
Propozice pro turnaj 
Jihlavská Citadela Resurrected

06.06.2015



Pravidla turnaje
 Zahájení turnaje - sobota 06.06. v 9:00 , turnaj je jednodenní.

 Místo konání 
Havlíčkova 1444/107, Jihlava

 Armády 
 1 armáda ,1000b , Standard OOC.
 Je nutné mít u sebe soupis armády (tzv. Roster) v přehledné, ideálně tištěné, 

formě. Tento musí být kdykoli k dispozici soupeřovi k nahlédnutí.
 Soupis armády musí obsahovat kouzla, která jednotky mají. Pokud mají 

jednotky stejného typu rozdílná kouzla je nutno jednotky nějak na stole odlišit.

 Turnaj bude tříkolový s časovým limitem na odehrání jednoho kola (limit bude 
upřesněn na místě).

 Mise 
Konkrétní mise pro kolo bude vždy oznámena organizátorem na jeho začátku. Mise 
budou vybírány z  oficiálních turnajových pravidel.                                 
( ke stažení zde http://calc.prodos.co.uk/photos/tournament.pdf )

 Custom Warlord
Je možné do turnajové hry postavit Custom Warlorda dle pravidel HotSS (ke stažení 
zde http://www.pieceofterrain.cz/www-pieceofterrain-cz/7-KE-STAZENI/8-Heroes-
Of-The-Solar-System ). Pokud se rozhodnete Custom Warlorda hrát je nutné pro něj 
vytvořit „herní kartu“, kde budou jasně napsané jeho statistiky, skilly, stejně jako 
jeho zbraně a další vybavení.

 Modely
 Modely musí mít vyznačen „front  facing“ .
 Full paint není vyžadován.
 Custom Warlord musí mít jednoznačně rozpoznatelný / odlišitelný model, s 

výbavou co možná nejpřesněji odpovídající jeho statistikám.
 Každá jednotka musí odpovídat svému typu, pokud existuje model (nelze 

proxovat Nekromutanty za Nemrtvé legionáře). U zatím nevydaných modelů je
prox možný (nutný), ale jednotka musí být snadno rozpoznatelná od zbytku 
armády.

 Zbraně, je-li v jednotce víc možností, musí být odlišitelné 
(puška/kulomet/raketomet).

 Karty
 Karty nejsou povinné – záleží na dohodě hráčů. 
 Karty mohou být i domácí výroby - tištěné, ale musí být z aktuálních platných 

podkladů.

 Rapid Deployment
 Armáda smí obsahovat jednotky s dovedností Rapid Deployment v celkové 

maximální bodové hodnotě 200b. 

 A hlavně - hrajte pro radost ze hry, užijte si pohodovou hru!

http://calc.prodos.co.uk/photos/tournament.pdf


Organizační poznámky
 Pro účast na turnaji je nutno se přihlásit na níže uvedeném emailu, či jinak 

kontaktovat organizátora.
 Vstupné / zápisné = 0,- Kč
 Je možné přijet už v pátek večer (pokud možno 19hod či později), v plánu je volné 

hraní, dolepování armád, ladění pravidel a možná i příprava stolů, to vše s volným 
pitným režimem.

 Přespání: spacákového typu – karimatky a spacáky s sebou.
 Jídlo, pití: možno zakoupit v nedalekém supermarketu Albert, teplé jídlo lze objednat 

s rozvážkovou službou (klasicky čína, pizza...).
 Full paint není vyžadován, nicméně se počítá s nějakým vedlejším hodnocením kde 

bude zohledněn.
 Na neděli, podle zájmu a počtu přeživších- scénáře, hra ve více lidech, volné hraní, 

zkrátka cokoli na co si najdete spolu(proti)hráče.

Poznámky
 Doprava:

Místo konání -  Havlíčkova 1444/107, Jihlava.
Jedna se o bývalou kotelnu u panelového domu. Kousek je hlavní vlakové nádraží 
(neplést se stanicí Jihlava město!), kdo přijede autobusem, musí si najít trolejbus nebo
domluvit auto (samozřejmě je možný i pěší přesun, pokud rádi sportujete). Kdo 
přijede autem, může zaparkovat na ulici Kollárova, nebo, s trochou štěstí, i přímo 
vedle herny. Ale pozor, parkoviště u B2B Caffe jsou vyhrazená a NELZE je pro nás 
použít.

 Turnaj je hlavní událostí víkendu, není však rozhodně jediným děním na Jihlavská 
Citadela Resurrected. Bude možné zahrát si "bokem" na pohodu, bez stresů, s 
domluveným protihráčem atd... 

 Pokud nemáte kde vytisknout svůj roster, je možná pro vás zajistit jeho tisk – zašlete 
jej prosím před akcí na email – na místě již nebude možné řešit!

Ceny
 První tři místa budou odměněna věcnými cenami od www.pieceofterrain.cz

Kontakt
 Michal Hladík - michi.mh@centrum.cz

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel.


