NPFs tilleggsregler til NPL 2020
1 Regelverk:
Norges Paintball Liga (NPL) følger regelverket for NXL Europe med unntak av det som er
beskrevet nedenfor. Der det eventuelt er strid mellom NXL og NPL sitt regelverk er det NPL sitt
regelverk som er gjeldende.
2 Registrering og ranking:
Ved sesongstart justeres ranking på alle spillerne med utgangspunkt i fjorårets resultater og
rostere. Det er hver enkeltes spiller og kapteins ansvar at dette er korrekt.
3 Registrering:
Alle spillere som spiller en eller flere NPL turneringer, må ha gyldig NPL spillerregistrering samt
medlemskap hos NPF (Norges Paintballforbund) og betalt spillerlisens. Man skal unngå å
registrere ny bruker på norgespaintball.no hvis man allerede har registrert seg der. Har du glemt
påloggingen, bruk kontaktskjema på nettsiden. Dette er for at spillerhistorikken skal følge
spillerne. Bildet skal til en hver tid være oppdatert slik at spiller kan identifiseres. Dette er
medlemmets ansvar å sørge for at dette er i orden før turnering.
4 Ranking:
4.1 Pro (tidligere navn Elite):
En Pro spiller er en spiller, som har vært på en roster for ett lag i Pro i tre (3) eller flere
turneringer forrige sesong. En spiller vil også bli rangert som Pro dersom laget spilleren har vært
på rosteren til i mer enn to (2) turneringer, ender opp på topp to (2) i SemiPro sammenlagt året
før.
4.2 Semi-Pro (SP):
En SP spiller er en spiller, som har vært på en roster for ett lag i SP i tre (3) eller flere turneringer
forrige sesong. En spiller vil også bli rangert som SP dersom laget spilleren har vært på rosteren
til i mer enn to (2) turneringer, ender opp på topp to (2) i divisjon 1 sammenlagt året før. En
spiller vil også bli rangert som SP dersom laget spilleren har vært på rosteren til i mer enn to (2)
turneringer, ender opp på bunn to (2) i Pro divisjon sammenlagt året før.
4.3 Divisjon 1 (D1):
En D1 spiller er en spiller, som har vært på en roster for ett lag i D1 i tre (3) eller flere
turneringer forrige sesong. En spiller vil også bli rangert som D1 dersom laget spilleren har vært
på rosteren til i mer enn to (2) turneringer, ender opp på topp to (2) i divisjon 2 sammenlagt året
før. En spiller vil også bli rangert som D1 dersom laget spilleren har vært på rosteren til i mer
enn to (2) turneringer, ender opp på bunn to (2) i SP divisjon sammenlagt året før.
4.4 Divisjon 2 (D2):
En D2 spiller er en spiller som ikke har en ranking fra før, eller som har vært på en roster for ett
lag i D2 i to (2) eller flere turneringer forrige sesong. En spiller vil også bli rangert som D2
dersom laget spilleren har vært på rosteren til i mer enn to (2) turnering, ender opp på bunn to (2)
i D1 sammenlagt året før.
4.6 Ranking fra andre serier:
4.6.1 NXL - NPL:
- Pro = Pro
- Semi-Pro = Pro
- Division 2 = Semi-Pro
- Division 3 = Semi-Pro
- Division 4 = D1

4.6.2 PBSM - NPL:
- CPL = Pro
- Division 2 = Semi-Pro
- Division 3 = D1
- Division 4 = D2
4.6.3 Andre serier og turneringer:
Ranking fra andre serier og turneringer blir vurdert ved behov av rankingutvalget. Det forventes
at man rankes inn på riktig nivå. Rankingutvalget vil kunne endre en spillers ranking i løpet av
sesongen.
4.7 Endring av ranking/karantene:
En spiller kan søke rankingutvalget om å rankes ned en (1) divisjon. Blir dette innvilget blir
spilleren låst til den divisjonen. Man kan da ikke spille noen andre divisjoner enn den spilleren
har søkt seg til, den gjeldende sesongen.
Velger spilleren neste sesong å spille i en høyere divisjon, vil man da bli ranket opp etter første
spilte turnering.
Har man noen gang vært ranket pro i Norge, eller tilsvarende divisjoner i utenlandske serier, kan
man aldri rankes lavere enn D1. Spillere som har vært ranket Pro men nå er ranket D2 grunnet
tidligere rankingregler, vil da bli ranket opp til minimum D1.
4.8 Klage på Ranking:
Spillere som mener de er feil ranket, eller av ulike grunner mener de må rankes i en annen
divisjon, har tilgang til å klage på rankingen. Rankingutvalget vil da ta stilling til klagen, og
vurdere rankingen til spilleren. Klagen må være levert minimum to (2) uker før turneringsstart.
Rankingutvalgets beslutning er endelig.
4.9 Bytte av lag:
En spiller kan bytte lag så ofte han vil mellom turneringer i løpet av sesongen, men ikke stå på
flere enn to (2) rostere på èn turnering og ikke mere enn en (1) roster i samme divisjon pr
turnering. Alle spillere som spiller i en høyere divisjon, vil bli ranket i den divisjonen tredje (3.)
gangen man spiller. Rankingen trer ikke i kraft før etter endt sesong. NPF sitt damelandslag som
skal spille NPL er ikke bundet under roster og ranking reglene.
4.10 Straff:
Spillere som registrerer seg eller spiller under falskt navn, vil straffes med utestengelse fra fem
(5) NPL turneringer inklusiv turneringen regelbruddet fant sted. Laget som spilleren er registrert
på, vil miste alle poengene for den gjeldende turneringen. Laget vil også bli ekskludert fra
turneringen. Spillere som står på tre (3) eller flere rostere under en turnering vil straffes med
utestengelse i tre (3) NPL turneringer inklusiv den turneringen regelbruddet fant sted. Ved
gjentagelse dobles straffen hver gang. Alle henvendelser angående dette rettes til NPF via mail
på post@norgespaintball.no.
5 Roster:
5.1 Roster registrering:
Alle lag skal ha levert komplett roster til NPF før turneringsstart via skjema på
norgespaintball.no. NPF setter frist for innlevering.
5.2 Endring på roster:
Endring etter frist kan gjøres ved skade eller sykdom på spiller(e). Dette gjelder også etter starten
av turneringen og divisjonen. Erstatningsspiller kan ikke være registrert på annen roster i samme
divisjon den gjeldende turneringen, og regler for ranking må følges. Alle endringer skal gjøres i
samråd og godkjennes av NPF.

5.3 Antall spillere på roster:
10 spillere, 2 støtte
Støtte må stå på roster.
Pod-henter og coach trenger ikke stå på roster.
5.4 Høyere ranket spiller:
- Pro kan benytte hvilken spiller de ønsker, ingen ranking begrensninger.
- SP kan ha maksimum 1 Pro ranket spiller og så mange fra lavere divisjoner de ønsker.
- D1 kan ha maksimum 1 SP ranket spiller og så mange fra lavere divisjoner de ønsker.
- D2 kan ha maksimum 1 D1 ranket spiller og så mange fra lavere divisjoner de ønsker.
6 Formater:
- Pro: X-Ball. 5 manns, mercy 4, 10 min, M750.
- SP: X-Ball. 5 manns, mercy 3, 8 min, M750.
- D1: X-Ball. 5 manns, mercy 2, 8 min, M750.
- D2: X-Ball. 5 manns, race-to-2, 7 min, M750.
Det er ikke overtid eller 1vs1 i innledende. I sluttspill er det 5 min overtid og eventuelt 2 min
1vs1.
* M750 er magasin (maks 280) og 4 podder.

7 Betaling:
7.1 NPF Medlemskap 2020:
150kr
7.2 NPL Spillerlisens 2020:
250kr
7.3 Påmeldingsavgift pr lag for hele sesongen (4 deler) 2020:
- Pro: 13.000kr
- SP: 12.000kr
- D1: 11.500kr
- D2: 10.800kr
7.4 Påmeldingsavgift pr del, pr lag 2020:
- SP: 3.500 kr
- D1: 3.300 kr
- D2: 3.200 kr
7.5 Betaling for lag:
Alle lag skal ha betalt påmeldingsavgift, medlemskap og spillerlisens før turneringsstart etter
NPFs anvisninger.
7.5 Refusjon av påmeldingsavgift:
Påmeldingsavgift vil kun bli refundert hvis arrangør/NPF avlyser arrangementet eller gjeldende
divisjon. NPF refunderer ikke ved problemer som oppstår utenfor NPFs kontroll (force majeure).
8 Premier:
3 øverste plassene i Pro: Pokal ved hver turnering og sammenlagt sesong.
3 øverste plassene i SP: Pokal ved hver turnering og sammenlagt sesong.
3 øverste plassene i D1: Pokal ved hver turnering og sammenlagt sesong.
3 øverste plassene i D2: Pokal ved hver turnering og sammenlagt sesong.

9 Baneoppsett:
NPL vil benytte neste aktuelle NXL baneoppsett hvis dette er offentliggjort eller et baneoppsett
som er godkjent av NPF. NPL vil offentliggjøre baneoppsett senest onsdag før turnering.
10 Luftsystem:
NPF godkjenner kun bruk av PI godkjente luftsystem med trykkluft og med NPFs årsmerke.
Brudd på dette kan føre til tap av poeng, game eller ekskludering. Dette er hver enkelte spillers
og kapteins ansvar.
11 Paintballer/maling:
Det er kun tillatt å benytte paintball kjøpt av butikker som er tilstede på gjeldende turnering og
godkjent av NPF.
Brudd på dette kan føre til tap av poeng, game eller hele turneringen. Dette er kapteins ansvar.
12 Spillerområdet:
12.1 Inngang spillerområdet:
Inngang til spillerområdet skal være kontrollert. Alle som går inn på området skal ha gyldig
tilgang og være registrerte. De skal ha gyldig spillerkort eller annet adgangskort fra NPL, NPF
eller sekretariatet. All passering inn og ut av spillerområde skal skje gjennom sekretariatet.
12.2 Spillerkort:
Spillere skal til enhver tid de er på banen, pit eller i spillerområde ha spillerkortet med seg og
kunne fremvise spillerkortet ved forespørsel fra dommere eller NPF/NPL representanter. Dette
skal også fremvises uoppfordret ved adgang til spillerområde.
12.3 Røyking og alkohol:
Røyking forbudt i spillerområdet – gjelder også alle former for elektronisk røyking. Med mindre
ett egnet røykeområde er merket. Gjelder også i umiddelbar nærhet til inngangen til
spillerområde.
Konsum av alkohol er forbudt på turneringsområdet mens spill pågår.
13 Norgesmestere 2020:
Pro-laget med mest poeng sammelagt, som ikke har hatt mer enn 1 utenlandsk spiller pr del blir
kåret til Norgesmester.

