


 αεροβόλα στο ότι :   α. Χρησιμοποιούν συγκεκριμένου τύπου πλαστικά ή 
βιοδιασπώμενα σφαιρίδια διαμέτρου 6 ή 8 χιλ και δεν δύναται να 
χρησιμοποιήσουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, με γόμωση εκρηκτικής  ή
χημικής εύφλεκτης ύλης.    β.  Έχουν χαμηλή δύναμη  και σε συνδυασμό με 
ειδικό ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, καθίστανται ακίνδυνα για χρήση σε 
οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα (παιχνίδια).   γ. Λόγω των υλικών και 
της κατασκευής τους, δεν δύναται να μετατραπούν σε πυροβόλα όπλα.  

Τα όπλα αεροσφαίρισης:
  Τα όπλα αεροσφαίρισης διακρίνονται ως τον τρόπο λειτουργίας τους σε: 
     α. Ηλεκτροκίνητα αεροβόλα (AutomaticElectricGun [AEG]), τα οποία 
χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τον ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος 
συμπιέζει και απελευθερώνει ένα πιστόνι. Η απελευθέρωση του πιστονιού 
δημιουργεί τον αέρα που χρειάζεται για να εκτοξευτεί το πλαστικό σφαιρίδιο.
    β. Αεροβόλα αερίου (Gasguns [GAS]), τα οποία χρησιμοποιούν ειδικό αέριο για 
να ωθήσουν τα πλαστικά σφαιρίδια. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται όλα 
τα αεροβόλα και παρελκόμενα airsoft που λειτουργούν με αέριο, όπως 
χειροβομβίδες, πιστόλια, οπλοβομβίδες κλπ.
    γ. Αεροβόλα ελατηρίου (Springguns [SPRING]), τα οποία χρησιμοποιούν 
ελατήριο για να συμπιέσουν τον αέρα και να εκτοξεύσουν τα πλαστικά σφαιρίδια.

Μέθοδοι παιχνιδιού Airsoft: 
  Οι παίκτες των παιχνιδιών Airsoft συναντιόνται σε διάφορα πεδία, όπως κτήρια, 
δάση, κτλ. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι και σενάρια παιχνιδιού. Ο γενικός σκοπός 
είναι να χτυπηθεί ο αντίπαλος με τις πλαστικές μπίλιες και έτσι να βγει από το 
παιχνίδι. Υπόκειται  καθαρά στην Ειλικρίνεια  και την Τιμιότητα των παιχτών να 
παραδεχτούν ότι χτυπήθηκαν και να αποχωρήσουν από τη μάχη με τρόπο που 
επιβάλει το εκάστοτε σενάριο.     
   
Σύστημα Τιμής:
  Το σύστημα τιμής,που ισχύει στο airsoft ορίζει ότι οι παίκτες βασίζονται στην 
ειλικρίνεια και την τιμιότητα ο ενός του άλλου για την παραδοχή του χτυπήματος. 
Eνα άτομο το οποίο θα χτυπηθεί, θα νιώσει την κρούση της μπίλιας ελαφρά πάνω 
στο ρουχισμό του ή πάνω στην εξάρτιση του. Τότε,πρέπει να παραδεχτεί το χτύπημα 
και να αποχωρήσει από το πεδίο, είτε πηγαίνοντας στο «Safe Zone» στο οποίο θα 
αναγεννηθεί και θα επανέλθει στη “μάχη”, είτε αποσυρόμενος εντελώς από το 
συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό ορίζεται από τους κανόνες του εκάστοτε σεναρίου.        
Ασφάλεια Παρότι τα όπλα Airsoft λειτουργούν και συμπεριφέρονται εντελώς 
διαφορετικά από τα κανονικά όπλα και παρόλο που τα όπλα Airsoft δεν μπορούν να 
επιφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θανατηφόρα πλήγματα,σε αντίθεση με τα 
πραγματικά, οι βασικοί κανόνες ασφάλειας των όπλων του Airsoft είναι όμοιοι με 
αυτούς των αληθινών όπλων. Ακολουθούνται ΠΑΝΤΟΤΕ,είτε κατά την διάρκεια 
του παιχνιδιού, είτε κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων.

Εξοπλισμός:



  Όπως σε κάθε άθλημα,έτσι και στην αεροσφαίριση χρειάζεται συγκεκριμένος 
εξοπλισμός.

Υποχρεωτικός εξοπλισμός:
-Γυαλιά,τα οποία πληρούν τις σκοπευτικές προδιαγραφές(ANSI/ ASEEZ87.1-2003).
-Μάσκα,η οποια προστατεύει το πρόσωπο και συγκεκριμένα την περιοχή του 
στόματος
-Όπλο Airsoft με όλα τα παρελκόμενα(Μπαταρία,Γεμιστήρα με μπίλιες)
-Παπούτσια μου υπερβαίνουν το ύψος των αστραγάλων(μποτάκια ή άρβυλα)
-Κράνος ή καπέλο
-Το κόκκινο πανί,που σηματοδοτεί  πως ο παίχτης βρίσκεται εκτός παιχνιδιού.

Προαιρετικός εξοπλισμός:
-Side-arm.Για τις κοντινές αποστάσεις ενδείκνυται η χρήση πιστολιών τύπου Airsoft 
τα οποία έχουν μικρότερη ισχύ
-Γιλέκο μάχης,για την μεταφορά περισσότερου εξοπλισμού
-Patch με το λογότυπο του Αθλητικού Συλλόγου Ανταγωνιστικής Αεροσφαίρισης 
Ελλάδος
-Την επίσημη εμφάνηση του συλλόγου,οποια ειναι:Μαύρο χιτώνιο και παντελόνι 
American Woodland

Κόστος εξοπλισμού:
  Το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ χαμηλώτερο από από όσο νομίζουν οι 
περισσοτέροι. Ένας νέος παίκτης,ώστε να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό θα 
διαθέσει περίπου το ποσό των 150 ευρώ(Γυαλιά και μάσκα=10eu,όπλο 
Airsoft=90eu,άρβυλα και κράνος=50eu).Η επίσημη αμφίεση του συλλόγου είναι 
δυνατό να αποκτηθεί από 30 ευρώ(20 το παντελόνι American Woodland και 10 το 
μαύρο χιτώνιο)

Εν συντομία θεωρούμε ότι το Airsoft είναι: 
-Άθλημα-παιχνίδι, που διεξάγεται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας 
και ασφαλείας
 -Εναλλακτική μορφή διασκέδασης, άθλησης και παιχνιδιού. 
-Ένα παιχνίδι απόλυτης τιμιότητας 
-Προάγει την ομαδικότητα, την ευγενής άμιλλα, την ευρηματικότητα, την 
κοινωνικότητα του ατόμου και την ανάπτυξη της φιλίας.       
-Δεν προάγει πολεμικές, ρατσιστικές, εθνικιστικές (ή οτιδήποτε άλλο σκεφτεί ο 
καθένας) αντιλήψεις και δεν μπορεί να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για μια 
αληθινή μάχη ή οτιδήποτε άλλο σχετικό.

Ο Αεροσφαιριστής πρέπει να θέλει και να μπορεί να: 
-Απενεργοποιείται αμέσως από το παιχνίδι εφόσον έχει χτυπηθεί από BBs αντίπαλης 
ή φίλιας βολής χωρίς την ανάγκη ύπαρξης διαιτητή. 
-Αγωνίζεται σύμφωνα γενικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και με τους κανόνες του 
εκάστοτε σεναρίου, και ακολουθεί το πνεύμα και τη φαντασία του παιχνιδιού. 
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