
 

 

Caderno de Regras 

 

Organização: 

Comando Sertão Airsoft 



 

1. Das Explicações Iniciais 

A Missão Soldados de Noel (MSN) é um evento de airsoft, atividade controlada, 

normatizada e fiscalizada pelo Exército Brasileiro, conforme legislação própria em vigor. 

Todas as diretrizes legais serão observadas durante o evento. O Evento possui caráter 

beneficente e visa arrecadar brinquedos para serem doados a crianças carentes da região 

menos assistidas da cidade de Mossoró-RN 

A participação no evento impõe a observância da lei e de todos os normativos em vigor. 

não serão admitidas transgressões ou desvios às normas legais. Igualmente, o participante da 

MSN se obriga à observância das regras deste documento. A Organização é a responsável 

pela boa condução do evento, para isso, incumbida de prerrogativas que a concedam os 

meios necessários a tal fim.  

 Assim, as determinações da Organização são de respeito obrigatório. As infrações às 

regras implicam em duas possibilidades, advertência e em seguida desligamento.  

Advertência verbal consiste na repreensão do jogador, pela oralidade, e se afigura como 

convite à razão. Será aplicada por membro da Organização, ou por ela designado, no sentido 

de preservar as regras. Será aplicada pela Organização, independentemente de prévia sanção, 

ou em sua sequência. Sua aplicação dar-se-á no caso de infrações GRAVES. A recusa ou 

inobservância da imposição da advertência verbal ou suspensão implica, imediatamente, no 

desligamento do evento. 

 A inobservância da legislação pertinente impede ou desliga o jogador do evento. A 

mensuração da infração, é atribuição da Organização, empregando sempre o critério do bom 

senso e da imparcialidade, não podendo ser contestado. 

 

2. Dos princípios gerais 

  O airsoft repousa em dois grandes pilares: RESPEITO e HONRA. Desse modo, de 

forma a preservar esses valores, os jogadores são convidados a comportar-se com dignidade, 

respeito mútuo, fair play, honestidade, solidariedade e segurança. A Organização da MSN 

velará por esses valores e os estabelecerá como fundamentais ao bom andamento do evento. 

2.1 Dos jogadores 

  A MSN só se realizará com a participação de jogadores comprometidos com os valores 

do airsoft. Sendo assim, o compromisso de observação de TODAS as regras aqui contidas é 

condição essencial para participação. Será exigido que o jogador conte, pelo menos, 18 de 

idade. O jogador que participar da MSN DECLARA ESTAR APTO FISICAMENTE para 

os esforços exigidos, e EXIME a Organização de qualquer responsabilidade nesse sentido. 

  Os jogadores observarão a PROIBIÇÃO de manuseio das armas nas safe zones, e só 

poderão trafegar portando-as com disciplina de: chave seletora em safe, dedo fora do 

gatilho, cano em posição segura (apontado para cima ou pra baixo) e sem carregador. 

   



 

 

Aos jogadores será interditada a posse e uso de qualquer substância de consumo 

legalmente proibida, bem como de elementos tóxicos, além de bebida alcóolica, no espaço 

do evento. 

2.2 Dos equipamentos de jogo 

  Os equipamentos necessários são condição para participação. A ausência de qualquer 

item necessário, na fiscalização, implica no desligamento do evento.  

São equipamentos necessários: 

i. Arma de pressão própria de airsoft. Todas as armas deverão apresentar ponta 

LARANJA ou VERMELHA, pintada ou em plástico colorido . As notas fiscais originais 

deverão acompanhar as armas. O porte das armas, fora do terreno destinado ao evento, 

deverá ser feito de forma discreta e velada. 

ii. Óculos de proteção com selo EPI e pano vermelho.  

iii. Uniforme com padrão de camuflagem apropriado , ou roupa e calçados 

resistente à prática do airsoft. 

iv. Os carregadores, magazine, deveram ser do tipo Mid-Cap. Sendo 

permitido no máximo 4 unidades, um equipado e três extras . 

 

São PROIBIDOS os seguintes equipamentos:  

i. Qualquer espécie de arma de fogo (em qualquer configuração ou estado). 

ii. Uniformes, equipamentos ou acessórios com padrão de camuflagem das Forças 

Armadas brasileiras (Exército, Marinha e Aeronáutica), ou das Forças Policiais nacionais.  

iii. BB’s que não sejam confeccionadas em plástico (como metais, vítricos, etc) no 

formato esférico. 

 



 

2.2.1 Armas  

As armas estão divididas em categorias de emprego, com os respectivos e seguintes 

limites de FPS ,a ser fiscalizado com bbs de 0,20g fornecidas pela organização. A 

Organização se reserva a prerrogativa de enquadramento nas categorias:  

 

i. Armas Curtas, enquadram-se nessa categoria revólveres e pistolas: 

Abaixo de 250 FPS, distância mínima de disparo 0 metros ; 

Até de 350 FPS, distância mínima de disparo de 3 metros; 

 

ii. Armas de Assalto, enquadram-se nessa categoria os fuzis, carabinas, rifles, 

espingardas e sub-metralhadoras.  

Limite máximo de FPS: 400 (tolerância máxima de 5 FPS); distância mínima 5 metros.  

 

iii. Armas de Suporte, enquadram-se nessa categoria as armas que simulam a 

alimentação por cinto de munição. Devem operar apenas com modo travado (safe) ou em 

regime automático de tiro (full auto).  

Limite máximo de FPS: 400 (tolerância máxima de 10 FPS). Distância mínima para 

disparo:10 metros.  

 

iv. Armas de precisão (DMR) Enquadram-se nessa categoria as armas que simulam 

os DMR (designated marksman rifle). Obrigatório o uso de  dispositivo de ampliação e 

modo de disparo “safe-semi”,  assim como também o porte de arma secundaria, item i.  

Limite máximo de FPS: 450 (tolerância máxima de 5 FPS). Distância mínima para 

disparo: 15 metros. 

 

v. Armas de precisão (Sniper) Enquadram-se nessa categoria as armas que simulam 

os rifles por ação de ferrolho (ação Mauser), em single shot. A Organização se reserva a 

prerrogativa de enquadramento nessa categoria. Sua operação se dará, apenas, em regime de 

disparo single shot. Obrigatório o uso de luneta, assim como também o porte de arma 

secundaria, item i. 

 Limite máximo de 550 FPS, sem tolerância . Distância mínima para disparo: 25 metros. 



 

vi.  Lançadores de granadas, enquadram-se nessa categoria as armas 

que simulam os lançadores de granadas (grenade launcher). Devem possuir 

construção industrial. A Organização se reserva a prerrogativa de enquadramento nessa 

categoria. Obrigatório o porte de arma secundaria, ou de arma longa, na categoria assalto (a 

que poderá estar acoplada, sendo o caso do modelo).  

Limite máximo de 450 FPS. Distância mínima para disparo: 15 metros 

 

vii. Granadas e minas Enquadram-se nessa categoria todos os equipamentos que 

simulam explosão. SÃO PERMITIDAS, granadas do tipo Thunder B, Tornado, Claymore e 

minas terrestres de fabricação industrial. QUALQUER DISPOSITIVO ACIONADO A 

PÓLVORA FICA PROIBIDO. 

 

2.2.2 Municiamento 

 Todo e qual quer recarga deve ser feita no respaw Deve seguir os seguinte 

critérios para recarga e municiamento:  

 Pistola – máximo de 30 bbs, distribuídas em 2 magazines; 

 Assault – máximo de 300bbs, distribuídas em 4 mid caps; 

 DMR – máximo de 300bbs, distribuídas em 4 mid caps; 

 Suporte – 1000bbs; 

 Sniper – máximo de 100bbs, distribuídos em 4 mid caps 

 

2.2.3 Eletrônicos  

São permitidos equipamentos eletrônicos em jogo, de natureza diversa da atividade de 

airsoft, tais como câmeras, filmadoras, telefones celulares, etc. Desde que não tragam 

vantagem competitiva. Aparelhos de localização por satélite (GPS) portáteis têm uso 

liberado, e recomendado.  

2.2.4 Explosivos, inflamáveis e pirotecnia 

Está PROIBIDO TODO MATERIAL EXPLOSIVO, INFLAMÁVEL OU 

PIROTÉCNICO de uso por parte dos jogadores. O emprego desta espécie de material será 

facultada, somente à Organização. 

 Cilindros de gás NÃO poderão entrar em área de jogo, e deverão se apresentados à 

Organização para guarda em lugar seguro caso aconteça.  

Qual quer material descrito nesse item poderá ser facultado o uso mediante 

consulta e liberação da Organização visando sempre a segurança dos operadores. 



 

  

3 Fiscalização  

A fiscalização é o ato de verificação do cumprimento da legislação pertinente e das 

regras do evento. Sua função é conceder segurança aos participantes e observar a aplicação 

da Lei. 

 Terá lugar no jogo, e verificará as seguintes condições: 

i. As condições dos equipamentos de jogo, de acordo com a legislação pertinente. Para 

a medição do FPS das armas, será empregado cronógrafo(s) da Organização. Na 

discrepância entre a medição do aparelho da Organização e outro particular, 

prevalece a aferição feita pela Organização.  

ii. A apresentação de nota fiscal válida (emitida em território nacional por pessoa 

jurídica habilitada ao comércio específico) das armas. Demais equipamentos não 

estão sujeitos a essa apresentação.  

iii. Cabe ao jogador restabelecer sua condição de jogo, por meios próprios. Em caso de 

desabilitação definitiva (que não permita retorno à condição de jogo) ou de 

desligamento por punição, a qualquer tempo, os valores pagos a qualquer título NÃO 

serão reembolsados. 

4 Procedimentos de jogo 

Iniciado o jogo, espera-se de seus jogadores o respeito mútuo, a camaradagem, a 

honradez e a dedicação. Como forma de tornar mais objetivos esses valores, ficam 

estabelecidos padrões de comportamento de exigência obrigatória, nas situações descritas. 

Para as situações não descritas objetivamente neste documento, fica a Organização 

responsável por fixar, a esse tempo, as devidas diretrizes, por iniciativa própria ou por 

provocação. O bom senso e a solidariedade devem presidir as situações inéditas.  

As áreas de respawn são porções da área de jogo em que os jogadores “mortos” podem 

readquirir a condição de jogo, vencido o tempo estabelecido. Todas essas áreas estarão 

identificadas em campo e no mapa a ser disponibilizado antes e durante o evento.  

 O remuniciamento de carregadores em área de jogo é vedado, ato ressalvados aos 

respawn e locais designados. Fica excluída dessa restrição a categoria suporte.  

 Considera-se ferido o jogador que for atingido por disparo de oponente ou por fogo 

amigo, em qualquer parte do corpo ou da arma. O ferido deverá, preferencialmente 

deitar-se ao chão, e poderá chamar pelo médico. Se o ferido não for socorrido por 

médico de sua equipe num prazo de até 10 min (dez minutos), considerar-se-á morto.  

Após o procedimento o ferido volta à condição normal de jogo. Não é permitido 

atirar no ferido durante o bleeding time. A bandagem deverá ser mantida no local até 

que o jogador receba novo disparo, ocasião em que deverá declarar-se morto. 



 

 Morto é o jogador que foi atingido por disparo na condição de ferido, ou, 

ferido ou não: que tenha sido objeto de “morte por faca” (knife kill), que 

tenha sido atingido por granada, ou que tenha sido comunicado ou atingido por 

explosão (de artefato) a cujo raio de ação integre. Uma vez morto, o jogador deverá 

levantar um dos braços, baixar e descarregar sua arma, travá-la no modo safe, colocar o 

pano vermelho em local visível da cabeça, e dirigir-se em silêncio a uma área de 

respawn. O morto não precisará exclamar verbalmente sua condição, a não ser que 

continue a ser alvo de disparos. 

 Não é permitido disparo contra jogador ou grupo em área de respawn. Assim como,não 

é permitido manter jogador ou contingente com a finalidade exclusiva de atingir os que 

deixam o respawn (tocaia). A área de respawn poderá ser equipada com mastro e duas 

bandeiras intercambiáveis, a critério da Organização, sinalizando a qual exército 

servem.  

 É dever de honra do jogador admitir-se atingido. Sua omissão será sempre interpretado 

como tendo sido o disparo ineficaz. Identificado jogador que, uma vez atingido, assim 

não se declara/comporta, o Comando poderá acionar a Organização, para as 

providências. Em NENHUMA HIPÓTESE os jogadores poderão dirigir-se uns aos 

outros para fins de solução de controvérsias.  

 Rendido é o jogador que for surpreendido pelo oponente, pela retaguarda, em situação 

de franca desvantagem numérica, tática ou operacional. Não haverá rendição a mais de 

5 metros de distância. A rendição é uma cortesia, não fazendo parte da obrigação de 

observação. O jogador em vantagem deve exclamar: “Rendido!”. A reação do 

adversário implica na não aceitação dessa condição, e autoriza o disparo. Sua 

imobilidade ou sinalização clara implica que, agora, o rendido torna-se prisioneiro ou 

morto, a critério do jogador que o rendeu.  

 O prisioneiro é produto da rendição. Nessa condição, não poderá falar senão quando 

demandado. Ao ser demandado, poderá calar-se. Calado, poderá ser executado 

(procedimento de morto). O prisioneiro preserva suas armas e equipamentos junto a si.  

 O modo automático de disparo (full auto) é permitido a qualquer categoria de arma, 

exceto aos DMR e Snipers. Os jogadores comprometem-se a evitar os disparos 

excedentes em oponentes já abatidos (overshot). 

 Trégua deve ser solicitada no caso de dois operadores em combate encontrarem-se 

frente a frente a curta distância, menor que 5 metros; Na trégua os operadores 

envolvidos deverão se afastar por um tempo combinado e então retornar ao combate;  

 “Fogo Amigo” mata. Em caso de fogo amigo deve-se seguir as mesmas diretrizes de 

FERIDO ou MORTO;  

 É proibido TIRO CEGO!  Você deve ver seu alvo com seus próprios olhos. Espaços 

menores que 30x30cm são considerados tiro cego. 

 

 



 

SOBRE O MANUAL DE REGRAS  

Os Casos omissos contidos neste manual poderão ser esclarecidos com a 

organização através do site ou qual quer um dos membros organizadores no dia do 

evento. A Organização tem é soberana sobre as regras e pode por motivos de segurança, 

estratégico ou outro difuso, mudar as regras da operação a qualquer tempo.  

 

 

 

A equipe Comando Sertão Airsoft 

 

 


