
Specifi ka 
a vý jimky 
z NXL Europe
DIVIZE
5 MAN X-ball
3 MAN X-ball

HERNÍ  Č AS A UKONČ ENÍ  
ZÁ PASU
Není  stanoven maximá lní  poč et bodů  
ukonč ují cí  zá pas. Kaž dý  zá pas trvá  urč enou 
dobu, pokud není  př edč asně  ukonč en „rá nou 
z milosti“ (MERCY – terminus technicus), 
kterou mů ž e využ í t vedoucí  tý m v př í padě  
velké  př evahy.

NXL - Č AS ZÁ PASU A MOŽ NOSTI 
MERCY
(Mercy = v př í padě  Velké  př evahy nad 
soupeř em, mů ž e vedoucí  tý m využ í t rá nu 
z milosti a hru př edč asně  ukonč it). 
Divize 3 MAN se hraje systé mem RACE TO 3 
(bez MERCY).

OCHRANA HLAVNĚ
(Š PRCKA – terminus technicus)
Hrá č i nebudou trestá ni za ztrá tu š prcky 
bě hem hry. Hrá č i jsou vš ak nadá le povinní  
zajistit hlaveň  š prckou př ed tí m, než  vstoupí  
do pitu. V mimoř á dné m př í padě  je hra 
př eruš ena a hlavní  rozhodč í  mů ž e pož adovat 
na hrá č í ch odlož ení  svý ch zbraní  na zem 
až  do odvolá ní .

BARVA ZÁ SOBNÍ KU
Zá sobní k nesmí  bý t prů hledný . Jednobarevný  
zá sobní k je doporuč ová n, není  vš ak 
vyž adová n, v zá sadě  by nemě l brá nit ú sudku 
rozhodč í ho. Hlavní  rozhodč í  má  prá vo vyř adit
hrá č ů v zá sobní k ze hry, pokud rozhodne, ž e 
design zá sobní ku mů ž e ovlivnit jeho ú sudek.

MANIPULACE SE ZBRANÍ 
Hrá č i si mohou zapí nat/vypí nat zbraň  
a oko (vision mode) bě hem hry, aniž  by se 
dovolovali rozhodč í ch. Po celou dobu 
je hrá č ů m na hř iš ti dovoleno mí t ná ř adí . 
Avš ak použ í vá ní  jaké hokoli ná ř adí  
č i př í davné ho nastavení  bě hem hry 
je zaká zá no, vč etně  č asu př ed startem hry 
až  do ukonč ení  hry, kdy se hrá č  znovu vrací  
do pitu. Sbí rá ní  paintballový ch kulič ek 
ze země  bude dovoleno.

ZMĚ NY STRAN
Tý my mě ní  strany hř iš tě  po kaž dé m bodu. 
Pokud zač ne hra, ale skonč í  no-point (ž á dný  
z tý mů  neskó roval), ná sledují cí  hru se strany 
nemě ní . Kaž dý  tý m zač ne první  hru zá pasu 
na straně , kde je umí stě n jeho pit.

ZÁ SAH DIVÁ KA DO HRY
Divá ků m/př ihlí ž ejí cí m je zaká zá no 
komunikovat s hrá č i, naznač ovat nebo 
jinak zasahovat do hry a to v jaké mkoli č ase 
zá pasu. Pokud i př esto divá k /př ihlí ž ejí cí  
komunikuje, naznač uje nebo jinak zasahuje 
do hry, mů ž e bý t po nerespektová ní  varová ní  
vyká zá n z blí zkosti hř iš tě . To, jak př esně  se 
vynucuje disciplí na publika, popř í padě  
vyvedení  vý trž ní ků , je na bedrech
hlavní ho organizá tora.

Divize Doba hry Vedení umožňující 
mercy

5 MAN X-ball 10 Minut o 3 vítězné body
3 MAN X-ball 6 Minut x



ROZHODOVÁ NÍ  V PŘ Í PADĚ  
SHODNÉ HO SKÓ RE
Pokud je po odehrá ní  skupiny 3 a ví ce tý mů  
se shodný m skó re, rozhoduje se o poř adí  ve
skupině  dle ná sledují cí ch parametrů . 
(od první ho nejdů lež itě jš í ho).
1.) Poč et vyhraný ch zá pasů 
2.) Poč et vyhraný ch zá pasů  mezi 
nerozhodný mi tý my
3.) Vý sledek vzá jemný ch zá pasů  mezi 
nerozhodný mi tý my
4.) Technické  body ze vš ech zá pasů  skupiny
5.) Poč et vyhraný ch bodů  ze vš ech zá pasů  
skupiny
6.) Poř adí  v celkové m hodnocení  př edchozí  
sezony

Pokud se rozhoduje mezi tý my se shodný m 
skó re, které  se proti sobě  na turnaji neutkaly,
rozhoduje se dle ná sledují cí ch parametrů . (od 
první ho nejdů lež itě jš í ho).
1.) Poč et vyhraný ch zá pasů 
2.) Technické  body ze vš ech zá pasů  skupiny
3.) Poč et vyhraný ch bodů  ze vš ech zá pasů  
skupiny
4.) Poř adí  v celkové m hodnocení  př edchozí  
sezony

VELIKOST HŘ IŠ TĚ 
45m x 36m

PENALTY
1-for-1 bude hodnoceno jako Minor Penalty 
(mé ně  vý znamná , nejniž š í  penalta)
2-for-1 bude hodnoceno jako Major Penalty 
(vý znamná / druhá  nejvyš š í  penalta)
3-for-1 bude hodnoceno jako Gross Major 
Penalty (zá važ ná , nejvyš š í  penalta)

Pokud hrá č  obdrž í  Gross Major Penalty, 
je tento hrá č  suspendová n do konce zá pasu 
a nesmí  nastoupit ani v ná sledují cí m zá pasu 

své ho tý mu v rá mci turnaje.

POLOŽENÍ BODU SE ZÁSAHEM  
Pokud hráč položí bod se zásahem, jeho tým 
nemůže obdržet bod.
Hrá č  je potrestá n penaltou dle situace. 
Pokud je po udě lení  penalty na hř iš ti dalš í  
ž ivý spoluhrá č , a žádný soupeř hra končí 
stavem no point.
Pokud na hřišti není dostatečné množství 
hráčů k naplnění penalty, je tým do dalšího 
bodu penalizován odpovídajícím množstvím 
hráčů k naplnění penalty. Bod je automaticky 
udělen soupeři.
Pokud hráč obdrží 1-for-1 a na hřišti je přesný 
počet hráčů k naplnění penalty a žádný hráč
soupeře, hra končí stavem no point.
Pokud hráč obdrží 2-for-1 nebo 3-for-1 
a na hřišti je přesný počet hráčů k naplnění 
penalty, automaticky bod obdrží soupeř.
Pokud hráč obdrží penaltu a soupeř má 
na hřišti libovolné množství hráčů, 
automaticky obdrží bod soupeř.

NÁ SLEDKY POUŽÍVÁ NÍ  
NELEGÁ LNÍ  ZBRANĚ 
Hrá č , jehož  zbraň  vyká ž e kadenci 
od 10.6 do 10.8 kulič ek za vteř inu, bude 
potrestá n Major penalty (druhou nejvyš š í  
penaltou).
Hrá č , jehož  zbraň  vyká ž e kadenci 
od 10.9 do 12.4 kulič ek za vteř inu, bude 
potrestá n Major penalty (druhou nejvyš š í  
penaltou), (potrestá n do dalš í  hry) a hra, 
ve které  se prá vě  nachá zí , bude automaticky 
ví tě zná  pro protihrá č ů v tý m.
Hrá č , jehož  zbraň  vyká ž e kadenci vyš š í  než  
12.5 kulič ek za vteř inu, bude potrestá n Major
Penalty (druhou nejvyš š í  penaltou),(potrestá n 
do dalš í  hry) a hra, ve které  se prá vě  nachá zí ,
bude automaticky ví tě zná  pro protihrá č ů v 
tý m. Hrá č , který  tuto penaltu obdrž el, bude
vyř azen na zbytek turnaje.



OVERTIME - prodlouž ení 
V zá kladní ch skupiná ch se overtime nehraje 
a zá pas konč í  remí zou.

OVERTIME (Vyř azovací  kola),(Osmifi ná le, 
 Semifi ná le, Finá le, atd.)
Pokud mají  dva tý my v regulé rní m č ase 
na konci zá pasu stejné  skó re, pak se hraje 
5-ti minutový  overtime. Overtime se hraje 
na ná hlou smrt: vyhrá vá  tý m, co skó ruje jako 
první .
Poslední  minutu overtimu platí  standardní  
pravidlo poslední  minuty (Major Penalty 
znamená  automatickou ztrá tu bodu).
Pokud není  v overtimu rozhodnuto, oba 
tý my vyberou jednoho hrá č e, kteř í  ná sledně  
soutě ž í  ve hř e One-one-One ( Jeden 
na jednoho)
One-one- One (Jeden-na jednoho) 
je 2 minutová  ná hlá  smrt. První  hrá č , který  
vyř adí  své ho protivní ka, nebo „dá  buzzer“ 
na protivní kově  straně , ví tě zí . V př í padě  
patové  situace, ví tě zi hrá č , který  postoupil 
dá l na hř iš ti (je blí ž e k soupeř ově  bá zi).
Pokud oba hrá č i postoupili na hř iš ti stejnou 
vzdá lenost, mají  tý my 1 minutu na to, aby
vybrali ná hradní ka, který  pů jde do druhé ho 
kola One-on-One ( Jeden na jednoho).
Toto se bude opakovat do té  doby, dokud 
jeden tý m nezví tě zí .


