Regulamin
Grupy Rekonstrukcji Historycznej
Chorągiew Ziemi Gdańskiej
1. Aby należeć do Grupy Rekonstrukcji Historycznej Chorągiew Ziemi Gdańskiej, zwanej dalej
Grupą, trzeba mieć ukończone 18 lat.
2. W Grupie wyróżnia się następujące stopnie członkostwa:
 Członek,
 Nowicjusz,
 Postulant.
3. Dopuszczamy możliwość uczestnictwa w trzech treningach bez podpisywania deklaracji
członkowskiej, po uprzednim złożeniu oświadczenia potwierdzającego, że obecny stan
zdrowia pozwala na udział w treningach organizowanych przez Grupę oraz że uczestnictwo
jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1
regulaminu Grupy Rekonstrukcji Historycznej Chorągiew Ziemi Gdańskiej.
4. Każda nowo zapisana osoba, która złożyła podpis pod deklaracją woli przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu i chęci aktywnego uczestnictwa w działalności Grupy,
zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego w kwocie 30zł, które jest jednocześnie składką z
tytułu pierwszego miesiąca przynależności do Grupy. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. Każda osoba należąca do Grupy musi wybrać jedną główną ścieżkę rozwoju tj. stan który
będzie odtwarzać. Klasy społeczne dzielimy na: chłopstwo, mieszczaństwo, duchowieństwo i
rycerstwo. Stan musi zostać wskazany w deklaracji członkowskiej. Deklaracja dotyczy ubioru
cywilnego. Dopuszczamy odtwórstwo kilku klas społecznych, z zastrzeżeniem spójnego
doboru elementów ubioru.
6. Każdy Nowicjusz i Członek należący do Grupy Rekonstrukcji Historycznej Chorągiew Ziemi
Gdańskiej ma możliwość wzbogacenia dóbr materialnych o wyposażenie bojowe, które
dzielimy na rynsztunek piechoty lekkiej, w tym także łuczników i puszkarzy, piechoty ciężkiej i
jazdy. Podstawowy dobór elementów uzbrojenia określa Poradnik doboru i kompozycji
uzbrojenia w okresie 1390r. - 1420r.
7. Każda osoba należąca do Grupy zobowiązana jest do terminowego wpłacania składek w
kwocie 20 zł miesięcznie. Wszelkie zaległości należy wpłacić nie później, niż do rozpoczęcia
wiecu.

8. Każdej osobie należącej do Grupy zaleca się stosowanie do zasad Reguły Rycerskiej
Kapituły Rycerstwa Polskiego, stanowiącej załącznik nr 2 regulaminu Grupy Rekonstrukcji
Historycznej Chorągiew Ziemi Gdańskiej.
9. Każdą osobę należącą do Grupy obowiązuje Poradnik doboru i kompozycji ubioru w
okresie 1390r. - 1420r., stanowiący załącznik nr 3 regulaminu Grupy Rekonstrukcji
Historycznej Chorągiew Ziemi Gdańskiej.
10. Każdą osobę należącą do Grupy obowiązuje Poradnik doboru i kompozycji uzbrojenia w
okresie 1390r. - 1420r., stanowiący załącznik nr 4 regulaminu Grupy Rekonstrukcji
Historycznych Chorągiew Ziemi Gdańskiej.
11. Awanse i degradacje zgłaszane są na wiecu. Decyzję o awansie lub degradacji podejmuje
Hetman na wniosek Mentora.
12. Każda osoba należąca do Grupy ma obowiązek uczestnictwa w wiecach, potwierdzając
swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności. Nieobecność na trzech
kolejnych wiecach skutkuje degradacją na niższy stopień członkostwa. Nieobecność na
czwartym wiecu z rzędu skutkuje wykluczeniem z Grupy. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach powyższa zasada nie obowiązuje, pod warunkiem poinformowania Hetmana o
powodzie nieobecności przed wiecem.

13. W Grupie Rekonstrukcji Historycznych Chorągiew Ziemi Gdańskiej można sprawować
funkcje:


Zbrojmistrza,



Szambelana,



Fechmistrza,



Fechmistrza Melee,



Mistrza strzelców,



Mistrza puszkarzy,



Ochmistrza.

O tym, czy osoba spełnia wymagania na daną funkcję, decyduje Hetman i tylko on może z tej
funkcji odwołać, także na jej wniosek.

14. Do zadań Zbrojmistrza należy:


nadzór nad uzbrojeniem ofensywnym oraz defensywnym wszystkich walczących
członków Grupy, zarówno pod względem spójności historycznej, jak i wykonania,



ocena, czy posiadane uzbrojenie spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa,

Uprawienia Zbrojmistrza:


możliwość niedopuszczenia osoby walczącej do udziału w turniejach i inscenizacjach,
jeżeli uzbrojenie nie spełnia podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i
spójności historycznej w odtwarzanym okresie tj. 1390r – 1420r.,

15. Do zadań Szambelana należy:


nadzór nad ubiorem wszystkich członków Grupy, zarówno pod względem spójności
historycznej, jak i wykonania,

Uprawienia Szambelana:


ocena i zatwierdzenie ubioru przed awansem,



możliwość niedopuszczenia osoby do udziału w imprezie rekonstrukcyjnej, jeżeli jej
ubiór nie spełnia podstawowych wymagań określonych przez Poradnik doboru i
kompozycji ubioru w okresie 1390r. – 1420r.,

16. Do zadań Fechmistrza należy:


zapoznanie nowych członków Grupy z teorią fechtunku,



prowadzenie treningów ogólnorozwojowych oraz dotyczących technik posługiwania
się replikami broni siecznej, obuchowej oraz drzewcowej,



pomoc w organizacji turniejów pojedynkowych ( 1 vs 1).

17. Do zadań Fechmistrza melee należy:


omawianie taktyk wykorzystywanych w walkach grupowych,



prowadzenie treningów ogólnorozwojowych oraz dotyczących taktyk melee,



pomoc w organizacji melee ( 5 vs 5, 10 vs 10, 16 vs 16, 21 vs 21).

18. Do zadań Mistrza strzelców należy:


omawianie technik posługiwania się replikami broni miotających z wyłączeniem
czarnoprochowych,



prowadzenie treningów z użyciem replik broni miotających z wyłączeniem
czarnoprochowych,



pomoc w organizacji turniejów łuczniczych.

18. Do zadań Mistrza puszkarzy należy:


omawianie technik posługiwania się replikami broni czarnoprochowych,



prowadzenie treningów z użyciem replik broni czarnoprochowych,



pomoc w organizacji turniejów artyleryjskich.

19. Do zadań Ochmistrza należy:


organizacja wspólnych posiłków i biesiad dla członków Grupy,



nadzór nad odpowiednim przygotowaniem kuchni.
Uprawnienia Ochmistrza:



możliwość wyznaczenia wśród członków Grupy osób niezbędnych do pomocy w
kuchni i przydzielania im doraźnych zadań w tym zakresie.

20. W przypadku uporczywego uchylania się od poleceń wydanych przez osobę funkcyjną, ta
może wnioskować o degradację. Wniosek rozpatruje Hetman. Degradacja z poziomu
postulanta równoznaczna jest z wykluczeniem z Grupy.
21. Postulant od dnia zapisania się do Grupy Rekonstrukcji Historycznych Chorągiew Ziemi
Gdańskiej ma rok, aby awansować do grona Nowicjuszy. W tym czasie musi spełnić
następujące warunki:
 posiadać przynajmniej jeden komplet ubioru historycznego, w skład którego wchodzi:
o bielizna,
o odzież spodnia,
o buty i pasek.
Strój musi spełniać wymogi Poradnika doboru i kompozycji ubioru w okresie 1390r. 1420r.,
 posiadać komplet naczyń historycznych: talerz lub miska, naczynie do napoju i łyżka,
wykonane z drewna, gliny, metalu lub szkła,
 posiadać komplet noclegowy, w skład którego wchodzi: siennik i koc/kołdra wg wzoru
historycznego,

 posiadać ręcznik lniany.
22. Postulant, który awansował na Nowicjusza, zobowiązany jest do wybrania Mentora
będącego członkiem Grupy w terminie 30 dni od zmiany stopnia członkostwa. Mentor
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Hetmana.
23. Nowicjusz, aby awansować do grona członków, musi spełnić następujące warunki:
 posiadać odzież wierzchnią,
 spełnić wymagania postawione przez Mentora,
 aktywnie uczestniczyć w minimum jednej imprezie rekonstrukcyjnej, w której Grupa
bierze udział,
 wykazać się zaangażowaniem w działania prowadzone przez Grupę.
24. Wszelkie mienie nabyte ze środków pozyskanych ze składek, o których mowa w punkcie
6., pozostaje własnością Grupy Rekonstrukcji Historycznej Chorągiew Ziemi Gdańskiej.
25. Wykluczenie z Grupy następuje wskutek niedopełnienia obowiązków oraz braku
spełnienia wymogów określonych niniejszym regulaminem. Decyzję o wykluczeniu osoby z
Grupy podejmuje Hetman w czasie wiecu.

