Regulament
Integro paintball

Este interzisă intrarea pe teren în stare de ebrietate, Integro, îsi rezerva dreptul de a
refuza participarea la joc a persoanelor considerate un risc al propriei siguranțe sau a
altor participanți.
Este interzisă folosirea altor echipamente sau bile de vopsea fară acordul
organizatorului.
Este interzisă tragerea în afara terenului de joc.
Este interzisă indreptarea markerului către o persoană de pe terenul de joc care nu are
mască.
Sunt interzise certurile între jucători, fie ei coechipieri, adversari, sau instructori Integro
Comportamentul agresiv, inclusiv contactul direct sau încercarea de a pune mâna pe
arma adversarului se penelizează cu eliminarea.
Orice argumente, certuri, abuzuri sau limbaj obscen folosite împotriva jucatorilor,
arbitrilor sau judecătorilor în incinta sau în afara terenului sunt interzise.
Fiecare jucător care a închiriat un echipament (Marker și mască) este responsabil de
pierderea, distrugerea sau furtul acestuia. În funcție de paguba produsă, jucătorul
trebuie să plătească daunele produse, acestea putând merge până la prețul de achiziție al
bunului:
Masca pierduta sau total avariata: 50 EURO,
Ansamblu marker pierdut sau total avariat: 200 EURO,
Butelie CO2: 50 EURO,
Încarcator 25: EURO.
Markerul trebuie sa fie in permanență cu piedica pusă, și săculețul atașat pe țeavă, atât
pe teren cât și în afara acestuia. Piedica și săculețul se va scoate înainte de începerea
fiecărei partide și se va pune înapoi în momentul în care jucătorul este lovit și scos din
joc.
Este interzisă folosirea de muniție care au căzut pe pămînt, iarba, apa, etc, fără acordul
arbitrului. În caz contrar se penalizează cu eliminare.
Este interzisă scoaterea măștii de protecție de pe cap în timpul jocului.
Nu se părasește terenul de joc sub nici un motiv fără să fie anunțat ARBITRUL.
Este interzisă tragerea către un jucator aflat la o distanta mai mică de 5 metri. Este
interzisă tragerea în mod intenționat spre zone sensibile sau descoperite ale corpului
(cap, gât, mâini, zone intime). Daca se dovedește o abatere intenționată făptașul este
penilzat cu eliminare.
Un jucător este eliminat din joc atunci când este marcat cu vopsea în orice loc al
corpului sau echipamentului.
Un jucător care ascunde sau șterge intenționat o marcare cu vopsea comite o
infracțiune și se pedepsește prin eliminare.

În momentul în care un jucător este marcat, trebuie sa ridice imediat markerul, să strige:
”MORT”, să pună piedica și săculețul pe armă, și să se indrepte catre iesirea din teren cu
markerul ridicat.
Jucătorii eliminați nu pot pasa echipamentul sau munițiile coechipierilor. Orice jucător
care primește echipamentul pasat va fi penalizat prin eliminare.
Dacă în timpul jocului masca de față a unui jucător este din întâmplare/accident dată la
o parte și acesta se află în zona de joc, el este obligat să se arunce la pamânt cu fața în
jos, să-și acopere fața sau capul cu mâinile și să strige: "OPRIȚI JOCUL" atâta timp cât
este necesar pentru ca jocul să fie oprit.
Dacă un jucător s-a accidentat pe teren în timpul unui joc, el este obligat să se arunce la
pământ și să strige "OPRIȚI JOCUL". Toți jucătorii trebuie să respecte acest lucru și să
oprească focul imediat.
Un arbitru are voie să oprească jocul pe întreg terenul în cazul unei accidentări, răniri
sau a unei urgențe.
Participarea la jocul de paintball dovedește înțelegerea prezentului regulament și
aderarea la condițiile lui.
Integro are drept total de folosire în scopuri publicitare a materialelor realizate în timpul
jocului (filme, poze, etc.).
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