
Shinji Sabage PARK DANDAN Termos de Uso 

Regulamento de equipamentos 

Balas BB disponíveis 

・ Podem ser usadas bio-balas de 0,25g ou menos e bio-balas luminescentes. (0,28g só é 

possível para armamento de ar) * O peso das balas pode ser medido sem aviso prévio, 

independentemente de o jogo estar em andamento ou durante um intervalo. 

 

Poder da arma de airsoft 

・ O poder da arma de airsoft que você trouxer será verificado pela equipe de gerenciamento 

com um instrumento de medição de velocidade de bala. Vamos medir se é novo, não 

modificado, usado ou medido em outro lugar (armas curtas só podem ser modificadas ou 

usadas com uma fonte externa). 

・0,20g → Velocidade inicial menor que 98m/s 

・0,25g → Velocidade inicial inferior a 87m/s 

・0,28g → Velocidade inicial inferior a 83m/s 

Apenas armas de airsoft podem ser usadas. 

・O ciclo totalmente automático da pistola elétrica pode ser usado em menos de 30 tiros / seg. 

・É proibido o uso de adaptador de desaceleração. 

・É proibido o ajuste da arma após medir a velocidade do projétil. Se for descoberto, vamos 

lidar com isso de acordo com a situação. 

・Se precisar desmontar e ajustar, entre em contato com a equipe. 

 

Pistola de gás / CO2 

・[HFC-134a] [HFC-152a] Apenas cartuchos de co2 e gás verde vendidos no Japão podem 

ser usados. 

・A pistola de gás de fonte externa só pode ser usada com o regulador Sun Pro. Somente itens 

dentro da regulagem de velocidade inicial podem ser usados com a válvula totalmente aberta. 

・A utilização e o reabastecimento de latas de gás com conteúdo substituído, gás de origem 

estrangeira, gás misturado, gás com pressão superior ao gás acima, etc. são regulamentados 

por lei. Se o uso for descoberto, tomaremos as medidas apropriadas. 

 

Sobre outros equipamentos 

・Não use armas de airsoft com cano afiado ou armas de airsoft com cano interno. 

・A luz tática pode ser usada com 1000 lumens ou menos. 



・É proibido o uso de lasers. (Pode ser instalado se o laser não estiver aceso) 

・É proibido o uso de sapatos com cravos e grampos. 

・Evite ajustar a arma alugada por conta própria. Por favor, entregue o mau funcionamento e 

o ajuste da arma de aluguel para a administração. 

 

Normas na área de segurança 

・Nunca aponte o focinho para ninguém, exceto durante o jogo. 

・Coloque o seletor em segurança fora da área de jogo. (Mesmo que você não possa entrar na 

segurança sem armar, por favor, coloque o seletor na segurança) 

・Não coloque o dedo no gatilho. 

・Não instale o carregador. 

・Não atire no ar. 

・O reabastecimento de balas de granada e o reabastecimento de gás são proibidos. (Por favor, 

vá ao local designado no campo) 

 

Ao sair do jogo no final do jogo ou um acerto 

1. Coloque o seletor em segurança 

2. Remova o carregador 

3. Atire 3 ou mais tiros na caixa de remoção de balas ao sair. 

Certifique-se de fazer o acima e certifique-se de que não há balas dentro da arma antes de 

entrar na área de segurança. A caixa de remoção de balas está instalada no portão de entrada 

e nas escadas da passarela. 

 

Regulamento na área de jogo 

Precauções para as regras do jogo 

・Sistema de acerto de corpo inteiro. Se você acertar uma bala BB mesmo uma vez, incluindo 

armas e equipamentos de airsoft, será um acerto. 

・Quando a pessoa atingida acerta a bala BB, ele/ela se auto-relata dizendo "acertar!" E 

levantando a mão para que o ambiente possa entendê-la. 

・Fogo amigo é tratado como um acerto apenas no lado do tiro. 

・Uma bala que ricocheteia em um objeto artificial, como um painel de controle na área CQB 



ou um poste de luz, é um no-hit. Uma bala que atinge um tronco de árvore, galho, folha ou 

arbusto com uma trajetória diferente é tratada como um acerto. (Nenhuma batida no chão) 

・Certifique-se de verificar as restrições totalmente automáticas e semiautomáticas para armas 

elétricas, dependendo da área. (O mapa exibido está disponível) 

・A chamada congelada é estabelecida apenas quando a outra parte diz "bater" e levanta a 

mão. 

・Corra e deslize dentro do alcance onde não há perigo (o risco de atingir uma barricada ou 

outros clientes aumenta, o julgamento de acerto se torna ambíguo, etc.). Se a equipe julgar 

que é perigoso, podemos limitá-lo. 

Atos proibidos no jogo 

・Um ato de zumbi sem uma chamada de acerto e ação, mesmo que acerte. 

・Overkill que continua atirando mesmo que o oponente seja atingido. 

・O ato de usar uma pessoa atingida como escudo. 

・Um tiro cego que dispara apenas com uma arma fora do painel de controle ou atrás de uma 

árvore sem mirar. 

-Ressurgimento total matar. 

・ Não siga as regras da ressurreição. 

・ Abusos, palavrões, vozes estranhas e difamação da outra parte que perturbam a atmosfera 

do local. 

・Contato com o corpo ou arma do oponente. 

・O ato de espalhar, atirando na direção acima da altura do obstáculo. 

・Tiro acima da rede de segurança. 

・Óculos de proteção e óculos de tiro para outros fins que não o Sabá, como óculos de sol e 

óculos não podem ser usados (mesmo no campo de tiro). Óculos de malha podem ser usados, 

mas não são recomendados. Recomendamos o uso de protetor facial. 

・Por favor, denuncie violações de regras e atos proibidos à equipe sem se comunicar uns com 

os outros. A equipe irá apoiá-lo. 

 

outros 

Novas medidas contra o coronavírus 

・Durante a disseminação do novo coronavírus, use máscara ao conversar no corredor. Em 

particular, evite falar durante as refeições. 

・Se a temperatura do seu corpo for igual ou superior a 37,5°C no momento da recepção, 

retorne e tome as medidas de acordo com o governo local. 

・ Temos uma solução desinfetante no banheiro e no corredor, portanto, coopere na 



desinfecção. 

・ Se você se sentir mal, como febre, tosse ou tontura, não exagere mesmo depois de passar 

na medição de temperatura. 

・ Evite participar se você viajou para fora do Japão dentro de 7 dias, sem incluir o dia em 

que participou do jogo. 

 

Precauções ao usar a instalação 

・Você pode participar do jogo mergulhando, mas recomendamos que faça uma reserva. Se 

você fizer uma reserva no site dedicado, poderá entrar em contato conosco individualmente, 

como cancelar o evento devido ao mau tempo, cancelar o evento devido a outros desastres ou 

circunstâncias inevitáveis, e prestar atenção ao estacionamento e participação em o dia. Você 

pode fazer uma reserva por telefone, mas se você é novo para nós, pediremos seu endereço de 

e-mail. 

・Se você usar a área de jogo ou área de tiro em dias úteis, por favor, certifique-se de pagar a 

taxa na recepção. Mesmo se você deixar o local após o pagamento, não reembolsaremos a taxa. 

・Mesmo que o preço seja arredondado antes do horário comercial normal devido ao mau 

tempo repentino, a taxa não será reembolsada. Se houver previsão de mau tempo repentino 

imediatamente antes do jogo, os participantes serão solicitados a confirmar sua intenção de 

participar antes do jogo ser realizado. 

・Por favor, verifique as regras da carta de campo separadamente nas regras da carta da página 

inicial. 

・Por favor, leve seu lixo para casa com você. (Sacos de lixo estão disponíveis na recepção 

gratuitamente) 

・Por favor, leve a arma de airsoft em um estojo ou bolsa de armas do estacionamento para a 

área de segurança. Por favor, use uma jaqueta diferente do uniforme de camuflagem antes de 

se mudar. 

・Veículos não podem entrar nas instalações, exceto os envolvidos na operação e o organizador 

do fretamento. 

・Por favor, traga um cinzeiro portátil e fume atrás do salão de recepção. Por favor, evite 

fumar na estrada para o estacionamento e área de segurança. 

・Um fogão cassete pode ser usado na área de segurança durante a retenção normal. Fogueiras 

são proibidas (eventos como batalhas de resistência são operados de acordo com regras 

diferentes). 

・Por favor, avise-nos imediatamente se ocorrerem problemas como acidentes, lesões ou 

roubos nas instalações ou durante o jogo. Observe que você é basicamente responsável por 

quaisquer lesões durante o jogo devido à natureza do esporte. 



・ Não nos responsabilizamos por quaisquer acidentes de contato com veículos ou problemas 

no estacionamento. 

・ Se você não seguir as precauções e solicitações da equipe, cuidaremos de você 

individualmente. Se você não perceber nenhuma melhora apesar de sua cautela, será solicitado 

que você deixe o local e será proibido de usar este campo por um ano a partir dessa data. 

・Podem participar crianças a partir da 4ª série do ensino fundamental ou a partir de 10 anos. 

Para mais detalhes, leia "Sobre o limite de idade para participação" na página inicial. 

・Para aqueles que não podem se comunicar em um idioma e não podem se comunicar, até 3 

pessoas podem participar do jogo por intérprete. Você não precisa estar acompanhado 

durante o jogo, mas observe que você deve permanecer na área de segurança. 

 

Atos proibidos na instalação 

・Uso do campo em dias não úteis. Após a descoberta ou análise com uma câmera de vigilância, 

podemos denunciar à polícia. 

・Vendas e atividades comerciais não autorizadas. 

・Não traga combustíveis como bebidas alcoólicas, sprays, fogos de artifício e cortinas de 

fumaça. 

・ Trazer talheres para dentro das instalações. *Baionetas e imitações são proibidas 

independentemente do material como borracha. 

・Por favor, não traga nenhum outro item que a equipe considere perigoso. 

・Beber dentro e fora das instalações, entrada com álcool. 

・Recusaremos qualquer entrada de gângsteres, empresas relacionadas a gângsteres, lojas de 

montagem geral ou pessoas semelhantes, ou seus membros (coletivamente referidos como 

forças anti-sociais). 

 

Tratamento de informações pessoais 

・ Informações sobre cancelamento do evento por mau tempo, notificação de eventos, 

notificações repentinas ao usar a instalação, aquisição de dados estatísticos comerciais, 

aquisição e gerenciamento de informações pessoais para responder a solicitações de governos 

locais para aumento de contramedidas de doenças infecciosas. 

・Se você estiver participando do Sabage neste campo pela primeira vez, preencha seu nome, 

endereço (da cidade, distrito, vila e vila) e informações de contato (telefone ou endereço de 

e-mail) na recepção. Para quem fizer reserva no site de reservas dedicado ou por telefone, os 

itens de entrada serão encurtados, como digitar apenas a leitura do nome e endereço. 

・Observe que não poderemos responder a quaisquer perguntas sobre as informações de 

outros participantes, como entrevistas locais, perguntas por telefone ou e-mail. 


