám to nepřekáželo ;) 

pozn. překl.) 

4.7 údery jílcem nebo pěstí do obličeje protivníka, pokud je vzdálenost mezi pěstí a jílcem více než 3 

cm (nyní již upravují nová pravidla o délce jílce). 

4.8 úchopy, držení na zemi. škrcení/dušení rukou či zbraní kolem krku. 

4.9 útoky na ležící či klečící 

4.10 záměrné zranění protivníka, po tom, co ztratil část zbroje 

4.11 jakékoli zbrklé a nekontrolované akce dle soudu maršálů 



4.12 útoky na protivníka, který ukazuje zdviženou ruku dlaní k vám. 

Zdvižením ruky tímto způsobem a/nebo pokleknutím se bojovník dobrovolně vzdává a je považován 

za vyřazeného z boje. 

Povely „break“ a „fight“ jsou použity pouze pro bojovníky v klinči. Po povelu „fight“ může bojovník 

pokračovat v boji se svým nebo nějakým jiným soupeřem. 

4.13 neaktivní klinč trvající déle než 10 s. V tomto případě může maršál rozdělit bojovníky povelem 

„break“ a mezi helmy jim vloží svou hůl s praporkem. Soupeři musí odstoupit 2 kroky od sebe. 

Maršálův povel „fight“ je pak signálem pro ně i ostatní bojovníky, že boj pokračuje. 

4.14 při útoku je zakázáno držení zbraně ve vzdálenosti 30 cm (palcáty, sekery), pokud je kovová část 

méně než 30cm od ukazováku. 

4.15 údery na obličej s odkrytou tváří, pokud se stane, že jeden z oponentů ztratí přilbu. 

4.16 bojovníci, kteří byli vyřazení z boje, ale jsou v kolbišti, mají přísně zakázáno vstávat před 

povelem „stop the battle“. Vyřazení bojovníci mají zaujmout nějakou příjemnou pozici, ve které 

setrvají do konce boje, tak aby pokud možno nenarušovali bitvu. Svou pohodlnou pozicí též bojovník 

ukazuje, že není zraněn. 

 

5 Řízení bojů a a prohřešky 

řízení bojů a řešení prohřešků provádí maršálové dle dané situace 

5.1 výtka/pokárání je uděleno, když dojde k méně vážnému porušení pravidel, a má za účel to, aby si 

bojovník uvědomil, co udělal, a neopakoval to 

5.2 varování/žlutá karta je udělena za porušení pravidel, a bude zaneseno do záznamů a ratingu 

bojovníka. Může být uděleno vrchním maršálem či dokonce mustruňk mistrem. 

5.3 diskvalifikace/červená karta je sankce udělená za vážné či opakované porušení pravidel. Je 

zanesena do záznamů. Uděluje ji pouze vrchní maršál. Diskvalifikovaný bojovník je nahrazen 

náhradníkem do konce soutěže/turnaje. 


