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CRONOGRAMA

ABERTURA DO PORTÃO
CAFÉ DA MANHÃ

CRONAGEM
FOTO OFICIAL

BRIEFING
INÍCIO DO JOGO

TÉRMINO DO JOGO
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

07h00
07h00 às 08h30
07h30 às 08h50
08h50
09h10
09h40
14H40
até As17h

ORIENTAÇÕES: 
- horários serão seguidos à risca. fiquem atentos!

- é proibido entrar com armas na área do café da manhã (SAFEZONE)

SAFEZONE

ESTACIONAMENTO

ÁREA DO CAFÉ DA MANHÁ / PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

CRONAGEM



1. Somente maiores de 18 anos.

2. Não são permi�dos observadores. Acompanhantes somente mediante 
consulta prévia à organização e estarão limitados a permanecer na Safe 
Zone.

3. Somente armas de pressão legalizadas. (NF E PONTA LARANJA)

4. A cronagem será feita com munição 0.20g fornecida pela própria 
organização. Cada arma de pressão terá três leituras e a menor leitura será 
a cronagem oficial.

5. As armas que excederem o limite de cronagem não serão admi�das no 
campo de jogo.

 Obs.: Caso a arma de pressão exceda o limite o Operador tem até 
o início das Operaçõespara efetuar a regularização e solicitar nova 
cronagem.

6. A organização poderá realizar cronagens surpresa durante o jogo.

7. Serão permi�das somente armas de pressão por acionamento elétrico 
(AEG e AEP), por ação de mola (SPRING) ou por ação de gás comprimido 
(GBB / NBB).

8. Permi�das somente munições plás�cas de 6 mm com até 0,43 gramas.

9. Proibidas munições com �nta.

10. São permi�das SOMENTE granadas ThunderB, Tornado e Claymores.

11. Quanto ao modo de disparo: somente os operadores da classe Suporte 
poderão u�lizar o full.
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TABELA DE LIMITES DE FPS
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FERIDO / MORTE / RENDIÇÃO

1. O operador é considerado FERIDO ao ser a�ngido em qualquer região do corpo, incluindo seu equipamento e arma;

2. O operador FERIDO deve permanecer no local onde foi a�ngido por 5 MINUTOS, período no qual NÃO pode ser curado. Somente 

após os 5 minutos o operador poderá ser curado por um MÉDICO e retornar ao jogo.

3. O operador FERIDO não pode movimentar-se dentro do período que está ferido por meios próprios, mas pode andar se apoiado em 

um colega, ou correr se apoiado por dois.

4. O operador pode ser salvo três vezes pelo “médico”, na quarta vez que for a�ngido, o operador é considerado MORTO e deve rumar 

em silêncio para seu respawn.

5. Vencido o PERÍODO de 5 MINUTOS de espera o operador PODERÁ optar por se declarar MORTO e ir para respawn ou permanecer 

FERIDO e aguardar o médico até que seja atendido.

6. Apenas 30% do efe�vo de cada exército será “médico”. Os mesmos serão definidos pelo cmt geral de cada exército e serão 

demarcados com uma fita branca no braço.

7. É proibido AUTO CURA (aplicar a atadura a si mesmo), nem mesmo do médico nele mesmo.

8. Caso a atadura se solte o Operador retorna a condição de FERIDO e deve solicitar imediatamente que um médico providencie o 

reparo.

9. Ao ir para o respawn (MORTO) o operador deverá aguardar 5 minutos e após esse tempo o mesmo re�ra as ataduras e volta para o 

jogo.

10. O Operador ainda pode ser considerado MORTO, independente da quan�dade de bandagens se:

 10.1. For a�ngido por morte silenciosa (faca).

 10.2. For a�ngido por granadas ou artefatos lançadores de projéteis.

 10.3. Es�ver dentro do círculo fatal de uma peça de ar�lharia simulada.

11. RENDIÇÃO ocorre nas seguintes situações:

 17.1. O operador é surpreendido de forma sorrateira e é tocado pelo adversário, com a mão ou faca simulada.

  - O operador a�ngido não pode gritar morto, deve apenas desligar o seu rádio, colocar o pano vermelho sobre a 

cabeça e aguardar no local por cinco minutos.

  - Caso aviste um operador do seu próprio �me não deve fazer sinais ou falar. Caso seja abordado por este para 

ser curado deve apenas sinalizar nega�vamente com as mãos ou cabeça.

  - Não é permi�do tocar o operador adversário com cano de arma ou com facas reais.

 18.1. Surpreendido por outro operador sem possibilidade de reação e este es�ver a uma distância inferior a 10 metros. O 

operador ao ser rendido será considerado FERIDO e deve seguir as diretrizes de FERIDO.

12. “Fogo Amigo” mata.

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

14. O operador MORTO pode retornar ao jogo após 5 minutos no respawn 

TODO OPERADOR
DEVERÁ POSSUIR

3 ATADURAS
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