
 

 

Anexa la Regulament General
Adventure Airsoft Contest 201

 

 Datorită specificului
impune modificarea Regulamentului 

 

1. Toate mențiunile
la acestea din Regulamentul 

2. Este interzis
NVG sau Termal sub orice form

3. Pentru a doua zi de concurs
START, iar pe perioada deplas
poziția SAFE, acestea put
atelierelor delimitate cu band

4. Este strict interzis
traseul de concurs.

5. Este recomandat

6. Divulgarea detaliilor despre traseu c
concurs duce la descalificarea at
și a celei ce urmeaz

7. Distrugerea bunurilor din spa
sanitar) duce la decontarea acestora.
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specificului traseului de concurs și a normelor de securitate se 
modificarea Regulamentului general după cum urmeaz

iunile făcute în această anexă au întâietate fa
la acestea din Regulamentul general. 

Este interzisă folosirea aparatelor de vedere pe timp de noapte de tip 
NVG sau Termal sub orice formă. 

Pentru a doua zi de concurs, încărcatoarele se introduc 
iar pe perioada deplasării între ateliere replicile vor fi trecute 

ia SAFE, acestea putând fi puse pe ON doar 
atelierelor delimitate cu bandă alb/roșie. 

Este strict interzisă modificarea poziției sau distrugerea recuzitei de pe 
traseul de concurs. 

Este recomandată folosirea BB’s de tip tracer și lanternelor.

Divulgarea detaliilor despre traseu către echipele care nu au intrat 
concurs duce la descalificarea atât a echipei care a înch
i a celei ce urmează să intre în traseu.  

Distrugerea bunurilor din spațiile de cazare și cele auxiliare
sanitar) duce la decontarea acestora. 
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