
 "پینت بال"قوانین ، مقررات و ضوابط رشته ورزشی 
  

  .توان در سالن و زمینهاي روباز انجام داد این ورزش را می
  
  : زمین بازي - الف

 متر و در یک منطقه بدون شیب باشد، تا میزان حوادث را 33×55 زمین مسابقه باید زمینی صاف و هموار به ابعاد - 1
در زمین بازي . کاهش داده و کامالً به وسیله توري مورد تأیید انجمن محصور گردد تا امنیت مسابقه را تضمین نماید

  .گیرد طراف زمین قرار می متر از خطوط ا5/1 مانع به فاصله حداقل 25حداقل 
 متر با تور اطراف 5/1اي کشیده شود که به وضوح قابل دیدن بوده و حداقل  خطوط اطراف زمین بازي باید به گونه

  .زمین فاصله داشته باشد
  . متر عرض داشته و در وسط مرزهاي عرضی زمین قرار دارد2 ایستگاه پرچم حداقل - 2
  .ه حق ایجاد تغییر در زمین بازي را نخواهد داشت هیچ تیمی یا بازیکنی به هیچ وج- 3
.  بازیکنان براي شرکت در مسابقه باید کارت شناسایی معتبر و مخصوص انجمن پینت بال ایران را داشته باشند- 4

هیچ بازیکنی بدون . بازیکنان بایدبتوانند کارت شناسایی خود را در تمام مواقع ازجمله در زمین بازي ارائه دهند
  .دادن کارت شناسایی پیش از شروع بازي، اجازه شرکت در مسابقه را ندارد نشان

 فقط بازیکنانی که کارت شناسایی معتبر مربوطه و اشخاصی که داراي مجوز رسمی هستند، مجازند وارد منطقه مجاز - 5
  .ورزشکاران شوند

  
  :تعداد نفرات و تیمها :ب

 7 نفره برگزار می شود درمسابقه هاي هفت نفره ،حداکثر تا 7 و5مسابقات این رشته ورزشی بصورت تیمی وبه تعداد 
 نفر 8تیمها می توانند درمسابقات تا .  بازیکن به عنوان بازیکن اصلی داخل زمین می گردند 5 نفره حداکثر تا 5بازیکن و

  .ذخیره داشته باشند
  
  نحوه بازي: ج
د دراین مدت بدون اصابت گلوله پرچم تیم مقابل  دقیقه بوده وتیمی برنده است که موفق شو20 زمان بازي - 1

  .رابرداشته ودر داخل زمین خود در جایگاه مخصوص قرار دهد 
 برگزار spl و cplباتوجه به سناریوهاي پیش بینی شده مسابقات درشکل هاي مختلف با نامهاي )  هفت Mمسابقات (

 دست یابد عمال برنده مسابقات خواهد بود وبازي پایان 4می گردد که زمان بازي متغیر بوده وچنانچه تیمی به امتیاز 
  . یافته تلقی می گردد

  . داور ویک سرداور باید حضور داشته باشند8 براي انجام مسابقات حداقل - 2



  . پیراهن داورها مشکی یا راه راه عمودي سفید می باشد - 3
گذارند ، مگر در موارد مربوط به ایمنی ، اخطارها  داورها در حین بازي هیچ گونه اطالعاتی در اختیار تیم ها نمی - 4

  واخراجها 
 بازیکنان هرتیم سعی می نماینددر زمان تعیین شده با همکاري وپشتیبانی یکدیگر پرچه تیم حریف را که درزمین - 5

یرند مقابل قرار دارد تصاحب کرده وبه زمین خود بیاورند در جاي مخصوص قرار دهند ومورد اصابت گلوله قرار نگ
  .چنانچه هربازیکن درزمان تعیین شده مورد اصابت گلوله قرار بگیرد ازدور بازي حذف واخراج خواهد شد 

 برنده مسابقه تیمی است که بتواند در زمان تعیین شده پرچم تیم حریف رااز زمین حریف به زمین خودي آورده ودر - 6
  .جاي ویژه قرار دهد 

 نتواند پرچم تیم حریف را تصاحب نماید تعداد بازیکنان داخل زمین مالك برنده  چنانچه در زمان تعیین شده تیمی- 7
  .بودن می باشد

  
  :لوازم و ملزومات بازي : د
  .که بوسیله کپسول هواي فشرده کار می کند ومی تواند گلوله هاي ژالتینی راپرتاب نماید :  نشانه زن یا اسلحه - 1
  .اد ژالتینی خوراکی رنگی تهیه شده که مواد شیمیایی و سمی ندارداین گلوله ها از مو:  گلوله ژالتینی - 2
   کاله ولباس مخصوص - 3

 10هر بازیکن می تواند از دو الیه لباس استفاده نماید ،ولی در صورتیکه رسما اعالم شود که دماي هوا زیر ) الف 
لباس بازیکنان یک تیم می بایست یکسان بوده . درجه سانتی گراد است استفاده از سه الیه لباس نیز بال مانع خواهد بود 

  .ونباید مانند لباس داوران سیاه و راه راه سفید داشته باشد
لباس بازیکنان شامل شلوار و پیراهن ورزشی و بدون هیچگونه پارگی و شکاف بوده و باید کامالً مطابق سایز آنها ) ب 
هاي لیز تهیه  یا پارچه) نمدي(هاي جذاب مایعات  زشی که از پارچههاي ور توانند از شلوار یا پیراهن بازیکنان نمی. باشد

  ..شده، استفاده کنند
  .هایی با استوك فلزي استفاده کنند بازیکنان نباید از کفش) ت 
  .توانند از یک جفت دستکش با الیه محافظ استفاده نمایند بازیکنان می) ث 
  .ها نباشد استفاده کنند تر از شانه  سانتیمتر پائین2شتر از بازیکنان میتوانند از کاله یا محافظ سر که بی) ج 
 .اگر معلوم شود که بازیکنی در طی بازي از پوشش غیر قانونی استفاده کرده اخراج خواهد شد) ح 


