
„Operace: ČISTÉ POLE“
-Termín konání: 25.4.2009
-Čas srazu v objektu akce: 0900
 (na žádost přespolních je možné domluvit sraz v 0830 v TC na parkovišti Lídlu)
-Druh: CQB kropička (cca 20 hráčů)

-Téma této „barákové bitvičky“ vychází z loňských srpnových událostí v Jižní Osetii (JO), viz. 
článek: válka v Jižní Osetii!
-Jde o oprášený/vylepšený scénář „Operace: Čistka“ odehrané 30.8.2008 týmem ASTTc
( http://airsofttc.wgz.cz/2008/30-08-2008-cistka.html ).

-Objekt kasáren Zadní Chodov bude představovat část hlavního města JO Cchinvali, kam od rána 
10.8. (v našem případě 25.4.) začnou pronikat ruské elitní jednotky a společně s JO domobranou 
vytlačují gruzínce, kteří se v předchozích dnech neúspěšně pokoušeli město dobýt!

Průběh boje a pravidla:
-Ruští útočníci postupují od brány objektu (viz. mapka – červená šipka vlevo!), pronikají obranné 
zóny od I-III a čistí všechny písmeny označené budovy (A-H)!
-Ruská strana bude mít neomezeně životů, při smrti odchází mrtvý hráč dostatečně daleko z 
dosahu protivníka a mimo jeho výhled (do/za budovu, zeď, porost), nesmí zůstat stát na volném 
prostranství a z povzdálí sledovat průběh boje!!! V takovém krytu se 5 minut oživuje, pak 
pokračuje v útočném snažení...
-Ruská jednotka bude označena bílou páskou na rukávu, barva a druh maskáčů nehrají roli (cokoli 
mimo ruských je improvizovaná výstroj JO ozbrojenců!)

-Gruzínští obránci zaujmou postavení v zoně I ,následně ustoupí do zóny II a III, kde jejich odpor 
končí (viz. mapka!).
-Gruzín má na obranu každé zóny jeden život, po jeho ztrátě odchází do následující zóny připravit 
útočící jednotce co nejobtížnější postup! Při smrti v poslední zóně opouští hráč bojiště a přesune se 
na mrtvoliště určené velitelem Gruzínské skupiny.
-Při vhodné příležitosti, kdy část obránců čeká v následující zóně, ale rusové se nemohou (nebo 
chrápou!) hnout z místa může tato jednotka vyrazit do protiútoku a pokusit se napadnout/zaskočit 
útočníky či se znovu zmocnit některého objektu (nemělo by jít o doplnění svých spolubojovníků v 
obraně, ale o samostatnou akci k převzetí iniciativy!) Následně se můžou stáhnout nebo se oživí ve 
výchozí pozici - o těchto akcích bude rozhodovat pouze velitel gruzínské strany, dle svého 
nejlepšího uvážení.
-Gruzínská strana může mít libovolnou výstroj i výzbroj (zakoupenou od svých západních 
spojenců)!

-Po dohrání hlavní části akce je k dispozici oblíbená sólo budova- ŠKOLA(bašta), jejíž dobývání (v 
původní, nebo prohozené sestavě) je dobrá/tvrdá tečka akce CQB!
-Obránci školy se snaží zabránit útočníkům ve vstupu do budovy a následně brání jednotlivá patra. 
Mají jeden život a mrtví odcházejí do posledního patra (při dobrém počasí na střechu, na které se 
nehraje!!!).

-Útočníci použijí 2 respawny na vniknutí do budovy (oživení opět 5 minut), v případě, že se podaří 
obsadit celé přízemí- můžou se zde oživovat a je jen otázkou času a vůle, kdy vyčistí zbylou část 
budovy (patra)!
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2. zásadní pravidla pro všechny hráče, na celý průběh hry:

-Pro plynulý a bezproblémový průběh boje je NEŽÁDOUCÍ, aby kdokoli opouštěl hranici bojiště!
Hranice bojiště je zcela jasně vyznačena v mapě, budovy které nejsou přístupné, nebo vhodné k 
této akci jsou přeškrtnuty!

-Výbuch imitace granátu (tvz.-hrachový) v místnosti usmrtí všechny přítomné (i friendly fire)!!!
Místností nejsou myšleny haly a dlouhé chodby, nicméně smrtící účinek kolem 5m je třeba 
respektovat i ve volném prostranství. Stejně tak smrtící je zásah fragmentem (hrách, atd) granátu!
-Granátové pravidlo osvěžuje hru a odstraňuje patové záseky v budovách, všem doporučuji vybavit 
se množstvím přípustné/legální pyrotechniky, včetně malých dýmovnic!




