
 
 
 
 
 
Regler 
Det finns en hel del regler som måste följas noggrant, läs listan nedan. Det ligger på ert ansvar att ni följer dessa. 
 
SÄKERHETSREGLER FÖR PAINTBALL: 

 Masken ska alltid vara på under pågående spel eller när man vistas på paintball banan. 

 När man befinner sig i SafeZonen skall markören läggas på avsedd plats. Måste markören tas med vid t.ex. 
påfyllning av bollar eller rengöring skall PIPSKYDDET VARA PÅSATT OCH MARKÖREN SÄKRAD! 

 Markören skall vara säkrad ända tills instruktören startar matchen. 

 Så fort matchen avslutas skall markören säkras igen. 

 Rikta alltid pipan mot marken vid förflyttningar utanför banan. 

 Följ alltid instruktörens anvisningar. 

 Provskjutning med boll får endast ske på anvisad plats. (dvs boll får endast skjutas på anvisad plats eller 
under spel på banan.) 

SPELREGLER: 

 Start och stop sker genom att instruktören kontrollerar att bägge lagen är klara och därefter ger startsignalen 
i form av en sirén eller visselpipa. Samma signal ges när spelet är slut. Oavsett hur säker du är på att du hört 
”Game Over” signalen ta aldrig av dig masken förrän du är tillbaka i SafeZone, det kan finnas en spelare 
som fortfarande tror att matchen är igång… PÅ PLANEN HAR VI ALLTID MASK PÅ OSS VAD SOM 
ÄN HÄNDER! 

 Markering sker genom att man fått en direktträff av en boll. Färgstänk genom att boll träffat träd eller i 
marken, eller att en spelare fått färg på sig på annat sätt räknas inte som markering. 

 Hela kroppen, markören och masken räknas. Om man blir osäker är det bara att fråga instruktören. 

 När man blivit markerad skall man genast ropa TRÄFF och ställa sig upp med armen man ej håller 
markören i sträckt i luften över huvudet. Sträcker man upp markören kan det te sig så att luckan till magget 
går upp och bollarna ramlar ut. Sedan går man raka vägen ut från banan och tillbaka till startområdet. Man 
ska inte stanna kvar, ge anvisningar till lagkamrater eller prata med spelare som fortfarande är i spel. Man 
ska dessutom ta det lugnt, springer man av banan kan man misstas för en spelare ”in action” så att säga. 

 Uppstås något krångel med markören tillkallar man instruktören. Om det inte är möjligt just då avbryter 
man matchen genom att genomföra samma procedur som när man blivit markerad. Man kan inte avbryta en 
match för att fixa något och sedan hoppa in i matchen igen. 

 Om man måste avbryta av någon annan anledning, genomför man samma procedur som när man blivit 
markerad. Anledningen till detta är att det skall vara så enkelt som möjligt för spelare att avbryta eller 
lämna banan samt för spelare att se vem som är aktiv i matchen och inte! 

 I de spel där man går ut med ett förbestämt antal bollar kan det ske att man får slut på bollar innan matchen 
är slut och innan man själv är markerad. Då finns det två alternativ. 
1 – Du avbryter 
2 – Du lånar boll av en lagkamrat 
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