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1. Цілі та завдання 

 

1.1. Спортивний захід NPLU "3" (Трійки) 2018 проводиться з метою розвитку 

пейнтболу в Україні, в рамках Національної Ліги пейнтболу України (NPLU) під 

егідою Федерації пейнтболу України (ФПУ). 

 

1.2. Організатором Національної Ліги пейнтболу України виступає Асоціація 

"Світ Пейнтболу". 

 

1.2. Завданнями проведення даного спортивного заходу є виявлення гравців 

(спортсменів) для формування нових спортивних пейнтбольних команд України, 

для підготовки до національних і міжнародних спортивних змагань та участі в них, 

а також підготовка спортивного резерву. 

 

2. Учасники та умови участі 

 

2.1. Спортивний захід NPLU "3" 2018 буде проведено в 4 етапи: 

• перший етап - 28 квітня; 

• другий етап - 2 червня; 

• третій етап - 28 липня; 

• четвертий етап - 29 вересня. 

 

2.2. Кожен з 4 етапів пройде на пейнтбольному майданчику спортивно-

розважального комплексу "X-Park" за адресою: м Київ, Парк Дружби Народів. 

 

2.3. Спортсмени 

 

2.3.1. До участі в спортивному заході допускаються, як і окремі гравці (в 

складі зведених команд), так і команди з України на підставі поданої заявки. 

 

2.3.2. До участі в NPLU "3" 2018 допускаються гравці (спортсмени), які 

досягли 14-ти років і старше, які не мають медичних протипоказань. 

Спортсмени, які не досягли 18-ти років, допускаються до участі в змаганнях з 

письмового дозволу одного з батьків. 

 

2.3.3. Гравці (спортсмени), які беруть участь у змаганні, зобов'язані пройти 

додаткове медичне обстеження у представника медичної служби на турнірі на 

вимогу представників організаторів. У разі відмови, а також встановлення у 

гравця (спортсмена) алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також 

виявлення інших медичних протипоказань, спортсмен буде відсторонений від 

участі в турнірі. 

 

2.3.4. Кожному гравцеві (спортсмену) присвоюється командна приналежність. 

Належність до команди визначається представником організаторів на підставі 

діючої процедури. 
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2.4. Заявки на участь 

 

2.4.1. Попередні заявки від гравців (спортсменів) і команд подаються за 

встановленою формою до оргкомітету турніру. 

 

2.4.2. Попередні заявки повинні бути надані поштою або електронним листом 

на адресу: nplu.ua@gmail.com або шляхом відправки через онлайн форму на 

офіційному сайті NPLU. Терміни закінчення прийому заявок від гравців 

(спортсменів) і команд для участі в турнірі встановлюються організаторами, 

однак не можуть бути більше, ніж 3-ох днів до початку турніру. 

 

2.4.3. Команда, яка знялася зі змагань пізніше, ніж за 3 дні до початку турніру, 

зобов'язана оплатити повну вартість вступного внеску на турнір. У разі несплати 

внеску і зняття з турніру пізніше встановленого терміну, команда і її гравці не 

будуть допущені до участі в інших змаганнях NPLU, до повного погашення 

заборгованості. 

 

2.4.4. Всі команди зобов'язані надати повні списки гравців при реєстрації. 

Склад гравців не може змінюватися після початку турніру, крім як у випадку 

екстрених ситуацій (хвороба, травма). Можливе внесення змін до складу 

учасників за 30 (тридцять) хвилин до початку турніру (заміна може бути 

проведена з числа гравців, які не беруть участі втурнірі, за умови погодження з 

головним суддею турніру). 

 

2.5. Склади команд 

 

2.5.1. У список гравців команди на кожен з етапів NPLU "3" 2018 може бути 

заявлено від 2 і більше гравців (спортсменів). Список команд повинен 

відповідати вимогам розділу 4 Зводу Правил NPLU. 

 

2.5.2. Класифікації гравців 

 

а) 1 клас присвоюється на період Літньої Серії NPLU всім гравцям, які брали 

участь в першому етапі Кубка України (м. Київ, 05 травня 2018 року) в складі 

команд: 

1. Kiev Xpress 

2. Kiyv United 

3. Brand 

4. Медведи 

5. Kiev Xpress Lite 

, отримують на час Літньої Серії NPLU - 1 клас. 

б) Умови класифікації гравців, які діяли на першому етапі літньої Серії 

скасовуються. 

 

2.5.3. Одночасно на ігровому полі від кожної з команд може знаходитися і 

грати не більше, ніж 1 гравець 1-го класу 

mailto:nplu.ua@gmail.com
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2.5.4. Один і той же гравець в рамках одного турніру не може змінювати 

команди. Виступ гравця за 2 і більше команд спричинить дискваліфікацію цього 

гравця з поточного турніру. 

 

3. Суддівство 

 

3.1. Безпосереднє проведення спортивного заходу покладається на головну 

суддівську колегію: 

• Головний суддя турніру; 

• Старший суддя поля; 

• Суддівська бригада NPLU. 

 

4. Загальні положення та формат 

 

4.1. Спортивний захід проходить у форматі X-ball "трійки". Формат турніру 

передбачає вихід на поле і одночасну гру команди, що складається не більше ніж 

з 3 гравців (спортсменів). 

 

4.2. Основні документи, що регламентують проведення турніру: 

• ЗБІРКА ПРАВИЛ NPLU 

• РЕГЛАМЕНТ турніру зі спортивного пейнтболу NPLU "Трійки" 2018 

 

4.3. Гравці сезону 2018 року отримують приналежність до Дивізіону 2. 

 

4.4. До використання в NPLU "3" сезону 2018 допускаються не тільки електронні 

маркера, а й напівавтоматичні. 

 

4.5. Скорострільність будь-якого типу маркера не повинна перевищувати 10,5 

куль в секунду. 

 

4.6. Пейнтбольні кулі, що використовуються під час турніру, надаються 

організаторами. Використання інших куль не допускається. Команди або гравці, що 

використовують інші кулі будуть санкціоновані згідно з пп. 7.2.-7.3. 

 

4.7. Гра в NPLU "3" 2018 проходить з обмеженням по кулях на кожен поінт 

(WPBO500). Кількість куль допустимий для кожного гравця не повинно 

перевищувати лоадер і 2 туби. 

 

5. Загальні умови підведення підсумків 

 

5.1. Кожна з команд бере участь в 3 відбіркових іграх у рамках своєї групи. У 

півфінал з кожної групи виходять по 2 команди. 

 

5.2. Тривалість кожної зустрічі (серії поінтів) до 8 хвилин або переваги однієї з 

команд в 2 поінта. 
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5.3. У разі закінчення ігрового часу та рівної кількості поінтів у команд, зустріч 

триває згідно з Правил проведення пейнтбольних змагань ФПУ. 

 

5.4. Нагородження переможців відбувається за результатами кожного етапу і 

серії в цілому. Командам-призерам вручаються дипломи / кубки, а гравцям 

(спортсменам) - медалі. 

 

6. Умови фінансування 

 

6.1. Фінансове забезпечення, пов'язане з організаційними витратами з 

підготовки та проведення спортивного заходу, здійснюється за рахунок бюджету 

організаторів, позабюджетних коштів інших що беруть участь організацій. 

 

6.2. Витрати по відрядженню (проїзд, харчування, розміщення) і страхування 

учасників турніру забезпечують самі гравці (спортсмени) або відряджаючи їх 

організації. 

 

7. Порушення і штрафи 

 

7.1. У разі порушення гравцем або командою будь-якого з пунктів цього 

Регламенту може бути застосовано адміністративне, дисциплінарне або 

фінансове стягнення на розсуд організаторів відповідно до законів України, а 

також правилам і положенням Національної пейнтбольної ліги України (NPLU). 

 

7.2. Будь-які порушення, пов'язані з використанням забороненого устаткування, 

в тому числі сторонніх пейнтбольних куль, які не пройшли узгодження з 

організаторами, засобів зв'язку і т.д. спричинить фінансове стягнення на розсуд 

організаторів згідно з правилами і положеннями NPLU. 

 

7.3. Використання на турнірі заборонених, які не пройшли перевірку у 

організаторів куль або своїх, без узгодження з організаторами - дискваліфікація. 

 

7.4. Знаходження на території проведення турніру в стані алкогольного або 

наркотичного сп'яніння - на розсуд організаторів відповідно до законів України. 

 

7.5. Агресивний фізичний контакт або загроза життю і здоров'ю гравцям, 

глядачам, суддям або персоналу організаторів на всій території турніру, а також за 

її межами в разі подібної поведінки, пов'язаного з турніром - дискваліфікація 

гравця на сезон, а також інші покарання на розсуд організаторів відповідно до 

законів України , а також правилам і положенням NPLU. 

 

7.6. Зняття з турніру пізніше, ніж за 3 дні до його початку - оплата вступного 

внеску, згідно затвердженого регламенту турніру. 

 

7.7. Фальсифікація документів і списку команд - дискваліфікація команди без 

повернення вступного внеску. 
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7.8. У разі виходу на поле гравця, який не пройшов реєстрацію у організаторів 

перед початком його першої гри на даному турнірі, гравець буде 

дискваліфікований до кінця турніру. 

 

7.9. У разі несплати командою або гравцем будь-якого штрафу, накладеного на 

них організаторами, команда і її гравці не будуть допущені до участі в інших 

офіційних змаганнях, до повного погашення заборгованості. 

 


