REGULAMIN
II Regionalnego Turnieju Paintballa Strażaków Ochotniczych Straży
Pożarnych Województwa Śląskiego w dniu 9 września 2017r.

Organizator Główny Turnieju:
• Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Zawierciu
• Pogranicze Paintball Team

Współorganizator Turnieju:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Zawierciu – Marciszowie.

Cel Turnieju:
• Strażak ochotnik w dzisiejszej rzeczywistości to człowiek o szerokich horyzontach
myślowych i intelektualnych, to człowiek wszechstronnie wysportowany, sprawny fizycznie
i gotowy w każdych chwilach i w każdych warunkach nieść pomoc potrzebującym. Obecnie
jednym z najgroźniejszych zagrożeń życia dla ludzi są pożary, powodzie oraz zagrożenia
ekologiczne i anomalia pogodowe. Strażak ochotnik powinien zawsze być gotowy do walki
z tymi zjawiskami.
Mając na uwadze ciągłe podnoszenie na wyższy poziom sprawności fizycznej
i operatywności bojowej strażaków organizowane są różnego rodzaju turnieje, ćwiczenia
i zawody sportowo-pożarnicze. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom organizujemy
Regionalny Turniej Paintballa Strażaków OSP Województwa Śląskiego, turniej stawiający
wymogi sprawdzenia się w trudnych warunkach przyrodniczych. Zdrowa rywalizacja
i popularyzacja widowiskowej dyscypliny jaką jest paintball pozwoli umocnić sprawność
fizyczną naszych członków OSP. W dyscyplinie tej jest potrzebna zwinność, celne oko
i wytrzymałość fizyczna, walory te są również niezbędne w działaniach przeciwpożarowych..
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Termin i miejsce Turnieju:

9 września 2017r. – Pole Paintballowe w Porębie ul. Myśliwska 64.

Warunki uczestnictwa:
1. W Turnieju mogą wziąć udział strażacy OSP kobiety i mężczyźni, czynni lub
wspierający, posiadający aktualną legitymację członkowską i mający ukończone
16 lat.
Legitymacja powinna być okazywana organizatorowi podczas rejestracji startujących
drużyn.
2. W Turnieju zawodniczki i zawodnicy występują na takich samych warunkach
i rozgrywają Turniej na zasadzie losowego przydziału rywala na każdym szczeblu
rozgrywek.
Losowanie przeprowadza zespół sędziowski.
3. W Turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy grający w lidze PLP.
4. Turniej rozgrywamy na polu tzw. leśnym.
5. Gramy Markerami typu BT- 4 udostępnionymi przez organizatora lub własnymi
mechanicznymi.
6. Brak limitu kul podczas rozgrywki – możecie wnieść kule nawet w worku żeglarskim.
7. Czas gry 6 lub 8 minut maksymalnie lub do zdobycia trzech punktów.
8. Rozgrywki grupowe – zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.
Zdobycie

punktu

dużego

następuje

po

zdobyciu

bazy

przeciwnika.

Małe punkty z meczu ( jak gole w „ kopanej”) też mają znaczenie. Na końcu
klasyfikowania liczy się wynik bezpośredniego meczu ( przy równej ilości dużych
i małych punktów).
9. Drużyny składają się z 4 graczy.
10. Poprawnie trafiony zawodnik to taki, który został oznaczony splatem ( rozbita kula na
ciele lub markerze).
11. Na turnieju obowiązuje formuła FPO ( Field Paintballs Only) – czyli gramy kulami
zakupionymi u organizatora 500 kul – 35 zł.
12. Wpisowe od drużyny to 200 zł. Drużyna otrzymuje do dyspozycji markery, maski
oraz zawodnicy wyżywienie i napoje.
13. Przy remisie w fazie Pucharowej jest dogrywka 3 minuty kapitanowie małe pole.
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14. Przy wykryciu wycierania trafienia drużyna otrzymuje 2 punkty karne, zdjęty
zawodnik złapany + najbliższy z drużyny.
15. W Turnieju weźmie udział tylko 16 drużyn, będzie liczyła się kolejność zgłoszenia
i dokonana wpłata wpisowego.
16. W przypadku zakończenia gry z powodu skończenia się czasu i nie zamknięcia bazy
jest remis bez względu na liczbę graczy na polu gry.
17. Interpretacje sytuacji na polu gry należą wyłącznie do sędziów i są bezdyskusyjne.
18. Każda drużyna zapewnia stroje do prowadzenia rozgrywki we własnym zakresie.
19. Zawodnik, który został wyeliminowany powinien z ręką podniesioną do góry opuścić
pole

gry

najkrótszą

drogą,

nie

zakłócając

trwającej

rozgrywki.

Ociąganie się z opuszczeniem pola może skutkować nałożeniem kary.
20. Zabroniona jest komunikacja zawodnika wyeliminowanego opuszczającego pole gry
z zawodnikami pozostającymi w rozgrywce oraz sugerowanie swoim zachowaniem
pozycji przeciwnika pod groźbą karty.
21. W czasie meczu zabroniona jest komunikacja z osobami znajdującymi się

poza

terenem gry – dopuszczalna jest jedynie komunikacja między zawodnikami.
22. Każdy zawodnik ma obowiązek stosować się do poleceń sędziego – w przypadku
nie zastosowania się do poleceń sędziego dyktuje on karę.
23. Na polu w czasie gry decyzja sędziego jest ostateczna.
24. Drużyna na czas Turnieju wybiera spośród siebie kapitana, który zobowiązany jest do:
- potwierdzenia u organizatora obecności zgłoszonych osób,
- wniesienia ewentualnej brakującej opłaty wpisowej ( startowej),
- bycia obecnym przy rejestracji drużyny, a później losowaniu przeciwnika,
- złożeniu u organizatora stosowne oświadczenie ( zał. Nr 2 do regulaminu),
- pobrania bonów żywnościowych, markerów i masek.
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Zgłoszenia i opłata wpisowa:
1. Listę zawodników reprezentujących daną Jednostkę OSP należy przesłać
do 30 sierpnia 2017r. na adres internetowy mfujarska@zawiercie.powiat.pl
lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Zawierciu ul. H. Sienkiewicza 34
pok. 110 (ilość zgłoszeń drużyn ograniczona tylko do 16, decyduje kolejność
zgłoszeń).
2. Kontakt telefoniczny w sprawie Turnieju:
502 607 081

Czesław Pantak

730 930 440

Rafał Moskalik.

3. Karta zgłoszenia do Turnieju stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
4. Opłata wpisowa (startowa) w wysokości 200,00 zł od drużyny powinna być
wniesiona razem z kartą zgłoszeniową do 30 sierpnia 2017r. Na okoliczność
tę będzie wystawiony kwit KP Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Zawierciu, a na życzenie może być wystawiony rachunek.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej drużyny lub
osoby, która nie spełnia warunków uczestnictwa w turnieju, określonych
w niniejszym regulaminie.
Przebieg zawodów i nagrody:
8.00 – 8.15

zbiórka drużyn

8.15 – 8.30

zbiórka kapitanów drużyn i losowanie grup

8.30 – 8.55

przygotowanie drużyn do turnieju

9.00

rozgrywki w grupach

12.30

przerwa na gorący posiłek

około godz. 13.00 ćwierćfinał
około godz.15.00 półfinał
około godz. 16.00 finał
około godz.17.00 wręczenie nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów.
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Nagrody:
Rodzaj nagród za I. II. III miejsce podany zostanie na stronie internetowej
www.zosp.zawiercie.powiat.pl w terminie późniejszym.
Drużyny za I, II, III miejsce otrzymują Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Zawierciu, a każdy zawodnik w/w drużyny medal odpowiednio za zajęte
miejsce drużynowo.
Każda drużyna otrzyma dyplom za zajęcie I, II, III miejsca oraz pozostałe
za uczestnictwo.
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