
SITUACE:

Malou horskou vesnici na pomezí afgánsko-pakistánské hranice vyhodnotí 
výzvědná služba US Army jako překladiště zbraní pro teroristické skupiny v 
oblasti Kábulu.
Bitevní letectvo zahájí útok na vesnici a přístupové horské cesty na 
pakistánské straně hranice. Air mobilní skupina kontingentu ISAF je 
vysazena v údolí několik set metrů pod vybombardovanou vesnicí.
Jejím úkolem je zajistit oblast, najít a zničit podzemní úkryty se zbraněmi...

V horských jeskyních nad vesnicí je dislokován zimující oddíl pakistánského 
Talibanu. Ten se v odpoledních hodinách stáhne k vesnici a pokusí se ji  
znovu získat...

PLÁN   (large verze, účast nad 30 bojovníků!)  :  

-V sobotu 7.3.2009 v 0900 proběhne sraz všech účastníků u závory 
na cestě k bývalému muničnímu skladu!
-Auta jsou už před tím zaparkovaná u plánských garáží (viz. mapky).
-Organizátoři s předstihem vyznačí respawny.
-K rozdělení hráčů na přibližné třetiny (s ohledem na celistvost týmů) 
dojde na místě, skupina Taliban vyrazí zaujmout pozice, 2 skupiny ISAF 
se rozliší barevnou páskou a po brífingu zahájí akci...



PRAVIDLA:

-Talibanský oddíl rozmístí hlídku na přístupech k vesnici, a obsadí 
1.obrannou linii (okolí první budovy)!
-Talibanec má 3 životy, po ztrátě jednoho z nich se přesune na další 
obrannou linii (zhruba dle mapky, ale vzdálenost musí být nejméně 
100m!) a tam se připraví na další boj. Definitivně mrtví odcházejí na 
svah za poslední budovou, kde vyčkají konce!

-Oddíly ISAF postupují po staré cestě k vesnici, před bojem se rozvynou 
do stran (jih, sever) a systematicky (od západu na východ) čistí oblast!
-Voják má neomezeně životů, při jeho ztrátě odchází na jeden z 
vyznačených respawnů za sebou (nejbližší v minimální vzdálenosti 
50m!).
-Oživení probíhá každou 20,40 a 60 minutu, takže do boje odchází 
vždy celá skupina!

-Pro všechny tvoří hřebeny okolních vrchů hranici bojiště!
Nikdo se nesmí pohybovat po horizontu, nebo za ním!!!

Po dohrání první části se situace zásadně obrátí:
-Čerstvé posily Talibanu začnou vnikat do údolí od východu i západu!
-Oslabený oddíl ISAF ohrožený z obou stran se musí stáhnout do 
kruhové obrany, kde bojuje o život a čas na přivolaný letecký 
transport!

-Jedna ze skupin ISAF se promění na talibance útočící od poslední 
budovy (východ), původní talibanci se přesunou na respawn č.1 a 
prořídlý ISAF zaujme kruhovou obranu u 1. budovy, kde je vhodný 
heliport!
-Všichni bojovníci mají pouze jeden život, mrtví odchází k respawnu 
č.1. (cestou se nepletou bojujícím, zbraň mají na zad).
-Boj končí smrtí „posledního“ jedné strany, nebo uplynutím 60minut, 
kdy zbylé vojáky ISAF zachrání přivolané vrtulníky!




