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REGULAMIN TECHNICZNY 

PAINTBALL 

 

 

I. TURNIEJE 

1. Turnieje składają się z meczów – 1 mecz składa się z max. 3 gier według różnych scenariuszy, 

wylosowanych przed rozpoczęciem danego pojedynku przez sędziego głównego zawodów. 

2. System rozgrywek – każdy z każdym (w przypadku zgłoszeń do 5 drużyn). W przypadku 

zgłoszenia większej ilości drużyn, rywalizacja toczyć będzie się w dwóch grupach, po czym 

rozegrana zostanie faza pucharowa. 

3. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za przegrany 0 pkt. 

4. O kolejności miejsc w tabeli, decydują kolejno: 

a) bezpośredni pojedynek, 

b) małe punkty – stosunek wygranych do przegranych scenariuszy. 

5. Trafienie uznaje się za zaliczone, jeżeli kulka trafi w ciało, mundur (w tym maskę, buty, 

rękawice) lub broń gracza. Do trafienia nie zalicza się rykoszetów innych śladów farby nie 

pochodzących z bezpośredniego trafienia zawodnika. 

6. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: 

a) trafienia kulką pozostawiającą ślad farby lub ewidentnym sygnale informującym o trafieniu, 

b) decyzji sędziego, 

c) własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może zostać cofnięta. 

7. Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując maski, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, 

drugą ręką trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, możliwie szybko  

i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. 

8. W sytuacjach spornych, decyzja sędziego głównego jest rozstrzygająca i ostateczna. 

9. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania się gazu czy też wystrzelania 

całej amunicji, zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca. 
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II. BEZPIECZEŃSTWO I DYSCYPLINA 

1. Każdy z uczestników poszczególnych turniejów, przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo 

przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa, zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje 

„Zgłoszenie”, które jest akceptacją regulaminu. 

2. Gra powinna zostać natychmiast przerwana, na każdy sygnał sędziego lub w przypadku 

zauważenia na polu gry osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską. 

3. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie. 

4. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek 

ochronnych, które mogą zostać zdjęte wyłącznie poza polem gry, w wyznaczonym bezpiecznym 

miejscu. 

5. Karabinki w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry. 

6. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 3 metry. W sytuacji,  

gdy gracze znajdują się w odległości mniejszej niż 3 metry, sygnał informujący o odniesieniu 

obrażenia ustala się indywidualnie przed rozpoczęciem danego meczu. 

7. Zabronione jest strzelanie kulkami używanymi, znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też 

kulkami niewiadomego pochodzenia.  

8. Zabrania się strzelania do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze. 

9. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry. 

 

III. UCZESTNICTWO 

1. Klub Uczelniany ma prawo zgłosić do poszczególnego turnieju (rundy) tylko jedną drużynę. 

2. Drużyna składa się od 4 do 6 osób. W jednym scenariuszu bierze udział po 4 graczy.  

Zmian można dokonywać pomiędzy poszczególnymi scenariuszami. W sytuacji braku 4 osób  

w drużynie, mecz odbywać się będzie tylko za zgodą drużyny przeciwnej, przy czym drużyna ta  

ma prawo wystawić regulaminową ilość graczy. 

3. Każdy zawodnik, w ramach jednego meczu, otrzyma pełny sprzęt niezbędny do bezpiecznej gry, 

tj. maskę ochronną, bluzę, spodnie, marker z pełnym osprzętem oraz rękawice (opcjonalnie).  

W turniejach rywalizujemy wyłącznie na markerach oraz mundurach organizatora. Korzystanie  

ze swojego sprzętu jest dozwolone wyłącznie w zakresie masek, rękawic i innych elementów 
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ochronnych po podpisaniu stosownego oświadczenia. 

4. Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower, gdy: 

a) drużyna nie stawi się na 5 minut przed rozpoczęciem meczu, 

b) w drużynie wystąpi niezweryfikowany lun nieuprawniony do gry zawodnik, 

c) zaistnieją inne okoliczności, które z winy jednej z drużyn, uniemożliwią przeprowadzenie 

turnieju lub rozegranie go do końca. 

 

IV. PUNKTACJA 

1. W AMWL prowadzone są następujące klasyfikacje: 

- drużynowa poszczególnych turniejów, 

- drużynowa końcowa uczelni. 

2. Za I miejsce drużyna otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III miejsce  

n-2 pkt., itd., gdzie n jest równe liczbie drużyn startujących w najliczniejszym z turniejów. 

3. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów.  

4. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej-końcowej, o kolejności decyduje 

większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników znajdujące się  

na polu paintballowym AZS ARENA. 

2. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. 

 


