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Paintball 

Paintball, nagu  ka softair, on järjest enam populaarsust koguv spordiala, milles vastased 

püüavad üksteist värviga täidetud purunevate želatiinist kuulidega “rivist välja lüüa”, tulistades 

vastastikku süsihappegaasil või suruõhul töötavatest paintballmarkeritest (püssidest, püstolitest, 

revolvritest).  

Paintballi populaarsus on kiirel tõusuteel: ainuüksi USA-s mängib aastas paintballi umbes viis 

miljonit inimest, kellest kaks miljonit osaleb aasta jooksul vähemalt 15 mängus. Erilist vürtsi 

paintballile lisavad viimastel aastatel tootmisse läinud reaalseid tulirelvi kopeerivad markerid 

(RAM – Real Action Marker) , mille laskemoonaks on kapslitesse laetud värvikuulid – tulistamisel 

lendavad kapslid relvast välja nagu padrunihülsid, lähendades mängutulistamist reaalsele.  

Paraku on sellega kaasnenud ka mõningad negatiivsed faktorid: paintballmarkerid on muutunud 

nii tõepärasteks, et ka lähedalt maalt pole võimalik neid eristada tõelistest relvadest, mistõttu 

on osades USA linnades keelatud paintballmarkerite kaasas kandmine (va spetsiaalses 

relvakohvris). 

Aastate jooksul kindlustusfirmades tehtud tähelepanekute kohaselt esineb õige turvavarustuse 

kasutamisel paintballi harrastajate hulgas vähem vigastusi kui näiteks tennises, golfis või keeglis. 

Paintballi populaarsuse kasvu tõendab seegi, et  elukutselite mängijatega on hakatud sõlmima 

üpris tulusaid töölepinguid. Näiteks Los Angelese võistkonna Ironmen omanik sõlmis maailma 

parimaks peetud paintballimängija Oliver Langiga kolmeaastase lepingu, mille eest Lang sai 

100 000 dollarit. 

Ajalugu 

Esimesed paintballmarkerid valmistati eelmise sajandi viiekümnendate aastate keskel, mil neid 

hakati kasutama puude ja kariloomade distantsilt märgistamiseks. 1977. aastal kasutati 

paintballi esmakordselt USA-s Michigani osariigis ellujäämismängus, milles kaks sõpra püüdsid 

üksteist mängult tappa.  

Paintballi loojaid börsimaaklerit Hayes Noelit, Bob Gurnseyd ja kirjanik Charles Gainesit 

inspireeris ka Richard Connelli raamat The Most Dangerous Game (Ohtlikeim mäng). Sõbrad olid 

juba üle aasta otsinud võimalust, kuidas teha ohutult kindlaks kellegi osavust jahil või 

lahingutegevuses. Õige lahenduse pakkus neile välja neljas sõber George Butler, kes näitas ühes 

põllumajandusajakirjas avaldatud reklaamfotot kariloomade märgistamiseks mõeldud markerist 

Nelspot 007. 

Esimene tõeline paintballimäng leidis aset 27. juunil 1981, mil 12 mängus osalejat püüdsid 80-

aakrisel metsaalal vallutada vastasvõistkonna lippu. Tollane paintballimäng, mida siis nimetati 

ellujäämismänguks, erines märkimisväärselt tänapäevasest: ainsaks saadavaks markeriks oli 
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süsihappegaasil töötav Nelspot 007, mida tuli iga lasu järel käsitsi laadida ja vinnastada ning 

mille võimsus oli üsna väike. Puudulik oli ka turvavarustus: spetsiaalsete prillide puudumisel 

kandsid mängijad tavaprille, mis jätsid ülejäänud näo kaitseta. Kuulidki olid täidetud õlivärviga, 

mistõttu järgnesid igale mängule nn tärpentinipeod – värvi maha nühkimiseks. 

Pärast spordiajakirjas Sports Illustrated ilmunud artiklit moodustas Bob Gurnsey  ettevõtte 

National Survival Game, sõlmides Nelson Paint Companyga ühtlasi lepingu, mis andis talle 

paintballivarustuse müügi ainuõiguse USA-s. Juba pärast kuue kuu möödumist hakkas firma 

tootma kasumit. 

Aastatel 1981 – 1983 hakkas ka PMI paintballivarustust tootma. Kahe firma omavaheline 

konkurents tuli paintballile ainult kasuks: markeri vinnastamine muutus hõlpsamaks – võeti üle 

pumppüsside vinnastamisprintsiip, 12- grammised CO2 balloonid asendati suurte suruõhuga 

täidetud balloonidega, kuulide ettesöötmiseks hakati kasutama markeri peale kinnitatavat alt 

kitsenevate õlgadega kuulianumat, kust kuulid raskuse mõjul ise laskepesasse vajusid. 

Turvareeglid                                                                                                                                
Esmane nõue paintballi mängijatele ja mängu jäägijatele on 

kaitseprillide või kaitsemaski kandmine. Unustada ei tohi ka 

kõrvade ja käte kaitsmist – ehkki paintballkuuli tabamus ei 

põhjusta jäädavat terviseriket, on see eriti lähidistantsidelt 

vägagi valus kogemus.  

Kõige turvalisemaks pea ja näo kaitsevahendiks on kahtlemata 

spetsiaalne mask koos prillide või visiiri ja kõrvakaitsetega. 

Markerite tootjatele kehtivad piiranngud, mille kohaselt ei tohi 

paintballkuuli suudmekiirus ületada 90 m/s (suudmeenergia on 

sel juhul 11 džauli)  ja mõned mängijad eelistavad kanda 

mängides mootorrattakiivrit. Võistlussportlased eelistavad siiski 

kergemat varustust, mis ei ahenda nägemisvälja, ei takista kuulmist, on kergesti ventileeritavad 

ega takista rääkimist. Viimamsel ajal on müüki jõudnud ka taimeriga varustatud kaitsekiivrid, 

millele saab valida kokkulepitud mängu kestvuse.. 

Äärmiselt soovitatav on enne iga mängu algust mõõta paintballkuulide liikumiskiirust, mida 

ilmastikutingimused, eriti õhusoojus, üsna palju mõjutavad. Enamik kommertsmänguväljakuid 

on varustatud just selleks otstarbeks mõeldud kronograafidega, kuid need on saadaval ka 

kaubandusvõrgus. Ebameeldivate üllatuste või koguni vigastuste vältimiseks on soovitatav, et 

igal paintballi huviliste grupil oleks varustuses ka üks kiirusemõõdik. Pärast markeri remonti on 

kuuli suudmekiiruse mõõtmine suisa kohustuslik. 

Tüüpiline, siin MARPAT mustriga 

mask 
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Mängijate elimineerimine 
Mängust väljalangenuks ehk hukkunuks loetakse need mängijad, kes on saanud paintballkuuliga 

otsetabamuse. Kehtivad erinevad reeglid tabamust tähistava värvilaigu suuruse kohta. Enamasti 

ei loeta tabamuseks mängija pihta lennanud värvipritsmeid näiteks vastu puuoksi purunenud 

paintballkuulist. 

Tavaliselt piisab vastase mängust välja lülitamiseks suvalisest tabamusest, olgu see siis mängija 

käsi, jalg, riidehõlm, seljakott, marker või mis tahes mänguväljakult üles korjatud ese (lipp). 

Samas võidakse tabamuseks lugeda vaid tabamusi eluliselt tähtsatesse kehapiirkondadesse – 

pea ja rindkere. Enamasti lepivad mängijad enne mängu algust kokku, mitme tabamuse järel 

loetakse pihtasaanu välja langenuks. 

Kui mängijal puudub selgus, kas saadud tabamus on ta mängust välja lülitanud, kutsub ta 

kindlaks lepitud fraasiga kohale kohtuniku olukorda selgitama. Tabamuse suurust võib hinnata 

ka läheduses viibiv võistkonnakaaslane. Enamasti teeb seda siiski kohtunik, kes kuulutab 

kontrollitava kontrolli ajaks “neutraalseks” so mängust väljas viibivaks, kelle pihta vaenlased ei 

tohi tulistada. Kontrolli võib nõuda ka mängija, kes on teinud enda arust tabava lasu: tabatud 

vastane ei pruugi olla suuteline ise tabamuse reeglipärasuses veenduma (tabamus selga) või siis 

püüab seda ignoreerida st sohki teha.  

Kui tabatud mängija saab ise veenduda tabamuse tõhususest, peab ta kokkulepitud fraasiga 

enda välja langemisest teistele teatama.  

Mängijad võivad osutuda mängust väja langenuks veel teistelgi põhjustel. Kui mängus 

kasutatakse ka värvigranaate või –miine, siis nende lõhkemisel saadud värvilaigud on 

võrdväärsed paintballkuuli tabamusega. Samas võib mängija soovida mängust lahkuda veel 

teistelgi põhjustel, olgu selleks siis probleemid turvavarustusega, ihuhädad või mis iganes. 

Soovist mängust lahkuda antakse teada sama fraasiga nagu tabamuse korralgi. 

Mängijaid võidakse mängust eemaldada ka karistuseks kehtestatud reeglite rikkumise eest – 

kehtestatud piiridest väljumise, enne mängu alguse välja kuulutamist positsiooni sissevõtmise 

jne eest. Väga raskeks paintballi eetika rikkumiseks loetakse katset tabamust maha nühkida. Kui 

see leiab aset üldkasutataval kommertsmänguvljakul, saab rikkuja enamasti mingiks perioodiks 

mängukeelu. Ametlikul turńiiril osalejaid ootab sellise teo eest koguni eluaegne 

diskvalifitserimine. Turniiridel on tavaliselt kombeks kõrvaldada mängust lisaks nühkijale veel 

kaks tema võiskonnakaaslast. 

Allaandmine 

Tavamängijatel on kombeks siis, kui on õnnestunud vastasmängijale märkamatult selja taha 

hiilida, nõuda allaandmist. Tavaliselt tehakse seda kui vastaseni on 3-5 meetrit, et vältida 

lähidistantsilt sooritatud lasuga vastasele valu tegemist. Kui vastane tõstab käed või relva või 
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teatab, et annab alla, loetakse ta mängust välja langenuks täpselt nagu tabamuse saanud 

mängija. Kui ta aga vastane üritab vastu hakata, siis tulistatakse teda.  

Kirjeldatud allaandmisvõimalus, mida üldiselt loetakse härrasmehelikuks käitumiseks, on 

tekitanud palju poleemikat. Kui selline kohustus mõnel mänguväljakul kehtibki, siis pole selle 

põhjus mitte vastasele valu tekitamise, vaid blufivõimaluse vältimine. Kogenud mängijal võib 

tekita kiusatus algaja kogenematust ära kasutada ja nõuda talt allaandmist ka siis, kui teda pole 

võimalik sihikule võtta. 

Paintballiturniiridel allaandmisvõimalust enamasti ei pakuta, võistlustel tulistatakse vastast kuni 

veendutakse tabamuses või kuni kohtunik tabatu mängust välja kutsub. 

Lisalasud 

Lisalasud on lasud, mis sooritatakse pärast reeglitepärast tabamust tabatu pihta. Kui 

tavamängijad enamasti ei soorita lisalaske, siis võistlustel võib lisatabamustega lisapunkte 

teenida, kui selline võimalus on reeglites ette nähtud. Enamasti kehtestab reeglid peakohtunik ja 

kui tema on lisalasud ära keelanud, karistatakse reeglite vastu eksinut mängust eemaldamisega. 

Levinud on printsiip 1+1, mille kohaselt eemaldatakse lisaks reeglit rikkunule veel üks tema 

võistkonnakaaslane. 

Pimesi tulistamine 

Pimesi tulistamise all mõeldakse sellist tulistamist, mil tulistaja ei näe, mille pihta ta tulistab – 

kas nurga taha või siis üle piirde ääre. Paljudel mänguväljakutel on selline tulistamisviis keelatud, 

et vältida tabamust liiga lähedaselt distantsilt, kohtuniku või juhuslikult kaitsemaski eemaldanud 

mängija tabamist. Olgu öeldud seegi, et mängu ajal on kategooriliselt keelatud kaitsevahendite 

eemaldamine. 

Mängu põhivariatsioonid 

Lipu vallutamine  

Võistkonnad püüavad vallutada vastase lippu. Võimalik on ka kahe võistkonna omavaheline 

võitlus ühe mänguväljaku keskel asuva lipu pärast. 

Elimineerimine 

Võistkond või üksikmängija peab vastasvõistkonna rivist välja lööma. 
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Mäekuningas 

Kaks või enam võistkonda püüavad vallutada üht või mitut baasi ja neid vastaste eest kaitsta. 

Võitjaks kuulutatakse võistkond, kes suudab baasi (baase) kõige kauem enda käes hoida või siis 

kelle valduses on baas mänguaja lõppedes. 

Elutähtsad organid 

Selles mängu variatsioonis loevad ainult pähe ja rindkeresse saadud tabamused. Mängijad 

kannavad enamasti särke, millel on kujutatud elutähtsad organid: süda, kopsud, maks, magu jne. 

Mutandimäng 

See variatsioon kujutab endast eliminerimise varianti, milles osaleb kaks võistkonda – mutandid 

ja inimesed. Kui tabamuse saab inimene, siis muutub ta mutandiks ning ühineb mutantide 

võistkonnaga. Kui tabamuse saab mutant, kõrvaldatakse pihta saanu mängust 10 minutiks, 

misjärel ta uuesti mängu lülitub. Mutantide võistkonna eesmärk on tappa kõik inimesed. 

Presidendimäng 

Kummagi võistkonna üks mängija on president, keda vastasvõistkond tabada üritab. Võidab 

võistkond, kellel õnnestub “tappa” vastaste president. 

Mänguväljad 

Metsamäng 

Paintball sai alguse vabaaja veetmise vormina, mäng toimus 

metsaaladel ja mängijate esmärk oli vaenlase lipu vallutamine.  

või siis vaenlaste rivist välja löömine – elimineerimine.  

Metsamängus pole osalejate arv piiratud, lubatus on ka 

kõiksugu kaitseehitused. Mänguala on tavaliselt nii suur, et 

üksik mängija ei suuda kogu mänguks eraldatud territooriumiga 

tutvuda, mistõttu võivad mängud metsaalal kesta pikki tunde 

kui mitte päevi. 

Metsamäng annab mängijaile võimaluse valida väga paljude erinevate mängustsenaariumite 

vahel, mistõttu pole karta rutiiniohtu ka ühel ja samal mänguterritooriumil. Metsamängu võib 

harrastada aastaringselt, ehkki külmade ilmadega tuleb arvestada markerite võimsuse ja 

suudmekiiruse alanemisega.  

 

Mängija metsamängus vaenlast 

varitsemas 
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Speedball 

Speedballile on iseloomulikud piiratud, suhteliselt väikesed erinevate varjekohtade, -

võimalustega mängualad. Kui metsmängu territoorium võib olla mitmeid hektareid, siis 

speedballiväljaku suurus ei ületa tavaliselt poolt jalgpalliväljakut.  

Speedballiväljakul puudub ka taimkate, mis teeb mängu suhteliselt hästi jälgitavaks 

pealtvaatajatele. Speedballiväljakul on varjumiseks mitmesugused kaitseehitised alates 

kaevuraketest, kaevikutest kuni langetatud puutüvedeni. Speedballi kestvus on üsna lühike, sest 

mängu alguses on vastastel võimalik üksteist hinnata ning jälgida, kuhu keegi stardisignaali 

kõlades varjub.  

Tulistamine on ägedam, mis teeb mängu huvitavaks ka pealtvaatajatele. Enamasti ei ületa 

speedballivõistkondade liikmelisus kümmet. Turniiridel ongi kõige levinumaks 

mänguvariatsiooniks just speedball, ka oma lõbuks mängijate eelistus kuulub sellele mängu 

variandile. 

Stock paintball 

Stockpaintballis on lubatud kasutada vaid kaheksakümnendate aastate algul kasutusel olnud 

markereid. Mmarker peab olema laetav ja vinnastatav pumppüssi printsiibil, salves ei tohi olla 

üle kümne želatiinikuuli ja need peavad paiknema lineaarselt toruga parralleelses salves. Marker 

peab töötama 12-grammisel süsihappegaasiballoonil. 

Kirjeldatud tingimused loovad ühtlasi ka mängu spetsiifika. Pumppüssi printsiibil töötavate 

markerite laadimine ei toimu automaatselt vaid käsitsi. Kuuli pesasse sattumise tagamiseks 

tuleb marker laadimi- ja vinnastusliigutuseks enamasti vertikaalasendisse tõsta, 12-grammisest 

gaasiballoonist piisab sõltuvalt markeri võimsusest 10 kuni 20 lasu sooritamiseks, misjärel tuleb 

see asendada.  

Markeri ümberlaadimise ajal on mängur võimetu end kaitsma, mis kajastub ka mängu taktikas: 

liigne ehku peale tulistamine võib osutuda saatuslikuks, kui vastasmängijal jätkub oidu vastast 

provotseerida ning oodata rünnakuga seni, kuni vaenlane on sunnitud oma markerit ümber 

laadima. 

Reball – mäng taaskasutatavate kummikuulidega 

Reballis tulistatakse taaskasutatavate kummikuulidega, mis on sama kaliibriga kui želatiinkuulid, 

kuid väiksema kaaluga. Kummikuulid ei sisalda värvi, mistõttu on nende kasutamine väga 

populaarne just sisetingimustes. Kummikuulide hind on želatiinkuulidest kõrgem, kuid nende 

taaskasutamise võimalus kompenseerib peagi hinnavahe, muutes need lõppkokkuvõttes 

želatiinkuulidest odavamaks.  

Kummikuulide lasuenergia on mõnevõrra väiksem, mistõttu pole ka nende purustusjõud 

želatiinkuulidega võrreldav. Kui paintballis on kuuli suudmekiirus keskmiselt 84 m/s, siis reballis 

on see 76 m/s. 
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Siinkohal tuleb ära märkida, et mängu käigus purunemata jäänud želatiinkuule ei toni uuesti 

markerisse laadida, sest nende suurus ja kuju võivad olla tänu ilmastikuoludele muutunud. 

Mittestandardse laskemoona kasutamine aga rikub markerit. 

Põhjalikumat informatsiooni Eestis kehtivate paintballi reeglite ja mänguvõimaluste kohta leiab 

Eesti klubide kodulehekülgedelt. 


