
Thunderstorm – Szabályzat 
 
Hivatalos szabályzat: https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/the-thunderstorm-
regulations/ 
 

1. Általános szabályok: (változatlanok a korábbi kampányokhoz képest.) 

 
1. Az esemény ideje 2021. 07. 26. 10:00 és 2021. 08. 09. 10:00 között zajlik. Az utolsó 

csatanap 2021. 08. 08. 
2. Az esemény 1 szakaszból áll megszakítások nélkül. 
3. Minden klán részt vehet az eseményen. 
4. A játéktér (Global Map) 3 frontra van osztva: Basic, Advanced, Elite. Az Advanced és 

Elite frontok elérhetősége limitált. 
5. A „felkelés” mechanika kikapcsolva. 
6. A csaták formátuma 15 v 15, Tier 10-es tankokkal. 
7. A csaták hossza 15 perc. 
8. „Háború köde” bekapcsolva. (Fog of War) 
9. Büntetések a csatákból való kimaradásért bekapcsolva. 
10. A területek aranyszerzése kikapcsolva. 
11. Egy terület birtokosai nem tehetnek landingot, és aukcióval sem támadhatják a saját 

területüket. 
12. A klánok bármely frontot támadhatják, függetlenül attól, hogy melyik fronton vannak 

elfoglalt területeik. 
13. A klánok nem támadhatnak birtokolt területről „landing” területet Basic fronton. 
14. A klánok nem támadhatnak birtokolt területről „aukciós landing” területet Advanced 

és Elite fronton. 
15. Főhadiszállás kikapcsolva. Hadosztályok létrehozhatók bármely területen. 
16. A hadosztályok fenntartása és létrehozása ingyenes. 
17. Hadosztály modulok kikapcsolva. 
18. A landing területek a Basic fronton dinamikusan változtatják a helyüket a csaták 

végeztével. 
19. Egy landing során maximum 32 résztvevő lehet. 
20. Az első nap a térkép „újrafelosztása” okán egy landing területen csak 16 résztvevő 

lehet. 
21. A landing aukciós területek az Advanced és Elite frontokon dinamikusan változtatják 

a helyüket a csaták végeztével. 
22. Az Advanced fronton maximum 16, míg az Elite fronton maximum 8 résztvevő lehet a 

landing során. 
23. A területek felére 15 perces eltolás érvényesül. (19:15; 20:15; 21:15; 22:15) 
24. A tankok csak Elite fronton fagynak. Ezek alap ideje 72 óra. 
25. Elérhető térképek (következő oldalon): 
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 csak Basic front: 
o Highway 
o Karelia 
o Minsk 
o Mountain Pass 
o Overlord 
o Paris 
o Pilsen 
o Tundra 

 Basic és Advanced front: 
o Berlin 
o El Halluf 
o Lakeville 
o Mines 
o Pearl River 
o Studzianki 

 Minden front: 
o Cliff 
o Ensk 
o Fisherman's Bay 
o Himmelsdorf 
o Live Oaks 
o Malinovka 
o Murovanka 
o Prokhorovka 
o Redshire 
o Sand River 
o Serene Coast 
o Steppes 
o Westfield 

 
2. Műhely (Tier 7/8-as nyereménytankok) 

A kiváltható nyereménytankok: 

 VII Panther/M10 (Medium) 

 VII T23E3 (Medium) 

 VIII AMX M4 mle. 49 (Heavy) 

 VIII WZ-120-1G FT (Tank destroyer) 

A nyersanyagok beszerzése az alábbiaktól függ: 

 A front (3 front van: Basic, Advance, Elit), nyilván minél magasabb, annál több 
nyersanyag jár. 

 Csata típus: A basic landing adja a legkevesebbet, ezt követően a licitált landing, 
végezetül a kitámadás, és védekezés az egyes területeken. 

 A győzelem bónuszt ad 
 A megsemmisített járművek száma "értékszorzó" (Ha 0 tankot lő ki egy csapat, az egy 

0-ás szorzó) 
 A kísérleti felszereléssel (lásd 3. PONT) ellátott járművek elpusztításáért bónusz jár. 



A csapatban mindenki ugyanazt a mennyiségű nyersanyagot kapja, függetlenül az egyéni 
teljesítménytől. 

 Maximum Egy tankot lehet kiváltani a műhelyben. 
 A műhely (alkatrészek gyártása) Augusztus 26.-ig (10:00) áll a játékosok 

rendelkezésére. 
 A kiváltott tank Augusztus 27.-én kerül be a garázsba (09:00 és 24:00 között).** 

A műhely felépítése: 

 

Az egyes tankok összeállításához szükséges alkatrészek, és azok ideje.  
(A 8-as tankokhoz átlagosan 3,2-ször annyi alkatrész kell mint a 7-es szintűekhez). 

  



3. Kísérleti felszerelések 

6 típus, mindeki szert tesz 3-ra az összes típusból. Az event folyamán nem gyűjthetőek! 
Felszerelhetőek az esemény 
menüjében (lásd ábra):  
 
 
 
 
 
A tulajdonságaik: 

Név (Képpel ellátva) Pozitív effektek Negatív effektek 

 

+ 20% lövegstabilizáláshoz - 

 

+ 20% a jármű tartósságához 
(+ 20% életerő) 

+ 25% a jármű súlyához 

 

+ 15% az okozott sebzéshez 
(+ 15% DPS) 

+ 20% célzási idő 

 

+ 30% a legénység fő 
képzettségéhez 

(+ 30% tankkezelhetőség) 
- 

 

+ 10% a jármű tartósságához 
(+ 10% életerő) 

+ 10% a jármű súlyához 

 

+ 20% a motorerőhöz - 

  



4. Napi csaták beosztása 

 19:00 és 22:00 között minden órában, illetve 15 perces eltolással lehet csatát lerakni 
a global mapon, melyek legkésőbb 02:00-ig húzódhatnak, nyilván a csapatok 
győzelmét tekintve. 

 Minden klán annyi basic landinggal rendelkezhet, ahányszor a klánlétszámban 
megvan 15 olyan játékos, melyek rendelkeznek tier 10-es tankkal (PÉLDÁK:) 

Egy 46 fős klán (melyben 5 embernek nincs tier 10-es tankja) 2 landingot kap, mivel 2*15+11 
emberük felel meg az elvárásnak. 
Egy 96 fős klán (melyben 5 embernek nincs tier 10-es tankja) 6 landingot kap, mivel 6*15+1 
emberük felel meg az elvárásnak. 
 

5. Frontok 
Basic front (700 terület) 

 A landing és a kitámadás is ingyenes 

 Az első nap 16, a második naptól kezdve egy landing területre 32 klán tehet csatát. 

 Az esemény első napján minden Basic terület landing terület lesz. 
Advanced front (176 terület) 

 Landing az alábbi módokon lehetséges: 
o Basic fronton olyan terület birtoklása, mely „Advanced landing” chipet ad 

(Sárga célkereszt). 
o Ha a klán vásárol a Laboratóriumban „Advanced landing” chip technológiát. 
o Aukcióval/Licitálással. A minimum licit 100 klán Fame pont. 
o Az „Experienced Raider” küldetésért kapható egy „Advanced landing” chip. 

 A területek a Basic fronthoz viszonyítva +10% Fame pontot biztosítanak csatában. 

 Egy terület birtoklása klán Fame pontot biztosít, melynek alapértéke 4000, és 
naponta 1000-el csökken (területenként). Ez csak akkor frissül (resetelődik), ha a klán 
Fame pontokat beváltják. 

Elite front (15 terület) 

 Landing az alábbi módokon lehetséges: 
o Advanced fronton olyan terület birtoklása, mely „Elite landing” chipet ad 

(Narancs célkereszt). 
o Ha a klán vásárol a Laboratóriumban „Elite landing” chip technológiát. 
o Aukcióval/Licitálással. A minimum licit 10000 klán Fame pont. 

 A területek a Basic fronthoz viszonyítva +20% Fame pontot biztosítanak csatában. 

 Egy terület birtoklása klán Fame pontot biztosít, melynek alapértéke 12000, és 
naponta 3000-el csökken (területenként). Ez csak akkor frissül (resetelődik), ha a klán 
Fame pontokat beváltják. 

 Ha egy klán 4 vagy több területtel rendelkezik ezen a fronton, akkor a nap végén 
további bónusz klán Fame pontot kapnak (ezek mennyiségét lásd a hivatalos 
weboldalon). 
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6. Klán bónuszok 
6.1. Fejlesztési pontok és beruházás (Investment) 

 A „beruházás” (Investment) egy speciális mechanika, mellyel a klán Fame pontok 

átválthatóak Fejlesztési pontokká, adott átváltási arányban. Ez az átváltási arány javítható 

bizonyos technológiákkal. 

 Ha egy klán alkalmazza ezt a módszert, akkor minden tervezett (licitált és lerakott) csata 

törlődik, és a klán elhagyja a térképet. A klán Fame pontok ekkor váltódnak Fejlesztése 

pontokká. Csak a klán Parancsnoka és a Másodtisztek tudják ezt végrehajtani. 

 Az átváltás az aktuális kör (órás időtartam) után számolódik ki. 

 Nem lehet az átváltást végrehajtani, ha a klán által lerakott csaták időzónájában már 

elkezdődtek a csaták. 

 Nincs rá lehetőség, hogy az átváltás visszavonásra kerüljön! 

6.2. Laboratórium 

 Ez egy speciális bolt, ahol a klán elköltheti a Fejlesztési pontokat különböző technológiákra. 

 Minden aktív klán bónusz megtekinthető a Laboratóriumban. 

6.3. Bónuszok 

 Minden terület biztosít bizonyos mennyiségű bónuszt vagy chipet egy másik frontra. 

 A bónuszok a terület elfoglalásától egészen annak elvesztéséig aktívak. 

 Ha egy klán több területet birtokol, akkor az a bónusz érvényesül, amelyik a legnagyobb (nem 

halmozódik). Egy frontról maximum 1 chipet lehet szerezni. 

6.4. Technológiák 

 Egy technológia csak egyszer szerezhető meg az esemény ideje alatt. A hatása az esemény 

végéig érvényesül. 

 A technológia azonnal aktiválódik a Laboratóriumban történő megvásárlása, vagy a klán 

küldetés teljesítése után. 

 Az azonos hatással bíró technológiák halmozódnak (addiktívan). 

 A technológiák ára dinamikusan csökken annak függvényében hány klán vásárolta már 

korábban. 

6.5. Technológia és Bónusz lista: lásd hivatalos oldalon, vagy a Laboratóriumban (Global Map) 
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7. Személyes bónuszok 

A játékban a klán oldalon a kampány fülön megtalálható lesz a nyeremények ablaka, ahol a 

Személyes Fame pontokat cserélhetik a játékosok bónuszokra. Ezek a bónuszok hozzáadódnak 

minden csata után a Személyes Fame pont számolásához, megnövelve ezzel a pontgyűjtést. 

 

Itt a reklám helye: www.facebook.co...tanks/ 

Hear_Me kollega várhatóan (napi vagy pár naponta frissítéssel) fog jelentkezni arról, hogy mennyi a 

várható végső pont a tankszerző helyért. 

 

Amennyiben valakinek a tank a cél (logikus), akkor a végső pont határozza meg, meddig érdemes a 

személyes bónuszokat kiváltani. 

Ehhez egy kis segítség: (forrás: Data_of_Tanks facebook oldal) 
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És akkor a beígért sejtés (kezelje mindenki fenntartásokkal): 

Mivel a kampány ezúttal is 14 napos, a szokásos nyári tankszerző hellyel (8000)**, viszont nincs új 

nyereménytank, és a Chieftain sem lesz választható jutalom, így a várható pont alacsonyabb lesz mint 

a téli (28000), de az egykori legalacsonyabb felett lesz (17000), nyagyjából 24000 Személyes Fame 

pontot mondanék. 

Tehát az 1000 Személyes Fame pontba kerülő bónusz kötelezőnek fog számítani, a 2500-as szinte 

biztos nem fog kelleni (ha csak a 10-es nyereménytank a cél) 

 

8. Landing aukció advance és elit fronton 

A klánoknak aukción kell részt venniük, ha Advanced, vagy Elite fronton szeretnének harcolni (ami 

pedig kötelező, ha egy klán sikeres akar lenni a kampányon). 

Az aukción való részvétel az alábbi módokon lehetséges: 

 technológiai, vagy területi bónuszból származó chippel. 

 licitálással (klán Fame ponttal) 

Advanced fronton 16, míg Elite fronton 8 győztes kerül ki az aukcióból. Advanced fronton 8, míg Elite 

fronton 4 hely azoknak van fenntartva, akik rendelkeznek chippel (technológiából vagy területből). 

Minden klán részt vehet az aukción az adott időzóna kezdése előtti 1 óráig (1 körrel a kezdés előttig). 

Egy körrel a csaták kezdetének időpontja előtt létrejön a résztvevők listája. A bekerülési sorrend a 

következő: 

1. Szomszédos területről kitámadás 

2. Technológia, vagy területi bónusz útján szerzett chip 

3. A megmaradó helyekre a legtöbbet licitáló klánok kerülnek. 

A prioritás a chippek esetében a becsatlakozási időn múlik: az első 8 vehet részt a csatákon, atöbbi 

nem kap lehetőséget felhasználni az adott landinghoz az ingyenes chippet.  

A prioritás a licitek esetében a licit nagysága, ha ezek megegyeznek akkor a licitálás ideje. 

Amennyiben 8, illetve 4-nél kevesebb a chippel aukcióra jelentkező klánok száma, akkor a többi 

helyet a licitálókkal tölti fel a rendszer. 

A sikertelen licit visszakerül a klán Fame pontokhoz. 

A klán vezetőségének a felelőssége, hogy időben alkalmazzák az ingyenes Advanced és Elit 

landingokat. Ha az összes landing terület betelik, akkor az adott napra a klán elveszti a chipet, és az 

emiatt kimaradt csatákat, ezért a sebesség nagyon fontos az ezekre való jelentkezésnél (késő esti, 

hajnali órákban). 

A licitek az esemény alatt folyamatosan nőnek, az esemény végére elborultan magas árakon lehet 

csak részt venni ezeken a landingokon. Minden területen megtekinthető, hogy mennyi volt a 

legkisebb nyerő licit az adott területen, de érdemesebb más (ugyanolyan pályatípusú) területet 

megnézni, amely az egyel korábbi napon volt landing terület, mivel az egy sokkal pontosabb várható 

értéket mutat. 

  



9. Fame pont számolás* 

 

A fenti képlet írja le a csaták után kapott Fame pontok mennyiségét. (az egyes összetevők 

megtekinthetőek a hivatalos oldalon). 

Fontos: A Basic front landing csatáin kívül minden más csatatípus (Basic kitámadás és védés; 

Advanced-Elite landing, kitámadás, védés) 5x szorzót ad a csaták után szerzett Személyes Fame 

pontokra, tehát minden klánnak érdeke, hogy ezekhez hozzájuttassa a játékosait. Ahol erre 

korlátozottan vagy nem képesek, azok a klánok nem tudnak sikeresen szerepelni egy kampányon. 

Amennyiben egy klán legyőz egy olyan klánt, mely a csata végeztével több klán Fame ponttal 

rendelkezik, akkor annak egy részét megnyeri magának. (Ennek pontos számolása a hivatalos oldalon 

megtekinthető.) 

10. Klán küldetések 

Ezek megtekinthetőek lesznek a Global Map-on a "Clan Tasks" fül alatt, illetve a hivatalos weboldalon 

 

11. Esemény haladása 

 Az esemény Augusztus 09. 10:00-ás zárása után elkezdődik egy felülvizsgálat, mely CSAK a 

kampányban résztvevőket érinti, lesznek bannok és jutalommegvonások, ennek "eredménye 

Augusztus 10-11.-én derül ki. 

 A jutalmak beváltására (kivétel Tier7-8-as tankok) Augusztus 12.-től Augusztus 26. 10:00-ig 

lesz lehetőség. 

 Mindenki, aki legalább 5 csatát lejátszik az event alatt bekerül az eredménytáblára. 

 

12. Büntetések 
 A klánok büntetést kapnak (halmozhatóan) ha nem vesznek részt a játék által már 

meghirdetett csatákon. Ezen büntetés keretében a klán veszít klán Fame pontokat, illetve 

csökken az ingyenes landingok száma Basic fronton. A büntetések lejárási ideje 3 nap. 

 Tilos előre lebeszélni a csaták kimenetelét az ellenfél klánjával, amennyiben egy ilyen kiderül, 

akkor az érintett klánok büntetésben részesülhetnek (Fame pont levonás, klán eltiltása, 

játékosok megvonása a jutalmaktól), ugyanakkor mivel a 2 klán akik között ez lezajlik nem 

kívánnak kiszúrni saját magukkal, illetve a többi klánnak sem ártanak vele, ezek nem szoktak 

kiderülni. 

 Tilos az account sharing, és a tankszerző pozíciók megvásárlása. Aki ilyenben részt vesz és 

lebukik (bizonyítják, vagy IP lekövetéssel biztosra vehetővé válik), az elveszti az esemény 

végén minden előrehaladását, és a jutalmakat is, eseteiben ideiglenes vagy végleges bant kap 

a felhasználói fiókja. Amennyiben egy klán vezetőségéről vagy egészéről derül ki ugyanez, 

akkor az egész klánt egységesen büntethetik. 

 Tilos bármilyen nem legális mod használata. A lebukók elvesztik jutalmaikat az esemény 

végeztével, illetve ideiglenes, vagy végleges eltiltást kaphatnak a felhasználói fiókjukra. 
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13-14-15. Jutalmak: LÁSD hivatalos oldalon 
Jutalmak link 

https://www.wotinfo.hu/index.php/kunena/kerdesek-valaszok/2746-cw?start=120#302901 

16. Kötvény aukció: 
 Aki bekerült az eredménytáblára (lejátszott legalább 5 csatát), annak lehetőség lesz Aug 12. 

és Aug 26. között licitálni egy saját maga által választott tankra. 

 Összesen 1000 licitálható hely van. 

 A minimum licit 5000 kötvény (a maximum a csillagos ég)  

 A nem nyerő licitek visszatérnek a gazdájukhoz. 

Kérdések esetén bátran keressetek privátban wotinfon, vagy ezen fórumszekcióban (CW).  

 

Csillagozott részek jelentése: 

*A pontozási rendszert kifejteni csak szóban vállalkozom (képernyőmegosztással, discordon), így 

ebből a célból max privátban írjatok. 

**Ez később még változhat. 
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