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Bevezetés 

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

Mivel a klánszorzók a klán minőségével,befektetéseivel párhuzamosan lesz kiváltva, így a különbség 60% 
és 50% győzelmi arány között jóval nagyobb lesz: Ezúttal (ellentétben a téli pontszámítással) nehezebb lesz 
előre kalkulálni az eredményt. 

Aki lemaradt volna róla: 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). 

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) 

A tavalyi átlag pont 4k tankhoz az 1. nap után 100 volt, ami átlag 5 pont 20 csatára, avagy 10 pont 10 
csatára. Most 1,375-ször több tank van, és kb 1,05-ször annyi pontot lehet kapni, tehát a tankszerző hely 
80 (max 90) pont körül alakul majd (tehát 10 csata 50% winrattel és 90% megsemmisítési aránnyal eddig 
befutó). 

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 bónuszú 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. 

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 tévedhetek, mert nehéz előre 
következtetni, korábbi minták nélkül. 

Bónuszok nélkül kb. 2420 pont elég lenne az 5500 helyhez => 80 + 13 ∗ 180). 

A fejlesztések, és területek okán a 3. naptól sejthetően megugrik a megszerezhető pontok mennyisége. 
Ha ezt csatánként számítjuk, akkor az 1. héten (kivétel első 2 nap) +2/3, a 2. héten +5/6 pontot kell 
számolnunk. 

Napok: 

 1. nap: kb. 80 pont. 

 2. nap: kb. 180 pont 

 3-6. nap: kb. 210 pont 

 7-10. nap: kb. 225 pont 

 11-14. nap: kb. 240 pont 

Összesítve: saját számolás alapján 2900 és 3000 pont között lesz a vége. 

Ez az a mennyiség, amit csak Basic kitámadásokkal és védésekkel, napi 15-17 játékkal és 50% győzelmi 
aránnyal (90%-os 5+kill arány) el lehet érni. Tehát erőteljesen határeset a kivitelezés. 

Advance fronton is történő játékkal, 60% winrate mellett (80-90%-os 5+kill arány) napi 9-11 játék. 

Elite frontot is beletolva (60% winrate, 80-90% 5+kill) napi 7-8 játék. 


	Bevezetés
	Basic Landing
	Basic kitámadás, támadás, védekezés
	Advance front
	Elite front
	Bónuszokkal együtt
	Összesítve

