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A Equipe

Defcon Airsoft Squad, nascida no ano de 2014 em Juiz de Fora -
MG,  o  seu  nome  faz  referência  a  escala  DEFCON  (abreviação  de
“defense readiness condition” ou “condição de prontidão de defesa”) que
é utilizada pelos Estados Unidos para medir o nível de alerta das forças
armadas do país.

Hoje com mais  de 5 anos existência  e mais de 70 operadores
ativos  somos  uma  equipe  voltada  à  prática  do  airsoft,
jogo desportivo onde os jogadores participam em simulações policiais,
militares ou  de  mera  recreação  com  armas  de  pressão  que  atiram
projéteis plásticos não letais.

A DEFCON não se utiliza de padrões militares como patentes para
estruturar a equipe, aqui todos somos operadores movidos pela mesma
paixão. Honra, Honestidade, Transparência e Companheirismo são os
pilares de fortalecimento da equipe, temos como princípio a união entre
seus membros a fim de evitar atritos e reclamações laterais, buscamos o
exemplo dentro de campo, para que sejamos uma equipe reconhecida
por seu padrão dentro e também fora de campo.

Estrutura Organizacional

A  Equipe  possui  uma  diretoria  formada  por  3  operadores
escolhidos através de votação entre todos os integrantes.

As  decisões  e  definições  sobre  a  equipe  deverão  ser  tomadas
apenas quando estiverem presentes pelo menos 2 dos 3 integrantes da
diretoria.  Cada  membro  da  diretoria  tem  igual  poder  de  definição  e
questionamento,  não existem funções específicas dentro  da diretoria,
porém existirão divisões de tarefas para melhor organização.

Meta e Objetivos

Nossa  meta  é  se  tornar  uma  equipe  competitiva,  parceira,
respeitada. Por estes motivos, somos criteriosos e rigorosos quanto ao
uso do nome da equipe dentro e fora de campo. Vemos a equipe como
um todo e focamos em preservar o nome DEFCON AIRSOFT SQUAD.
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Nesta  equipe  você  encontrará  irmãos  que  compartilham destes
ideais, focados na diversão e comprometidos com a evoluções a partir
de treinamentos e amadurecimento pessoal.

O objetivo de nossa equipe é praticar o Airsoft como uma forma de
lazer,  diversão  e  união  entre  os  integrantes,  desenvolver  técnicas  e
habilidades sempre que possível utilizando, MILSIM (Military Simulation),
estando  sempre  em  conformidade  com  a  legislação  em  vigor  e  as
normas de segurança. Não incentivamos a disputa e discórdia entre as
equipes, promovemos sim a união entre elas sempre pregando a política
de boa vizinhança. Como todo esporte ou área de atuação se você quer
obter  um  desempenho  diferenciado,  depende  de  no  mínimo  de
disciplina,  dedicação e comprometimento e é isso que esperamos de
cada um dos nossos membros para sermos uma equipe de referência
no Airsoft em nossa região e a nível Nacional.

Alterações no Regulamento

Este regulamento pode ser modificado a qualquer momento pela 
Diretoria da equipe. Sendo de responsabilidade da diretoria a divulgação
do mesmo e dever dos membros do grupo acompanhar as atualizações. 

Anuidade e Controle Financeiro

DEFCON AIRSOFT SQUAD não possui fins lucrativos, porém para
que possam ser feitos investimentos em estrutura, equipamentos, mídia
digital e eventos, a equipe (entidade) possui um caixa próprio resultado
do  superávit  dos  eventos  realizados  e  gastos  além  da  anuidade
instituída aos membros. Todo e qualquer gasto que há necessidade de
ser feito, a decisão deverá partir da Diretoria.

- Ficou definido que iremos solicitar um valor anual de R$ 300,00
(trezentos reais) para cada membro da equipe. Este valor deverá ser
acertado até o mês de março de cada ano;

- Os membros da diretoria estão isentos da anuidade.
.
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Padronização

Começando  pelo  fardamento,  há  dois  padrões  de  camuflagem
adotados pela equipe: o Multicam e o PMC (private military contractor),
sendo  o  primeiro  o  oficial.  Ambos  são  obrigatório  para  os  membros
DEFCON.

Exemplo:
Farda 1 - MULTICAM Farda 2 - PMC (Private Military

Contractor)

BONÉ \ CAPACETE \ BONNIEHAT: Multicam ou 
Tan
COMBAT-SHIRT OU CAMISA MANGA CURTA: 
Multicam
CALÇA: Multicam
COLETE: Tan
EQUIPAMENTOS (cintos, luvas, joelheiras, 
coturnos e etc): tan ou Multicam

BONÉ \ CAPACETE \ BONNIEHAT: Tan
COMBAT-SHIRT OU CAMISA MANGA CURTA:  
Preta
CALÇA: Tan
COLETE: Tan
EQUIPAMENTOS: (cintos, luvas, joelheiras, 
coturnos e etc): tan ou preto

OBS: fica autorizado aos operadores de função SNIPER utilizar “ghillie”. 
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Vale  ainda  lembrar  que  cada  integrante  do  grupo  possui  um
número próprio (DFXXX),  facilitando a identificação dos mesmos e o
controle da equipe, mas que fique claro: estes números NÃO remetem à
hierarquia alguma, portanto somos todos IGUAIS dentro do grupo.

Os patchs da equipe numerados são de uso OBRIGATÓRIO em 
ambos uniformes da equipe.

Exemplo de como utilizar os patchs da equipe:
Patch numerado Patch da Equipe

DEVERÃO ser utilizados em
ambos os braços.

Patch numerado preto = PMC
Patch numerado verde = Multicam

PODERÃO ser utilizados na parte
frontal do colete.

Quanto aos Magazines, damos preferência pelo uso de Low-cap e
ou  mid-cap  (até  150  BB’s),  dado  ao  maior  realismo  por  estes
proporcionado.  O  operador  que  não  possuir  os  magazines  de  baixa
capacidade de armazenamento (mid-cap e ou Low-cap) será permitido o
uso de somente um High-cap, e o mesmo devera estar identificado com
duas fitas vermelhas.

Exemplo: 
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É  de  responsabilidade  de  cada  operador,  levar  consigo  para
TODOS os jogos: um (01) pano vermelho, três (03) ataduras e um apito,
a fim de maximizar as experiências de jogo.

Deveres dos Membros:

Para que possamos difundir nossa equipe e levar a padrões de
qualidade fora e dentro de campo se faz necessário observar os itens
abaixo. É dever de todos os membros:

a) Concentrar seus esforços no aperfeiçoamento técnico e tático
seu  e  da  equipe,  bem  como  o  desenvolvimento  de  habilidades  de
comunicação e entrosamento entre todos. 

b) Zelar pela boa convivência da equipe dentro e fora de campo.

c) Fiscalizar e orientar membros novatos (Aspirantes) com relação
às regras do Airsoft  e principalmente quanto a segurança, a honra e
honestidade.

d) Verificar a programação da agenda do grupo dando seu ciente
mediante Presente ou ausente o mais rápido possível,  respeitando o
prazo estipulado pela diretoria. Enfim, acompanhar os eventos do grupo.

e) Obedecer às regras vigentes do grupo. 

f) Denunciar a Diretoria (em off, sua identidade não será revelada) 
comportamento desonroso por parte de combatente em campo, sendo
ele oponente ou mesmo da nossa unidade, como por exemplo, ter sido
alvejado  e  não  se  acusar,  conhecido  no  meio  por  "highlander".  As
denúncias  serão  concatenadas  e  se  houver  número  exacerbado  de
reincidências  sobre  o  mesmo  combatente  ele  será  notificado  a  se
desligar do grupo por bem da disciplina.

g) Jamais gritar em campo ao companheiro de equipe ou oponente
coisas do tipo: "Você não morre?", "Você está morto!", "Te acertei ai!",
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leve o caso a Diretoria, que informará aos organizadores do jogo sobre o
ocorrido. Cada operador deve zelar por sua honra e não forçar no “grito”
que os outros tenham honra

h) Não serão admitidas reclamações, denúncias ou comentários
negativos posteriores aos eventos, de forma direta ou interpretada sobre
condutas  de  jogadores  ou  condições  do  evento,  sendo  estas  ações
realizadas em conversas ou redes sociais. Caso realizado, os conteúdos
serão apagados (quando possível) e os autores serão advertidos.

i)  Está proibido,  mesmo com consentimento das partes,  que se
dispare contra o outro fora do jogo, bem como em animais, lembramos
que devemos tratar nossas armas de Airsoft  como ar mas reais e tal
prática é inaceitável cabendo punição aos envolvidos.

j)  A  participação  em  jogos  fora  do  nosso  calendário,  estão
liberados desde que o membro da equipe esteja ciente de nossa agenda
de  jogos  e  não  substitua  um  evento  oficial  da  equipe  por  um  jogo
paralelo. Em todas as partidas extraoficiais o operador deverá utilizar e
honrar o patch da equipe.

k) Todas as fotos divulgadas por operadores da DEFCON, seja em
sua rede social pessoal ou na página da equipe, sempre se preocupar
com  os  itens  básicos  do  airsoft:  dedo  fora  do  gatilho,  óculos  de
segurança e ponta laranja no equipamento e etc.

l) Representar a equipe de forma correta na Safe Zone, sem Mag,
sem disparos e sempre com óculos de segurança.

m) Todos operadores deverão ter no mínimo 6 jogos ao semestre
se chegar ao final do ano sem ter completado pelo menos 12 jogos será
decidido pela Diretoria o destino do mesmo, se permanece na equipe ou
não.

n) Todos os operadores deverão estar em dia com a anuidade da
equipe. O operador que estiver em débito com a anuidade poderá ser
desligado da equipe.

Deveres da Diretoria: 
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a)  Organização  da  equipe,  tanto  no  que  se  refere  aos  jogos,
treinos, cursos, deslocamento para eventos, reuniões e aos eventos de
confraternização.  Tais  eventos  devem  ser  anunciados  com  maior
antecedência possível na agenda e nas redes sociais. 

b) Cuidar das relações públicas do grupo com terceiros.

c) Definir pautas e agendamento de votações pertinentes.

d) Zelar pela boa convivência e integridade física dos membros.

e) Garantir o cumprimento das regras aqui dispostas.

f)  Buscar  conhecimento  geral  sobre  o  Airsoft  e  um  bom
relacionamento com as equipes da região sempre pregando a política de
boa vizinhança.

Ingresso na Equipe

Exigências mínimas para solicitar o ingresso na equipe: 

1. Ser maior de 18 Anos
2. Estar desligado de outra equipe formalmente a mais de 30

dias
3.Estar de acordo as regras, deveres e direitos deste 

estatuto.
4. Possuir uma AEG
5. Possuir 3 ou mais magazines de baixa capacidade de 

armazenamento (MidCap e ou LowCap)
6. Óculos de Proteção
7. Fardamento Multicam
8. Estar ciente que o Airsoft é um esporte onde o uso de 

Honra, honestidade, Compromisso e Companheirismo são obrigatórios 
para uma prática saudável.

 

Caso o Operador cumpra as exigências acima, o mesmo deverá
mandar  um e-mail  para  defconairsoftjf@gmail.com com os  seguintes
documentos e informações:

1. Cópia da RG ou CNH 
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2. Cópia da nota fiscal da AEG / GBB
3. Telefone de contato (WhatsApp)

Feito isso será dado início ao período de 3 meses de avaliação e
experiência do operador como Aspirante Defcon.

- Durante os 3 meses como Aspirante DF, o operador deverá ter
participado de no mínimo 8 jogos da Equipe DEFCON Airsoft Squad.

Licença / Desligamento

Todo  operador  que  não  desejar  mais  fazer  parte  da  DEFCON
AIRSOFT  SQUAD  ou  por  algum  motivo  pessoal  quiser  pedir
DESLIGAMENTO ou LICENÇA (3 meses) da equipe poderá. Desde que
o mesmo informe com certa antecedência a Diretoria Defcon.

Só  após  o  membro  informar  a  diretoria  sua  licença  ou
Desligamento da equipe que o mesmo ficará isento da anuidade.

O membro do time que cometeu atos de contrariedade às normas
de  conduta,  fidelidade,  honra,  honestidade,  compromisso  e
companheirismo que regem a equipe,  e  que tenha sua culpabilidade
comprovada será desligado da equipe.

O Desligamento implica na perda do direito à participação do canal
de comunicações, jogos, treinos, reuniões e demais eventos promovidos
ou organizado pela DEFCON AIRSOFT SQUAD em caráter privativo e
significa, para todos os efeitos, que o membro não mais faz parte do
time.

Um membro  DESLIGADO VOLUNTARIAMENTE pode  requerer
readmissão  ao  time,  obedecendo  os  critérios  preestabelecidos  de
integração e passar pelo crivo da Diretoria Defcon. Uma vez reintegrado
pelo  protocolo  oficial,  volta  a  gozar  dos  benefícios  e  obrigações
regulares dos demais membros.

O membro do Time que cometer ato grave contra os princípios
morais e éticos, regras de conduta, lealdade e compromisso, e ou contra
membros  do  próprio  Time,  ou  de  outros  times,  e  após  passar  pela
reunião,  poderá  ter  decretado  sua  EXCLUSÃO  PERMANENTE.  O
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membro excluído não terá direito a retornar ao time, sendo o processo
irrevogável.

Segurança e Condutas em Campo

“Honra: s.f. Sentimento de nossa dignidade moral, 
reputação.” 

Dicionário Aurélio Buarque de Holanda

Honra  é  um  princípio  de  conduta  moral  baseado  na  ética,
honestidade, respeito e coragem que deve ser exercido cotidianamente.
No  Airsoft  honra  é  o  que  faz  o  esporte  existir,  admitir  a  falhas,
reverenciar o adversário e respeitá-lo, e recomeçar tudo de novo. Até
mesmo  o  fato  de  replicarmos  guerreiros  em  nossos  trajes  e
equipamentos é uma forma de honrar aqueles que enfrentam as agruras
que nós podemos apenas imaginar e quando muito simular.

Ainda assim, muitas vezes todos nós temos nossa honra desafiada
pela competitividade, ainda que não explícita, pela vontade de vencer o
adversário, de cumprir as missões e nessas horas a Honra é quem deve
nos guiar.

Assim sendo, recomendamos as seguintes práticas:
 

1 – Quando em dúvida acuse-se de morto, o jogo é cíclico;
2 – Se um jogador não se acusa como morto, talvez você 
não esteja acertando, continue atirando ou procure uma 
posição de maior vantagem; 

Segurança:

Primeiramente, é fundamental salientar que o único equipamento de
proteção  individual  OBRIGATÓRIO são  óculos  de  proteção.  Luvas,
capacetes,  joelheiras,  cotoveleiras,  máscaras  e  afins  são  altamente
recomendados, mas ficam a critério dos jogadores.

O airsoft, assim como qualquer outro esporte, oferece alguns riscos
aos jogadores. Portanto, medidas de seguranças se fazem necessárias
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a fim de reduzir a possibilidade e/ou evitar incidentes antes, durante e
depois do jogo:

1- Pré-jogo
1.1 – Jamais  retire  a  ponta  laranja/vermelha  de  seu

equipamento, pois  conforme portaria 02 do Colog de 26 de
Fevereiro de 2010, isto caracteriza uma airsoft;

1.2 – Transporte sua AEG/AEP/GBB sempre na caixa/case/bolsa
apropriada,  descarregada  e  desmuniciada,  além  de
desconectada da bateria;

1.3 – Ao manejar seu equipamento, trate-o como uma arma real,
pressupondo que esta esteja carregada e engatilhada;

1.4 – Mantenha o dedo fora do gatilho, a arma apontada para
uma direção segura (de preferência para o chão) e travada;

1.5 – Ao entrar na Área de Segurança retire os carregadores das
armas, efetue três disparos em uma direção segura, trave as
armas;

1.6 - É terminantemente proibido efetuar disparos dentro da Área
de Segurança;

1.7 – Há um limite de FPS e distância minima de segurança para
os jogos (BB 0,2 g):

 
FPS (bbs 0,20) Distâcia mínima

Assault 400 10 m
DMR 450 20 m
Sniper 550 30 m
Support 420 20 m

OBS:
- só é considerada sniper, o rifle spring (ação por mola) e

modo de diparo único;

- DMR deverá conter luneta, supressor, hand-guard >= 12”,
bipé e modo de disparo semi-automático;

-  Ao  jogar  com  DMR’s,  Sniper’s  ou  Support’s   faz-se
OBRIGATÓRIO possuir  uma  arma  secundária  (AEP  ou  GBB
abaixo de 350 FPS);
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2- Durante o jogo

2.1 – Jamais retire os óculos de proteção em campo. Caso isso
seja urgentemente necessário, se acuse morto e se dirija para a
área de segurança;

2.2  –  Evite  disparar  no  rosto  dos  jogadores.  Como nem todos
usam máscaras, tais disparos podem causar ferimentos sérios;

2.3 – Respeite a distância mínima de segurança de cada classe
para efetuar disparos (conforme item 1.7).  Em caso de contato
com adversário em menor distância, faz-se a rendição ou a trégua;

2.4  –  Só  é  permitido  o  disparo  no  modo  SEMI;  Única  Classe
permitida disparar em FULL é a Support.

2.5 – O disparo por frestas (assim chamadas quando menores que
o tronco do operador) é proibido;

2.6  -  No  caso  do  participante  perder  seus  óculos  ou  ter  uma
emergência médica este deverá gritar “HOMEM CEGO”, ao que
todos os operadores próximos deverão pausar o jogo até que o
operador grite “TUDO LIMPO” ou se retire do local de jogo com
seu lenço vermelho sobre a cabeça;

2.7  –  Em caso de  ferimento durante  o  jogo,  este  deverá gritar
“FERIDO  REAL”  e  acionar  seu  apito  incessantemente!  Neste
instante, o jogo cessará para o atendimento devido e prestação de
socorros ao indivíduo.

3- Pós-jogo
Valem as medidas supracitadas no item “pré-jogo”.
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Morto/ Rendido

1- O operador é considerado MORTO ao ser atingido em qualquer
região do corpo, incluindo seu equipamento.

1.1- O operador MORTO deve retornar ao respawn (previamente
delimitado) e esperar o tempo estimado para voltar a jogo;

1.2- O operador MORTO não se comunica, seja verbalmente, por
sinais ou rádio. Portanto o trajeto até o respawn deve ser
feito em total silêncio;

1.3- O  operador  MORTO  não  deve  procurar  quem  o  atingiu.
Aceite a morte, e vá para o respawn imediatamente;

1.4- Neste trajeto é fundamental o uso do pano vermelho sobre a
cabeça e/ou arama erguida sobre ela.

2- O operador ainda pode ser considerado MORTO se for atingido
por morte silenciosa, KNIFE KILL;

3- KNIFE KILL ocorre nas seguintes situações:

3.1-  O operador  é surpreendido de forma sorrateira e é tocado
pelo adversário com as mãos;
3.2-  O  operador  atingido  não  pode  gritar  morto,  deve  apenas
desligar o seu rádio, colocar o pano vermelho sobre a cabeça;
3.3- Caso aviste um operador do seu próprio time não deve fazer
sinais ou falar. 
3.4-  Não é permitido tocar  o operador  adversário com cano de
arma ou com facas reais.

4- O operador é considerado rendido se:
4.1- Surpreendido pela retaguarda por outro operador e este 
estiver a uma distância menor que 10 metros;

         4.2- O operador estiver cercado e em franca minoria.

    5- A trégua deve ser solicitada no caso de dois operadores sem  
combate se encontrarem frente a frente a uma distância inferior a 
 10 metros;

5.1- Na trégua os operadores envolvidos deverão se afastar 
por um tempo de vinte segundos e só então retornar ao 
combate.
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 6-  É  proibido  TIRO CEGO!  Você  deve  ver  seu  alvo  com seus
próprios olhos;

7- É proibido o suicídio.

    8 – O uso de granadas é permitido mediante a ressalva:

    8.1- Granadas, se lançadas dentro de um cômodo, 
eliminam TODOS que estiverem ali dentro. Já se lançadas 
em ambiente aberto, matam TODOS num raio de 05 metros.

Disposições Finais

As  decisões  deliberativas  da  Diretoria  Defcon  deverão  possuir
fundamentação. Qualquer contrariedade as normas aqui descritas serão
julgadas  pela  Diretoria.  A  participação  na  Diretoria  é  de  livre  e
espontânea  vontade  dos  membros,  podendo  o  mesmo  pedir
desligamento do a qualquer momento. Uma vez que o membro solicitou
sua saída da diretoria ele não mais poderá opinar nem participar das
reuniões realizadas pela mesma.

É proibida a alteração deste documento de maneiras indevidas e
sem  a  permissão  ou  consentimento  de,  pelo  menos,  dois  dos  três
membros  da  Diretoria.  Quaisquer  alterações,  edições,  cópias  e
reutilizações no que engloba o estatuto da equipe deverá ser informada
e ficando a critério da Diretoria a sua utilização e disponibilidade.
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