
A következő írásban a random meccsekben való csapatfelállásról beszélnék és adnék pár 

tippet arra nézve, hogy én mi alapján döntöm el merre indulok el egy csata elején. Elsősorban 

a kezdő pozíció megválasztásában szeretnék segítséget nyújtani. 

Játékos típusok 

Taktika és helyezkedés terén négy csoportba sorolom a játékosokat. 

1. Kezdő játékos: alapvető pályaismeretek hiányoznak, esetlenül bóklászik a pályán, nincs 

érdemi fogalma arról, hogy taktikai szinten mi történik körülötte. 

2. Átlagos játékos: a pályákkal nagyjából tisztában van, ismeri az alapvető felállást, általában 

megszokásból, csak kipróbált helyeket és oldalakat játszik. 

3. Jó játékos: reaktívan játszik, igyekszik figyelembe venni a saját és a másik csapat 

tankállományát, a tier leosztást és a saját helyzetének megfelelő szerepet igyekszik felvenni. 

4. Unicum játékos: aktívan játszik és helyezkedik, játékával nagy mértékben tudja 

befolyásolni a csata alakulását. Pályaismerete több annál, hogy mit hol talál vagy melyik 

tankkal hová érdemes menni, azt is tudja 5 vagy 8 fokos csőlehajlást pontosan hol tudja 

100%-ban kihasználni. 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy ki melyik csoportba tartozik, mert csak úgy lehetséges 

sikeresen fejlődni, ha az ember jól méri fel a hiányosságait, így lehet lépésről lépésre 

orvosolni azokat. Tehát egy gyenge játékosnak elsődleges feladata a pályák megismerése, az 

alapvető taktikák, felállások ismerete, mert ezek nélkül nem fogja érteni a jó játékosok 

helyezkedését, elmarad a fejlődés és csalódás lesz csak a vége. Az, hogy valaki 1-3. csoportba 

tartozik nem szégyen vagy baj, ha akar tenni azért, hogy fejlődjön. Magamat a "jó játékos" 

kategóriába sorolom, igyekszem a csaták során időben és jól reagálni a helyzetekre, persze 

sokszor hibázok ezek során, de ezekből igyekszem tanulni, és az unicum játékosoktól ellesni a 

trükköket. 

Alapvető tippek kezdőknek 

A kezdő játékosoknak azt tudom elsődlegesen javasolni, hogy rá kell szánni az időt és 

magadra kell szedni a Wot "lexikális tudását" (játékmechanizmusok, pályaismeret, 

tankismeret). Ezek egy részére tapasztalati úton is rálehet jönni, de szerintem a játékkal 

eltöltött idő töredékét kell csak végső soron erre fordítani. Sajnos a pálya útmutatók terén nem 

rózsás a helyzet, én a Wot wiki oldalát tudom javasolni, a pályákra vonatkozó részek elég 

elavultak és angol nyelvűek, viszont tartalmaznak egy rövid bemutató videót, ahol tank 

ikonokkal jelölik, hogy melyik tankosztálynak melyik rész előnyös. Arra figyelni kell, hogy 

több pálya (pl. Fisherman's Bay) jelentős átalakításon esett már át azóta. Tankok terén már 

jobb a helyzet, itt szintén a wiki oldal mellett a wotinfon olvasható tankelemzéseket 

javasolom. Emellett a Tank Akadémia kereteiben igyekszünk a jövőben pályaismertetőket 

készíteni, javítva ezzel a helyzeten. Ameddig valakinél hiányzik a pálya- és a tankok ismerete, 

addig sajnos nem tud összetettebb döntéseket meghozni a helyezkedés és csapatfelállás 

http://wiki.wargaming.net/en/Maps
https://www.wotinfo.hu/index.php/tank-elemzesek


területén. Visszajátszások nézése is segíthet, de ilyenkor is elsősorban arra figyelj, hogy adott 

tankosztályok merre helyezkednek a pályán, ne csak a visszajátszás főszereplőjét nézd. 

Gyakorlati oldalról a következőket tudom javasolni: 

1. A csataképernyőn bal- és jobboldalon felül található, a csatában lévő tankok listája, ezt 

állítsátok be úgy, hogy lássátok a tankok neveit, illetve azt is érdemes beállítani, hogy a 

tankok felett lásd a nevüket és a tankosztályuk ikonjait. Ugyanezt a minimapon, lásd a 

nevüket és az ikonjukat. Próbáljatok ezzel memorizálni kinézet és név alapján az adott tank 

tankosztályát, elsődleges megtanulni, hogy egy tanktól nagyjából mire kell számítani. 

2. A csatákban próbáld figyelemmel kísérni a tankok mozgását, megfigyelni, hogy az egyes 

tankosztályok jellemzően hová helyezkednek. Vigyázz, mert alacsony tierben sok a kezdő 

játékos, akik szintén csak keresgélik a helyüket, ezért mindig csak ha több tanktól és több 

csatában látod használni az adott pozíciót akkor könyveld el véglegesen. 

3. Egy oldalra sose menj egyedül, legalább két másik kompetens (közép- vagy felső tierű) 

tank legyen melletted, összességében mindig próbáld elkerülni, hogy egyedül maradj, a 

tankok hatékonysága egymást támogatva sokkal jobb. 

Nehéztankok a heavy dühöngőbe, közepes tankok a med oldalra? 

Önmagában az, hogy a pálya mely részére mennek a különböző tankosztályok nem szokásjogi 

alapon nyugodnak, hanem a pályarészek kialakításán. Például a "heavy dühöngők" úgy 

vannak ki alakítva, hogy biztonsággal elérhető legyen a lassabb nehéztankokkal, közelharc 

zajlik, ahol az erős páncélzat és magas alfa sebzés tud jól érvényesülni, míg a "med oldalon" 

általában gyorsabban pozícióba kell érni, ha nem akarunk hp-t veszíteni, illetve nagyobb 

szerepet kaphat az álca és a látótáv is. Azonban rengeteg egyéb tényező van, ami befolyásolja 

azt, hogy egy tank az adott pályán és MM-ben hol tud hatékonyabban érvényesülni. 

1. Pályák kialakítása. Vannak olyan pályák, ahol az egyes oldalak között nincs olyan 

különbség, amely valamely tankosztály hatékony játékát kizárná. Például Abbey vagy Steppes 

mindkét oldala játszható és játsszák is nehéztankkal. 

2. Tankok flexibilitása. Bizonyos tankok a csata függvényében a tankosztályuktól eltérő 

szerepet is képesek felvenni. A heavidium kategória olyan közepes- és nehéztankokat takar, 

amelyek páncél és mobilitás arányuk miatt feltudják a másik tankosztály szerepét venni, az 

IS-7. Obj. 277., 113, WZ-111-5A, Obj. 430U sorolható ide, de bizonyos körülmények között 

egy E50M-en is van annyi páncél, hogy megéljen top tierként a nehéztankok között. A 

"hulldown" játékstílust követő tankok, amelyeknek erős toronypáncélzata és jó csőlehajlása 

van (S. Conqueror, M48A1 Patton, Kranvagn) is inkább az olyan helyeket keresik, ahol ezt 

kitudják használni, mint sem, hogy melyik oldal van a tankosztályuknak szánva. 

3. MM (tankleosztás). Bár az MM figyel a tankosztályok megoszlására viszont, így is 

előfordul, hogy egy-egy kategóriában az egyik csapat erősebb. Például top tierben egy Grille 

15 vs. Obj. 268-4 vagy 50B vs. Maus könnyedén eltolja az erőviszonyokat a "heavy 

dühöngőben". Ilyenkor az ellenfél csapatát is ugyanúgy figyelembe kell venni. 



4. Tüzérség és páncélvadászok. Elsősorban az előbbi az, ami ha egynél több van belőle a 

csatában akkor a nyitottabb részeket játszhatatlanná teszi, például Westfield "heavy dombok" 

vagy Serene Coast-on a "med hegy". Páncélvadászoknál főleg a svédek, akik magas 

álcaértékük nehezen felderíthetőek tudnak öngyilkos akcióvá változtatni egy-egy oldalt. 

5. Spawn. Bizonyos pozíciók és oldalak esetén kritikus, hogy minél hamarabb elérje őket az 

ember, ezért a kezdőpozíció is befolyásolja sokszor ki merre indul el. 

6. Szakaszok. Két-, de főleg három tank jelentős súllyal bírhat a csaták lefolyására, mivel 

általában köztük nagyobb a koordináció. Egy-egy szakasz agresszív fellépése oldalakat dönt 

el, így ezek előszerettel támadják a pálya kulcspozícióját függetlenül attól, hogy milyen 

tankosztállyal játszanak. 

7. Taktikai előny. A tankleosztás következményeként sokszor eltérő előnyök vannak a 

csapatoknál. Például 3-5-7-es leosztásnál egy-egy nehéztank van top tierben, Type 5 Heavy 

vs. 113, az előbbinél a páncélozottság, míg a másiknál a mobilitás egy olyan előny, amelyre 

lehet építeni. Lehetséges forgatókönyv, hogy a 113 inkább a közepes tankokkal megy és áttör 

a "med oldalon" kihasználva a mobilitását. Ez idő alatt a Type 5 Heavy, mivel lassabb nem 

tudja ugyanolyan gyorsan megnyerni a másik oldalt, különösen, ha az alacsonyabb tierű 

nehéztankok a 113 taktikájának megfelelően nem mennek be a túlerő ellenére a "heavy 

dühöngőbe" esztelenül. 

8. Üres oldalak és lemmingtrain. A csapat többi tagjának helyezkedése miatt előfordul, hogy 

kénytelenek vagyunk feladni egy-egy oldalt, mert támogatás hiányában csak eldobnánk a 

tankunkat egyedül. 

A Wot-nak van egy erős taktika oldala - olyan pályákon, ahol van érdemi makrójáték -, amely 

igaz, hogy a klán csatákban domborodik ki, azonban a random csatákban is jelen van. A jó 

játékos ismérve, hogy minden csatában tud alkalmazkodni és mindig az adott pályának és 

tankleosztásnak tükrében fog dönteni az általa játszott taktikáról. Azt gondolom, hogy nem 

szabad, de nem is érdemes a Wot taktikai oldalát leszűkíteni arra, hogy minden tank abba a 

pozícióba menjen, ami a tankosztályának van "előírva". 

Kulcstankok 

Különösen a 3-5-7-es leosztású csatákban, de az 5-10-esek esetében is általában nehéz- és 

közepes tankkal, ha alsó- vagy középső tier vagyok a tanklista tetején lévő azonos osztályú 

tankot tekintem kulcstanknak és ő hozzá igazítom a helyezkedésemet. A top tier tankok olyan 

mértékben képesek egy-egy csatát befolyásolni, hogy általában muszáj hozzájuk igazodni. 

Ezenfelül gyakorlatilag minden pályán vannak specifikusok pozíciók, amelyek az adott 

csatában kulcstankká teszik az adott tankot. Nyitott pályákon például a tier szinttől 

függetlenül a könnyűtankok sokszor az olyan kulcstankok, amik helyezkedését érdemes 

követni, különösen ha csak egy van belőle. Számtalanszor tapasztalom, hogy ülnek tankok 

olyan pozícióban, ami csak akkor hasznos ha egy könnyűtank spotot biztosít, miközben a 

pálya másik oldalán lett volna mit lőni, de gondolom vannak akik csak a kedvenc bokrukból 

szeretnek játszani, így a csata kezdetén a megszokás és nem a spotter után mennek. 



Ugyanígy az ellenfél csapatának is meg kell keresni a kulcstankjait és a helyezkedésünket 

ehhez igazítani. Ezek lehetnek a "top tier párjaink", de egy autoloader tank is sokat 

befolyásolhat a játszható taktikákon. Például, ha Mines-on az ellenfél csapatában van egy 

tvpt, akkor nem javasolom a hegyre való felmenetelt kezdésből, mivel könnyen kitárazhat 

minket. A  csata kezdeti szakaszán végig figyeljétek a minimapon, hogy az ellenséges 

kulcstank hol tűnik fel, és ha nem ott, ahol vártátok azonnal reagáljatok erre. Egy top tier 

közepes tankban, ha az ellenfél ilyen tankját meglátom a "heavy dühöngőben", akkor tudom, 

hogy a med oldalon agresszívabban kell és lehet fellépni, és igyekeznem kell, mert a pálya 

másik felén valószínűleg hátrányban vagyunk. 

Tudom, hogy rengeteg gyenge játékos van, akik eldobják a "kulcstankjukat" az adott 

csatában, ez kivédhetetlen, kívül esik a hatókörünkön, de szerintem csak akkor tudunk 

sikeresek lenni, ha próbálunk igazodni a csatákban a nagyobb súlyú tankokhoz. 

Top tierként pedig próbáljuk megbecsülni a felelősségünket és tenni a dolgunkat megfontoltan 

és hatékonyan. Egyrészről a legtöbb tanknál erősebbek vagyunk, viszont cserébe az ellenség 

top tier tankjával elsődlegesen nekünk kell elbánnunk. 

Újratervezés 

Nem szabad félni attól, hogy revideáld az elgondolásodat a csapat kezdeti mozgásának 

fényében. Elsődleges az alkalmazkodás az olyan dolgokhoz, amikre nincs ráhatásod, és a 

csapat általában ilyen. Kb. 10-15 másodperc után már kirajzolódik, hogy ki merre megy, 

ekkor gondold át a terved, és ha kell változtasd meg a csapatfelállás függvényében. 

Carl von Clausewitz híres gondolata, hogy "egyetlen haditerv sem éli túl az ellenséggel való 

első találkozást". A Wot-ban is folyamatosan alkalmazkodni kell a csata alakulásához, és ha 

kell akkor az első változtatást a 3. másodpercben tegyétek meg függően attól, hogy mondjuk a 

könnyű tankotok merre indul. 

Kommunikáció a csapattársakkal 

Sok a gyenge játékos, és úgy érzi az ember sokszor, hogy a random 1v29, azonban vannak jó 

játékosok is, akik időnként még csapatmunkára is hajlandóak. Nálam ki van kapcsolva a chat, 

ezért a csapattal pingekkel szoktam kommunikálni, mértékkel. Nem szeretem és nem is helyes 

szerintem, ha valaki "field commandert" akar játszani randomban. Általában csak, ha 3-5-7-es 

leosztásban top tier vagyok pingelem mit fogok játszani úgy, hogy arra a kockára kattintok, 

ahová tervezek menni, illetve nyomok egy "segítséget" (F7). Ha valahová spotolni fogok, 

akkor indulás után, amikor már látszik, hogy melyik pozícióba tartok pingelem azt a kockát, 

ahol reményeim szerint felderítem az ellenséges tankokat, és szintén nyomok egy F7-et. 

Amennyiben a csapat nem azt csinálja, amit te jónak gondolsz ne kezdj el írogatni, vadul, 

pingelni vagy dacból is elmenni egyedül egy oldalra, ezek nem segítenek. Ezzel csak a 

figyelmed vonod el a csatától, és növeled a hibázásod lehetőségét. Aki tudja mit csinál azt 

nem fogja érdekelni, aki meg nem, annak meg úgyis mindegy. És az is elképzelhető, hogy mi 

olvassuk rosszul a csatát, és ebben az esetben a hiba a mi készülékünkben lesz, szóval csak 

megfontoltan. 



Fejlődés 

Ha máskor nem, a csata végén érdemes egy fél percet szánni arra, hogy végiggondold mit 

csináltál jól vagy rosszul az adott csatában, és ezekből tanulni kell. Ne kifogásokat keress, 

hanem őszintén értékelj különben csak legközelebb is elköveted ugyanazt a hibát. Ha ezt 

megteszed, hosszútávon fejlődni fogsz. Ha valami gondot okoz, de sokadszorra sem tudsz 

rájönni mit csinálsz rosszul, akkor próbálj utána olvasni a témának, nézd meg más játékosok 

visszajátszásait ők hogyan helyezkednek vagy kérj segítséget tapasztaltabb játékosoktól. Több 

ezer csata tapasztalata kell ahhoz szerintem, hogy valaki jól átlássa a csata várható alakulását. 

Hogyan határozom meg a taktikámat 

Végül pedig röviden egy ellenőrzőlista formájában bemutatnám, hogy nagyjából én hogyan 

döntöm el merre induljak, milyen kezdőpozíciót válasszak. 

1. Pálya - mi az alapfelállás, én merre szeretek játszani, tankomnak melyik rész a legjobb 

2. Tierleosztás - hol helyezkedem el a táplálékláncban 

3. Tankleosztás - kiegyensúlyozott-e a csata tankok szempontjából 

4. Kulcstankok - megkeresem melyik tankokra kell odafigyelnem leginkább, mind a saját, 

mind az ellenfél csapatából, kulcstank vagyok-e 

5. Taktikai előnyök és hátrányok - minden olyan egyéb tényező, amire érdemes figyelni a 

csatában (szakasz, spawn, különösen erős pozíció valamely tanknak) 

6. Haditerv - a fentiek tükrében készítek egy hipotetikus felállást és forgatókönyvet az 

ellenfél- és a saját csapat várható taktikájáról, és eldöntöm eszerint melyik pozíció a 

legelőnyösebb nekem 

7. Újratervezés - indulás után a saját csapat mozgásának, és a folyamatosan felderített vagy fel 

nem derített (ez is fontos információ tud lenni) ellenfél tankokhoz igazítom a tervemet, 

különösen a kulcstankok mozgását olvasva 

 


