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MILSIM 

Código de Conduta 

Military Simulation 
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1.Introdução: 

Em momento algum, há no MILSIM o desejo do combate real com destino fatal, ou 

lesões reais, nem tão pouco a dor, o sofrimento e as amarguras que as condições 

reais de combate geram no físico e no emocional das pessoas. Não há nenhuma 

relação das vertentes de airsoft que praticam o MILSIM com os horrores da guerra, 

das guerrilhas, dos combates urbanos, do caos ou da destruição de vidas. 

 

TRATE UMA ARMA DE AIRSOFT COMO SE FOSSE UMA ARMA REAL: 

 NÃO COLOQUE O DEDO SOBRE O GATILHO, SE NÃO FOR ATIRAR.  

 NÃO APONTE SUA ARMA DE AIRSOFT PARA AQUILO QUE NÃO 

QUER ACERTAR.  

 ANTES DE EFECTUAR QUALQUER DISPARO DEVE ASSEGURAR-SE 

QUE O VISADO UTILIZA PROTEÇÃO FACIAL, E/OU OCULAR 

 NÃO DISPARE SUA ARMA DE AIRSOFT CONTRA ALGO, SE NÃO 

ESTIVER CERTO QUE QUER FAZÊ-LO 

 TRATE UMA ARMA DE AIRSOFT COMO SE CARREGADA ESTIVESSE 

 

O MILSIM envolve disciplina, comprometimento, técnica, condicionamento físico, 
organização e respeito, além de ser baseado na humildade e honra de cada 
praticante, que se deve acusar IMEDIATAMENTE ao ser atingido.  

Esta atividade é baseada na HONRA.  
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A maioria pensa que a HONRA é gritar “morto” quando atingido, embora seja um 

ato importante em jogo. 

 A HONRA é mais profunda do que isso. A HONRA nesta atividade é sobre os 

militares que você está recriando – os homens e mulheres que fazem essas 

atividades na realidade.  

O militar é uma profissão baseada na HONRA e CAMARADAGEM. 

Nas forças armadas, não há dúvida, em sua mente, que seus camaradas estão ao 

seu lado e que eles vão fazer o que é necessário, porque as suas vidas dependem 

disso. 

 É uma irmandade além da imaginação de muitas pessoas. 

O Código de Conduta, como se não fosse uma regra para toda vida, um praticante 

de MILSIM deve ser um exemplo de desportivismo, honestidade e integridade na 

prática do airsoft. 

HONESTIDADE e FAIR- PLAY (Jogo limpo) são atitudes fundamentais e 

obrigatórias na atividade, que não aceita e nem tolera desonestidade e falta de 

desportivismo. 

Não deverão ser toleradas atitudes antidesportivas, agressões verbais, físicas ou 

psicológicas. 

Por isso, todos os praticantes, membros e não membros devem ser tratados com 

respeito, paciência e tranquilidade. 

Praticar de uma forma justa, pensando sempre na segurança de todos os 

envolvidos é obrigatório. 

 

É expressamente proibido o uso de drogas ou consumir bebidas alcoólicas nas 

áreas dos jogos ANTES E DURANTE O JOGO 
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 Pessoas sob o efeito de álcool, drogas ou qualquer outra substância estimulante 

ou depressiva que cause alteração comportamental, serão impedidas de participar 

de qualquer atividade relativa ao airsoft, bem como de permanecer nas áreas do 

jogo. 

O MILSIM tem como objetivo proporcionar um momento de lazer, divertimento e 

convívio, onde o mais importante não é ganhar, é sim participar. 

As competições no MILSIM devem ser voltadas a testes de conhecimento, 

superação e valorização de técnicas aplicadas. 

São exemplos de competições e premiações permitidas: Melhor médico em 

campo, torneio de snipers, corridas com provas especiais de airsoft. 

MILSIM é sobre simular o militar, “O SEU TRABALHO A SUA MISSÃO” 

Alguns eventos são MILSIM Cenário ou Reconstituições e isso proporciona uma 

variedade de eventos e experiências. 

O objetivo desde o início é para dar aos praticantes um gosto pelo combate em um 

ambiente tão real quanto possa ser produzido de forma segura. 

Cria-se um ambiente de combate onde cada um cria a sua própria experiência 

dentro dele, é completamente livre dentro das regras e orientações de segurança. 

MILSIM é um jogo para pensar. É tudo sobre táticas, logística, administração e 

manter sua equipe na luta, ou focado em determinado objetivo independentemente 

da sua duração por 12/24/48/72 horas. 

No universo do Airsoft, o MILSIM é fundamentado principalmente na conduta do 
praticante pela busca da realidade e vivência do “realismo”, seja nas suas 
diretrizes, estilo, operação, comportamento, desempenho e hierarquia.  
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O MILSIM está presente em diferentes cenários sejam em treinos ou missões a 
serem executadas em ambientes naturais (MATO) e urbanos (CQB) ex. campos, 
matas e fábricas abandonadas.  

A intenção das missões é desenvolver nos praticantes o universo militar. Que 
envolve planeamento, reconhecimento, organização, comunicação, suporte para 
executar da melhor forma as missões.  

AS REGRAS DESTINAM-SE A SER APLICADAS POR 
TODOS OS CLUBES/ EQUIPAS OU PRATICANTES 

INDIVIDUAIS “MEMBROS” DA “P.M.P.” QUE PRATIQUEM A 
VERTENTE DE MILSIM DENTRO DESTE PONTO DE VISTA. 

 

2.Regras:Operacionalização do praticante 

Operadores Especialistas: 

 Squad Automatic Weapon (SAW) de um grupo. É o praticante que faz o 

apoio de fogo da equipe. É o único que utiliza tambor/hi cap. Os SAW poderão 

utilizar um número de apenas 3000 BBs em seus tambores (de acordo com a 

carga máxima do mesmo), mas não poderá ultrapassar o número máximo de 6000 

BBs no total.  

A recarga deverá ser feita trocando o tambor ou abastecendo diretamente.  

Os SAW, só são considerados os que possuírem os seguintes modelos de armas: 

MK43 / M60 / M249 / MG3 / LMG 36 /VULCAN… 
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Operadores Engenheiros.   

São praticantes que desempenham funções específicas em combate, no trato, 

manejo, manuseio e operação de dispositivos de detonação, granadas, minas, 

armar e desarmar bombas, como portas bloqueadas, pontes obstruídas, veículos 

desabilitados.  

Dependendo da tarefa, o engenheiro deve ser treinado com antecedência e levar 

ferramentas e itens específicos para executar suas tarefas.  

Operadores  COM´S (Oficial de comunicação).  

São praticantes responsáveis pela comunicação que requer uma atenção maior ou 

mesmo indispensável para o cumprimento de missões. Geralmente utilizado para 

comunicação entre organização e equipa / fação na passagem de informações 

vitais.  

Sniper, Franco-atirador, atirador de elite.  

É um praticante especializado em disparos de precisão. Persegue e elimina um 

determinado adversário ou atinge alvos selecionados. Além de sua função 

estratégica, o SNIPER também poderá combater outros praticantes com ou sem 

função especial dentro da estrutura organizacional.  

O Sniper deverá ser específico para essa função, sendo assim deverá ter 

obrigatoriamente, uma arma de ferrolho ou uma arma com tiro semi-automático. 

Todo Sniper deverá ter uma arma secundária. 

Fica proibida o disparo a menos de 30mts pelo Sniper utilizando a sua arma 

primária (mesmo em alvos imóveis/objetos). Para disparos a menos de 30mts 

deve-se utilizar sua arma secundária.  

Snipers sem arma secundária serão impedidos de exercer essa função.  

A titulo de cumprimento de missões o Sniper deverá sempre utilizar sua arma 

primária.  

Disparos de Snipers (somente pela arma principal) são FATAIS.  
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Praticantes atingidos por Snipers devem se declarar como “morto”. E devem seguir 

para o RESPAWN. 

Snipers atingidos devem seguir as regras impostas para todos os praticantes. 

 

Médicos; 

Ele é usado para manter a integridade da unidade, fornecem um cenário tático 

fluido e reforçam táticas de equipa baseadas em fogo e manobra.  

Cada equipa terá 1 médico designado e identificado. 

O papel do médico não pode ser transferido de um praticante médico vivo para 

outro praticante vivo, SOMENTE a critério do líder de equipa, no início da 

operação. 

Quando um praticante é atingido, um médico pode regenerar o praticante ferido 

uma vez, por fita que é amarrada no membro do praticante ferido. (imitando a 

aplicação de torniquete) 

Se um médico é atingido, outro médico pode regenerar o “ferido” uma vez, por fita 

que é amarrada no membro atingido.  

Um praticante não pode regenerar outro praticante. Se todos os médicos de uma 

fação são atingidos, os feridos devem retirar-se para o posto de comando ou obter 

um médico de outra equipa para regenerar o médico ferido.  

Um médico de outra equipa pode utilizar as fitas do médico ferido para regenera-lo. 

 

Não há exigência de tempo para um médico para regenerar um praticante “ferido”.  

O médico deve chegar ao praticante ferido e assim que o curativo é amarrado o 

praticante está de volta. 
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A cada médico serão dadas (x) fitas para uso dentro da equipa. 

As fitas devem estar ligadas. Quando todas as fitas forem utilizadas, a equipa deve 

passar pelo Posto de Comando para reabastecimento ou ser reabastecida pela 

logística ou mesmo por outra equipa médica. 

Não há limite no número de vezes que uma equipa pode ser reabastecida com 

fitas.  

 

O praticante ferido (s) deve permanecer no lugar quando atingido. Dois praticantes 

devem simular, arrastando o praticante ferido (s) para fora da zona de morte até 

um médico. 

 

CONDIÇÃO DE MORTO  

Se a situação tática impede recuperar o praticante ferido a partir da zona da morte, 

(muitas baixas adicionais poderiam ocorrer), então o praticante ferido MORRE 

após 3 minutos.  

Após este período, o praticante MORTO pode se mover por conta própria de volta 

para o seu RESPAWN ou por veículo. 

Veículos: 

-É considerado como veículo todo e qualquer meio de transporte impulsionado por 

motor ou força humana/animal;  

Todo veículo deverá locomover-se a uma velocidade não superior a 30 km/h; 

Todo veiculo que usar corrente elétrica, combustão ou ambos, deverá possuir um 

extintor de incêndio de tamanho igual ou superior aos indicados para os veículos 

de passageiros sendo a sua composição idêntica aos mesmos. 
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Como podem ser eliminados os veículos? 

Emboscada, a viatura pode ser emboscada, quando ficar imobilizada no seu 

percurso, por razões naturais de bloqueio ou se ficar imóvel dentro de uma zona 

de morte, onde um praticante engenheiro colocará dispositivo “explosivo” junto a 

uma das rodas.  

Também será considerado eliminado um veiculo, se acionar uma EOD ou se 

abatido por um LAW e/ou RPG. 

 

TODOS OS OCUPANTES SERÃO CONSIDERADOS FERIDOS. 

RENDIÇÃO: 

Todo o praticante pode ordenar a rendição de um praticante ou unidade 

adversária, geralmente quando o adversário estiver em menor numero, em local 

cercado ou posição tática desfavorável. 

 Qualquer praticante ou unidade pode se render, mesmo não tendo recebido uma 

ordem de rendição. 

 As formas de se realizar a rendição são:  

1.Dizer em voz alta para o adversário: "Renda-se" ou “Rende-te” e aguardar o 

aceite do adversário, pois o mesmo NÃO É OBRIGADO a se render, ele tem a 

opção de continuar a combater, se achar que vale a pena. 

 Lembre-se, não existe uma pausa no jogo para aceitação ou não. Faça a rendição 

com cautela e tenha certeza que o adversário está realmente em desvantagem.  

2.Outra forma de render consiste em encostar as mãos no adversário e dizer 

“Rendido”, neste caso o adversário é obrigado a render-se.   

3.Opcionalmente pode usar uma “FACA FAKE”  
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Caso o praticante seja tocado por uma faca fake ou pelas mãos do seu adversário 

e ouvir a ordem de rendição (“Rendido”), o operador está automaticamente ferido. 

Nos casos 1, 2 e 3, os operadores rendidos podem ser interrogados/detidos. 

Se a palavra utilizada for MORTO, nos casos 2 e 3 então regressam ao 

RESPAWN 

Se a palavra utilizada for MORTO, nos casos 2 e 3 O MORTO NÃO FALA NEM 

TÃO POUCO GRITA MORTO 

 

No caso dos Veículos: 

Assim que imobilizados (emboscada) ou por EOD, todos os ocupantes terão de 

abandonar as viaturas, excepto a viatura “destruída” por EOD. Esses operadores 

estão feridos. 

Os restantes só podem disparar fora das viaturas. 

No caso de emboscada, se não tiverem tempo de abandonar as viaturas e caso os 

operadores adversários consigam dar voz de rendição e caso seja aceite, os 

operadores estarão “capturados”. 

NOTA: 

DECLARAR OS SEUS FERIMENTOS é responsabilidade individual de cada 

praticante. 

A regra oficial é atingi-los até que se declarem.  

Não discuta sobre isso; chame um “FISCAL/ÁRBITRO/JUÍZ”  

PANO VERMELHO/CAP VERMELHO, são o sinal universal que você foi 

atingido. 

Suponha que o seu adversário não vai ouvir o sinal verbal quando você grita 

“Morto”. 
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Acene O PANO/CAP/CHAPÉU vermelho para sinalizar visualmente que foi 

FERIDO/MORTO, (ponha-o para fora da janela, por cima do muro ou de trás 

da árvore e acenar onde você foi atingido) 

 

GRANADAS 

 Se autorizadas pela organização, será determinado um número máximo de 

Granadas que a equipa poderá usar durante o jogo/evento. Essas Granadas 

poderão ser distribuídas obedecendo a critérios.  

Para efeito de ferimento, a detonação de uma granada torna instantaneamente os 

praticantes feridos dentro de seu raio de ação caso as BBs os atinjam, granadas 

que soltam pó de talco atóxico eliminam apenas a pessoa que a acionou. 

Granadas Sonoras funcionam como flashbangs, não ferindo ninguém, servem 

apenas para criar distração/confusão. (Vale a destreza do atacante/rapidez e 

audácia, no aproveitamento dessa mesma distração) 

MINAS/EOD´s 

Se autorizadas pela organização, será determinado um número máximo de Minas 

que a equipa poderá usar durante o jogo/evento. Essas Minas apenas poderão 

serem transportadas, armadas e utilizadas pelo Especialista "Engenheiro de 

Combate".  

Se autorizadas ao uso, para a instalação e manejo das Minas, cada equipa deverá 

ter pelo menos 1  "Engenheiro de Combate", ou mais. Será permitido o uso de 

Minas, que projetem BBs, e aquelas que ao serem deflagradas libertam pó de talco 

atóxico indicando a detonação, ou aquelas com dispositivo sonoro, que quando 

acionadas liberam um som audível (buzina).  

Para efeito de ferimento, a detonação de uma mina torna instantaneamente a 

pessoa que a disparou um ferido, e pode incapacitar outros operadores dentro de 

seu raio de ação caso as BBs os atinjam, Minas que soltam pó de talco atóxico 

eliminam apenas a pessoa que a acionou. Minas Sonoras eliminam apenas a 

pessoa que a acionou  
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CARREGADORES: 

MID-CAPS 

LOW - CAPS 

REAL-CAPS 

 

3.Não cumprimento das regras: 

QUEM JULGA E/OU PENALIZA SERÃO: O LIDER DE CADA CLUBE/EQUIPA MEMBRO 

DA “P.M.P.” 

 

O praticante que não cumprir com as regras estabelecidas na vertente MILSIM, 

ficará sujeito às penalidades descritas a seguir, APLICADAS PELA 

ORGANIZAÇÃO 

 Leve: Atitude que, apesar de incorreta, não traz nenhum risco significativo nem 

prejudica o andamento do jogo.  

Exemplo de punição: Advertência verbal ou por escrita a ser aplicada 

internamente. 

Moderada: Aquela atitude que, apesar de não representar risco relevante, traz 

algum transtorno ao andamento do jogo, de forma moderada.  

Exemplo de punição: Emissão de pedido de desculpas pública por parte do 

praticante. 

Grave: Aquele caso em que a atitude, além de incorreta, traz algum risco para a 

outra parte, ou “expõe a vítima” a algum constrangimento ou interfere de forma 

significativa no andamento do jogo.  

Exemplo de punição: Afastamento temporário da “P.M.P.” com informação publica.  
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Gravíssima: Aquela atitude que expõe qualquer participante do evento a um risco 

considerável, inclusive o próprio, ou compromete seriamente o andamento do jogo, 

seja favorecendo uma das partes ou prejudicando a outra.  

Exemplo de punição: Expulsão da “P.M.P.” 

 

 

 

 

 

 

PODEM TODOS OS PRATICANTES DE AIRSOFT MILSIM OU 

NÃO, INFORMAR A “P.M.P.” SOBRE O INCUMPRIMENTO DE 

CONDUTA POR PARTE DE ALGUM MEMBRO, PARA 

POSTERIOR PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO. 


