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REGULAMENTO GERAL DO BOFFERING 
Berserk Batalha Medieval 

 

CAPÍTULO I – DAS DEFINIÇÕES GERAIS 

Art 1º Berserk Batalha Medieval é uma associação de praticantes do boffering, combate com 
armas de espuma. 

 

Art 2º São objetivos da Berserk Batalha Medieval:  

I- Divulgar a prática saudável do boffering como forma de diversão; 

II- Fornecer base técnica sólida a seus membros e auxiliá-los no desenvolvimento de suas 
habilidades individuais e de grupo, relacionadas direta ou indiretamente com a prática 
do boffering;  

III- Pesquisar e desenvolver novas formas de se praticar o boffering. 
 

CAPÍTULO II – DA HIERARQUIA 

Art 3º A hierarquia do Clã consiste nos seguintes níveis: 

I- Soldado; 

II- Sargento; 

III- Tenente; 

IV- Capitão; 

V- General. 

§1º O praticante do boffering somente será considerado membro regular da Berserk 
Batalha Medieval após a conquista do nível de soldado. 
 
§2º O nível e a classe do jogador serão indicados por um emblema na manga esquerda de 
seu uniforme, com a cor representando seu nível e a estampa da figura representativa de sua 
condecoração principal indicando sua classe. 
 
§3º Os requisitos técnicos para a ascensão de nível serão regulamentados no site do Clã, 
de endereço “http://www.berserkbm.com.br/”, na seção “Hierarquia”. 
 

Art 4º O soldado é representado pela cor cinza, e tem como deveres: 
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I- Participar assiduamente dos treinos; 

II- Procurar estabelecer base técnica e noção tática; 

III- Praticar a cortesia e respeitar as normas de conduta; 

IV- Adquirir e levar para os treinos seu próprio equipamento; 

parágrafo único- O nível de soldado torna o praticante do boffering membro integrante da 
Berserk Batalha Medieval, não podendo ser suspenso ou cassado em qualquer hipótese, salvo 
grave infração disciplinar constante do capítulo IV deste regulamento. 
 

Art 5º O sargento é representado pela cor laranja, e tem como deveres, além daqueles 
próprios de soldado: 

I- Cumprir tarefas a ele delegadas que visem à condução harmônica do treino, exceto 
organização ou condução de testes de condecorações; 

II-  Adquirir e trajar-se durante os treinos com seu próprio uniforme. 

III- Procurar aprimorar sua noção tática. 
 

Art 6º  O tenente é representado pela cor verde, e tem como deveres, além daqueles 
próprios dos níveis anteriores de hierarquia: 

I- Instruir novatos e soldados quanto às normas básicas de conduta do clã e zelar para 
que sejam cumpridas; 

II- Auxiliar novatos e soldados em seu desenvolvimento técnico, tático e filosófico; 

III- Procurar refinar sua técnica e sua tática, tendo sua classe em mente, mediante prática 
e pesquisa; 

IV- Arbitrar lutas; 

V- Organizar testes de condecorações dos novatos e soldados, com a autorização de um 
general militar. 
 

Art 7º O capitão é representado pela cor vermelha, e tem como deveres, além daqueles 
próprios dos níveis anteriores de hierarquia: 

I- Fiscalizar o cumprimento das normas de conduta de todos os presentes no treino, 
inclusive dos demais capitães e dos generais; 

II- Auxiliar os sargentos e tenentes em seu desenvolvimento técnico, tático e filosófico; 
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III- Decidir em conjunto com os outros capitães e os generais militares sobre as atividades 
que serão realizadas, a ordem em que serão realizadas, e outras questões relativas à 
organização do treino; 

IV- Realizar de ofício ou requerer que se realizem as tarefas que visem à condução 
harmônica dos treinos; 

V- Organizar testes de condecorações de sargentos e tenentes, com a autorização de um 
general militar; 

VI- Desenvolver novas técnicas e táticas, construindo de modo independente seu próprio 
estilo de luta; 

VII- Comparecer e participar de reuniões administrativas, físicas ou digitais; 

VIII- Realizar tarefas administrativas delegadas pelos generais, como manutenção no site, 
confecção de equipamento, redação de textos, edição de imagens, etc. 
 

Art 8º O general será representado pela cor azul, e a forma de seu emblema se diferenciará 
da dos demais níveis de hierarquia. 

§1º  Ao ser promovido a general, por nomeação pelos demais generais em decisão unânime 
e preenchimento dos requisitos técnicos, ao jogador será atribuída uma das áreas de atuação: 
burocrática ou militar. 

§2º A forma de seu emblema indicará a área de atuação do general. 

§3º O general tem os mesmos deveres próprios dos níveis anteriores de hierarquia, mais o 
dever de administrar o Clã. 
 

Art 9º São atribuições privativas de generais militares: 

I- Estruturar, planejar, organizar, manter e desenvolver os treinos do Clã, encontros 
semanais para a prática do boffering; 

II- Realizar os testes de condecorações de capitães e outros generais; 

III- Autorizar e fiscalizar os demais testes; 

IV- Resolver definitivamente as questões que disserem respeito ao sistema de 
condecorações e hierarquia; 

V- Manter e atualizar frequentemente os quatro Bancos de Dados Oficiais do Clã, 
extensões deste regulamento; 

VI- Decidir sobre as regras gerais do boffering no Clã; 

VII- Promover e supervisionar o desenvolvimento técnico, tático e estratégico do Clã, e de 
cada um de seus membros; 
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VIII- Estabelecer as normas de conduta do Clã e penalizar os infratores, salvo o caso 
previsto no art. 50, III; 

IX- Determinar o padrão de segurança dos equipamentos do Clã, se o general possuir 
conhecimento técnico para isso; 

X- Providenciar ou requerer que se providencie equipamento especial para a realização 
de alguma atividade ou evento; 

XI- Recepcionar novatos ou membros de outros Clãs a atividades da Berserk Batalha 
Medieval; 

XII- Zelar pela unidade do Clã e o relacionamento harmônico entre seus membros; 

XIII-Decidir em reunião administrativa sobre quaisquer outros assuntos que sejam de 
interesse exclusivo dos membros do Clã, sem relação com outras entidades, nem com 
o Clã como instituição. 

 

Art 10 São atribuições privativas de generais burocráticos: 

I- Selecionar a equipe de funcionários do Clã em eventos, encontros ou convenções que 
não sejam exclusivamente para a prática de boffering; 

II- Cuidar das relações de parceria, apoio, patrocínio e similares do Clã; 

III- Representar a Berserk Batalha Medieval em suas relações com outros grupos que 
pratiquem boffering ou atividades similares; 

IV- Manter o site do Clã, bem como outros meios de comunicação interna e externa que 
julgarem eficientes, exceto os Bancos de Dados Oficiais; 

V- Dar publicidade às decisões dos generais militares mediante os meios de comunicação 
a que se referem o inciso anterior, e contato pessoal; 

VI- Organizar os eventos do Clã voltados ao público geral, ou de interação com outros 
grupos de boffering ou atividade similar; 

VII- Realizar os relatórios contábeis em reuniões administrativas ao final dos eventos 
rentáveis de que estiverem encarregados, remunerando os funcionários com parte dos 
lucros, e determinar a parte que integrará o patrimônio do Clã, que não será inferior a 
10%; 

VIII- Traçar metas de desenvolvimento patrimonial para a realização dos projetos cuja 
execução já tenha sido decidida pelos generais em conjunto, nos termos do art. 15; 

IX- Viabilizar transporte, alimentação e hospedagem em caso de excursão; 

X- Convidar novatos ou membros de outros Clãs a participarem dos treinos da Berserk 
Batalha Medieval; 
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XI- Decidir em reunião administrativa sobre quaisquer outros assuntos que sejam de 
interesse exclusivo do Clã como instituição, ou quando houver relações com outras 
entidades sem alteração nas normas internas do Clã, sua estrutura ou identidade. 
 

Art 11 Os generais, em reunião administrativa, elegerão os dois curadores do patrimônio do 
Clã possuindo: 

I- um deles, general militar, o dever de cuidar dos bens diretamente relacionados à 
prática do boffering; 

II- o outro, general burocrático, o dever de cuidar dos demais bens e dos direitos, 
respeitado o previsto no art. 12. 
 

Art 12 As decisões dos generais burocráticos de que decorram mudança ou expectativa de 
mudança no patrimônio do o Clã devem ser informadas previamente em reunião 
administrativa. 

parágrafo único- A decisão de que implicar em redução ou possibilidade de redução do 
patrimônio do Clã poderá ser anulada pelo voto de mais de 3/5 dos presentes na reunião. 
 

Art 13 Os generais de uma área de atuação equiparar-se-ão a capitães nas deliberações dos 
assuntos exclusivamente relacionados com a outra. 
 

Art 14 Aos generais de uma área de atuação é permitido delegar suas funções a capitães ou 
generais da outra, quando se tratar de uma questão específica e todos eles estiverem em 
unânime acordo. 

parágrafo único- A delegação de que trata este artigo é retratável a qualquer tempo. 
 

Art 15 Em caso de empate nas votações entre generais, os capitães e generais, em igualdade, 
decidirão o desempate. 
 

Art 16 Os generais decidirão em igualdade sobre assuntos relacionados à identidade do Clã, 
ou aqueles em que haja interesse dele como instituição ou relação com outras entidades, 
mas também interfiram diretamente nos membros, ou envolvam alteração de suas 
normas internas. 
 

Art 17 Assuntos grandes e complexos serão divididos em tantas quantas questões pequenas e 
simples seja possível, e cada uma delas será decidida pelos oficiais competentes para o 
assunto de que tratarem. 
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Art 18 Nos assuntos não abrangidos por este regulamento, ou em que seja impossível 
determinar com exatidão a quem compete resolvê-lo, os generais e os capitães em 
igualdade, decidirão juntos, em reunião administrativa. 

 

CAPÍTULO III – DAS REGRAS DO BOFFERING 
Seção I – Das disposições gerais 

Art 19 Marcar-se-á o ponto tocando com a lâmina de uma arma de espuma, a área permitida 
do corpo do adversário. 

§1º- Nas espadas de lâmina unilateral, considerar-se-á como pontos os toques acidentais 
com seu lado contrário. 

§2º- Os toques na roupa e acessórios do jogador somente são válidos quando pressionarem 
seu corpo. 

Art 20 Quando dois jogadores se atacarem reciprocamente de forma que não seja possível 
determinar qual deles acertou primeiro, presumir-se-ão simultaneamente acertados e: 

I- Os dois marcarão ponto, se inequívocos os acertos; 

II- Nenhum deles marcará ponto, se duvidosos os acertos. 
 

Art 21 Os órgãos genitais, a cabeça e o pescoço são áreas restritas, e ensejam a anulabilidade 
do ponto.  

parágrafo único- Quando repetida a infração ou inequívoca a intenção de ferir, o árbitro 
deverá conferir o ponto ao jogador lesado, ou, em casos extremos, declarar a derrota do 
infrator por conduta antidesportiva. 

Art 22 Os pés quando tocando o solo e as mãos são áreas neutras, não marcam ponto nem 
interrompem a luta, salvo quando utilizados em defesa. 
 

Art 23 É vedado o uso de força excessiva, e o árbitro advertirá os jogadores de sua 
ocorrência. 

§1º- Após três advertências ao mesmo jogador, ou quando inequívoca a intenção de ferir, a 
derrota deste será declarada por conduta antidesportiva, se seu oponente não houver sido 
advertido nenhuma vez. 

§2º- No caso de infração recíproca, no entanto, após a terceira advertência durante a 
partida, ou quando inequívoca a intenção de ferir de ambos os jogadores, esta será encerrada 
sem vencedor. 
 



8 
 

Art 24 É permitido aos jogadores determinar regras especiais a qualquer atividade ou 
modalidade de combate, durante sua prática, desde que não contrariem as regras contidas 
nesta seção. 

parágrafo único- Permite-se também aos generais militares determinar regras especiais para 
as atividades em testes de condecorações, contanto que constem previamente no Banco de 
Dados Oficial de Condecorações. 
 

Art 25 O disposto no caput do artigo anterior não terá efeito vinculante sobre as outras vezes 
que se pratique a atividade, mantendo-se as regras do Banco de Dados Oficial de 
Atividades como o padrão. 
 

Seção II – Das disposições especiais 
Subseção I – Do combate solo 

Art 26 O combate solo é a modalidade padrão de combate entre dois jogadores. 

parágrafo único- O Banco de Dados Oficial de Atividades regulamentará as outras formas de 
combate entre dois jogadores.  
 

Art 27 O objetivo do jogador no combate solo é marcar uma quantidade determinada de 
pontos antes de seu oponente. 
 

Art 28 O combate solo acaba aos cinco pontos. 
 

Art 29 A movimentação no combate solo é livre. 
 

Art 30 Quando um dos jogadores marcar um ponto, a luta será interrompida para que os 
jogadores se preparem para o próximo. 
 

Subseção II – Do Battle Royal 

Art 31 O Battle Royal é a modalidade padrão de combate entre múltiplos jogadores. 
 

Art 32 Ao perder um ponto, o jogador será excluído da partida. 
 

Art 33 Ao ser excluído da partida, o jogador abaixar-se-á imediatamente. 

Parágrafo único- Nos casos em que houver necessidade de locomoção, para não atrapalhar a 
luta ou incomodar pessoas fora do treino, o jogador excluído da partida poderá erguer suas 
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armas, de pé, e se reposicionar. Ao final do procedimento, deverá abaixar-se imediatamente. 
 

Art 34 Em exclusão da partida nos termos do art. 32, o jogador poderá disponibilizar suas 
armas como espólio para que os que ainda estiverem na partida possam utilizá-las. 
 

Art 35 Somente poderão ser disponibilizadas como espólio: 

I- Espadas, exceto as de uso restrito; 

II- Adagas manifestamente designadas para o combate corpo-a-corpo; 

III- Escudos. 
 

Art 36 O último jogador que restar no Battle Royal será o vencedor. 
 

Subseção III – Da Batalha de Exércitos 

Art 37 A Batalha de Exércitos é a principal modalidade de combate por equipes. 
 

Art 38 Os comandantes escolherão alternadamente os membros de seus times, visando ao 
equilíbrio técnico e de equipamento entre os times, e à variedade de classes que permita 
flexibilidade tática. 
 

Art 39 Os comandantes decidirão por comum acordo ou jogo de sorte quem fará a primeira 
escolha de membro. 
 

Art 40 Em caso de desigualdade no número de membros, o time do comandante que 
escolheu seu primeiro membro em último lugar ficará com o membro extra. 

parágrafo único- Não se atribuirá pontos de vida a mais para um jogador das equipes 
adversárias. 
 

Art 41 À Batalha de Exércitos aplica-se o disposto na subseção anterior. 

 

CAPÍTULO IV – DA CONDUTA 

Art 42 Os capitães, os generais, os comandantes de times e os árbitros são autoridades, e 
suas ordens e decisões, quando legítimas e de acordo com este regulamento, devem ser 
respeitadas. 
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Art 43 Para os capitães e generais burocráticos é infração de conduta desenvolver técnicas 
com risco de lesão a si mesmos, aos demais jogadores, ao equipamento utilizado ou a 
patrimônio próprio ou alheio. 
 

Art 44 Agredir jogadores, outros clãs ou não-jogadores, física ou moralmente é inadmissível 
para os membros do Clã e novatos. 
 

Art 45 É proibido carregar, adquirir, vender, doar ou usar cigarros, bebidas alcoólicas, drogas 
ilícitas ou qualquer coisa vedada por lei, ainda que apenas a crianças ou adolescentes. 
 

Art 46 Os jogadores devem cuidar de seu equipamento, e dos outros bens que 
eventualmente trouxerem para o lugar do treino, evento ou atividade. 
 

Art 47 Os jogadores devem ser solidários e corteses, entre si e para com as pessoas fora do 
treino ou atividade, prestando inclusive auxílio ou socorro sempre que lhes for pedido. 
 

Art 48 As discussões entre os membros do Clã devem ser harmoniosas e organizadas. 
 

Art 49 Ao início e ao término da partida, os jogadores cumprimentar-se-ão. 
 

Art 50 É função do árbitro declarar o vencedor do ponto e da partida, ou, quando não o 
houver, é dever da pessoa que perder o ponto assumi-lo, caracterizando infração de 
conduta apontar ou insinuar a derrota do adversário. 
 

Art 51 Em caso de desrespeito às regras desta seção, cabe: 

I- aos árbitros penalizar os infratores com advertência, perda de pontos, ou o término da 
partida; 

II- aos generais militares, com advertência, suspensão por tempo determinado, não 
superior a duas semanas, das atividades ou dos treinos; 

III- aos generais e capitães em igualdade, mediante votação, com suspensão por tempo 
determinado superior a duas semanas, ou por tempo indeterminado, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa do jogador. 
 

CAPÍTULO V – DAS ATIVIDADES 

Art 52 As atividades não relacionadas no capítulo III deste regulamento serão regulamentadas 
pelo Banco de Dados Oficial de Atividades do Clã, no site 
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“??????????????????????????????????.com.br” 
 

Art 53 O Banco de Dados de Atividades conterá as seguintes informações sobre cada uma 
delas: 

I- Nome oficial; 

II- Criador, se não for general militar; 

III- Número de participantes; 

IV- Ilustração; 

V- Descrição; 

VI- Regras e condições naturais; 

VII- Requisitos materiais; 

VIII- Objetivos; 

IX- Níveis de dificuldade. 

parágrafo único- As atividades serão incluídas no banco de dados no prazo de um mês a contar 
de sua aprovação. 
 

Art 54 Qualquer membro do Clã pode propor nova atividade mediante o preenchimento de 
um esboço de ficha com as informações do artigo anterior, que será examinado por prazo 
indeterminado pelos generais militares. 
 

Art 55 Condições ou regras especiais às atividades podem ser adicionadas no Banco de Dados 
de Condecorações para serem válidas durante o teste, ainda que contrariem as normas 
gerais previstas no Banco de Dados de Atividades. 

 

CAPÍTULO VI – DAS CONDECORAÇÕES 

Art 56 As condecorações são insígnias representativas das conquistas de um membro da 
Berserk em relação ao Clã. 
 

Art 57 As condecorações adquiridas por cada jogador constarão do Banco de Dados Oficial de 
Membros, mantido pelos generais militares, bem como as seguintes informações a eles 
relativas: 

I- Apelido; 

II- Foto; 
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III- Equipamento principal; 

IV- Função tática; 

V- Nível hierárquico; 

VI- Data de seu ingresso no Clã; 

VII- Status de atividade; 

§1º- O membro será considerado inativo após oito ausências ininterruptas e injustificadas 
aos treinos do Clã, e terá seu nível de hierarquia e condecorações suspensas. 

§2º- As condecorações suspensas, embora constem da ficha, não produzirão efeito até que 
se realizem os contratestes e o membro do Clã obtenha êxito neles. 
 
§3º- Os generais militares manterão também uma lista de membros de acesso privativo dos 
generais, com as seguintes informações dos membros, sigilosas, mas essenciais à 
administração do Clã: 

I- Nome completo; 

II- Data de nascimento; 

III- Endereço; 

IV- Telefone; 

V- RG; 

VI- Meios alternativos de contato; 

VII- Nome do responsável legal, se houver; 

VIII- Eventuais cuidados especiais de que precise. 
 

Art 58 O Banco de Dados Oficial de Condecorações será mantido pelos generais militares. 
 

Art 59 Do Banco de Dados de Condecorações, constarão todas elas, com suas informações: 

I- Nome oficial; 

II- Descrição; 

III- Requisitos técnicos, com as atividades que servirão de teste, suas eventuais regras 
especiais e o número de tentativas do candidato em cada uma; 

IV- Requisitos não-técnicos; 

V- Contrateste; 
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VI- Efeitos. 

 

CAPÍTULO VII – DO EQUIPAMENTO 

Art 60 O padrão de segurança dos equipamentos da Berserk será determinado pelos Generais 
Militares com conhecimento técnico para isso e visará sempre à prática saudável do 
boffering. 

Parágrafo único- para averiguação do conhecimento do conhecimento técnico do general 
militar realizar-se-á reunião administrativa, em que o candidato exporá tudo o que conhece a 
respeito de equipamento, além de protótipos já construídos por ele acompanhados de seus 
respectivos esboços ou projetos, e os generais e capitães em igualdade decidirão. 
 

Art 61 Os generais militares manterão o Banco de Dados Oficial de Equipamento do Clã, em 
que constarão todas as armas já utilizadas nos treinos da Berserk, com as seguintes 
informações: 

I- Nome oficial; 

II- Criador, se não for general militar; 

III- Ilustração; 

IV- Dimensões; 

V- Classificação, nos termos dos artigos 62 e 63; 

VI- Status e restrições de uso; 

VII- Descrição, contendo as principais características, vantagens e desvantagens de seu 
uso. 
 

Art 62 São armas principais: 

I- Espadas de comprimento igual ou superior a 60 cm; 

II- Escudos; 

III- Lanças; 

IV- Machados; 

V- Arcos e flechas; 

VI- Demais armas de combate corpo-a-corpo de médio e longo alcance; 

VII- Demais atiradores de projéteis e munições. 
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Art 63 São armas complementares: 

I- Espadas de comprimento até 59 cm; 

II- Adagas de combate corpo-a-corpo ou arremesso; 

III- Demais projéteis autônomos e armas de combate corpo-a-corpo de curto alcance. 
 

Art 64 Qualquer equipamento em mãos será considerado em uso. 
 

Art 65 É vedado o uso simultâneo de mais de duas armas, considerando-se, para os efeitos 
desta contagem, munição como arma. 
 

Art 66 O número de armas carregadas pelo jogador não ultrapassará três 

parágrafo único- Pode-se, no entanto, carregar até seis munições, que em conjunto com o 
disparador contarão como uma única arma, principal. 
 

Art 67 É vedada a carga de mais de duas armas principais. 
 

Art 68 No caso de combinações de diferentes tipos de arma, as restrições do artigo anterior 
serão acrescidas dos seguintes critérios: 

I- A escolha de uma arma principal reduz o número de complementos a um; 

II- A escolha de três armas, quando de tipos diferentes, veda o arremesso de projéteis; 
 

Art 69 É livre a escolha do modelo de roupa que se utiliza como uniforme, observadas as 
cores representativas do Clã (preto e branco) distribuídas em 2 partes verticais, de mesma 
largura, com a ordem de cores inversa na parte de trás das peças. 

Parágrafo único- Os projetos de modelos personalizados de uniforme serão submetidos a 
analise dos generais militares para serem reconhecidos como de acordo com os padrões do 
Clã.  

 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art 70 Qualquer membro do Clã que se sentir lesado pelo desrespeito às regras deste 
regulamento pode exigir que seja convocada reunião administrativa para averiguar a 
causa; 
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Art 71 Um general convocará a reunião de que trata o artigo anterior, no prazo de quinze 
dias. 
 

Art 72 No caso do art. 70, o propositor e os acusados, se houver, participarão da reunião com 
os capitães e generais, que decidirão, assegurada ampla defesa. 
 

Art 73 A infração a normas deste regulamento, salvo os casos descritos no art. 47, cabem as 
seguintes sanções: 

I- Nulidade de ato administrativo; 

II- Cassação de condecorações; 

III- Cassação de nível de hierarquia; 

IV- Suspensão, por tempo determinado ou indeterminado, das atividades do Clã; 
 

Art 74 Os generais, no entanto, só sofrerão a sanção prevista no inciso III do artigo anterior 
pelo voto de 2/3 dos capitães e generais em atividade no Clã. 
 

Art 75 São legitimados para propor mudança neste regulamento somente os generais, de 
qualquer área de atuação. 
 

Art 76 As modificações ao regulamento propostas por um general serão votadas em reunião 
administrativa pelos capitães e generais em igualdade, exigindo-se os votos da maioria dos 
presentes para sua aprovação. 


