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Bevezetés 

Az alábbi doksiban taglalom az egyes frontokon való játékkal gyűjthető, és összességében 
összegyűjthető személyes Fame pontok bónuszok nélküli értékét. 

A klánbónuszok a klán minőségével,befektetéseivel párhuzamosan lesznek kiváltva és megszerezve 
(technológiák és bónuszok), így a különbség a jó és közepes klánok között jelentősebb. 

Összességében a pontszámítás megegyezik a nyári pontszámítással. Az egyetlen közvetett változás, hogy 
több Basic terület elérhető ezúttal a Global Map-en. 

Aki lemaradt volna róla (emlékeztető):  
Tavaly télen az 1. nap 100, majd utána minden nap 200 pont összeszedésével lehetett tankot érő helyet 
elérni. (Ennek az egyik oka az volt, hogy nem lehetett a személyes Fame pontok szerzett mennyiségét 
emelni sem személyes, sem klán boostok segítségével, így lineáris volt a növekedés). 
Tavaly nyáron az 1. nap 50 pont, majd a 2. naptól kezdve 80 ponttól szépen lassan emelkedett fel 120 
pontig a napi elvárt pontmennyiség. (Ebben benne volt, hogy alapvetően kevés klán vett részt a 
kampányon, valamint, hogy a technológiák is a kampány folyamán lettek elváltva) 

Lássuk a táblázatokat frontok szerint. 

  



Basic Landing 

Az 1. nap csak ilyen csaták lesznek. Nézzünk egy táblázatot, melyben a csatánként várható pontok 
láthatók. Vízszintesen balról jobbra egyre magasabb „5 kilövés” sikeresség látható, míg fentről lefelé a 
győzelmi arány 2 százalék-pontonként. (A narancssárga háttérrel jelölt rész lehetetlen kategóriába 
tartozik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az 1. nap, köszönhetően annak, hogy kevesebb csapat mehet egy landingra és nincsenek védők, 
maximum 20 csata játszható egy játékosnak. A kiemelkedő klánok könnyedén teljesítenek 60% winrate 
felett és a kilövési arányuk is kiemelkedő (90%+), így a csatánkénti 9 pont könnyedén összejön, ami 
összesen 180 pont. (Maximum elérhető pont 1 nap után 240) 

Az eddigi tapasztalatok alapján az 1. napi pontmennyiség valahol 50 és 90 pont között várható. 
Ebben benne van az is, hogy sokkal több játékos részvételére lehet számítani, valamint van új tank (ami a 
jobb klánokat is a képernyőhöz szögezi majd. Én személy szerint a középutat támogatom, kb, 70 ponttal. 
(Ha 65-nél kevesebb lesz, akkor egy könnyű kampánynak nézünk elébe ismét.) 

Basic kitámadás, támadás, védekezés 

2. naptól az esemény végéig elérhetőek a következők: 

 



 

  



Advance front 

 

 



Elite front 

 

 



Bónuszokkal együtt 

Az Advance front bizonyos területei a következő személyes Fame pont mennyiségeket adhatják: 

 +2 

 +3 

Az Elite front bizonyos területei a következő személyes Fame pont mennyiségeket adhatják: 

 +6 

 +8 

FONTOS: A területek birtoklása után csak a legnagyobb bónusz marad érvényben,  
példa: tehát ha egy klán birtokol 2db +2, 1db +3 és 1db +6 pontot biztosító területet, csak a 6 pontot 
biztosító terület ad aktív bónuszt, a példával élve, pontosan +6 pontot minden csata után. 

Ezeken felül fejlesztésekből (a laboratóriumban) kiválthatók bónuszok, melyek egyenként +1 Személyes 
Fame pontot biztosítanak a megvásárlástól minden játékosnak csatánkként az adott klánban. Eddigi 
tapasztalat alapján ezeket nem szokták kiváltani még a top klánok sem. 

Ezek árai (Fejlesztési pontokban): 

 200 000 

 400 000 

 800 000 

 1 200 000 

 2 000 000 

Tehát összességében a területekhez hozzáadva, egy kiemelkedő klán az esemény végére csatánkként 
akár +13 Személyes Fame pontot is biztosíthat a játékosainak (habár erre igen csekély az esély, ugyanis 
ezek igen drága fejlesztések. 

FONTOS:  
Bónuszoktól függetlenül, 5 kill alatti vereség esetén továbbiakban is 0 pontot kap minden játékos. 

Összesítve 

Minden ezután írt teljesen egyéni meglátás (by Tankpeti), simán csúszhat tévedés a levezetésbe, vagy 
rúghatja fel az érdeklődés az egész kampány lefolyását. 

Tavaly nyáron nagyon kevés pont kellett a tankszerző helyhez: 1400-1500. Ehhez képest én jócskán 
túltippeltem (extrém alacsony részvétel volt, túl alacsony licitekkel még az utolsó napokban is advance 
fronton), egész pontosan 2x ennyire is számítottam volna. 

A bónuszok nagyon kicsivel dobják csak meg a pontok átváltása után kapott pontok számát (és ennek a 
többsége is az ingyen advance-ban leledzik). 

Bónuszok nélkül kb 1895 (- 2000) pontot tippelek, mely az alábbi tendenciát követi: 

 1. nap 75 pont 

 2. naptól kezdve 120 pont a tankhoz szükségs pont emelkedése, … 

 mely a 14. napig felkúszik lassan 160 pontig. 

 (Tehát az össz-matek: 75 + 13 ∗ 140) 

Csak, hogy tiszta legyen, előre korrigálok, ha esetleg ehhez képest más helyzet lépne fel (mert meg van 
rá az esély): 

 Amennyiben az 1. napi pont 50, vagy az alatti, akkor a végső pont ezúttal sem lesz több 1500-nál; 

 Amennyiben az 1. napi pont 55-65, akkor a végső pont 1750 körül alakul majd. 

 75 pont esetén a 2000 már biztos kéne hogy legyen. 

 80 vagy afölött akár 2400-ig is felmehetnek a pontok a tankszerző helyért.  



Összesítve: 2 nap után már kb garantáltan meg lehet mondani a végső pontokat. 

A következőkben a 2000-es pontlimittel kalkulálva hozok pár példát, amivel stratégiailag elérhető ez a 
pontmennyiség az egyes klánoknál: 

 Csak Basic front landingokkal 50% winrate és 90%-os 5 kill aránnyal ez napi minimum 17 csatát 
jelentene, ami rengeteg, DE nem kivitelezhetetlen. Nyilván ehhez fixen nyerni kell az egészes és 
negyedes meccseket, majd bukni a feles és háromnegyedeseket, majd a 22 órási sessiont addig 
húzni, ameddig csak lehet. 

o Eddigi ismereteim szerint erre egyik klán sem vállalkozik, úgyhogy ugorjunk is. 

 Csak Basic front landingokkal és kitámadásokkal (sikeres területfoglalás esetén) ha a terület 
csatáknál sem játszik rosszabbul a klán, ez lecsökken napi 12-15 meccsre, de ehhez már 
elengedhetetlen, hogy legalább 2 csapat legyen, melyből az egyik a leszakadó csatákat viszi. 

o Ez egy kivitelezhető taktika, de nagyon fontos, hogy legyen a leszakadó meccseket 
elvállaló csapat (ahol ezt a játékosok nem vállalják be, és érik be kevesebb jutalommal, 
úgy a klán egészében képtelen sikert szerezni). 

 Advance frontot is bevonva a keretbe (ott naponta 2-3 játékkal), de területfoglalás nélkül szintén 
marad a 12-15 napi játék, viszont… 

o A kampány elején olcsó az Advance licit, ennek a kihasználása kulcsfontosságú. Segít, ha 
van egy ütőképes csapat, mely akár jobb klánnal szemben is képes megállni a helyét. 

 …Basic területfoglalással (és kitámadásokkal) ez lemegy 10 meccs környékére. 
o Itt is fontos az ütőképes csapat, területfoglalás és Advance miatt. 

 Elit frontot is bevonva a képletbe (Advance-al), napi 6-7 játék elég lehet egy tankszerző 
pozícióhoz. 

o Ez a Top klánok játszótere  

Egyéni meglátások a nyári kampány után:  

 Diplomáciával kretén sok ingyen pont begyűjthető, és rendkívül sok büntipont elkerülhető 
(megegyezés a felek között megnemtámadásról).  

 Csak ajánlani tudom: Legyen valaki a klánban (akár több játékos is) aki a klánleírás alapján is tud 
fogadni magyar, akár nemzetközi játékost diplomácia okán. Ha nincs kiírva, és nem képes a 
vezetőség válaszolni, az elmond egy s mást a klán komolyságáról (Az már csak +, ha képes 
mindezt nem csak írásban de szóban is intézni) 

 Legyen valaki, aki érti a Global Map működését, és mindig készen áll arra, hogy igazítson a 
terven, ha valami félresiklana, vagy jobb ötlet merülne fel. Ugyanakkor a Global Mapet ne tudják 
sokan módosítani, mert az sok gondot tud okozni (összecsúszások, és klánpont elherdálása 
licitre). 
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