Poučení hráče o bezpečnosti při hře
• Všichni soutěžící a další přítomné osoby jsou povinny se řídit pokyny rozhodčích
a organizátorů.
• Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby
po celou dobu turnaje nosit na obličeji ochrannou masku. Potřebuje-li si hráč sundat masku
k odstranění silného zamlžení či jiného znečištění, je povinen upozornit na to rozhodčího,
a teprve za jeho asistence si může masku sundat a vyčistit - a to následujícím způsobem: Posadí
se do dřepu, skloní hlavu a skryje si obličej mezi koleny. Pak teprve masku sundá, očistí a znova
nasadí.
• Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry nebo na místech určených k testování, nebo
vybíjení zbraní. Mimo hrací zónu a čas se nosí zbraně zásadně vždy zajištěné.
• Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakýmikoli předměty, nosit
sebou nože a jiné zbraně.
• Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazené ochranné masky.
Na rozhodčí a ostatní nehrající se nesmí střílet, ani když mají nasazenou ochrannou masku.
Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby
nemající nasazenou ochrannou masku, je povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto
skutečnost rozhodčí nebo organizátora.
• Je zakázáno lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky.
• Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholu či drog.
• Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla.
Za hrubé porušení těchto pravidel ohrožující zdraví zúčastněných je hlavní rozhodčí oprávněn
hráče diskvalifikovat ze hry na celou dobu turnaje či akce.
Rodiče účastníka hry berou na vědomí, že
• každý účastník i diváci a rozhodčí se účastní hry na vlastní nebezpečí a z vlastní vůle
• každý účastník se zavazuje bezpodmínečně dodržovat výše uvedené bezpečnostní podmínky
• každý hráč odpovídá za škody způsobené jeho zaviněním na věcech mu zapůjčených
Jméno dítěte ………………………………………
Prohlašujeme, že bereme na vědomí výše uvedené podmínky při hře PAINTBALL a že,
jsme si ověřili, že naše dítě těmto bezpečnostním podmínkám rozumí a hodlá je
respektovat.

Dne ………………….

Podpis rodičů …………………………………

