Skrevet: 28.01.2015
Sist endret: Aldri

Regler for medlemmer og arrangementer  UiO Paintball Forening
1. Generelle regler:
§1.1 All trening og spill skjer på eget ansvar. UPF er ikke erstatningsansvarlig for skader som
skjer på person, klær eller utstyr.
§1.2 Du skal behandle alle med hensyn og respekt.
§1.3 All form for tyveri og vold er strengt forbudt og kan bli politianmeldt.
§1.4 Alle som skal delta på arrangementer i regi av UPF må underskrive og respektere
foreningens regler.
§1.5 Det er den enkeltes ansvar å holde seg oppdatert på eventulle endringer i UPFs regler.
Reglene vil alltid være lett tilgjengelig på foreningens nettside. ( 
http://foreninger.uio.no/upf/
)
2. Regler for utlånsutstyr:
§2.1 Alt utstyr skal renses og leveres tilbake i god stand.
§2.2 UPF vil at alle skal få prøve paintball og vil derfor tilby låneutstyr til deltakere. Deltaker
har selv ansvar for det utstyret han/hun har lånt både før, under og etter spill.
§2.3 UPF dekker skader eller feil på låneutstyret som følger av slitasje eller uhell under spill.
§2.3 Deltaker må selv erstatte utstyr som er tapt eller stjålet mens deltaker hadde ansvar for
det.
§2.4 Deltaker må selv erstatte utstyr som er ødelagt som følge av at han/hun har opptredt
uaktsomt. Å opptre uaktsomt vil i denne sammenheng si å ikke følge de reglene og
instruksene som er gitt i regelverket og på arrangementet. For eksempel hvis deltaker slår
med, knekker, kaster eller slenger utstyr.
3. Regler i sikker sone:
§3.1 Løpskondom skal alltid blokkere løpet når markøren ikke brukes og når løpet skrus av.
Dersom løpet skrus av må luften være koblet fra markøren og markøren skal tømmes for luft
da det ikke er noe som blokkerer løpet/kammeret.
§3.2 Sikringen skal alltid være aktivert og markøren skal være slått av.
§3.3 Ingen skyting på andre plasser enn anvist område.
§3.4. Maske er ikke nødvendig i sikker sone.
4. Trivselsregler:
§4.1 Sørg for at du har god hygiene når du deltar på arrangement og at du er ren før
ankomst. Din hygiene skal ikke være sjenerende for andre.
§4.2 Hold orden på tingene dine og rydd på plass utstyr før du drar.
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5. Spilleregler:
§5.1 Spilleder er sjef på banen og spilleders ord er lov.
§5.2 Maske skal alltid benyttes når du er inne i et spillområde.
§5.3 Når du er markert ut, skal du gå rett til en nøytral sone, masken skal være på.
§5.4 Dersom du vasker vekk maling eller ikke går ut når du er markert, vil du bli straffet for
juks.
§5.5 Markøren skal ikke skyte prosjektiler med høyere hastighet enn det som er tillatt for
banen. Dette er hva glasset i masken tåler og er en viktig sikkerhetsmargin.
§5.6 Løpskondomen og sikringen på markøren skal være på før du forlater banen.
§5.7 Det er ikke lov å med vilje skyte på en spiller som er på vei ut av spillet.
§5.8 Når et spill er over og spilleder har gitt klarsignal gjelder reglene for sikker sone.
§5.9 Det er ikke lov å ty til fysisk eller psykisk vold (dvs. være respektløs, hensynsløs, mobbe,
slå, sparke, dytte, spytte, lugge, kaste gjenstander, klore e.l.), verken før, under eller etter
spillet.
§5.10 Man skal aldri avfyre skudd mot publikum eller inaktive spillere.
§5.11 Når man er truffet, skal det markeres tydelig ved at spilleren holder en arm i været frem
til spilleren er ute av banen.
§5.12 Vis hensyn når du spiller med yngre medspillere.
§5.13 Dersom en spiller roper stopp eller blir skadet, skal alle spillere stoppe.
§5.14 Dersom en spiller bryter spillereglene, blir han/hun henvist av banen og gitt en
advarsel. Skjer dette gjentatte ganger blir han/hun ekskludert fra UPF.

__________________________________________________________________________
◻ Jeg har lest og forstått alle paragrafer av UPFs regelverk.
◻ Jeg godtar UPFs regelverk.

Fullt navn: ________________________________________________________________

Dato: _______________________________ Sted: ________________________________

Signatur: _________________________________________________________________
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