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Záporné a kárné hodnocení pro ASGCF  
  

1. Docházka 

  Body  

1.1. Absence DRILLU bez dostatečné omluvy min 24 předem - 20 Rozumí se 1 den minimálně 3 hodiny nepřetržité herního den 

1.2. Absence 1 TURNUSU bez dostatečné omluvy - 70 Rozumí se 7 odehraných po sobě jdoucích herních dní 

1.3. Absence 2 TURNUSU bez dostatečné omluvy  - 150 Rozumí se14 odehraných po sobě jdoucích herních dní 

    

2. Všeobecné hodnocení 
2.1. Neuposlechnutí rozkazu velitele směny - 200 Rozumí se neuposlechnutí dle vojenského řádu vyšší hodnosti, přímého velitele nebo VD směny 

2.2. Neopatrné zacházení se zbraní, prst na spoušti atd. - 50 Rozumí se míření na osoby mimo hrací zónu, neohlášení střelby mimo hrací zónu 

2.3. Nezajištěná zbraň mimo herní zónu - 20  

2.4. Nepřiznání zásahu při hře i přes upozornění směny -50 Rozumí se nepřiznání i na upozornění spoluhráče, velitele směni nebo protistrany 

2.5. Zranění z důvodu nepoužití ochranných prostředků - 20 Rozumí se zraněním z důsledku nerespektování bezpečnostních pokynů a ochranný pomůcek 

2.6. Nesportovní jednání - 150 Rozumí se střelba do vlastních, neuznávání zásahů, nerespektování rozhodnutí rozhodčího 

2.7. Fyzické napadení, šikana, verbální napadení - 500 Rozumí se jakékoliv napadnutí protivníka ať fyzické či verbální, spolubojovníka či hostů 

2.8. Nereagování na komunikaci do 24 hodin -20 Rozumí se nereagování elektronickou, radiovou a ústní komunikaci  

2.9. Peněžitý trest dle stanov ASGCF Rozumí se zničení majetek třetích stran, majetek agentury a zničení půjčené věci 

2.10. Nesplnění úkolu -20 Rozumí se nesplnění zadaného úkolu v termínu nebo náhradním termínu 

2.11. Porušení 2 a více bodů z kárného hodnocení -5000 Dočasná degradace dle stanov a trestního řádu, degradace,suspendace, vyloučení z agentůry 

3. Bojové body 

  

 Potvrzené zásahy OD DO BODY  

3.1. 

 

1 5 - 5 Rozumí se odchod protivníka na mrtvoliště 

3.2. 6 10 - 20 Rozumí se odchod protivníka na mrtvoliště 

3.3. 11 20 - 25 Rozumí se odchod protivníka na mrtvoliště 

3.4. 20 a více - 50 Rozumí se odchod protivníka na mrtvoliště 

  

 Závažnější prohřešky se budou projednávat individuálně dle rozsahu činu.   


