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История
-Фехтовката е вид борба между двама или повече 
души използвайки различни по вид оръжия, както и 
ръкопашен бой.

-Първоначално фехтовката е била приложима 
бойна система.

-Употребявани са различни оръжия – едноръчен меч 
и юмручен щит (бъклър), дълъг меч, копие и други. -
През XVIII и XIX век фехтовката се обособява като 
вид спорт.

-Най-активно е практикувана и бързо се развива във 
Франция, Италия, Австро-Унгария и Германия.

През 1896 година е включена в програмата на 
Първите олимпийски игри.



Екипировка и 

оръжия.

Видовете оръжия, с които се практикува спортна фехтовка:

• сабя – поражаема повърхност е трупът от кръста нагоре, 

ръцете, шията, главата;

• рапира – поражаема повърхност е само трупът;

• шпага – поражаема повърхност е цялото тяло на 

фехтовача.

• Всеки екип се състои от: маска, (предпазва главата от 

нараняване) костюм в две части (изработен от кевлар 

или друг материал), пластмасови протектори, ръкавица 

и ламе, което представлява жилетка с вплетени метални 

нишки. То служи за регистриране на точките (тушове).



Туш
• Туш се дава за състезателят който е започнал 

атаката, а ако двамата са тръгнали 
едновременно, то туш не се дава. Рапирата е 
мушкащо оръжие (туш може да се нанесе 
само с върха) като поражаемата повърхност е 
само торсът (без ръцете, краката и главата). 
Тушовете се присъждат както при сабята – в 
зависимост от това кой е тръгнал в атака. 
Шпагата е мушкащо оръжие. При нея 
поражаемата повърхност е цялата част на 
фектовача-крака, ръце, торс, глава. Туш се 
присъжда за този състезател, който пръв мушне 
другия. Ако и двамата се мушнат, то се дава туш 
за двамата.



Правила
• В първия кръг състезателите се разделят на по 5, 6 или 7 души и 

играят всеки срещу всеки до 5 туша. Времетраенето на боя е 
максумум 3 пъти по 3 минути с 2 паузи за почивка от 1 минута 
между тях. Ако за този период от време резултатът между 
двамата играчи е равен и още няма победител – се избира 
играч с „приоритет“ и се дава допълнителна само 1 минута. В 
нея се играе до отбеляването на 1 единствена точка. Който я 
нанесе първи, печели боя. Ако никой не успее да нанесе точка –
печели играчът с „приоритет“.

• Във втория кръг следват директни елиминации между играчите 
преминали през първи кръг. Схемата, по която се състезават е 
играч с най-много точки, срещу играч с най-малко точки. 
Следват втори срещу предпоследен в класирането и така 
нататък. Играят до 15 туша (точки) по същата времева схема, 
както от първи кръг.

• С директни елиминации се стига до финалите и определянето 
на победител.

• Има и няколко вида картони. Жълтият картон е за 
предупреждение, червеният картон дава точка в полза на 
противника, черният картон гони фехтовача от състезанието.



Състезания
Състезанията във 
фехтовката могат 
да бъдат както 
индивидуални, така 
и отборни. Отборът 
се състои от 
четирима души, 
като един от тях е 
резерва и може да 
излезе на мястото 
на друг по 
определен ред. 
Играе се до 45 
туша на принципа 
„всеки срещу 
всеки“, тоест 
изиграват се 9 боя.



Васил 

Етрополски

• Васил Михайлов Етрополски

• е български фехтовач. Има брат-
близнак Христо, който също е фехтовач, 
както и по-голям брат Вили.

• Занимава се с фехтовка в Националната 
школа по фехтовка от 1972 г. с треньор 
Никола Свечников. Преминава в школата 
на „Славия“, треньор му става Христо 
Христов (1987).

• Става световен шампион по сабя на 
първенството във Виена през 1983 година. 
През същата година е избран за спортист 
на годината на България. Печели сребърни 
медали на световните първенства по сабя 
през 1985 и 1987 г.

• Участва в олимпийските игри в Москва 
през 1980 г. (където се класира 4-ти 
индивидуално и 8-и отборно), както и 
в олимпиадата в Сеул през 1988 г. (13-и 
индивидуално и 8-и отборно).

• Работи като треньор в чужбина- в клуб „Ню 
Йорк Атлетик“. Заедно с други български 
фехтовачи създава Фехтовална академия 
„Васил Етрополски“ през 2009 г.


