
Quesitos e Normas para o operador do Patch S.A.R 
Primeiramente sabemos que existe o Manual S.A.R, dentro dele contém todos os itens, funções, 

situações e condutas referente a Simulação de “Ação Real S.A.R.’’, nisso contudo temos um grupo 

chamado de Grupo S.A.R onde são tratados todos os assuntos relacionados ao Airsoft, desde a 

situações ocorridas dentro de campo à elaboração de eventos e fins. 

Nosso manual S.A.R segue a um padrão dado para todos aqueles que querem seguir 100% todos os 

quesitos e regras propostos dentro dele. 

1 – Idoneidade da pessoa é o primeiro fator, tempo de jogo deixa de ser requisito para se tornar oficial S.A.R., 

primeiramente um operador S.A.R é obrigado a saber de todas as regras básicas e quesitos pedidos dentro do manual, 

pois haverá situações em que o operador S.A.R terá que responder dúvidas dentro e fora de campo.   

2 – Quantidade de magazines deixa de ser critério para oficialização de operador ao S.A.R., porem são itens 

obrigatórios indicados no manual S.A.R., sendo óculos de EPI, pano vermelho, 4 faixas, apito e abraçadeiras.  

3 – Fair play em campo e boa conduta ‘’fora de campo” (quaisquer condutas inapropriadas que venha denegrir 

sua imagem como operador S.A.R ou a imagem do próprio S.A.R) , um operador S.A.R estará passando por várias 

situações dentro do campo e será inadmissível quaisquer erros que mudem a dinâmica do jogo assim também atos 

como discussões, xingamentos, ameaças e instruções erradas serão analisadas e depois julgadas dentro do próprio 

grupo S.A.R contendo o consentimento de todos os operadores a punir o operador julgado.    

4 – Um operador S.A.R. está sempre em avaliação, suas condutas dentro e fora do campo devem continuar a 

mesma, e assim fortalecer ainda mais suas ações e o nome que este operador representa, deve sempre estar ativo em 

sua região, seja para orientação de novos jogadores, como para organizar e fiscalizar eventos oficiais da regra.  

5 – Um operador não ‘’ ativo ‘’ (Quaisquer motivos que fazem o operador a não exercer a função) terá que 

entregar seu Patch imediatamente independente da situação e assim que sua situação regularizada, seja ela por 

afastamento como penalidade ou não ele terá uma votação interna se volta ou não ao Grupo de Operadores S.A.R.  

6 – Todo operador novo deve ser indicado por outro que é oficial S.A.R. que será o seu “Padrinho” e responsável 

por seu indicado durante o período de 12 meses podendo responder junto ao seu indicado por atos cometidos por ele 

e penalizado de acordo com a gravidade; 

7 – Indicações aos futuros operadores passarão total votação e análise do grupo, quaisquer condecorações ao 

patch sem aprovação do grupo não serão válidas, o operador que fizer a indicação terá e responsabilidade de dar o 

feedback total do operador assim falando o porquê da indicação, toda decisão final é dada pelo Coordenador SAR;  

8 – A cada 12 meses será feito um fechamento, onde todos os operadores S.A.R inclusive o Coordenador S.A.R 

será reavaliado pelo conjunto dos outros operadores, com voto de todos e após votação será a indicação e votação de 

novos membros que se tornarão oficiais S.A.R naquele ano. 

9 – Os assuntos tratados dentro dos grupos e canais de comunicação oficiais S.A.R. são extremamente 

confidenciais e particulares não podendo ser divulgadas de nenhuma maneira ou circunstância sob pena de ser expulso 

grupo e não poderá participar de novas analises para oficializar S.A.R. 

10 Caso haja operador oficial S.A.R. que em campo levar tiro e esboçar reação que sentiu impacto e continuou sem 

acusar ferido crítico caso gravado em vídeo e denunciado verbalmente, 2x reincidência o operador será expulso do 

grupo S.A.R 

11 Denúncias de 2 organizadores de eventos/ranger/patch S.A.R., de conduta fora do manual S.A.R. ou ética em 

campo, será expulso o operador do grupo S.A.R. 

12 Caso um operador oficial perca seu patch S.A.R, ele poderá ser reavaliado anualmente junto aos novos 

indicados para oficializar S.A.R. e caso aprovado será re-oficializado. (menos os casos de punição por vazamento de 

informações confidenciais). 

13 Denuncias devem ser feitas transparentemente e com provas e sustentações diretamente no grupo S.A.R.  

FORÇA E HONRA! 


