
Kezdő Airsoft Kisokos! 2016 

Készítette: Easy Base Airsoft 

www.facebook.com/EasyBaseAirsoft 

E dokumentum nem törvény, nincs jogvédelemmel 

ellátva, szabadon terjeszthető!  

E dokumentum útmutató azok számára akik most 

kezdik az airsoft-ot! 

Az alábbiakban az Easy Base Airsoft játék szervezésein a 

kezdő játékosoknak elmondott, leoktatott dolgokat 

foglalja magába! 

Biztos létezik jobb, kifinomultabb,,kisokos” is, én ezeket 

tartom fontosnak első játékon valamint a továbbiakba 

is! 

 

Kérlek, olvasd el figyelemmel az alábbi dokumentumot és 

lehetőleg törekedj az elsajátítására! 

E dokumentum a MASZ2010-az az a Magyar Airsoft 

Szabályzattal alkalmazható. Ezt itt találod, kérlek, olvasd el ha 

ezzel végeztél: http://www.softair.hu/airsoft/szabalyzat.html 

 

 

http://www.facebook.com/EasyBaseAirsoft
http://www.softair.hu/airsoft/szabalyzat.html


 

 Kinézted a játékot regisztráltál is! (bérlős nem bérlős mind1)  

Szemvédelem: Legelső dolog az hogy a szemüveget felveszed és játék végéig le 

nem veszed. Általában ha valaki leveszi, azonnal hazaküldik! A mi 

szervezéseinken a bérlősök 

részére biztosítunk 

szemüveget, Ezt 

regisztrációnál kapod meg! 

Útközben párásodik a 

szemüveg, ne vedd le!! 

Leppüld a tenyereddel 

felülről! Zárt gumipántos 

védőszemüveg vagy 

sérülésmentes, EN 166-F (EU) és/vagy ANSI Z87.1 (USA) szabványnak megfelelő 

szemvédő eszköz! 

Szájvédelem! Gyakori probléma a fogak 

elvesztése játékon. A mi szervezésünkön 

maszkot kapsz! Nem kötelező, de ajánlott!   

Ruházat: ha nincs erre a célra valamilyen 

terepruhád, (ACU, Multicam, woodland,) 

próbálj minél rejtőzködőbb és játékba illőbb 

öltözetted találni, amennyiben nem dresscode-os, az az megadott öltözetű a 

játék! Jó választás fekete naci, vagy barna, egy pulcsival! Ami fontos, hogy a 

cipő, vastagtalpú egyen, vagy bakancs. Lehetőleg ne csukába és sportcipőbe 

gyere el! 

Fegyelem: próbálj odafigyelni a szervező beszédére, és a tapasztaltabbak 

szavaira! A pályán ne rambózz feleslegesen veszélyes helyeken! Ne szemetelj és 

ne menny ki kajálni 5 percenként! 

Fegyverhasználat! 

Ha bérlős vagy megkaptad a fegyvert vagy elhoztad a sajátod.! A tárakat csak 

kronózáskor rakhatod be a kronomester utasítására, majd ha vége kiveszed! 



Kézhezvételkor, a fegyvert a képen látható 

módon kell tartani bárhol bármit csinálsz ez 

a legbiztonságosabb módja ha éppen nem 

harcolsz!  

 a fegyvert két kézzel fogod úgy hogy a 

csöve lefelé néz, az ujjad pedig az 

elsütő billentyű (ravasz) feletti testre 

fekszik rá! Nem lóbálod nem 

hadonászol vele, végképp nem fogod 

rá valakire! Csak játék közben lősz! 

 Játék közben, ha mész, futsz, állsz, ezt 

tartást kell követni! Egy kézzel soha 

sem fogod a fegyvert! 

 Futás közben nem szabad egy kézzel 

lőni mintha egy pisztoly lenne! 

 

 

Lövéskor csak célra tartott lövést adhatsz le. Fedezék mögül, résekből 

szigorúan kilőni tilos és 

balesetveszélyes! Úgy kell 

tartanod a fegyvert hogy 

célzáskor belásd a teret, a 

tested a fegyverrel együtt 

mozog!  

FONTOS: hogy amennyiben 

a fegyvered 400 fps alatti 

(lásd magyar airsoft 

szabályzat) 20 méteren 

belül csak 1 es lövés adható le! 20 méter és annál távolabbi célpontra adható le 

sorozat! Légy komoly játékos, és ne hülyegyerekmúdjára sorozz hanem ritmikus 

kisebb pár lövedékből álló sorozat legyen! Ha épületbe vagy, szigorúan csak 1-

es lövés van. Épületből kifelé, szintén egyes lövést alkalmazz célpont távolságtól 



függetlenül, illetve ha kint vagy és épületbe be célzol 1-es lövést használj! Ezzel 

elkerülhetsz minden balesetet, félreértést 

és veszekedést! 

Amennyiben épület és annak 10 méteres 

körzetében helyezkedsz el úgy is csak 1.es. 

Találat: találatnál hangos megvolt vagy HIT kiáltással jelezd, ha megvagy, és a 

narancssárga kendőddel a fejed tetején csináld tovább a többit! Ha bérlős vagy 

a szervező ad narancssárga kendőt!  

Halott nem beszél nem mozog! Max 

egy minimálisat hogy kivonuljon a 

tűzvonalból. 

 

 

 

Dobatás: hátulról vagy oldalról érkező meglepetés szerű támadás ahol nem 

lelövöd a játékost hanem felszólítod a megadásra! Ilyenkor javasolt megadni a 

találatot bár vannak kivételek! 

Továbbiakban: a tár kivételekkor győződj meg arról hogy nincs e maradék BB a 

fegyverben. Vedd ki a tárat, fordulj egy semleges területbe, kiálts a többieknek 

hogy FESZTELENÍT és max 3 lövéssel a maradék BB-t is lődd ki. NE FELEDD!! 

TÖLTETLEN FEGYVER NINCS!!!! 

Tárak: általában a bérlősök nagy 

kapacitású tárat kapnak! MID vagy 

HIGH tárat! A tárak alján kis tekerő 

segítségével tudod felfeszíteni a BB-

ket de vigyázz hogy ne tekerd halálra 

mert eltörik benne az alkatrész!!! Az 

utolsó 10-20 lövedéket nem fogja 

feltekerni! Ha úgy veszed észre hogy nem lő tekerj rá, ha ezek után sem, nézd 

meg hogy van e elegendő BB a tárba. Ha van és nem lő, azonnal jelezd a 

bérbeadó személynek! 



Rádiózás: Rádiózásnál próbálj érhető módon beszélni. – Név, honnan, és kit 

keresel! Ne nyögd be hogy Zoli hol vagy! 

Ha nem tudsz valamit kérdezz nyugodtan, nem harapnak! 

Ami fontos számomra még! 

Mielőtt elmész, egy játékra nézd meg hogy az a játék hivatalos körülmények 

között van e megtartva!!! Hatóságok által bejelentett területen! 

Olvasd el mindig a kiírásokat és időbe jelezd a regisztrációdat illetve ha nem 

tudsz jönni jelezd a szervező felé! 

 

E dokumentumot és a MagyarAirsoftSzabályzatot elolvasva és alkalmazva 

biztos vagyok benne hogy felkészültebben fogsz pályára állni!!! 

 

Köszönöm a figyelmet!  

 

Kérdéseddel fordulj: 

easybaseairsoft@gmail.com  

www.facebook.com/EasyBaseAirsoft 

 

mailto:easybaseairsoft@gmail.com

