
Szakszavak gyűjteménye

küzdősport
vívás
aciklikus, aszimmetrikus, műmozgás
szálfegyver
penge (erőse, közepe, gyengéje)
él, fok él, hegy, lap
kard, szúró, vágó fegyver
tőr, párbajtőr, szúró fegyver
fegyvernem ( férfi tőr, női tőr, férfi kard, női kard, férfi párbajtőr, női párbajtőr )
találat, tus
érvényes találati felület
érvénytelen találati felület
találati rések ( fej, külsőarc, belsőarc, oldal, mell, has, kar )
találatjelzőgép
színes lámpák ( piros, zöld, fehér )
küzdőtér, pást ( hossza 14 m. szélessége 1.5-2m. )
versenybíró, jury elnök, oldalbíró
büntetőlapok ( sárga, piros, fekete )
állás, kész, rajt
üdvözlés, tisztelgés
mérkőzés, csörte, asszó, meccs

felszerelés
fejvéd, sisak, maszk
vívó kabát, plasztron
hónaljvédő
mellvédő
kesztyű
vívónadrág
zokni

vívócipő
testvezeték
fejvezeték
lamé,elektromos mellény
mester kabát, mester plasztron
kard hossza 105 cm., penge hossza 88 cm markolat hossza 17 cm

lábtechnika, lábmunka, lábgyakorlat
vívó vonal
alapállás, vívóállás, pihenőállás
egyszerűlábgyakorlat
lépés előre, lépés hátra
ugrás előre, ugrás hátra
kitörés



kitörésből felállás vívóállásba
fless, lerohanás
összetett lábgyakorlat
kettős lépés előre, kettős lépés hátra
ugrás lépés előre, ugrás lépés hátra
lépés előre kitörés, ugrás előre kitörés
lépés előre fless( lerohanás )
dobbantás
csúsztatás
megtorpanás

kéztechnika
a fegyver fogása
markolat, kosár, gomb
penge vonal ( alsó vonal, felsővonal )
állások
meghívások
átmenetek
támadás
egyenes vágások ( fejvágás, külsőarcvágás, belsőarcvágás, oldalvágás, mellvágás, hasvágás,
karvágás)
élfordítás nyújtás vágás
egyenes szúrás
hegy sűlyesztés karnyújtás
pengetámadás ( kötés vágás /szúrás/, ütés vágás/szúrás/, kötöttszúrás )
cseltámadások
egyes cseltámadások ( fejcsel oldalvágás, oldalcsel fejvágás, mellcsel külsőarcvágás, hascsel
fejvágás, szúrócsel karvágás, fejcsel szúrás )
kettős cseltámadások
csel riposztok
vívó távolságok ( kis, közép, nagy, zárt, távolságon kívül )
távolság tartás
védekezés
hárítás, védés, parád ( egyszerű, félkör, kör, váltó, engedő, ellenálló )
prím, szekond, terc, kvart, kvint
hárítás-vágás, parád-riposzt, visszavágás
vágás-hárítás-vágás, kontrariposzt, ellenvisszavágás
közbetámadás
elővágás, feltartó szúrás

oktatás
csoportos oktatás
egysoros vonal, kétsoros vonal, sakktáblaszerűen, szórt alakzat
páros gyakorlatok, falazás, támadás védelmi gyakorlatok
egyéni iskola, iskola vívás, iskolázás
oktató, edző, mester
tanítvány, vívó, versenyző
tempó ( pszichikai tempó, fizikai tempó)



saját tempó, ellenfél tempója
kézről vett tempó, lábról vet tempó, kézről és lábról vett tempó
ritmus váltás
célgimnasztikai gyakorlat
rávezetőgyakorlat
hibajavítás ( manuális, verbális, pengével, komplex )
pozitív hibajavítás
feltétel teremtés ( penge adás távolság adás,tempó adás,felület adás )

További szakszavak:

 Trec, kvart, kvint, szekond, prim
 Hárítási rendszerek
 Riposzt, kontra-riposzt
 Második szándékú védés -, támadás
 Finta in tempo
 Kontratempo
 Opozicio
 In kvartata, in brocata
 apuntata


