
Britonská kopija

Na kopiju sa používajú drevené tyčky, preto bude kontrola týchto zbraní obzvlášť 
dôsledná. Vy si však dajte na výrobe záležať nie kvôli kontrole samotnej, ale HLAVNE kvôli 
bezpečnosti vašich spoluhráčov. 

Drevená časť kopije musí merať max. 150 cm! Odporúčame použiť tyč hrubú 2,5 cm 
(rúčka na hrable), hrubšiu nie. Tenšie sa lámu a hrubšie nepovolíme. 
1. Celú kopiju treba obaliť jedným mirelonom s vnútorným priemerom 25 mm. Na strane kde 
sa bude držať musí mirelon presahovať za drevo aspoň 10 cm, no nie viac ako 13 cm. Na 
strane špičky (útočná strana kopije) musí mirelon presahovať zvyšok tyče (tenší mirelon musí 
presahovať tyč aspoň o 10 cm). 
2. Teraz dôležitá časť! Zoberte jekorový (alebo kobercový) obdĺžnik o rozmeroch 20 cm x 
[obvod kopije obalenej jedným mirelonom]. Tým obaľte špičku kopije tak že 10 cm bude 
"sedieť" na konci tyče obalenej jekorom a 10 cm bude pretŕčať za drevenú časť(ako 
valčekom). 
3. Jekorovú korunku oblepte páskou, aby držala tvar a miesto osadenia. Táto korunka je 
dôležitým bezpečnostným prvkom, ktorý bude chrániť hráčov pred priamym zásahom 
drevom. 
4. Túto korunku obaľte ďalším mirelonom s vnútorným priemerom 45 mm. Tento mirelon 
nech presiahne koniec drevenej kopije o 30 cm (+- 2 cm) a rovnako ho nasuňte aj na obalenú 
časť kopije tak, aby druhý mirelon pokrýval obalenú drevenú rúčku minimálne do jej polovice 
(smerom od špičky, tzv. môže končiť bližšie ku koncu, za ktorý držíte, ale ak má drevo v 
kopiji napr, 150 cm, tak druhý mirelon treba na rúčku nasunúť ešte minimálne v dĺžke 70 cm). 
5. Časť mirelonu na útočnej strane presahujúca koniec drevenej tyče a 5-10 cm z obalenej 
tyče na útočnej strane obaľte molitanom, ktorý môžete rôzne tvarovať. Nezabúdajte, že 
prvoradá je bezpečnosť a nie výzor zbrane. Presahujúce časti na koncoch kopije vyplňte 
zvyškami mirelonu a dôkladne prelepte páskou. Aj na strane kde kopiju držíte, aby sa mirelon 
neprešúchal a drevo sa nedostalo von (môže spôsobiť nechcené nepríjemné zranenie v radoch 
vlastných spolubojovníkov). 


