INFO pläjäys Airsoft harrastajille
Airsoft on paintball tyyppinen peli, jossa osapuolet pyrkivät voittamaan
toisensa pelin tavoitteiden mukaisesti. Lähes poikkeuksetta se tarkoittaa
vastapuolen pelaajien eliminoimista ampumalla heitä airsoft-aseella.
Airsoftissa käytetään 6mm muovikuulia joista ei jää paintball aseiden
tapaan väriläiskää vaatteisiin, siksi pelaajien tulee rehellisesti tunnustaa
osumat.
Kunnolliset silmäsuojaimet ovat airsoft harrastajan tärkein varuste, ei ase.
Ns. kemistinlasit, laskettelulasit tai muut halvat työlasit eivät ole riittävät silmien
suojaamiseen! Nuoremmille harrastajille suositellaan kasvot paremmin suojaavien maskien
käyttöä.
Lähietäisyydeltä suojaamattomalle iholle tuleva osuma saattaa rikkoa ihon, silmään
osuva kuula saattaa aiheuttaa vakavan silmävamman, hampaaseen osuva kuula
saattaa katkaista hampaan. Pelaajien huoltajien tulee huolehtia harrastajien
vakuuttamisesta tapaturmien varalta, yhdistyksellä ei ole vakuutusta pelitapahtumiin
osallistujille..
Airsoft-aseet eivät ole leluja, airsoft aseen käsittelyssä on oltava yhtä huolellinen kuin
oikeaakin asetta käsiteltäessä. Väärin- tai huolimattomasti käsiteltynä airsoft aseella
voidaan aiheuttaa vakavia vahinkoja. Lisäksi liian usein lehdistä saa lukea tapauksista,
joissa joku on liikkunut yleisillä paikoilla airsoft aseen kanssa. Sellainen käyttäytyminen
hankaloittaa meidän asiallisesti harrastavien asemaa.
Yleisillä paikoilla liikuttaessa Airsoft aseen tulee olla sellaisessa laukussa josta se ei
näy, esimerkiksi aselaukussa.
Airsoft on mainio liikunnallinen ulkoilulaji, kunhan harrastaminen tapahtuu luvallisella
alueella. Airsoft aseilla ei saa ammuskella sellaisilla paikoilla, joissa sivulliset saattavat
joutua vaaraan. Esimerkiksi asuntoalueiden puistoalueet ja pururadat eivät sovellu
turvalliseen airsoftin harrastamiseen.
Jalasjärvi Airsoft ry:n peleissä on aseiden lähtönopeuksille enimmäisrajat.
Viritysrajat on määritelty samantasoisiksi kuin useimmilla muillakin suomalaisilla pelien
järjestäjillä. Kannatta huomioida, että joidenkin nk. kiina-aseiden lähtönopeudet ylittävät
lähtönopeusrajat jo ilman virittämistä, siksi aseen ominaisuudet tulee tarkistaa jo ennen
ostamista. Liian tehokkaalla aseella ei saa pelata ja pelinjohtajalla on oikeus poistaa
liian tehokkaalla aseella pelaava pelaaja pelistä.
Jalasjärvi Airsoft ry:n peleissä käytettävien aseiden lähtönopeusrajat:
 Sarjatuli aseet 1,6J (Piipun suulta mitattuna 126 m/s 0,2g:n kuulalla ammuttaessa)
 Itselataava kertatuli 2,25J (Piipun suulta mitattuna 150 m/s 0,2g kuulalla ammuttaessa)
 Kertaviritteiset 3J (Piipun suulta mitattuna 170 m/s 0,2g kuulalla ammuttaessa)
Ota rohkeasti yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin jos sinulle tulee mieleen harrastamiseen
liittyviä kysymyksiä. Yhteystiedot löydät täältä: http://www.jvisoft.net/yhdistys.php
Pelisäännöt: http://www.jvisoft.net/docs/Pelisaannot.pdf
Kiitos kun jaksoit lukea tänne asti, tervetuloa mielenkiintoisen harrastuksen pariin!
Jalasjärvi Airsoft ry
www.jvisoft.net

