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Hemma Borta   Resultat   
HPA MAD KINGS OUTSIDERS GBG   :   
JOY PRIME VENDETTA FKP   :   
OUTSIDERS GBG HBI PAINTBALL   :   
ANONYMOUS FKP JOY PRIME   :   
VENDETTA FKP HPA MAD KINGS   :   
JETS PAINTBALL ANONYMOUS FKP   :   
JOY PRIME HBI PAINTBALL   :   
JETS PAINTBALL OUTSIDERS GBG   :   
ANONYMOUS FKP VENDETTA FKP   :   
HBI PAINTBALL HPA MAD KINGS   :   
VENDETTA FKP JETS PAINTBALL   :   
  Lunch       
OUTSIDERS GBG JOY PRIME   :   
JETS PAINTBALL HPA MAD KINGS   :   
ANONYMOUS FKP HBI PAINTBALL   :   
VENDETTA FKP OUTSIDERS GBG   :   
OUTSIDERS GBG ANONYMOUS FKP   :   
HBI PAINTBALL JETS PAINTBALL   :   
HPA MAD KINGS JOY PRIME   :   
HBI PAINTBALL VENDETTA FKP   :   
HPA MAD KINGS ANONYMOUS FKP   :   
JOY PRIME JETS PAINTBALL   :   

 

OBS. EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR MEDDELAS PÅ DET OBLIGATORISKA KAPTENSMÖTET 09:00. 

 

 

FORTSÄTTNING SIDAN 2. 

POS. Grupp 1 POÄNG P +/- 
 HPA MAD KINGS   
 JOY PRIME   
 JETS PAINTBALL   
 ANONYMOUS FKP   
 VENDETTA FKP   
 OUTSIDERS GBG   
 HBI PAINTBALL   
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Ankomst. 

Vid ankomst skall varje lag anmäla sig i receptionen. Vid anmälan informeras respektive lag om vilken 
pit de blivit tilldelade & informeras om hur det går till vid utlämning av boll, information om var 
toalett, fyllstationer m.m finns. 

Obligatoriskt kaptensmöte. 

Varje lag skall skicka en representant till kaptensmötet i vår reception klockan 09:00. Vid 
kaptensmötet ges information om tävlingens- upplägg, riktlinjer & regler för spelare, ledare & 
domare. Har er utrustning & spelarkläder detaljer som kan misstas för en ”träff” skall de tas med och 
uppvisas för huvuddomare som i sin tur ger sitt godkännande. Lag som ej deltar vid kaptensmötet 
diskvalificeras och får ej spela. 

Spelstart. 

Nordic Paintball Championship spelas i block, det vill säga 2 parallella matcher spelas samtidigt. Innan 
varje lags första match, för dagen & efter lunch, skall samtliga markörer chronas. Första blocket 
startar 09:30 och när båda matcherna är avslutade börjar nästa block – så löper det på under hela 
dagen. 

Lunchbreak. 

Då samtliga gruppspelsmatcher är genomförda hålls ett lunchbreak – exakt starttid för 
eftermiddagsmatcherna meddelas innan lunchbreaket börjar. Lunchbreaket har ingen exakt starttid 
då det är helt beroende på hur snabbt förmiddagens matcher är färdigspelade. Se 
försäljningsinformation sid.3.     

Format. 

Matcherna kommer att spelas i formatet 10 minuters total speltid med Mercy Rule 4. Pod limit är 
M500 – det vill säga 2 poddar på ryggen och fullt magasin på varje spelare som går på banan. Det är 
först framme vid grinden det är tillåtet att dela upp så att t.ex 1 spelare startar med 3 poddar och en 
annan med 1 pod. 

Poäng fördelas enligt följande. 

Vinst – 3p. Oavgjort – 1p (+1). Förlust – 0p – vid oavgjort spelas det om 1 extra poäng overtime. 

Tabellplaceringar. 

Tabellen regleras enligt följande format – Matchpoäng, Poängskillnad, Inbördesmöten, 1vs1.  

De två lag som placerat sig överst i varje grupp går vidare till A-slutspel & de två lag i respektive 
grupp som placerat sig längst ner i tabellen går vidare till B-slutspel. 

Exempel: 

 Tabell Poäng P+/- 
1 Lag 4 15 12 
2 Lag 2 15 9 
3 Lag 1 6 -3 
4 Lag 7 6 -5 
5 Lag 3 6 -5 
6 Lag 5 6 -9 
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7 Lag 6 3 1 

     FORTSÄTTNING SIDAN 3. 

Domare & Turneringsledare. 

Tävlingen leds av turneringsledare i vårt kontrolltorn med god överblick över spelplanen. 
Huvuddomaren med stöd av turneringsledare tar alla matchavgörande domslut i samråd, besluten är 
slutgiltiga. Utöver huvuddomaren finns 5+ fasta domare på planen. Vi tror på Fair-play och har 
nolltolerans mot diskussioner på planen. Är man missnöjd med något beslut meddelar man domare 
alternativt turneringsledare EFTER matchen är färdigspelad, dvs utanför spelplanen. Skulle det av 
någon anledning saknas domare under turneringen skall minst 1 spelare från vardera lag som INTE 
spelar i pågående block vara beredd att hoppa in som extra domare. 

    

Kiosk & Försäljning. 

Pågrund av de rådande omständigheterna med COVID19 kommer det ej att finnas någon regelrätt 
lunchservering på plats. Däremot finns lättare dryck och förtäring till försäljning i vår reception såsom 
vatten, läsk, snacks & proteinbars m.m. Det kommer att vara god tid under lunchbreaket att köra 
iväg och köpa mat – Höllviken Centrum & Trelleborg ligger endast ett par minuter bort och där finner 
du allt ni kan tänka er i matväg. 

 

Media & Livesändning. 

Nordic Paintball Championship sänds live på vår Facebooksida – Höllviken Paintball Arena. Dela gärna 
streamen till era vänner i sociala medier & posta gärna bilder från tävlingen, tagga gärna så vi kan få 
svensk paintball att lyfta till nya höjder igen! Tillsammans kan vi göra mycket. 

Scanna följande QR kod för att direkt komma till vår Facebook sida där du kan följa livestreamen – 
Dela gärna streamen till dina vänner! 

 

 

Varmt välkomna. 
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