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1. TEKMOVANJE
Tekmuje se v športni panogi paintball, ki se izvede v primeru ugodnih vremenskih razmer. V kolikor bi
vremenska napoved nakazovala slabe vremenske pogoje/močno deževje se tekmovanje odpove. Prav
tako se tekmovanje lahko predhodno odpove oziroma spremeni tekmovalni sistem, v primeru
prevelikega števila prijav in nezmožnosti izvedbe tekmovanja v predvidenih razpoložljivih časovnih
terminih.
2. SESTAVA EKIPE
Ekipo tvori največ 8 oseb. (5 moških in 3 ženski, rezerva 2 igralca/ke).
3. ČAS TEKMOVANJA
Posamezna igra je časovno omejena na 5 minut. Tekmovalci morajo biti ves čas tekmovanja ob igriščih
in sami slediti poteku tekmovanja in urniku tekem. Ekipa, ki zamudi več kot 5 minut od zadnjega klica
na začetek tekme, izgubi tekmo in ne napreduje v izločilne boje.
4.

POTEK TEKMOVANJA IN PRAVILA TEKMOVANJA

ZARADI NEMOTENEGA POTEKA TEKMOVANJA, JE DOLŽNOST VSAKE EKIPE NJIHOVA STALNA
PRISOTNOST NA TEKMOVALNEM PROSTORU POSAMEZNE PANOGE!
Osnova pravil igre za tekmovanje so splošna pravila, ki se uporabljajo v paintball-u za igre do zadnjega
moža t.i. »death match«. Tekmovanje poteka po izžrebanem vrstnem redu. Vsaka izmed prijavljenih
ekip bo odigrala vsaj dve igri.
Zmagovalna ekipa je tista, ki izloči vse igralce/ke nasprotne ekipe v predvidenem času 5 minut.
V primeru izteka predvidenega časa je zmagovalna ekipa z več še aktivnimi člani v igralnem polju. V
primeru enakega števila igralcev tudi po izteku igralnega časa, se igra podaljša do zlatega zadetka. (prvi
zadeti igralec/ka).
Vsi igralci/ke, ki bi namenoma poizkušali prikriti barvni zadetek, bodo iz igre izključeni skupaj z dodatno
izbranim članom iz iste ekipe.

5. OPREMA IN TEREN

Organizator priskrbi vso opremo za izvedbo tekmovanja. Vsi udeleženci/ke morajo s seboj imeti
primerno obutev. (športni copati za zunanjo podlago)
Tekmuje se na gozdnem poligonu na Lopati. Teren je raven in neraven, gozdnat, s koreninami in
ovirami.
6. VRSTNI RED EKIP
Igra se po izločilnem sistemu. Ekipa, ki v prvem krogu izgubi tekmo, se pomeri še s poražencem
naslednje skupine in po dveh igrah zaključi tekmovanje. Sistem tekmovanja se določi na osnovi prijav
ekip. Pare se določi z žrebom na osnovi prijav ekip. Zmagovalni ekipi v ½ finalu se pomerita za prvo (1.)
mesto, poraženi pa za tretje (3.) mesto.
Vrstni red ostalih ekip se določi na naslednji način:
− Ekipe, ki so bile izločene v prvem krogu, se razvrsti na mesta na osnovi druge odigrane tekme s
poražencem druge skupine. Nadalje se poraženci razvrstijo po kriteriju časovne komponente.
Ekipe, ki bodo izločene v krajšem času bodo na koncu tudi slabše razvrščene med poraženci prvega
kroga.
−Vse ostale ekipe, ki bodo izločene v drugem ali tretjem krogu tekmovanja se prav tako razvrstijo po
kriteriju časovne komponente. Ekipe, ki bodo izločene v krajšem času bodo na koncu tudi slabše
razvrščene med poraženci drugega ali tretjega kroga.
- Končni vrstni red ekip se določi na osnovi uvrstitve finalistov.
7. SPLOŠNA PRAVILA
Vodje ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja oddati vodji tekmovanja uradni seznam
igralcev, potrjenih s strani podjetja.
Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo
istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih
dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za
poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren
vodja vsake tekmovalne ekipe. Igralci se morajo, v primeru pritožbe, izkazati z osebnim dokumentom.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
8.

REŠEVANJE SPOROV

Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.

