Ustalenia z dowódcami ze spotkań przed grunwaldzkich
1. Sobota po bitwie spotkanie jw. w celu podsumowania bitwy i wyjaśnienia ewentualnych
nieporozumień.
2. Oznaczenie wypadku – rannego:
• Otwarta dłoń wysunięta do przodu – w tej strefie nie walczymy, wyprowadzanie
poszkodowanego, lekko ranny.
• Pomarańczowy proporzec – sygnałówka,- wezwanie noszowego lub wskazywanie
miejsca poważniejszego wypadku. Sygnałówkę taką będzie posiadał, każdy adiutant
lub chorąży w każdej chorągwi.
• Wezwanie karetki do bardzo poważnego wypadku,- przez krótkofalówkę.
• Zaatakowanie powyższych zdarzeń, karane będzie natychmiastowym wykluczeniem
z bitwy, a w uzasadnionych wypadkach dalej idącymi konsekwencjami
• Dowódca chorągwi ma obowiązek udzielenia wsparcia wydarzeniu.
3. Identyfikatory.
• Bezwzględnie każdy uczestnik bitwy musi posiadać numerowany identyfikator:
walczący, chorąży, adiutant, goniec, łucznicy, kanonierzy, justycjariusze, markietanki,
strzelcy, konni, grupa inscenizacyjna chłopów osoba nie posiadająca identyfikatora,
zostanie usunięta z pola bitwy.
4. Dowódcy zobowiązują się wytypować odpowiedzialnych justycjariuszy „bojowych”
Jusytcariusze „bojowi” proszeni są o zgłaszanie się do Jakuba Kadłubowskiego e-mail:
jakubkadlubowski@gmail.com

5. Justycja
• W skład służb Miecznika wchodzą Miecznik oraz justycjariusze pomocniczy
i „bojowi”.
• Justycjariusz „bojowy” – idący z oddziałem. Typowani są przez dowódców chorągwi
dla oddziału, z którym będą wchodzić w starcia. W razie braku przedstawicieli
chorągwi, justycjariuszy typuje ze swoich służb Miecznik.
• Justycjariusz „pomocniczy” – pozostali w obrębie pola
• W obozach o porządek dbają dowódcy, w razie problemu,- intruza, na polecenie
dowódcy doprowadza się do organizatorów. W innych wypadkach organizator
porozumiewa się z dowódcą.
• Poza terenem obozu chorągwi, porządku pilnują służby mundurowe (ochroniarze,
Policja oraz ochrona wyznaczona przez organizatorów).
• Justycjariusze na czas „Dni Grunwaldu” mają obowiązek noszenia identyfikatorów.
• Do przegląd podstawowego uczestnicy inscenizacji podchodzą w pełnym uzbrojeniu
z bronią. Przegląd chorągwi „A” przeprowadza dowódca chorągwi „B”, (chorągiew,
z którą będzie wchodzić w starcia) i wice verso, w obecności Miecznika bądź jego
przedstawicieli (zapisują nieprawidłowości do usunięcia do czasu inscenizacji).
• W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator.
• Dowódcy sprawdzający oddziały umawiają się na kontrolę, która musi być
przeprowadzona do próby generalnej w piątek.
• Drugi i ostateczny przegląd jest prowadzony przy bramkach prowadzących na pole i
jest przeprowadzany przez dowódców chorągwi w obecności miecznika lub jego
przedstawicili. Osoba dopuszczona przechodzi przez ,,bramkę" na pole bitwy za
swoim dowódcą, sierżantem, chorążym. W przypadku wątpliwości dotyczących
braków w uzbrojeniu/opancerzeniu są zatrzymywani do wyjaśnienia z
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przedstawicielem organizatora. Osoby takie mają obowiązek spokojnie czekać na
wyjaśnienie sprawy.
• Na polu bitwy justycjariusz ma prawo:
v Nakazuje uzupełnić brakujące uzbrojenie ochronne (w razie jego chwilowego
odpięcia się). W razie braku odprowadza do przechowalni „żłobka” na pozostały
czas bitwy.
v Za nieprzepisowe ataki odprowadza do przechowalni „żłobka” na pozostały czas
bitwy
v Za przemyconą nieregulaminową broń odprowadza do „żłobka” na pozostały
czas bitwy
v Za nieposiadanie identyfikatora odprowadza do „żłobka” na pozostały czas bitwy
• W trakcie bitwy dowódca ma obowiązek pomóc justycjariuszom zwracającym się
o pomoc.
• Dowódcy chorągwi w sprawie porządku maja obowiązek współpracować
z organizatorami.
6. W piątek odbędzie się próba generalna z pełnym składem osobowym chorągwi
biorących udział w inscenizacji (bez uzbrojenia). - WSZYSCY biorą udział! Żadnych
warsztatów, turniejów, przeglądów miecznika w tym samym czasie. W próbie powinny
wziąć też udział markietanki. W czwartek próby w składzie ograniczonym (dowódca,
sierżanci + 10 do 15 osób)
7. Na polu bitwy przed bitwą mogą znajdować się tylko kanonierzy, pirotechnicy, chłopi z
grupy inscenizacyjnej osoby funkcyjne (wszyscy posiadający identyfikatory) oraz
justycjariusze.
8. Zbiórka przed bitwą o godzinie 13.00, przed obozem głównym, 13.15 wymarsz na pole
bitwy w dwóch kolumnach.
9. Za zorganizowanie wymarszu odpowiedzialni są:
• Kolumna polska – Jacek Szymański (lub wskazana wcześniej i przedstawiona ogółowi
przez niego osoba).
• Kolumna krzyżacka – Jarosław Struczyński (lub wskazana wcześniej i przedstawiona
ogółowi przez niego osoba).
• Osoby spóźnione, bez dowódcy chorągwi nie będą wpuszczone na pole bitwy
(o wpuszczeniu takiej osoby decyduje miecznik i dowódca chorągwi)
10. Organizator wyznacza sektor tylko dla odtwórców historycznych posiadających
identyfikatory cywilne – pas „ziemi niczyjej”. UWAGA ponieważ jest to też droga
ewakuacyjna, umożliwiająca dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji, w razie
zaistniałej sytuacji należy ją natychmiast udrożnić.
11. Na polu bitwy nakazane jest posłuszeństwo wobec wszystkich Dowódców Chorągwi.
12. Dopuszczalną ilość markietanek („pojka” lub „pojek”) ustalono na 1:6 walczących,
kanonierów, czy też łuczników. Markietanki na pole bitwy wchodzą razem ze swoimi
chorągwiami, każda z nich posiada identyfikator oraz zieloną (żywa; najlepiej zieleń
wiosenną) wstążkę na ramieniu. Wstążki prosimy sporządzić we własnym zakresie.
Zadaniem markietanki jest podawanie wody, a nie robienie zdjęć.
13. Na czas bitwy dowódcy ustalają warty na terenie swoich obozów.
Dowódcy maja zwrócić większą uwagę na widok obozu z zewnątrz, suszące się na namiotach
ręczniki, porozkładane śpiwory, karimaty, leżaki, plastikowe krzesełka i inny sprzęt
turystyczny. Nie pozostawiać na widoku rzeczy współczesnych, nie związanych z epoką,
dbać o spójność historyczną obozowiska.
14. Zadbać o wygląd odtwórców (ukryć) współczesne tatuaże, dredy, nadmiar kolczyków,
agresywny makijaż, neonowe farbowanie włosów, irokezy itp. (Grunwald to nie
„Przystanek Woodstock”).
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15. Liczebność całego obozu grunwaldzkiego- ustalenie proporcji 1 do 2 (jednej osobie
biorącą udział w inscenizacji może towarzyszyć obozie 2 uczestników). Chorągwie mogą
we własnym zakresie jeszcze ograniczyć liczbę osób. Wyjątek obóz Artystów i Kuglarzy.
16. Nieletni- pkt 30 i 31 regulaminu
17. Obcokrajowców obowiązują TE SAME ZASADY co grupy Polskie. Przeglądu
obcokrajowców dokonują organizatorzy, miecznik lub jego przedstawiciel oraz dowódcy
chorągwi potykających się na polu inscenizacji.
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