ARGA AIRSOFT KLUB
PRAVILA
1. Pri igri je dovoljena uporaba izključno airsoft replik. To pomeni električnih airsoft replik (AEG),
airsoft replik
na vzmet, ter airsoft replik na plin (HPA, HFC22, CO2 ipd.). VSE OSTALO JE PREPOVEDANO!

2. Vse replike morajo biti prinesene v Areno v torbah, kovčkih lahko so tudi zavite v šotorko, jakno...,
ker je to naselje, velja Zakon javnega reda in miru 11 člen 2 odstavek.
11. člen (uporaba nevarnih predmetov) (2) Kdor na javnem kraju nosi, razkazuje ali uporablja dekorativno
orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje ali druge predmete, ki so po videzu
podobni orožju, pa se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja ne štejejo za orožje, in s
tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo.

3. Obvezna uporaba zaščitnih očal v vseh prostorih arene!

4. Ob izhodu oziroma koncu igre iz igralnega območja se iz replike odstrani nabojnik in 2x sproži
repliko v
varnostni sod.

5. Zgornja meja moči replik je 360 fps.

6. Za replike, ki imajo izhodno hitrost 330- 360 fps je minimalna varnostna razdalja za strel 5m. Kar je
manjša razdalja se upošteva pravilo »SILENT KILL« ali »BANG BANG«. Oziroma se uporabi sekundarna
replika, ki mora izpolnjevati pravilo moči replik, če jo igralec ima pri sebi.

7. Replike katere imajo izhodno hitrost 330 fps in manj minimalne razdalje ni razen, če se igralec
igralcu približa na razdaljo dotika z roko velja pravilo »SILENT KILL«

8. VSI POSEGI V REPLIKO MED SPOPADOM MORAJO BITI JAVLJENI GM-ju. SPREMINJANJE IZHODNE
HITROSTI REPLIKE MED SPOPADOM POMENI TAKOJŠNJE SLOVO Z DOGODKA TER VSEH PRIHODNJIH,
DO NADALJNJEGA.

9. Ravnanje z replikami v prostorih arene razen na igralnem in merilnem/umerjevalnem območju naj
se smatra kot pravo orožje to pomeni nabojniki odstranjeni iz replik, replike na »safe«(če to replika
dopušča)
cevi replik vedno usmerjene v tla, ter prst nikoli na sprožilcu. Vsako streljanje kjer koli drugje kot na
igralnem in
merilnem območju bo pomenilo takojšno izključitev iz celotne arene in nepovrnjen denar.

10. PRIZNAVANJE ZADETKOV - Airsoft je igra spoštovanja, če se zadetkov ne spoštuje potem je
sama igra brez pomena. Da je igralec zadet zadostuje en direkten strel, če igralci opazijo
nepriznavanje zadetkov to sporočijo GM-ju. GM lahko sam preizkusi sumljivega igralca in ga sam
ustreli:

1x igralec ne prizna je za eno igro izključen,
2x igralec ne prizna bo izključen za dve igre
3x igralec ne prizna bo izključen za preostali del dneva.

Torej igralci naj priznavajo zadetke.

11. »SILENT KILL, BANG BANG« - To pravilo velja če se igralec 1 igralcu 2 približa za hrbtom oziroma
izven njegovega vidnega polja in ima replika izhodno moč 350 fps ter razdalja manjša od 5m igralec 1
lahko reče »SILENT ali BANG BANG« in je nato igralec 2 zadet .

12. Pravilo presenečenja/ srečanja : Če se dva igralca srečata hrbet proti hrbtu ali izza ovire (oziroma
okoli ovinka) in oba naenkrat ustrelita ali uporabita pravilo »SILENT KILL« sta oba zadeta.

13. Verbalnih zadetkov ni!!! V primeru nesporazuma se posvetujte in rešujte težave z GM-jem.

14. »Mrtvi« ne govorijo!!! Zadeti igralci med igro ne govorijo in izdajajo lokacije živih. Ko je igralec
zadet, dvigne roke v zrak in se z dvignjenimi rokami čim manj moteče premakne v respawn cono.
(lahko tudi uporabi odsevni jopič oz. »KILL RAG«)

15. Prijateljski ogenj »Friendly fire« Se šteje kot zadetek.

16. Slepo streljanje »BLIND FIRING« Prepovedano!

17. Polnoletnost izkažem s predložitvijo osebnega dokumenta. Mladoletnim osebam je dovoljeno
igrati, če so seznanjeni s pogoji, pravili igre airsoft, z njimi morajo biti seznanjeni njihovi starši oz.
zakoniti skrbniki, ki morajo prebrati in podpisati ta dokument

18. Zavedam se, da je igra airsoft nevaren šport – čeprav zanjo veljajo pravila, ki zagotavljajo varnost.
Zavedam in strinjam se tudi s tem, da poteka sodelovanje v igri ter tudi samo opazovanje igre na
poligonu na lastno odgovornost.

19. Zavedam se tudi, da lahko pride med igro airsoft do resne in trajne poškodbe oči(tudi zgube vida).
Vzrok nezgode je lahko namerna oz. nenamerna sprožitev airsoft naboja. Zato se obvezujem, da bom
nosil-a zaščitno masko oz. očala in da bom upošteval tudi vse druge varnostne predpise in ukrepe ter
navodila osebja dokler se bom nahajal-a na poligonu.

20. Zavedam se, da lahko ima kršenje varnostnih pravil za posledico hude poškodbe mene in drugih
oseb, ki se nahajajo na poligonu. Odgovornost za morebitne poškodbe prevzemam nase.

21. Zavedam se, da niso nevarne samo airsoft kroglice, temveč tudi nepravilno rokovanje z opremo.
Obstaja možnost poškodb zaradi nepravilnega rokovanja z opremo, ter padcev preko naravnih ter
umetnih ovir. Odgovornost in posledice v celoti prevzemam nase.

22. Strinjam se s pogoji za korektno, varno in po vseh pravilih vodeno igro ARGA AIRSOFT KLUB-a.
Istočasno se v celoti odrekam vsem odškodninskim zahtevkom zoper voditelja, zaposlenim, lastniku
zemlje, proizvajalcu opreme, distributerju airsoft opreme ARGA AIRSOFT KLUB-u in sodnikom.

23. Zavedam se, da bom prizadejano škodo, ki bi jo napravil-a med igro na poligonu poravnal osebno
ali pa solidarno z ostalimi povzročitelji. Poravnal-a bom tudi vse pravdne stroške do katerih lahko
pride zaradi mojega igranja igre airsoft.

24. Zavedam in strinjam se, da ARGA AIRSOFT KLUB ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s
posledicami nastale škode ali kraje osebnih stvari, katere bom prinesel-a s seboj na poligone ARGA
AIRSOFT KLUB-a (velja tudi za osebna vozila in druga prevozna sredstva).

25. S podpisom tega dokumenta potrjujem, da se zavedam vseh učinkov in posledic, ki jih
sodelovanje v igri airsoft za mene lahko ima.

26. Vsa dodatna pravila in pojasnila bodo podana v Areni.

27. Vsi obiskovalci Arene morajo upoštevati navodila organizatorja, prav tako pa ne smejo prehajati v
cone, ki so omejene z varnostnim trakom. Če pride do poškodbe v/na področju Arene zaradi
neupoštevanja pravil in navodil organizatorjev ali prestopanja varnostnega traku, ARGA AIRSOFT
KLUB za to ne odgovarja in ima vso pravico obvestiti pristojne lokalne organe pregona.

28. Z vso opremo ARGA AIRSOFT KLUB-a bom ravnal/a odgovorno, pazljivo ter v skladu s predpisi.
Kakršnokoli poškodovanje opreme ARGA AIRSOFT KLUB-a s strani uporabnika je potrebno poravnati.
Poškodovanje replike se poravna z nadomestilom 150€, poškodovanje ostalih kosov opreme pa 20€.

29. S plačilom za storitve in prejetjem računa se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pravili, ter
sprejemate odgovornost za svoja dejanja!

Hvala za razumevanje!
ARGA AIRSOFT KLUB

3.5.2016

