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1. Brýle a ostatní self ochrana
-Během jakékoliv akce, hry či střelby na terč musíte mít 
vždy na sobě ochranné brýle [CE EN166], dokud vám nebude 
řečeno, že si je můžete sundat. 
-Doporučujeme masky či šátky na obličej, ale nejsou 
součástí povinné výbavy.

2. Zbraň mimo akci
-Člen je povinen přenášet zbraně na akce/kroužky a z 
akcí/kroužků zahalené minimálně 90% včetně hlavně, která 
musí být skryta.
-Zbraň by neměla být připravena ke střelbě. To znamená, 
že nemá zasunutý zásobník, není zapojena baterka, není 
manuálně natažena. Musí být zajištěna.

3. Zbraň v akci
-Pokud není zahájena hra nebo jiná činnost ke střelbě, je 
zakázáno střílet. Zbraň musí být zajištěna. Pro 
vyzkoušení zbraně a seřízení hop-upu využijte prostor, 
který je k tomu určen.
-Pokud není povolen full-auto režim střelby, tak platí 
střelba jednotlivkami.
-Kam nevidím, tak tam nestřílím.
-K zabití z blízkosti do 5ti metrů může být použita 
pistole, „BANG!” nebo tiché zabití poklepáním na rameno 
(popřípadě gumový nůž).
Dále platí veškerá morální pravidla pro fair-play, ostatní pravidla 
najde na našem webu www.ua.4fan.cz

Naše skupina ctí pravidla Airsoftu pro nejbezpečnější a nejlepší zážitek ze hry. 
Každý účastník má za povinnost dodržovat tyto pravidla (neznalost pravidel neomlouvá).

Za hrubé porušení pravidel může vedoucí účastníka okamžitě vyloučit z akce.

AIRSOFT- Gunfight
-Maximální povolená úsťová rychlost je 120m/s (0,20g.
-Povolené zbraně jsou: všechny typy E, P a M.
-Jakákoliv pyrotechnika je zakázána, co se týče štítu, ty 
jsou zde též zakázány.
-Zbraně, které budou použity během turnaje, může určit 
pořadatel akce.
*E- elektrická, P- plynová, M- manuální



4. Smrt
-Zásah je uznán do jakéhokoliv místa vašeho oblečení, 
odkryté části i vybavení.
-Smrt se počítá jako zásah kuličkou, „BANG!”, poklepání 
na rameno (popřípadě gumový nůž) nebo jiné možnosti, 
které se řeknou předem (např. pyrotechnika, houfnice). 
-Zásah do zbraně je platný jako smrt, pokud se neuvádí 
jiná pravidla během akce. 
-Odražená kulička se nepočítá jako smrt. 
-Po úmrtí jste povinni zařvat „Mám” a zvednout ruku, nebo 
nejlépe nasadit reflexní vestu a přemístit se na spawn či 
mimo herní pole.
-Zásah vystřelený omylem se počítá jako smrt (Friendly 
fire)
-Je zakázáno využívat mrtvolu jako štít.

5. Bezpečnost v okolí
-Spawn neboli „Mrtvoliště” je uvedeno na začátku hry. Je 
zakázáno záměrně do něj střílet.
-Do mrtvoly je zakázáno střílet, pokud je řádně označena 
(zvednutá paže nebo reflexní vesta).
-Pokud v oblasti zaznamenáte osobu, která není součástí 
skupiny, je vaší povinností zařvat „CIVIL!”. Ostatní 
členové musí toto opakovat. Tím se na dobu neurčitou 
zastavuje hra.
-Je přísně zakázáno střílet a mířit na tyto osoby.
-Pokud není pyrotechnika povolena, je zakázána. 

Airsoft je action-sport zakládající na fair play. 
Platí tedy všechna morální pravidla.

Pravidla mohou být změněna nebo doplňována před každou hrou.
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