
Prezenta ANEXĂ este parte integrantă a Regulamentului de desfășurare. 

1. Prezența la ședința tehnică este obligatorie pentru toți concurenții, inclusiv

rezerve.

2. Este interzisă mutarea baricadelor, obstacolelor sau a altor obiecte de recuzită.

3. Imediat după intrarea în teren a echipelor ce urmează să își desfășoare meciul,

echipele ce urmează lor trebuie să fie prezente în zona de acces special marcată.

4. În perioada de așteptare se verifică componența echipei și prezența rezervelor. Se

înmănează banderolele de culori diferite. Se face tragerea la sorți a terenurilor

pentru început și poza de grup a meciului.

5. Înainte de intrarea în teren pentru fiecare meci toți jucatorii, inclusiv rezervele, vor

face crono.

6. Crono se face cu setup de joc.

7. Ordinea de intrare în concurs va fi afișată în zona de acces.

8. Dacă o echipă nu se prezintă, în condițiile expuse mai sus, până maxim la finalul

primei reprize a meciului în desfășurare, va pierde meciul iar echipa adversă va

câștiga 6 puncte și timp de joc 14 min.

9. Bazele sunt considerate zone de respawn. La semnalul de pregătire dat de către

arbitru toți jucătorii echpei aflate în teren trebuie să mențină contactul cu zona

special amenajată, iar la comanda START se pleacă în teren.

10. Dacă jucătotul este scos din joc are obligația de a scoate cât mai repede vesta

reflectorizantă. Cu vesta pusă se îndreptă către cea mai apropiată latură a

terenului, urmând deplasarea către BAZA ADVERSĂ pe laturile terenului.

11. Dacă pentru primul meci s-a tras la sorți poziționarea, de la a doua repriză până la

finalul meciului se va face repoziționare alternativă a echipelor.

12. Intrarea rezervelor în teren se face doar cu părăsirea în prealabil a acestuia de către

jucatorii titulari ai echipei prin unica poartă de acces de la punctul de check-in.

13. Detaliere Capitol C punct 12 din regulament cu referire la lovituri: - la prima

lovitură observată de către arbitru, neanunțată în cel mai scurt timp de către

jucător, acesta va fi eliminat din repriză iar la sfărșitul acesteia va primi pe mână o

banderolă distictivă. La a doua abatere jucătorul este eliminat din repriza în

desfășurare și nu poate juca următoarea repriză, echipa sa jucând în 5 jucători sau

mai puțini, după caz. La a treia abatere jucătorul este eliminat din repriză și din
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competiție, echipa sa jucând în 5 jucători sau mai puțini, după caz, până la finalul 
competiției pentru ea.  Banderola primită de către un jucător trebuie purtată 

până la finalul competiției, pe ea făcându-se însemnările.  

14. Este obligatorie păstrarea pe tot parcursului concursului a unui limbaj și ton

decent, cu o conduită bazată pe fairplay. Sancționarea acestor încălcări va fi

drastică.

15. Deciziile arbitrilor pot fi contestate.

16. Contestațiile pot fi depuse după fiecare meci la check-in pe formularul tipizat.

17. Dacă din motive independente de organizatori sau echipe timpul de desfășurare a

grupelor se prelungește până la lăsarea întunericului, concursul se va întrerupe și

va continua a doua zi de dimineață.


