Trasher észrevételei, javaslatai, pirossal, ill [ ]-ben
1.    Fegyverek és Felszerelések
 
            Alapelvek
 Gondolkozz és játssz mindig biztonságosan! Természetesen a szabályzat nem térhet ki a játék során előforduló minden szituációra (ahogyan az aktuális MASZ sem), tehát viselkedj a pályán mindig úgy, mintha éles fegyver lenne a kezedben. Ha problémába ütközöl, cselekedj a szabályok szellemében: ügyelj a biztonságra, hogy mi lenne a legrealisztikusabb, mi felelne meg legjobban a valóságnak, ne csak azzal törődj, mi lenne az egyszerűbb, vagy miből származna több előnyöd.
 Milsim
A Military Simulation (Katonai Szimuláció) kifejezés rövidítése, az airsoft sport egy szigorúbb szabályrendszerrel rendelkező ága, amely a lehető legtökéletesebb katonai szimulációra törekszik. Alapját a valósághű fegyverek, a real/low/mid-cap tárak használata, valamint a csapat alapú játékmenet adja. 
A játékosoknak minden terepen szükséges felszerelést magukkal kell vinniük, mivel a rajok általában a játék teljes időtartama alatt a pályán tartózkodnak, és csak alapos indokkal hagyják el azt, mint pl egészségügyi- vagy egyéb vészhelyzet. A milsim játékok általában több napig tartanak, jellemzően szünet nélkül. 
Az orvosok (medikek), valós katonai eljárások, járművek, jármű elleni fegyverek, sokszor pedig a szerepjátékos elemek alkalmazása szintén a valósághűségért történik.
             Fegyverek
 
Fegyverek: 6mm átmérőjű műanyag gömblövedéket [pneumatikus felesleges, légfegyver definiál] célba juttató 3,5 Joule torkolati energiát nem meghaladó teljesítményű légfegyverek.
Tárak: 
Csak kereskedelmi forgalomban kapható felhúzó szerkezet nélküli tárak használhatóak. A befogadóképességük nem lehet nagyobb 150bb-nél.
Lövedékek:
Csak és kizárólag 6mm-es műanyag [lásd fegyverek fönt] vagy bio BB használható a rendezvényeken. 
Fegyverhasználat:
[megj. az M60 nem nehézgéppuska]
A fegyvereket mindig a felmerült szituációhoz alkalmazkodva, célszerűen kell használni. Épületharc esetén GPMG-t (pl. M60, M240 géppuska) vagy mesterlövész fegyvert sem alkalmazunk épületen belül, mint ahogy nyílt, erdős terepen sem használunk SMG-t (géppisztolyt).
Fegyverek osztályai:
Pisztoly és SMG-t összevonnám
Fegyverek osztályai:
Osztály*
Maximális torkolati energia
Példák
Megjegyzés
Pisztoly, SMG, PDW
350fps
M1911, USP, MP5, P90, MP7, M1A1
 
Hadipuskák, karabélyok
430fps
G36, AK47, L85, M16
 
Golyószórók (LMG)
430fps
M249, MG36, HK23, L86A1, RPK
 
Géppuskák (GPMG)
470 fps
M60, HK21, PKM
Minimum rálövési távolság 30 m,
kötelező másodfegyver
Félautomata Mesterlövész fegyverek
530fps
M14, MSG90, PSG1, SVD
Kötelező másodfegyver, 
Minimum rálövési távolság 30m,
Minimum 3×os nagyítású optikai irányzék és minimum 90 cm-es fegyverhossz, 
egy időben csak egy BB lehet a levegőben
Mesterlövész fegyverek
600fps
VSR10, L96, M24

 
 
*Osztályok: 
Pisztolyok: valós maroklőfegyverek airsoft replikái.
SMG és PDW: A valóságban pisztoly kaliberű lőszert tüzelő fegyverek airsoft replikái, valamint az FN P90 és a HK MP7A1.
Hadipuskák karabélyok: Valamely köztes lőszert vagy a puskalőszert tüzelő fegyverek airsoft replikái. 
Támogató fegyverek (LMG és GPMG): Köztes vagy Puskalőszert tüzelő támogató fegyverek replikái (az egyetlen kategória mely használhat felhúzó szerkezetes tárakat)
Félautomata Mesterlövész fegyverek és Mesterlövész fegyverek: [nyissz] olyan AEGek amelyek mesterlövész szerepkört töltenek be. Ezek a fegyverek félautomata voltukból adódóan gyorsabb tüzelésre adnak módot, ezért egyszerre csak egy BB lehet a levegőben.
A mesterlövész fegyverek kizárólag Bolt-on (forgó-tolózáras) [!!! HELYESEN BOLT-ACTION !!!  A BOLT-ON A DILDÓ, AMIT FELCSATOLSZ!!! :-)))] fegyverek lehetnek. Itt is egyszerre egy BB lehet a levegőben. Mindkét kategóriánál 30m a rálövési távolság. Másodfegyver szükséges. A Bolt-action mesterlövész fegyverek csak a kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb kapacitású tárakkal használhatóak, míg a Félautomata Mesterlövész fegyverek Low-Cap vagy Real-Cap tárakkal. Mindkét fegyver kategóriánál kötelező: Minimum 3×os nagyítású optikai irányzék és minimum 90 cm-es hossz.
 
            Gránátvetők és AntiTank fegyverek:
                                            
Ezen fegyverek két kategóriára oszthatók: Személy- és jármű elleni fegyverek. A személy elleni fegyverek (M203, AG36, GP25) BB-t kell, hogy kilőjenek. A járművek elleni fegyverek szivacs lövedékkel kell, hogy működjenek, és valamely antitank fegyverre kell hasonlítania (M72, RPG7, PF3, Miniman)
 
            Védőmellények és Sisakok:
 
Mellények: A mellénynek 1-2 szilárd „plate”-el kell rendelkeznie, amelyek valamely valós plate másolatai, vagy minimum 20×25cm-esnek kell lenniük. A teljes tömegük meg kell, hogy haladja a 2,4 kg-t. A valódi Level 3-as plate-ek használata engedélyezett, akkor is ha nem érik el a 2,4 kg-t. Használhatóak továbbá repeszmellények amennyiben súlyuk meghaladja a 3kg-t szerelékek nélkül.
Sisakok: A sisakoknak azon sisakok számítanak amelyek ballisztikus védelmet nyújtanak, vagy ezek másolatai.
 
2.    Alap szabályok
 
A milsim játékok alapvető szabályzata. A játékokon a MASZ aktuális verziója az irányadó, ezért csupán az attól való eltérésekre térnénk ki.
 
            Játéktér, Civilek, Állatok, Sérülések:
 
A játékosok a kijelölt helyek kivételével ne távolodjanak el a pályahatártól 50 méternél messzebb. Ha valaki megsérül, értesítsétek a szervezőket, és kísérje sérültet minimum két ember a tábori kórházhoz, vagy a szervezők által kijelölt egyéb segítségnyújtó ponthoz.
 
            Jelölések:
 
	Oldalak jelölései:

A milsim játékok többségén a szervezők dresskód (azaz öltözék szerint) szerint különböztetik meg az odalakat. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a bal felkaron elhelyezett jól megkülönbözethető színű szalagokkal (pl.: piros-kék).


