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Fencing Tournament



Degen championship



Men epee



Men epee 
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Sejarah Anggar

Anggar bermula sebagai latihan 

berpedang beberapa abad lalu

Anggar mempergunakan pedang sebagai 

alat untuk bertanding

Pedang digunakan oleh tentara untuk 

berperang

Pedang telah digunakan mulai sejak masa 

Persi, Yunani, Romawi, Babilonia



Bukti sejarah, lukisan di candi Luxor 
(Mesir) + 119 BM 

Seni bela diri anggar = Pedang

Abad – 16 Anggar semarak di Eropa

Abad – 17 (Louis XIV) Penyempurnaan 
seragam anggar

1870, La Boessiere menemukan Masker

St. Didier = Pencipta istilah gerakan 
anggar

Koeningsmarken (Polandia), inspirator 
pencipta jenis senjata pedang anggar



Anggar masuk Olimpiade = sejak Baron 

De Coubertin menghidupkan kembali 

Olimpiade 

Anggar = seni bela diri Body Contact => 

dengan perantara pedang.

Anggar dibagi dalam 3 klasifikasi jenis 

senjata : Floret, Degen, Sabre

Internasional, dibagi 3 klasifikasi kelas 

umur : Cadet, Junior, dan Senior

Indonesia, dibagi 3 klasifikasi kelas umur : 

Pra cadet, Cadet, Junior, dan Senior.



Perkembangan di Indonesia :

* Anggar telah berkembang sejak kerajaan Majapahit, 
dengan bentuk pedang, keris, dsb

* Anggar diperkenalkan pertama kali sebagai olahraga di 
Indonesia oleh penjajah Belanda

* Masyarakat pribumi pertama kali yang merasakan 
permainan anggar => Bangsa Militer Indonesia.

• PON I di Solo Anggar sebagai cabang yang baru 
didemonstrasikan

• Nama Induk organisasi pertama kali : IPADi (Ikatan 
Pendekar Anggar Indonesia) tahun 1948

• Tahun 1951 berubah = > IKASi (Ikatan Anggar Seluruh 
Indonesia).



• Bidang sasaran :

> Floret : Bagian pinggang sampai leher   

(menyerupai rompi)

> Degen : Seluruh bagian badan mulai 

dari ujung sepatu sampai ujung masker 

(topeng)

> Sabre : Mulai dari pinggang keatas 

(separuh ; bagian badan atas)



The Weapon Of Fencing



Piste/Looper = Field of Fencing



Fencing uniform



1st Fencing Tournament at Olimpic 

Games
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