
MAI TŐRVÍVÁS ELEMZÉSE

SZLOVENSZKY
ISTVÁN

2007



ELŐZMÉNYEK

 2003-ban bevezetett szabálymódosítások
Milyen új szabályokat vezettek be?

megváltoztatták : a vívótempó idejét
a találat adás idejét



Rövid történelmi visszatekintés

 50-es évek
 60-70-es évek
 80-90-es évek
 2000-es évek



1. száraz tőrvívás
2. könnyebb penge
3. precízebb technika
4. kevesebb távolságtartó mozgás
5. gyorsabb végrehajtás
6. olasz ,francia markolat használata

50-es évek



1. belga markolat előtérbe kerül
2. fejlődik a fizikai felkészítés
3. versenyrendszer változtatás
4. több mozgás
5. 5 találat helyett 2x5, majd, 10 találat

kieséses rendszer ,vigaszág majd 15 találat
6. vívóidőváltozása

60-as évek



1. könnyebb hajlékonyabb penge
2. dobott szúrás előtérbe kerülése
3. nagyobb távolság, több mozgás
4. második szándékú vívás
5. új akciók illetve találati felület előtérbe

kerülése (dobott szúrás hátra , penge
elkapás, penge kiemelés)

70 -es évek



1. méter megszüntetése (több hely az akciók
végrehajtására)

2. hátra szúrás elterjedése
3. csak második szándékú vívás
4. technika szűkülése (kevesebb klasszis)
5. mezőny szűkülése

80 - as évek



90 – es évek

1. tovább fejlődik a pengegyártás
2. bíráskodás tovább gyengül (nem konvenció

szerint)
3. versenyzők ezt kihasználják (penge

eldugás)
4. második szándékú vívás (résbeszúrás)



2000 - es évek

1. FIE. Változtatni kell. Miért?
a. televízió-érthetőség
b. technikai igény
c. konvenció védelme

2. Két lehetőség van :
a. bíráskodás változtatása
b. technikai szabályozás (gép)



Jelenlegi helyzet

 Milyen változást hozott a
szabálymódosítás?

1. Technikai szempontból
1.1 kéz technika
1.2 láb technika

2. Fizikai felkészítés területén
3. Taktikai területen



1.Technikai szempont

1.1 Kéz technika
 egyszerűbb akciók
 kisebb távolság
 előkészítés szerepe megnőtt
 precízebb kéz-és lábtechnika
 leggyakrabban használt akciók (penge ütés

cselszúrás, tempószúrás, kizáró szúrás, váltó,
körvédések)

 megnőtt a tempószúrás és a pengeütés szerepe
 mezőny kiegyensúlyozottabb



1.Technikai szempont (folyt.)

1.2 Láb technika
 középtávolságról vívnak
 előkészítés fontos
 befejezés (kitörés)
 távolságtartás (tovább tart az előkészítés)
 ritmus váltás



2.Fizikai felkészítés

 nagyobb állóképesség
 kivívják a 3x3 percet, (általános) a harmadik

perc végén is gyorsnak kell lenni (gyorsasági
állóképesség)

 fontos a gyorserő(mozdulat gyorsaság,
befejezés gyorsasága)

 több mozgás (megnőtt az előkészítés
szerepe)



3.Taktikai szempont

 ellenfél hibáinak kihasználása
 álcázás (saját akarat ellenfélre kényszerítése)
 felderítés (ellenfél technikája, taktikája , mit , hogyan

csinál )
 döntés (analízis , mit, hogyan akarok végrehajtani)
 közép távolság miatt csökken az esély a spontán

reagálásra, ezért a taktikai előkészítés szerepe
megnő

 közép távolság megköveteli a gyorsabb technikai
végrehajtást, így a gyorsabb döntési képességet is

 nem lehet technikai hibát elkövetni, mert az ellenfél
erre vár



Országok vívóstílusa

Olaszország
 támadó-védő
 támadások , ütés egyes-kettős cselek maximum
 közbe akciók, tempószúrás, kizáró szúrások

szekond-szikszt oldalon,
 védések, váltó és kör vagy kör és váltó
 egyszerűvédés-vissza szúrások, vagy kizáró

szúrások az ismétlőszúrás ellen (pl.szikszt hárítás
után kivár és oktáv kizáró szúrást hajt végre)
saját akcióit alkalmazza, és kihasználja az ellenfél
hibáit.



 Németország
Hasonló az olaszhoz de fizikailag jobban felkészült ,
támadó jellegű, technikailag kevesebb akciót
alkalmaz de tökéletesen;

 Oroszország
Még őrzi a hagyományokat , precíz technika , jó
fizikai felkészültség , második szándékú vívás.

Távolságtartásuk kiváló, így az ellenfél hibáit az
előkészítés során, közbe akciókkal „büntetik”.



 Franciaország
Jelenlegi versenyzők védekezőstílusúak, védésekre
és közbe akciókra támaszkodnak, közelednek a
párbajtőrvíváshoz, mivel védés helyett kizáró akciót
alkalmaznak.

 Kína
Tökéletes technikai és fizikai felkészültség,
klasszikus alapon vívnak, még taktikai hátrányuk van
versenyrutin miatt, de az elmúlt években ezt is
folyamatosan pótolják. (Peking)



Jövőkép

 A szabálymódosítok elfelejtik , hogy a
versenyzők gyorsan alkalmazkodnak a
megváltozott körülményekhez és ez néha
torzuláshoz vezet.

 Videóbíró
 Véleményem



Köszönöm a figyelmüket!


