Gra Scenariuszowa:
„ENIGMA 2015”

Zapraszam do gry inspirowanej wydarzeniami w, których państwa uczestniczące w IIWŚ starały się zyskać przewagę łamiąc tajne szyfry przeciwnika.
Data: 26 kwietnia 2015r. Godzina 10:00 (Odprawa 10:45) proszę o punktualność!!!
Organizator www.7wymiar.com
Miejsce: Dawna baza wojskowa, droga nr 244 Wojnowo-Dąbrówka (2,1km ok Wojnowa, 400m od Dąbrówki)
Ceny: 55zł-wstęp z własnym sprzętem i własnymi kulami
lub, 70zł-wstęp z własnym sprzętem + 500kul
lub, 40zł wstęp z wypożyczeniem sprzętu plus: 25zł własne kule/ +40zł-500szt
kule w cenie 40z/45zł - 500szt
W cenie wstępu niewielki catering: kiełbaska z grilla, pieczywo, musztarda, ketchup.
Gra podzielona jest na trzy operacje/misje/scenariusze. Po trzech przygotowanych grach scenariuszowych następuje przerwa gastronomiczna ;)
Następnie możliwe są inne dowolne gry aż do wyczerpania energii graczy... ;) Scenariusze w formie nieco fabularnej przedstawione są na osobnych stronach.
Żeby można było je dobrze zrozumieć poniżej kilka słów wyjaśnień.
Słownik pojęć nietypowych oraz inne wyjaśnienia użyte w fabularyzowanych dokumentach z rozkazami:
 orientacyjny czas gry: około 45'-1h/scenariusz
 strony gry: Alianci oraz Niemcy (oznaczeni jasną taśmą na obu ramionach)
 traﬁenia: gramy na „splaty” czyli kulka musi się rozbić na „celu”, żeby traﬁenie było skuteczne. Wyjątek stanowi granat z farbą: najmniejsza nawet kropka
farby na „celu” oznacza traﬁenie. Dotknięcie ręką przeciwnika lub hasło: poddaje się! również oznaczają traﬁenia.
 szpital: miejsce (budynek oraz 5m wokół niego) wyłączone z gry w którym gracz natychmiast po przybyciu odzyskuje „życie” tzw. „respawn”. W szpitalu
można zdejmować maski ochronne (tylko wewnątrz budynku). Szpital nie może być atakowany. Ze szpitala nie można strzelać.










MISJE:
chronić/zdobyć książki kodów/tajne materiały: Rozmieszczone koperty lub inne podobne rekwizyty które należy zdobyć lub obronić przed zdobyciem.
Rozmieszczone w miejscach wymienionych w rozkazach nie mogą być przenoszone przez „swoich graczy” Np: gracz drużyny aliantów może przenieść
tylko niemiecki materiał i odwrotnie. Chodzi po prostu o to żeby nie chować swoich materiałów! Gracz traﬁony w trakcie przenoszenia materiałów musi
natychmiast odłożyć je na ziemię.
przejąć kontrolę, opanować, utrzymać: kontrolowane przez zegar/zegary szachowe poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku: Alianci: „A”, Niemcy: „T”
wysadzenie mostu: odpalenie świecy dymnej zainstalowanej przez organizatora na moście. Odpalanie za pomocą wyciągnięcia zawleczki. Most mogą
wysadzić tylko alianci. Wysadzenie mostu przed przeniesieniem przez niego Enigmy spowoduje nie przyznanie żadnych pkt za Enigmę
skrzynia z maszyną szyfrującą Enigma - przenosić ją mogą wyłącznie gracze drużyny Aliantów którzy nie są traﬁeni. Muszą oni odnaleźć ją w wiosce,
przenieść przez most i umieścić w punkcie wskazanym w rozkazach (wewnątrz wyznaczonej biało-czerwoną taśmą niewielkiej strefy). Następnie w tej
samej streﬁe należy odpalić kolorową świecę dymną. Skrzynię z Enigmą należy przenosić bardzo ostrożnie, gdyż jest ona wyposażona w mechanizm
reagujący na wstrząsy. Zadziałanie mechanizmu oznacza „uszkodzenie” Enigmy. Czułość mechanizmu można porównać do szklanki w połowie wypełnionej
wodą... Gracz traﬁony w trakcie przenoszenia Enigmy musi natychmiast odłożyć ją ziemię.
wyprowadzić uderzenie, natarcie, wysłać wojska do punktu: czyli start z tego punktu - jest to także „szpital”
w scenariuszu nr 3 rozmieszczenie graczy opisane jest w rozkazach. Niemcy mogą dowolnie rozmieścić swoje siły we wskazanych punktach. Organizator
zdecyduje o podziale i rozmieszczeniu graczy alianckich Idea jednak jest taka że niewielu doświadczonych graczy startuje w wiosce, reszta w punkcie I

KRYTERIA ZWYCIĘSTWA
suma punktów: czasy na zegarach (1pkt. za 1minutę za każdy zegar), tajne materiały zdobycie/utrata(25/-25pkt.), wysadzenie/obronienie mostu (50pkt.),
przeniesienie enigmy przez most/niedopuszczenie do tego (50pkt.) doniesienie enigmy do pkt ewakuacyjnego i odpalenie ﬂary (50pkt) ale jeśli Enigma nie
zostanie przeniesiona przez most zero pkt. uszkodzona Enigma (-25pkt) Punkty sumują się tylko w poszczególnych misjach. Nie ma punktacji zbiorczej!



Założenia i ograniczenia techniczne:
Maksymalnie 300fps, decyduje chrono organizatora, można grać w trybie full auto i innych, pirotechnika może być używana wyłącznie w razie braku zagrożenia
pożarowego, petardy hukowe nie mogą być używane w pomieszczeniach. Świece dymne i granaty z farbą mogą być używane wszędzie. Organizator zastrzega
sobie prawo do komisyjnego sprawdzenia wnoszonych własnych kulek graczy pod kątem twardości i odmowie pozwolenia na grę takimi które będą uznane
przez komisję za zbyt twarde. Wszyscy gracze podpisują przed grą regulamin. Niepełnoletni muszą posiadać na piśmie zgodę rodzica na grę.
Przed przyjazdem zachęcam do rejestracji na www.paintball.info.pl
Proszę też odwiedzić stronę www.7wymiar.com i w dziale kontakt sprawdzić dojazd

Zapraszam do gry!
Maciej Jurek
tel 882823040
www.7wymiar.com
biuro@7wymiar.com

