


 1. REGRA SIMPLAY

 A Regra SIMPLAY mescla a rigidez da simulação militar com uma 
flexibilidade lúdica que possibilita ao operador usufruir do jogo de 
forma mais integrada e dinâmica. Porém, como a regra tem também um 
caráter de simulação militar, algumas restrições são impostas.

 A Regra SIMPLAY apresenta-se em duas versões: o EASY MODE e o HARD 
MODE. O EASY MODE é a versão mais flexível da regra, no qual existe a 
tolerância ao uso de hi-cap. Já no HARD MODE, a versão mais rígida da regra, 
além de outras peculiaridades, não existe a possibilidade de se admitir o 
uso do hi-cap, sendo permitido, tão-somente, o uso de mid-caps, low-caps ou 
real-caps.

 A Regra SIMPLAY se ajusta perfeitamente em jogos de longa duração e 
em áreas extensas.

 2. ELIMINAÇÃO TEMPORÁRIA

 Caso o operador seja atingido por disparos após a utilização do último 
Health Kit, deverá aguardar o Médico, utilizando o seu pano de morto, 
ficando impedido de participar das missões até que o Médico renove os seus 
Health Kits. Somente retornará ao jogo quando forem renovados todos os 
seus Health Kits.

 3. INCAPACITAÇÕES DO OPERADOR

 3.1. Incapacitação Parcial

 O operador que for atingido no braço, na arma ou na perna estará 
parcialmente incapacitado.

 O operador parcialmente incapacitado por tiro no braço ou na arma 
não poderá utilizar a arma e o rádio, podendo se deslocar para buscar o 
atendimento do Médico. No caso do Médico, este deverá se deslocar para 
buscar o atendimento de qualquer operador.



 O operador parcialmente incapacitado com tiro na perna não poderá 
utilizar somente as pernas, devendo ficar sentado ou deitado. O operador, 
nessa situação, poderá utilizar todos os seus equipamentos de combate, 
comunicação, navegação e outros que possuir.

 3.2. Incapacitação Total

 O operador que for atingido no tronco ou na cabeça estará totalmente 
incapacitado, devendo adotar os seguintes procedimentos:

 a) se declarar totalmente incapacitado, devendo, para tanto, adotar os 
seguintes procedimentos:

  a.1) silenciosamente, levantar ambas as mãos para o alto;

  a.2) colocar o pano de morto na cabeça ou em local visível para o 
adversário;

  a.3) a incapacitação total deve ser sinalizada gestualmente e 
nunca verbalmente.

 b) solicitar atendimento do Médico através do rádio, informando 
apenas o tipo de incapacitação e a localização.

 Caso o operador receba mais de um disparo em regiões do corpo que 
causem incapacitação parcial, será considerada incapacitação total.

 Caso o operador receba um disparo em regiões do corpo que causem 
incapacitação parcial e, logo após, outro disparo em regiões do corpo que 
causem incapacitação total, será considerada incapacitação total.

 Um disparo em modo “full auto” será considerado apenas um disparo.

 Caso o operador receba um disparo em regiões do corpo que causem 
incapacitação parcial e adote os procedimentos relativos ao totalmente 
incapacitado ou, ainda, que se manifeste verbalmente (dizendo “morto”, 
“totalmente incapacitado”, etc.), será considerada como incapacitação 
total.



 3.3. Ricochetes

 Ricochetes, provindos de disparos indiretos, em que haja a alteração 
na trajetória da bb disparada, não causarão incapacitações, exceto quando 
oriundos de granadas.

 4. AUTO CURA PARCIAL

 A auto cura parcial é a capacidade do próprio operador fazer o 
atendimento médico emergencial e provisório em si mesmo, em caso de 
incapacitação total ou de incapacitação parcial dos membros inferiores. A 
auto cura parcial possibilitará ao operador a sua locomoção do local em 
que foi atingido até um Médico que poderá realizar o atendimento.

 O operador incapacitado parcialmente por tiro nos membros 
superiores não poderá se beneficiar com a auto cura parcial, já que seus 
membros superiores estarão momentaneamente incapacitados, além disso, 
poderá se deslocar para buscar atendimento médico.

 A auto cura parcial deverá ser feita com a utilização de uma Bandagem 
Elástica de 10x100 cm, na cor vermelha, devendo ser colocada 
completamente em volta de um dos membros superiores.

 Até que seja feito atendimento médico, o operador estará impedido de 
utilizar a(s) sua(s) arma(s), no entanto, poderá ser atingido.

 Somente após o atendimento médico, a Bandagem Elástica poderá ser 
retirada do membro superior em que foi utilizada.

 Antes de iniciar a auto cura parcial, o operador deverá retirar o pano 
vermelho, podendo ser alvejado durante o procedimento.

 Caso o operador seja atingido durante a auto cura parcial, deverá 
remover a Bandagem Elástica e guardá-la, não devendo reutilizá-la até que 
o Médico faça a renovação de todos os Health Kits.



 5. ATENDIMENTO MÉDICO

 O atendimento, no caso de incapacitações, deverá ser realizado pelo 
Médico. Excetua-se dessa regra, o Médico, vez que este poderá ser atendido 
por qualquer outro operador de sua equipe.

 Para o atendimento médico nos casos de incapacitações parciais, o 
Médico deverá utilizar apenas 01 (um) Health Kit do operador alvejado e 
aplicá-lo na articulação do membro atingido.

 Para o atendimento médico nos casos de incapacitação total, o Médico 
deverá utilizar 01 (um) Health Kit do operador alvejado e aplicá-lo ao 
redor do tronco.

 Caso o operador seja atingido durante o atendimento médico, deverá 
remover o Health Kit e guardá-lo, não devendo reutilizá-lo até que o Médico 
faça a renovação de todos os Health Kits.

 O operador somente poderá se comunicar, após completado o 
atendimento médico.

 6. HEALTH KITS

 Os Health Kits (HKs) são os kits de primeiros socorros, a serem 
utilizados pelo operador, durante o atendimento médico, a fim de 
restabelecê-lo das incapacitações resultantes de disparos.

 Os Health Kits são individuais e intransferíveis.

 Os Health Kits devem ser ataduras de 12x180 cm ou 15x180 cm.

 A quantidade de Health Kits dos operadores é de 05 (cinco) ataduras.

 6.1. Renovação dos Health Kits

 Após todos os Health Kits do operador forem utilizados, somente o 
Médico poderá fazer a renovação dos mesmos, devendo adotar os seguintes 
procedimentos:



 a) retirar todos os Health Kits e a Bandagem Elástica utilizados do 
operador;

 b) enrolar os Health Kits e a Bandagem Elástica e entregá-los ao 
operador atendido.

 A cada ciclo de renovação dos Health Kits, o operador será penalizado 
com a redução de 02 (dois) Health Kits, que serão marcados com fita adesiva 
vermelha pelo Médico. O operador será penalizado com a redução dos 02 
(dois) Health Kits até permanecer apenas com 01 (um) Health Kit.

 Quando estiver apenas com 01 (um) Health Kit, o operador não mais 
poderá realizar a auto cura parcial.

 A cada ciclo de renovação dos Health Kits, o Médico deverá fazer o 
registro, anotando, em formulário próprio (impresso ou eletrônico), o nome 
do operador e o horário em que a renovação foi realizada.

 7. MAGAZINES

 No Easy Mode, serão admitidos os magazines dos tipos hi-cap, real-cap, 
low-cap ou mid-cap.

 No Hard Mode, não serão admitidos magazines do tipo hi-cap.

 7.1. Quantidade de Magazines

 Deve ser observada a quantidade máxima e mínima de magazines por 
Classe:

 a) Assalto / DMR:

  a.1) máximo de 10 (dez) e mínimo de 04 (quatro) magazines dos tipos 
real-cap, low-cap ou mid-cap;

  a.2) ou apenas 01 (um) magazine do tipo hi-cap.

 b)  Sniper: máximo de 10 (dez) e mínimo de 02 (dois) magazines;



 c) Suporte: máximo de 03 (três) magazines e mínimo de 01 (um) magazine;

 d) Pistola: máximo de 03 (três) magazines e mínimo de 01 (um) magazine.

 Caso o operador não possua a quantidade mínima de magazines, estará 
inapto para participar do evento.

 Não é admitida a utilização de drum magazine em armas de Assalto e de 
DMR.

 8. MUNICIAMENTO

 Por magazine, o municiamento deverá observar os seguintes limites:

 a) Assalto:

  a.1) até 36 (trinta e seis) bb's, para magazines dos tipos real-cap, 
low-cap ou mid-cap;

  a.2) até 360 (trezentos e sessenta) bb's, para magazines do tipo hi-
cap.

 b) DMR:

  b.1) até 24 (vinte e quatro) bb's, para magazines dos tipos real-cap, 
low-cap ou mid-cap;

  b.2) até 240 (duzentos e quarenta) bb's, para magazines do tipo hi-
cap.

 c) Sniper: até 16 (dezesseis) bb's;

 d) Suporte: até 600 (seiscentas) bb's;

 e) Pistola: até 16 (dezesseis) bb's.

 É permitida a troca de magazines de armas compatíveis entre os 
operadores. Não é permitida a troca de bb's avulsas entre os operadores.



 8.1. Remuniciamento

 O operador poderá levar quantidade ilimitada de munição consigo, em 
recipiente próprio. No entanto, somente o Engenheiro está autorizado a 
remuniciar os magazines, após esgotarem toda a munição de todos os 
magazines.

 Não será admitido o remuniciamento pelo Engenheiro, enquanto ainda 
existirem magazines com munição.

 O Engenheiro, antes de remuniciar os magazines, deverá checar se 
todos os magazines se encontram vazios. O remuniciamento somente poderá 
ser feito se for constatado inexistir munição em todos os magazines.

 A cada ciclo de remuniciamento, o Engenheiro deverá fazer o registro, 
anotando, em formulário próprio, o nome do operador e o horário em que o 
remuniciamento foi realizado.

 8.2. Regras para Remuniciamento

 Exceto as armas de Suporte e a pistola, a quantidade de 
remuniciamentos será baseada na quantidade de magazines que o operador 
possuir no início do evento, devendo observar os seguintes limites:

 a) Assalto:

  a.1) 01 (um) a 04 (quatro) magazines, 02 ciclos de remuniciamento;

  a.2) 05 (cinco) a 10 (dez) magazines, 01 ciclo de remuniciamento;

 b) DMR:

  b.1) 01 (um) a 04 (quatro) magazines, 02 ciclos de remuniciamento;

  b.2) 05 (cinco) a 10 (dez) magazines, 01 ciclo de remuniciamento;

 c) Sniper:

  c.1) 01 (um) a 04 (quatro) magazines, 02 ciclos de remuniciamento;



  c.2) 05 (cinco) a 10 (dez) magazines, 01 ciclo de remuniciamento;

 d) Suporte: apenas 01 (um) ciclo de remuniciamento;

 e) Pistola: apenas 01 (um) ciclo de remuniciamento.

 À critério da organização do evento, outras formas para os ciclos de 
remuniciamento poderão ser adotadas.

 9. ARMAS E REGRAS DE ENGAJAMENTO DE CADA CLASSE

 9.1. Assalto

 a) fuzis de assalto com função de disparo automático e semi-
automático;

 b) sem distância mínima para disparo;

 c) em ambientes confinados, apenas o disparo na função semi-
automática é permitida.

 9.2. DMR (Designated Marksman Rifle)

 a) fuzis de precisão com função de disparo semi-automático;

 b) distância mínima para disparo: 15 (quinze) metros;

 c) não é permitida sua utilização em ambientes confinados.

 9.3. Sniper

 a) fuzil de precisão ferrolhado;

 b) distância mínima para disparo: 30 (trinta) metros;

 c) não é permitida sua utilização em ambientes confinados.



 9.4. Suporte

 a) metralhadora de suporte com alta capacidade de tiro com função de 
disparo automático, admitida a função de disparo no modo “burst fire”;

 b) distância mínima para disparo: 10 (dez) metros;

 c) não é permitida sua utilização em ambientes confinados. 

 A não observância de qualquer umas das regras acima acarretará na 
exclusão sumária do operador do evento.

 10. LIMITES DE FPS POR CLASSE

 Deverão ser observados, através de cronagem, os seguintes limites 
máximos de FPS por Classe:

 a) Assalto / Suporte: 405 FPS;

 b) DMR: 450 FPS;

 c) Sniper: 550 FPS;

 d) Pistolas: 350 FPS.

 A cronagem para fiscalização dos limites de FPS por Classe deverá ser 
feita com a utilização de bbs com gramatura de 0,20 gramas.

 11. KIT BÁSICO DO OPERADOR

 Os operadores deverão possuir, no mínimo:

 a) magazines dos tipos hi-cap, real-cap, low-cap ou mid-cap;

 b) apito;

 c) pano de morto (cor vermelha, laranja ou amarela);

 d) óculos de proteção;



 e) 05 (cinco) Health Kits;

 f) 01 (uma) Bandagem Elástica, cor vermelha, tamanho 10x100 cm.

 12. ESPECIALISTAS

 As equipes deverão ser constituídas dos seguintes Especialistas:

 a) Navegador: responsável pela orientação geográfica da equipe 
dentro do espaço do jogo, bem como a localização de elementos que integram 
as missões do jogo;

 b) Engenheiro: responsável por acionar ou desabilitar qualquer tipo 
de artefato explosivo, decifrar elementos codificados no jogo, remuniciar 
as armas dos operadores da equipe, sendo o único autorizado a portar 
speedloader no campo de jogo, bem como desempenhar outras funções 
definidas pela organização do evento;

 c) Comunicador: responsável pela comunicação da equipe, transmitindo 
mensagens do comando ou da organização aos demais operadores da equipe;

 d) Médico: responsável pelo atendimento médico aos operadores da 
equipe e pela renovação dos Health Kits.

 12.1. Equipamentos Obrigatórios para os Especialistas

 São equipamentos obrigatórios para os operadores que exercerem 
funções de Especialistas:

 a) Navegador: GPS (equipamento ou aplicativo) ou bússola;

 b) Engenheiro: isqueiro, smartphone com leitor de QR-Code instalado, 
alicate de corte, chave philips, chave de fenda, speed loader, caneta ou 
smartphone com acesso à internet;
 
 c) Comunicador: rádio sobressalente;



 d) Médico: tesoura sem ponta, fita adesiva vermelha, caneta ou 
smartphone com acesso à internet.

 13. MINAS E GRANADAS

 Podem ser utilizadas, desde que sejam fabricadas especificamente 
para a prática do Airsoft, ficando vedadas as minas e granadas de 
fabricação caseira.

 Antes do início do jogo, no prazo assinalado pela organização do 
evento, os operadores deverão apresentar as minas ou as granadas que irão 
utilizar, a fim de que sejam analisadas e, posteriormente, autorizada a sua 
utilização.

 14. MATERIAL PIROTÉCNICO

 É terminantemente proibido o uso de qualquer material pirotécnico 
por parte dos operadores, exceto aqueles que fizerem parte do jogo e que 
forem autorizados pela organização do evento, devendo, ainda, serem 
observadas as regras de segurança.

 15. ESCUDOS

 É autorizado o uso de escudos, sem restrição.

 16. RENDIÇÃO

 A rendição não poderá ser ordenada ao adversário.

 No entanto, o adversário poderá render-se, caso  entenda não possuir 
condições de combate. Nesse caso, o operador que se render, deverá adotar os 
seguintes procedimentos:

 a) dizer em alto e bom som: “EU ME RENDO!”

 b) levantar as duas mãos para cima.

 Após a rendição, o operador que se rendeu não poderá ser alvejado.



Após informar a rendição, o operador que se rendeu não poderá efetuar 
disparos, uma vez que a rendição implicará na incapacitação total do 
operador.

FORÇA E HONRA!



ANEXO I
HEALTH KIT E A BANDAGEM ELÁSTICA COHERE

Atadura nos tamanhos 12x180 cm ou 15x180 cm
Quantidade: 05 unidades

Bandagem Elástica no tamanho 10x100 cm
Quantidade: 01 unidade



ANEXO II
MODELO DE FORMULÁRIO DE REGISTRO PARA RENOVAÇÃO

DE HEALTH KITS (HK)

FORMULÁRIO DE REGISTRO  PARA RENOVAÇÃO DE HEALTH KITS  

HK  
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