
“СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ-СКИТИЯ МИНОР-IV ЛЕГИОН СКИТИКА” 
 

Правилник за провеждане на исторически възстановки и репетиции. 
 

I. Установяване на правила на ръководство и управление на фестивалът. 
Всеки един пълноправен участник трябва задължително да прочете внимателно 

правилника за провеждане на исторически възстановки, който е качен в нашия сайт 
тук. 

Клубове и самостоятелни участници, трябва задължително да подадат 
предварително онлайн своята заявка за участие във фестивала, репетициите и 
историческите реконструкции и само след потвърждение на организаторите поканата 
им ще бъде легитимна. 

Право да кандидатстват ще имат групи със съответните правни регистрации, 
които наброяват в момента на провеждащият се фестивал 5 (пет) или повече от 5 души-
оборудвани милитаристично за съответният исторически период възстановчици. 

  Един от петимата или повече от четиримата участници, трябва да е ръководещ 
старши-отговорник на останалите членове от съответният клуб и ще носи отговорност 
за дисциплината и реда в групата. 

 Свободни възстановчици или такива от други клубове желаещи да участват, но 
наброяват с по-малко от 5 души се присъединяват към Клуб СКИТИА МИНОР-IV и са 
задължени да спазват правилата и дисциплината както всички пълноправни членове на 
клуба. 

 Управата на Клуб СКИТИА МИНОР запазва правото си да вземе решение и да 
изисква заплащане на членски внос за една календарна година, към онези ново 
присъединяващи се. 

 Единични участници или групи дошли без предварително заявено и одобрено 
участие от организаторите и домакините, не могат да се присъединят към фестивалът, 
като участници в историческите реставрации. 

II. Подготовка за провеждане на репетициите и историческите възтановки 
1. Прочитане на правилникът за безопасност, сценарият и йерархичното 

подчинение, което трябва да се спазва от всички бъдещи участници. След което всеки 
трябва да си продиктува името на протоколиращият и да се подпише, като чрез 
подписът си всеки един потвърждава, че ще спазва правилата  на безопасност. 

2. На репетициите се раздават листи със заповедите на съответния език и всички 
участващи трябва да се запознаят подробно с тях да ги прочетат няколко пъти и да ги 
запаметят по възможност. Присъствието е задължителни и самоотлъчилите се без 
извинителни причини се отстраняват от бъдещата възстановка, понеже няма да са 
годни да изпълняват сценарият и няма да могат да участват във възстановка следвайки 
сценария за безопасен боен сблъсък. 

3. Раздаване на оборудване под наем ще се извършва само по именен списък и 
подпис, чрез който всеки получил клубно оборудване потвърждава, че за изгубено или 
умишлено увредено оборудване се задължава да го плати в троен размер от 
фактурната стойност заплатена от клубът собственик. 

4. В най-кратък срок след приключване на милитаристичните репетиции и 
възстановката, всеки един получил оборудване, трябва да се яви пред предварително 
посочената място,площадка или стая-склад, за да върне оборудването си срещу подпис 
от получилият го. 



III. Правила и Безопасност при провеждане на тренировките и същинските 
възстановки. 

1. Всички участващи във възстановките трябва да присъстват задължително при 
дискутирането и вземане на крайно решение за сценарият на тренировките, 
провеждането на маневрите и сблъсъците. 

2. Преди всяка тренировка или сблъсък, се прави проверка на остриетата на 
оръжията, като те трябва да са с дебелина около от 2мм до 1.5мм, но не по-тънки, като 
не са позволени никакви джобни ножчета със заострени режещи остриета да са в 
джобове или добавени по оборудването. 

3. Прочитане на правилникът пред всички участници в тренировките и 
възстановкие, след което всеки трябва да се подпише, че е запознат  с правилникът за 
безопасност.  

В прочетеният текст ще се акцентира публично пред всички участници, че 
всякакви желания за умишлени конфронтистки сблъсъци водещи до реакционни 
действия са недопустими и провокаторите демонстриращи незачитане на правилникът 
ще бъдат отстранени от историческата възстановка! 

4. При фехтовка, не са позволени посягания и удари с оръжие, подобни на 
намушкващи удари или други  подобни такива по хоризонталът. 

5. При фехтовка, позволените удари са меч (копие) в меч, меч (копие) в щит и щит 
в щит. 

6. При фехтовка чрез удари меч в меч, задължително да са с плоската страна на 
оръжията с цел безопасност и за по-добър и атрактивен звук! 

7. Всякакви удари и посягания, насочени към главата са забранени.Забранени са 
ударите по незащитени части на тялото като ръце, пръсти,крака,врат. 

8. Копия или стрели със остри или заострени върхове не се използват при 
възстановки на сблъсъци. 

9. Позволени са само реплики на копия с тъпи върхове и буфери на върховете, 
направени от дунапрен и плат или залепени гумени топки с големината на юмрук. 

10. Стрелите с които ще се стреля, също трябва да са без метални върхове и 
затъпени накрая и задължително с буфери на върховете, направени от дунапрен и плат 
или надеждно залепени гумени топчета с големината на човешка очна орбита. 

11. Стрели с бойни-заострени върхове са забранени да бъдат в наличност в 
колчаните или позиционирани на територията на провеждащата се въстановка. 

12. Забранява се употребата на алкохол или други опияняващи средства преди 
или по време на провеждането на тренировките и историческата възстановка! Същото 
се отнася за всеки ангажимент поет към домакините, свързан с античността, като 
пиршество с отпиване на вино може да става само след приключване на всички задачи 
поставени от ръководството на клуба и домакините. 

13. С цел безопасност и да се избегнат нежелан-карикатурен снимков материал, 
всеки участник в репетициите и възстановките още с приготовлението да стъпи на 
терена е длъжен да остави в личният си багаж, далеч от мястото където ще се въплъти 
в ролята на античен човек, следните вещи: 

. мобилен телефон. 

. часовници и украшения изглеждащи съвременно. 

. очила, като само онези които наистина са силно зависими от тях, да ги приберат 
в кесийка или джоб, за да ги ползват само в краен случай. 



. цигарите и пушенето е забранено на територията на провеждането на 
репетициите и възстановката. 

.  ками със заострени режещи остриета 

. при интерес за интервюиране на въстановчиците, те трябва да са се 
синхронизират с председателите на клубовете, понеже не всички от участниците са 
достатъчнозапознати с материята и терминологията , за да отговарят на специфични 
въпроси свързани със специфичната материя. 

IV. Комплектуване на участниците в историческите възсановки: 
милитаристични, религиозни и цивилни. 

1. Не се допуска да се участва с дрехи, нападателни и отбранителни реплики на 
оръжия направени от материали с текстура и цветове производни на изкуствените 
материали, като пластмаса, смола и синтетика. Само натуралните материали ще се 
толерират в облеклото и оборудването на историческите възстановчици, като: лен, 
вълна, памук, кожи, животински косми и пера, дърво, метал и кост. 

2. В ролята на воини влизат само участници от мъжки пол. 
 


