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COMPLETARE LA REGULAMENT GENERAL DE 
COMPETITIE ADVENTURE AIRSOFT CONTEST

 1. CADRU GENERAL
 Avand in vedere materialul didactic pus la dispozitia Team leader-ilor pe site consideram ca este mo-
mentul sa trecem la un alt nivel de evaluare al acestora incepand cu aceasta editie monitorizandu-i indeapro-
ape pentru decernarea premiului la aceasta categorie. Se pleaca de la premisa ca TL este cel mai bine pregatit 
sportiv din squad atat teoretic cat si fizic, detinand  si o parte din calitatile innascute de leader, care nu este 
deloc gresita. Dar sunt situatii in care acesta  este recunoscut in proportie de 100% doar de o parte din squad 
iar asta duce in anumite momente la imposibilitatea de a obtine maximul intr-o misiune. Dorim, cu titlu de pio-
nierat, sa incercam varianta de monitorizare a TL iar daca aceasta vom considera impreuna ca este buna putem 
sa o aplicam si la etapele viitoare ale Patrulei Airsoft. 

 2. ACTIUNI PE CARE TL TREBUIE SA LE  
      INDEPLINEASCA
 - briefing inainte de START (echipei)
 - verificare echipament inainte de START in HQ
 - verificare replici – la plecarea dintr-un atelier cu “incident – angajare”
 - comunicarea/informare ( catre Squad)
 - deplasare in cel putin doua formatii,intre minim doua ateliere la alegere, in prima ora de la  
     START( detalii la material didactic pe site)
 - subordonarea squadului – pe timpul competitiei 
 - leader formal – lider informal 
 - delegarea competentelor – daca este cazul
 - debriefing dupa sosirea echipei din traseu in primele  5 minute de la aceasta 
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 3. PUNCTAJ   
 La fiecare actiune arbitrul puncteaza cu 0 puncte daca TL nu a efectuat-o, cu 5 puncte daca a efectuat 
partial actiunea si cu 10 puncte actiunea efectuata corect si complet.

 4. DEPARTAJARE 
   
 In caz de egalitate departajarea se face in functie de locul ecupat de squad in concurs, fiind declarat 
castigator TL care are squadul clasat mai sus in clasament.

 5. CONSIDERATII FINALE 
  
 Niciuna din actiunile care sunt parte integranta din aceasta completare de regulament nu impacteaza 
sub nici o forma rezultatul obtinut de squad in concurs, el aplicandu-se doar pentru decernarea titlului de cel 
mai bun team leader. 


