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REGULAMIN i ZASADY BEZPIECZEŃSTWA GRY – BITWA ŁUCZNIKÓW

1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do
poleceń obsługi pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie wskazanym przez
organizatora.
2. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa, na teren
wskazanego przez organizatora mają wstęp gracze oraz osoby im towarzyszące i inne osoby,
po uzyskaniu zgody obsługi.
3. Teren organizatora jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną i strefę gry.
4.

W GRZE mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze
zdjęciem potwierdzającym tożsamość, oraz dzieci, które ukończyły 12 lat, z pisemną zgodą
opiekuna prawnego na udział w grze.

5.

Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie
bezpieczeństwa poprzez obsługę oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje
stosowne oświadczenie.

6. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
7. Palenie jest dozwolone tylko w strefie bezpiecznej w miejscu do tego wyznaczonym.
8.

Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie oraz osoby
wyeliminowane z gry, które opuszczają to pole.

9.

Strzelanie z łuku może odbywać się tylko i wyłącznie na ściśle wyznaczonym terenie gry.

10. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się wcześniej ustalonym zasadom gry.
11. Na polu gry bezwzględnie obowiązuje nakaz noszenia specjalnych masek ochronnych,
dostarczonych przez organizatora, które mogą zostać zdjęte poza polem do gry, w
wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować
obrażenia.
12. W przypadku pojawienia się osoby ze zdjętą maską na polu gry, a także na każdy sygnał
sędziego następuje natychmiastowe przerwanie GRY.
13. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry oraz kierowania strzału poza obręb
pola do gry.
14. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób niebiorących udziału w grze jest kategorycznie
zabronione.
15. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów.
16. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami. Walka
wręcz jest zabroniona.
17. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
a) trafienia bezpieczną strzałą przez drużynę przeciwną. Wraca na pole, kiedy jego własna
drużyna ustrzeli osobę z drużyny przeciwnej.
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b) własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie mo
że być cofnięta, decyzji sędziego bądź obsługi pola, gdy nie przestrzega regulaminu gry.
c) na podstawie decyzji sędziego.
18. Zawodnik, który chce zejść z pola gry, opuszcza je z maską ochronną na twarzy i łukiem
wzniesionym do góry.
19. Gramy tylko sprzętem (łukami, strzałami) organizatora.
20. Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia przed strzałem, czy strzała nie jest pęknięta i czy
grot jest prawidłowo zamocowany.
21. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności łuki lub strzał należy przerwać grę i zwrócić
się do sędziego.
22. W przypadku zawinionego uszkodzenia sprzętu lub oporządzenia stosuje się
odpowiedzialność materialną.
23. Osoby niestosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub
innych będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
24. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze organizowanej przez
Bitwa Łuczników, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie
jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BITWY ŁUCZNIKÓW
1. Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu łuczniczego i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.
2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku
użytkowania łuku i bezpiecznych strzał.
3. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania łuku i bezpiecznych strzał.
4. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i
nie mam, co do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.
6. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złamania reguł gry i zasad bezpieczeństwa przez
któregoś z graczy w czasie gry mogę zostać zraniony.
7. Bitwa Łuczników jest sportem znacznie bezpieczniejszym niż np. paintball, jednak i tu mogą
zdarzyć się niebezpieczne sytuacje, nawet wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie zasady
bezpieczeństwa. Z własnej i nieprzymuszonej woli akceptuję ryzyko w czasie uczestnictwa w
GRZE Bitwa Łuczników lub podczas jej obserwacji.
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