Informace k akci Bitva Uherský Brod 1469

Zveme vás na bitvu inspirovanou boji na Uherskohradištstku a Uherskobrodsku během válek krále Jiřího
s Matyášem Korvínem. Bitva se odehraje před městskými hradbami v prostoru parkánu a příkopu. Těšit se můžete
na dvě bitvy, ztékání polního opevnění, čistě dobový tábor a kulisu původních hradeb.
Přihlášení na akci:

Účast na akci je podmíněna registrací. Použijte prosím webový formulář zde:
http://goo.gl/forms/XxJtvr1IXz
Minimální věk pro účast je 18 let. Mladší osoby se mohou akce zúčastnit za podmínek předem
jasně dohodnutých s organizátory.
Přihlašování bude ukončeno 30.4.2016.

Lokalita akce:

Táboření:
Pro účastníky bude zajištěna pitná voda, toalety, sláma a dřevo. Stany, které nejsou dobově
vybavené, musí zůstat zavřené po celou dobu akce. Po dohodě s Kampfmeistrem je možné
rozdělávat ohně. Každý po sobě před odjezdem uklidí, slámu a nespálené dřevo odnese na
původní místo a zahladí ohniště.

Účast v bitvě:

Akce se uskuteční ve městě Uherský Brod v prostoru před městkými hradbami. Registrovaným
účastníkům bude zaslán informační email s přesnou lokalitou tábora

Minimální vybavení pro bojující je kvalitní přilba, kovové rukavice a hlavní zbraň. Střelci nemusí

Příspěvek na cestovné:

Maximální síla nátahu luku j 15Kg, kuše pak 40Kg. Dovoleno je používat pouze "eurošípy".

Prvních 120 registrovaných účastníků obdrží na místě příspěvek na dopravu 300 Kč bojující a
200 Kč nebojující (maximálně jeden nebojující na jednoho bojujícího).

Program akce:

V pátek 20.5. bude od 19:00 probíhat první nácvik. V sobotu 8:00 proběhne všeobecný nástup
a následně hlavní nácvik sobotní bitvy. Účast na hlavním nácviku je povinná. Program pro
diváky začne v 11:00 a bude pokračovat do 18:00. V průběhu celé akce bude probíhat táborový
život a po dobu trvání programu pro diváky bude tábor otevřený divákům.

Příjezd a odjezd:

Příjezd je možný od čtvrtka 19.5. odpoledne. Po příjezdu se jako první věc nahlaste Kampfamaisterovi, který vás zaregistruje, vyplatí cestovné a ukáže vám prostor pro táboření. Od soboty
8:00 nesmí být v táboře žádná auta. Opětovný vjezd do tábora je možný v neděli od 9:00.

Výstrojní podmínky:

Výzbroj, oděv a vybavení odpovídající období 1450-1490. Bude tolerována výzbroj a oděv od roku
1400 s výjimkou výrazných součástí, které se po 1450 běžně nevyskytují (psí nosy, apod.). Pokud
si nejste jistí úrovní své výstroje, pošlete nám fotografii na: organizacni@rattenschwanz.cz.

mít ochranu rukou. Výjimky z těchto pravidel musím být dohodnuty s organizátory (např. pro
posádky děl a pod.).
Munice bude kontrolována a nevhodné kusy vyřazeny.
U palných zbraní bude ověřována tormentace, bez které je nelze na akci používat (nemá-li zbraň
viditelnou tormentační značku, je tormentaci třeba doložit potvrzením o tormentaci). V sobotu
ráno proběhne povinný bezpečností nácvik pro střelce.
Bitva bude přátelská a budeme dbát na bezpečnost diváků a účastníků. Chceme především
skvěle vypadající bitvu s dobrou atmosférou a ne tvrdý nekontrolovaný boj.

Zákon a pořádek:
Na akci velí důstojníci Fahnlein Rattenschwanz 1476. Zákaz požívání alkoholu mezi páteční půlnocí a sobotou 18:00. Užívání drog je na akci nepřípustné.Narušování programu, táborového
života, zbytečná brutalita v bitvě a pod. nebudou
tolerovány a mohou vést k vyloučeni z akce.

Kontakt:
Rádi odpovíme na vaše dotazy, které nám
zašlete na: organizacni@rattenschwanz.cz

