
Confrontation - Licit (nyereménytankért) 
A következő szekcióban szedem össze, hogy az elmúlt fél év eseményeiből mennyi kötvényt 
lehetett összeszedni és ezt követően, hogy ennek mennyire nincs jelentősége az idei liciten. 
Az előző kampány (2021. augusztus) tier 10-es nyereménytankokra vonatkozó licitének a 
minimuma itt olvasható: https://www.wotinfo.hu/index.php/kunena/kerdesek-
valaszok/2746-cw?start=120#303128 
Az események, melyekkel kötvényt gyűjthettünk az elmúlt fél évben: 

 2021-22-es ranked season 1. és 2. szakasza 
 Őszi battle pass 3 szakasza 
 Waffenträger esemény 
 A napi küldetések lévén begyűjthető kötvények (45 küldetés után, Prémium 

küldetések) 
 A 10-es tankokra farmolható kötvény 
 Az előző licitről visszatért kötvény 

1. 2021-22-es ranked season 1. és 2. szakasza 

 3. divízió : 1600 kötvény 
 2. divízió : 2050 kötvény 
 1. divízió : 2500 kötvény 

Összesen 6150 kötvény volt elérhető, ha valaki ligákig jutott. Ezen felül naponta elérhető volt 
a ligákban további 75 kötvény küldetésekből. 
A 2 szezon alatt összesen 12300 kötvényről beszélünk. 
 
2. Őszi battle pass 
50 szakaszonként 1000, összesen 3 * 50 szakasz után 3000 kötvény volt bezsebelhető ezen 
az úton. 
 
3. Waffenträger esemény 
Ezen a speciális eseményen 3 szinten 500 + 500 + 2000 kötvény volt elérhető, tehát itt is 
összesen 3000 kötvényről beszélünk. 
 
4. Napi küldetések 
Akik Prémium fiók nélkül játszanak, azok 6 hónap alatt 16x tudták megszerezni a 45 küldetés 
után járó 100 kötvényt, ami maximum 1600 kötvényt jelent. Ezen felül néha adtak az alap, és 
speciális napi küldetések kötvényt, ennek a mennyisége sajnos nem becsülhető könnyen. Ha 
valaki minden 3. nap kapott 1 ilyen küldetést, akkor ő 1000-2000 kötvényt tudott ilyen 
módon összegyűjteni. 
Akik Prémium fiókkal játszanak, azok 6 hónap alatt 28x tudták megszerezni a 45 küldetés 
után járó 100 kötvényt, ami maximum 2800 kötvényt jelent. Ezen felül a fentebb is írt napi 
küldetések mellett a prémium küldetésekből stabilan tudtak kötvényt farmolni, melynek így 
a maximuma 5000-6000 kötvény között lehet. 
Prémium fiók nélkül: kb. 3000 kötvény maximum 
Prémium fiókkal: kb. 8000 kötvény maximum 
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5. 10-es tankokra farmolható kötvény. 
Ez egyáltalán nem számolható. A nyári kampány óta 24 hét telt el (a licit végéig 26 telik el). 
Hetente egy tier 10-es tankból 100 kötvény vehető ki, így az ebből számolható maximum a 
csillagos ég. 
 
6. A téli kampány licit minimuma alatti összegek 
Ez amolyan emlékeztető, hiszen mindenki, aki a téli kampány végeztével kb. 60000 kötvény 
alatt licitált, az visszakapta a licitre tett árat. 
 
Összesítés: Ha valaki csak a speciális eseményekből gyűjtött kötvényt, akkor ez minimum 20-
22k kötvényt jelent, az igazán aktív (függő) játékosok pedig bőséggel ezen mennyiség felett is 
szerezhettek. 
 
Mi is történik most: 
Idén, csak azok vehetnek részt a liciten, akik megvehették a Műhelyből a licit engedélyt a mai 
határidőig (2022.02.21. 09:00). Ezen játékosok száma kb. 45000-ben maximailzálható, illetve 
levéve belőle a top 4k játékost, akkor 40k játékosról beszélünk. Mivel van, aki függetlenül 
attól, hogy lehetőséges lett volna rá nem vette meg a licit engedélyt (nem kell, lemaradt), ez 
a létszám tovább csökken. Viszont 8700 tank kiosztásra kerül mindenképp. 
 
Egyéni vélemény: A licit alsó határa a tavalyihoz képest alacsonyabb lesz (de nem érzem, 
hogy sokkal). Habár egyértelmű, hogy sok (akár pár ezer) játékos halmozta a kötvényét a 
Chieftain megszerzéséhez (100k+ kötvények), az alapvetően alacsonyabb érdeklődés a 
kampány iránt, illetve a top 10k-ban alapvetően 10-es nyereménytankokkal bíró személyek 
miatt jóval kevesebb személyre jut jóval több tank. 
A Chieftainről: Aki gyűjtő, vagy aki kompetitíven vagy klánban játszik kötelező így ebben a 
formában vásárlásra. Ugyanakkor a jövőben sem a tank, hanem sokkal inkább az azt vezető 
játékosokon fog múlni egy csapat teljesítménye. 
 
Emlékeztető: A licitálásra Február 24. 09:00-től Március 10. 09:00-ig lesz lehetőség, és az 
8700 legtöbbet licitáló játékos kaphatja meg az áhított tankját. 
 

Reklám: Kövessétek be és likeoljátok Hear_Me munkásságait  
www.facebook.co...ftanks 
 

https://www.facebook.com/dataoftanks

