
 

 

 

BRIEFING  

Ouça com atenção toda e qualquer instrução repassada pelos organizadores dos jogos, estes são autoridades 

máximas no evento. 

REGRAS DE DISTÂNCIA E FPS 

O Macaé Airsoft Clube possui limites de distância e FPS definidos pelo Conselho Regional de Airsoft. São eles: 

 Pistolas devem ter limite de 350fps, sem distância mínima para disparo. Aconselhamos que 

disparos em curta distância seja feitos no colete ou usada a regra de rendição; 

 Fuzis de Assalto tem limite 400fps e poderá ser disparados na distância mínima de 5m; 

 Armas de suporte tem limite de 420fps e poderá ser disparadas a distância mínima de 10m; 

 Armas de DMR tem limite de 450fps e poderá ser disparada na distância mínima de 15m; 

 Fuzis de Precisão (sniper) tem limite específico de 550fps e só poderá ser disparado na distância 

mínima de 25m. 

 O “Full Auto” é permitido desde que utilizado em rajadas curtas de até 2 segundos. 

SEGURANÇA 

 É indispensável a utilização do pano vermelho! (Solicitar Verificação) 

 É obrigatória a utilização de óculos de segurança durante a estada na área de combate, seja operador de 

Airsoft ou não. Nunca retire a proteção dos olhos na área de combate! 

 Caso seja necessária a retirada dos óculos de proteção para limpeza ou qualquer outro motivo, 

coloque o seu pano vermelho na altura da cabeça e retire-se da área de combate falando em alto e 

bom som a palavra “NEUTRO”; 

 Se por acaso avistar qualquer pessoa dentro da área de combate que esteja fora do contexto do jogo, 

avise imediatamente aos colegas mais próximos e a organização (Frequência 155.555Mhz); 

 Evite tocar em árvores, insetos, animais, plantas e galhos. Estes locais são propícios a surpresas 

indesejáveis; 

 A Jungle Airsoft Arena possui uma espécie de palmeira chamada Brejaúva, espécie que produz 

espinhos traiçoeiros; 

 Fora da Área de Combate, as armas devem permanecer travadas, sem o magazine e, de preferência, na 

posição sul. O dedo deve permanecer fora do gatilho enquanto atirar não for a intenção. 

 É recomendado que ao retirar o magazine da arma, seja efetuado disparos para uma área segura, a fim de 

remover as BBs residuais do HopUp e/ou Cano da Arma de Airsoft; 

 Só é permitidas facas de borracha durante os jogos realizados no Macaé Airsoft Clube. Por medidas de 

segurança as Armas Brancas não são bem vindas em nossas operações. 

 Apenas granadas fabricadas para o esporte são permitidas.  

 Artefatos explosivos são proibidos. 

 Evite a todo custo atingir o rosto de alguém. A prioridade deve ser o tronco e outras partes do corpo, 

deixando a cabeça apenas para quando for a única parte exposta; 



 

 

OBSERVAÇÕES 

 Não é permitido o tiro sego (Atirar sem visualizar a FOROP); 

 Ao se deparar em grande desvantagem ou perigo de Over Shot, o operador pode se declarar “RENDIDO”. 

 Para render algum operador ou render-se diante de alguma situação, o operador deve verbalizar em alto 

e bom som a palavra “RENDIDO”. 

 Ao ser atingido ou rendido por outro operador, diga repetidas vezes em alto e bom som a palavra 

“MORTO”, exiba o pano vermelho na altura da cabeça, não se comunique ou faça contato visual com 

nenhum operador e dirija-se ao Respawn indicado pela organização ou Safezone. MORTO NÃO FALA! 

De acordo com a regra da Operação em questão, permaneça no local solicitando e aguardando o 

Operador Socorrista sem fazer contato visual com qualquer outro operador em combate. Caso não haja 

Operador Socorrista na Operação, siga para o Respawn indicado pela organização, exibindo o Pano 

Vermelho na altura da cabeça dizendo em alto e bom som a palavra “MORTO”; 

O tempo de espera pelo Operador Socorrista deve ser informado pela organização da Operação; 

O Operador a espera do Operador Socorrista, poderá ter a sua morte adiantada, caso seja capturado; 

Operadores atingidos não podem ser utilizados como barreira de proteção; 

 Não é permitida a indicação da posição da FOROP enquanto durante a trajetória do operador fora de 

combate à SafeZone ou Respawn; 

 Ao ser atingido na arma, o operador deve utilizar a arma secundária; 

De acordo com as regras da Operação apresentadas no Briefing, um Operador Especialista poderá usar de 

artifícios para revalidar a arma atingida; 

O operador que não possuir uma arma secundária poderá utilizar a arma de um amigo próximo, se 

possível; 

 Operadores atingidos por facas de borracha (Knife Kills), devem permanecer calados, não se comunicar 

com mais ninguém e dirigir-se diretamente ao Respawn exibindo o pano vermelho na altura da cabeça. 

Eliminados por facas não devem verbalizar “MORTO” ou aguardar o Operador Socorrista; 

CONDUTA E ÉTICA 

 Não Jogue lixo no chão. Existem lixeiras e cinzeiros instalados em cada base e Respawns. 

 Nenhum operador poderá ser atacado na SafeZone ou Respawn; 

 Quando atingido ou rendido, não procure visualizar a FOROP, isso pode revelar a posição dos operadores 

ainda em combate; 

 Não é permitido tocaia na saída dos Respawns; 

 Não discuta, fale mal ou ofenda qualquer pessoa; 

 Caso tenha alguma observação, sugestão ou reclamação sobre qualquer assunto relacionado à operação, 

operador, ou organização, fale discretamente com um dos organizadores durante o jogo ou, se possível, 

aguarde o Debriefing para explanação. Frequência da Organização: 155.555Mhz 

Pratique o esporte com honra e divirta-se com responsabilidade! 


