
 

Κανόνες Airsoft: 

 Δεν βγάηουμε ΡΟΤΕ και για κανζνα λόγο τα γυαλία μασ.Είτε 

εντόσ,είτε εκτόσ του πεδίου.Βγάηουμε τα γυαλιά μόνο όταν 

ειπωκεί από τον υπεφκυνο αςφαλείασ. 

 KILL: Εάν χτυπθκοφμε ςε οποιοδιποτε ςθμείου του ςϊματόσ μασ, 

ςυμεπαριλαμβανομζνου και του εξοπλιςμοφ μασ, ςυκϊνουμε το 

κόκκινο πανί και φωνάηουμε δυνατά ΕΞΩ.Εάν χτυπθκεί το όπλο 

μασ τότε φωνάηουμε ΟΡΛΟ ΕΞΩ και ςυνεχίηουμε το παιχνίδι με το 

δευτερεφον όπλο (Side Arm). 

 ΜΠΑΜ: Σε απόςταςθ μικρότερθ των 10 μζτρων ςε Woodland και 

5 μζτρων ςε CQB πεδίο δεν ρίχνουμε ριπι.Στοχεφοντασ τον 

αντίπαλο παίκτθ φωνάηουμε ΜΡΑΜ και το όνομα του παίκτθ. 

 PARLE: Εάν δφο παίκτεσ διαςταυρωκοφν,κάνουν ταυτόχρονα 

ΜΡΑΜ ι κάνοντασ ταυτόχρονα ριπι δεν αντιλθφκοφν ποιοσ 

χτυπικθκε πρϊτοσ,τότε φωνάηοντασ PARLE και ανυψϊνοντασ το 

χζρι,απομακρφνονται 20 μζτρα από το ςθμείο επαφισ.Ζπειτα 

φωνάηοντασ ΜΕΣΑ ΑΡΟ PARLE ςυνεχίηουν ςτο παιχνίδι. 

 CALL OUT: Πταν είμαςτε ςίγουροι πωσ πετφχαμε κάποιο 

παίκτθ,αλλά αυτόσ δεν βγαίνει,τότε φωνάηοντασ CALL OUT και το 

όνομα του παίκτθ βγαίνουμε αμφότεροι εκτόσ παιχνιδιοφ και 

χωρίσ περαιτζρω ςυηθτιςεισ πθγαίνουμε για Respawn ι 

περιμζνουμε για Medic(κάτι που κακορίηεται από το εκάςτοτε 

ςενάριο) 

 Τυφλή βολή: Οποιαδιποτε βολι κατά τθν οποία δεν ζχουμε 

άμεςθ οπτικι επαφι με τον αντίπαλο παίκτθ μζςω των 

ςκοπευτικϊν του όπλου,κεωρείται τυφλι. 

 Φίλια πυρά: Εάν χτυπιςουμε κάποιο ςυμπαίχτθ μασ βγαίνει ο 

‘’αποδζκτθσ’’ τθσ ριπισ εφαρμόηοντασ τον κανόνα του ΜΡΑΜ. 

 ΤΥΦΛΟΣ: Αν υπάρχει ςτο πεδίο άτομο χωρίσ γυαλιά(είτε 

ςυνακλθτισ μασ είτε άγνωςτοσ) φωνάηουμε ΤΥΦΛΟΣ και το 



μεταδίδουμε,ϊςτε να το ακοφςουν όλοι και να ςταματιςει 

αυτομάτωσ το παιχνίδι.Συνζχιηουμε μόνο όταν το άτομο ζχει 

αποκρυνκεί από το πεδίο,κάτι που κα ανακοινωκεί από τον 

υπεφκυνο αςφαλείασ. 

 Τα άτομα που ζχουν χτυπθκεί και βρίςκονται εκτόσ παιχνιδιοφ 

δεν μιλοφν και δεν βοθκοφν ςε καμία περίπτωςθ τουσ 

‘’ενεργοφσ’’ ςυμπαίκτεσ τουσ. 

 Safe Zone: Είναι ο χϊροσ διαλείμματοσ.Ρριν μεταβοφμε ςε αυτόν 

λαμβάνουμε μζτρα αςφαλείασ: βγάηουμε το γεμιςτιρα και 

ρίχνουμε 2-3 ριπζσ ςτον αζρα.Ζπειτα αφινουμε το όπλο ςτον 

προκακοριςμζνο χϊρο. 

 Οποιαδιποτε αμφιβολία ι απορία κα λφνεται μετά το τζλοσ του 

παιχνιδιοφ και πάντα με τθν παρουςία του πενταμελοφσ 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 

 Το Δ.Σ. ζχει κάκε δικαίωμα να απομακρφνει κάποιο παίκτθ από τα 

παιχνίδια κατά τθν κρίςθ του. 


