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Aizsargmaskai spēles laukumā jābūt uzvilktai visu laiku, to atļauts noņemt nost tikai speciāli
izveidotās drošības zonās.
Nedrīkst ieiet peintbola laukumā bez uzvilktas aizsargmaskas.
Šaut no peintbola marķera drīkst tikai laukumā vai šautuvē. Citur šaut stingri aizliegts, kā arī
aizliegts noņemt drošības aizbāzni marķerim!!!
Aizliegts spēles laikā rāpties kokos un celtnēs, kas nav tam paredzētas.
Aizliegts izjaukt nomas marķeri, kā arī skrūvēt nost gāzes balonu.
Kategoriski aizliegts šaut pa dalībniekiem ar paceltu roku, vai arī tādiem, kuriem nav uzvilkta
drošības maska.
Aizliegts iziet uz spēles laukumiem ar ieročiem, kas nav paredzēti peintbola spēlei ( pistolēm,
pneimatiskajiem, aukstajiem un tam līdzīgajiem ieročiem), kā arī asiem duršanas vai griešanas
priekšmetiem.
Aizliegts spēles laikā fizisks kontakts starp spēlētājiem, citu spēlētāju apvainošana ar vārdiem,
žestiem, necenzētiem izteicieniem un rupju lamāšanos.
Nedrīkst atstāt merķeri un gāzes balonu zem tiešiem saules stariem un bāzt to ūdenī,
Aizliegts patvaļīgi atvērt pistoles loderi.
Aizliegts pistoli bāzt: ūdenī. smiltīs
Tiesneša lēmums laukumā ir galīgs un neapstrīdams.
Spēles organizatori ir tiesīgi lūgt atstāt laukumu tām personām, kuras neievēro iekšējās
kārtības, spēles vai arī vispārējos normas un ētikas noteikumus.
Aizliegts šaut uz tiesnesi. skatītāju vai jebkuru citu personu, kura nepiedalās spēlē.
Aizliegts peintbola laukumā atrasties alkohola vai narkotisko vietu ietekmē.
Skatītājiem bez maskām aizliegts tuvoties aizsargtīklam tuvāk par 0.5 metriem.
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Tiek samaksāta ieejas maksa, kurā ietilpst visi pakalpojumi saistībā ar spēles organizāciju un
apkalpojošā personāla pakalpojumi.
Nomājamais ekipējums tiek izdots tikai uzrādot apliecinošus dokumentus vai pret ķīlu. Spēlētāji
nes pilnu atbildību par iznomāto ekipējumu.
Spēlētāji, kuri nav sasnieguši 12 gadus, var piedalīties spēlē tikai vecāku vai citu atbildīgo
personu klātbūtnē.
Personas, kuras ir lietojušas alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošas vielas, netiek pielaistas
pie spēlēšanas.
Mūsu laukumā ir iespēja spēlēt ar savu peintbola ieroci ( marķeri) un savu peintbola aprīkojumu,
ja tas atbilst visiem drošības noteikumiem un organizatora prasībām. Marķera ātrumam ir jābūt
atbilstoši noregulētam ( t.i. ne vairāk kā 300 pēdas/ sek. )
Spēlē atļauts izmantot tikai Peintbolaparks.lv iegādātās bumbiņas. Stingri aizliegts lietot citur
iegādātās peintbola bumbiņas.

