
Rókavadászat 

52 fő 
 

Prohorovka 

pálya 

4db 13 fős 

csapatra 

lesznek 

szétosztva a 

jelentkezők 6-os 

tankokkal. 

Velük szemben 

10-11db 

különböző 

szintű „róka” 

fog elrejtőzni és 

menekülni a 

pályán.  

Cél: Ki kell lőni 

a rókákat, akik 

vissza nem 

lőnek. Egy 

ember csak 1-et 

lőhet ki. Akinek 

a neve mellett 

ott lesz az 1-es 

az továbbjutott. 
 

R1 13fő Továbbjutók 

10fő 
R2 13fő Továbbjutók 

11fő 
R3 13fő Továbbjutók 

11fő 
R4 13fő Továbbjutók 

10fő 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

KÉTÓRÁS OSZTAG! :-) 42fő 
 

A továbbjutó 42 fő 7 csoportba osztódik tovább és minden ilyen 6fős csoport további 2 embert kap a jelenlegi tagságunkból. Egy osztag pk-t 

és egy plusz embert. Az így kialakult 8fős csapatok rendes osztagba indulnak /2 klántag a minimum+5 légiós/ így mindig lesz egy tartalék 

ember ha valakinek pár perces pihenőt kell tartania. Cél: 2 óra alatt minél több győzelmet elérni, amit az osztagvezetők írnak. Győzelem 2 

pont, döntetlen 1 pont. A 3 legtöbb pontot szerző csapat továbbjut. A többi 4 csapat és a pót selejtezőből továbbjutó  osztag pedig egymással 

küzd tovább a 4. helyért. 7 perces 1 körös csatákkal Himmelsdorfban  

Pót selejtezős  

osztag 

A osztag  B osztag C osztag D osztag E osztag F osztag G osztag 

        

        

        

        

        



        

        

        

Helyezések:        

osztag  osztag  osztag  osztag  

        

 osztag    osztag   

        

Pót selejtezős osztag   osztag     



        

 Továbbjutó 4. osztag    Legjobb 3 osztag  

       

5 perces 5 körösök  
 

A továbbjutó 4 osztag 5 perces csatákat vív a következő 5 pályán:  Karelia, Ensk, Mines, Sand river és Ghost Town 7-es szinten :-) Mind az 5 

csatába ugyanazt a 7-es tankot lehet csak vinni. Ha mind az 5 csata döntetlennel zárul akkor az a csapat jut tovább amelyik az utolsó körben 

több ellenséget lőtt ki. 

     

     



Gyorsan mint a villám :-) 
 

Az előző körből továbbjutó két 8 fős csapat Ghost Town pályán küzd meg egymással 3 körön át. Minden kör 5 perces. Ha mindegyik 

döntetlennel zárul akkor az a csapat jut tovább amelyik az utolsó körben több ellenfelet lőtt ki.  /innentől újra csak 6-os szinten megy, tankok 

szabadon cserélhetők a 3 kör alatt/ 

   

     

Itt már mindenki nyer :-)  
 

Innentől egykörös 7 perces csaták jönnek egyenes kieséssel Mittengard pályán. A végső  győztes egy 6-os prémium tankot nyer /Type64, vagy 

Japán Tigris/  a többi 7 játékos pedig 500 aranyat. 4vs4, 2vs2 1vs1 küzdelmekkel csökken le a létszám 

  4 vs 4   

     



  2 vs 2   

     

 1 vs 1  

     

 A verseny bajnoka:   

 

Részvételi feltételek:  
minimum 3 db 6-os tank amiből legalább 2-nek az alább felsoroltakból, 1-nek pedig mindenképp könnyűnek kell lennie. 

Vk.28.01, T37, M4A3E2, ARL44, AMX12t, Cromwell, Cromwell B, 59-16 , Type 64, T-150, KV-2, M44, FV304, O-I, Ht. No. VI 

Illetve legalább 1db 7-es tank. 

 

Emellett minden jelentkezővel pár szóban elbeszélgetek TS-en miután a játékban is elküldte nekem a részvételi szándékát /Forradalom2006/ 

Mert ugyan ez egy nyilvános versenyünk, de elsődleges célja a tagtoborzás, ezért egy minimum értelmi szintet el kell érnie minden játékosnak :-) Ezt 

azért írom így ki mert az eddigi WOT-os toborzásaim alatt rengeteg idiótával találkoztam már, és szeretném ha ez a verseny is hasonló jó hangulatban 

telne mint az összes többi ilyen belső versenyünk, és sikerülne minél több játékost meggyőzni arról, hogy köztünk a helye.  

 

A kiírásban több hosszabb, akár 2 órás verseny is van! Mi nem sietünk sehova, a lényeg, hogy megismerjünk benneteket ti pedig az eddigi tagságot és a 



klán hangulatát. Ezért kérek minden jelentkezőt, hogy legyen türelmes és élvezze a versenyt, és fogadja el a végeredményét, és a vezetőség döntését az 

esetleg kialakuló vitás helyzetekben.  

 

Ha valaki bunkón viselkedik társaival, legyen az a saját vagy az ellenfél csapatában vagy bármely más módon megsérti a kulturált viselkedés szabályait 

azt azonnali hatállyal kizárjuk a versenyből!  

 

A pót selejtezőt 16.00 körül fogjuk kezdeni amin az első két körből kiesett játékosok és az osztagozásba be nem került klántagjaink vehetnek részt. 

Ennek pontos menetét majd csak akkor rakjuk össze, mikor látjuk, hogy hány embert érint. 

 

A kiesett játékosokat is természetesen örömmel látjuk sorainkban, ha megtetszik a klánunk akkor küldjük a meghívót, ha nem akkor örülünk annak, 

hogy egy napot közösen játszottunk. Viszont a győztes 8fős csapat 6 klánon kívüli játékosának kötelező belépni a klánunkba és minimum 10 napot a 

sorainkban tölteni :-) 10 nap után, ha már megvan a klánnak gyűjtött 500 tégla a verseny győztesének pedig az 1000 tégla akkor kiutalásra kerülnek a 

jutalmak. Ha ez idő elteltével még nem sikerült ezt a mennyiséget összegyűjteni akkor sincs gond, van idő :-) ha megvan akkor küldjük a jutalmat. 

 

 

A verseny 2015. November 15 vasárnap kerül megrendezésre 14.00-ás kezdési időponttal. 

 

A résztvevők végső listáját a verseny előtt legkésőbb 3 nappal közzétesszük. 

 

Csak olyan játékos jelentkezhet aki nincsen klánban 

 

Jelentkezni csak nálam lehet: Forradalom2006 


