
CELE, KIERUNEK I ROZWÓJ GRUNWALDU

2006 2007 2008
Datowanie imprezy 1350 - 1470 1350 - 1470 1350 - 1420
Sylwetka Spójna historycznie Spójna historycznie
Uzbrojenie Czyste, estetyczne, bezpiecznie i solidnie 

wykonane
Zakończyła się epoka „rynny” oraz „plecionek” z 
podkładek

Tors Wg wytycznych regulaminu,
Półpancerz + kolczuga = całość

Jw. 
Płaty - mała zmiana co do ustaleń: długie płaty 
(zakrywające krocze) mogą być bez dodatkowych 
osłon, krótkie płaty muszą być z kolczugą (jeśli są u 
góry rozbudowane i dobrze osłaniają może być 
tylko szorcą). Korpus ma być dobrze chroniony. 
Kolczuga konieczna jeśli płaty nie kryją (lub 
bardzo słabo) pleców. 

Hełm Wg przekazów historycznych minus hełmy 
garnczkowe.  Nie stosujemy przeróbek ze 
współczesnych hełmów wojskowych.

Jw.
Artyleria kapaliny

Osłona ręki Wg wytycznych regulaminu,- obie ręce 
opancerzone bez względu na posiadanie tarczy.
Dłoń z tarczą może być chroniona rękawicą 
kolczą.

Jw. ale eliminujemy rękawicę kolczą, jeżeli nie 
stanowi spójnego kompletu z całym opancerzeniem

BEZWZGLĘDNIE 1350 – 1420
„CAŁOŚĆ – SPÓJNOŚĆ – 
HISTORYCZNOŚĆ”

Osłona nogi Wg wytycznych regulaminu Pełna, spójna z całością może być bez stopy Pełna, spójna z całością może być bez 
stopy

Rękawica Wg przekazów historycznych plus rękawice 
„łyżkowe - buły”

Wg przekazów historycznych minus rękawice 
„łyżkowe - buły”

Tarcza Bez metalowych okuć. Wymaga się 
wzmocnienia rantów skórą lub tkaniną.

jw. plus tarcza profilowana

Szata na zbroję Jaka lub kurtka lub wappenrock (tylko przy 
uzbrojeniu wskazującym na bogatego 
właściciela mającego znaczny kontakt i wpływ 
kultury zachodniej)

Jw. 

BEZWZGLĘDNIE 1350 – 1420
„CAŁOŚĆ – SPÓJNOŚĆ – 
HISTORYCZNOŚĆ”

Klepsydra z połączonymi – 
wyprofilowanymi palcami (nie 
historyczna) nie jest taktowana jako łyżka-
buła. Jest dopuszczana.

Strój cywilny Minimum: 
męski-dublet, koszula, spodnie lub nogawice 
pełne, buty, nakrycie gł9owy, pasek, torebka ... 
damski- giezło, suknia spodnia, nakrycie 
głowy, buty ( nie XX sandałki typu „rzymianki)

Datowanie 1350 – 1420
Pomocą mogą być wytyczne Chorągwi 
Mazowieckiej – Sola na stronie 
www.ch.ks.siemowita.webpark.pl/frame1.htm
w dziale ZASADY

Namioty Tylko namioty wg ikonografii -„historyczne”
Organizator zastrzega sobie prawo nieznacznej zmiany wymagań, z wyprzedzeniem jednego roku. 

http://www.ch.ks.siemowita.webpark.pl/frame1.htm
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