-Termín konání: 20.-21.6.2009 (sobota-neděle!)
-Čas srazu v Tachově na parkovišti nc Lídl: 1100
-Druh: boj o opevněný kopec s kempováním a přenocováním (cca 30 hráčů)
-Přímý útok proti vrcholu kopce předpokládá efektivní součinnost hráčů různých
týmů- odolnost, vytrvalost a využití všech prostředků podpory (v našich podmínkách
dostupná pyrotechnika). Průzkumná činnost (mimo zjištění pozic obránců) není
náplní bitvy.
-Obranný tým má čas do 20.6. na vybudování „nedobytných“ obranných postavení a
možnost připravit všem účastníkům akce dobrou AS a kamarádskou zábavu!

-Téma této „bitvičky“ vychází z událostí „války ve Vietnamu“, konkrétně boje v okolí
USMC základny „Khe Sahn“ na hranici s Laosem a Sev.Vietnamem.
-Všichni za amíky, aneb navzájem si budeme NVA protivníkem (v naší kotlině není
zrovna populární imitovat Severo Vitnamskou armádu NVA ani bojovníky hnutí odporu
Vietcong!) !!!
-Útočící skupina, se vžije do role mariňáků 2.praporu/3.pluku USMC,
který koncem dubna 1979 provede akci „Hill Fights“- vyčištění vrcholů
861,861N a 881S od jednotek NVA. Oba prapory námořní pěchoty
nasazené v akci utrpí ztráty 155mrtvých a 425 zraněných! Vrcholy kopců
trvale obsadí...
-Bránící skupina, bude představovat rotu 3.praporu/26.pluku USMC
hájící vrchol kóty 881S v únoru 1968, kdy probíhá Vietnamská ofenzíva
„Tet“ a oddíly NVA se kopce nad základnou Khe Sahn pokusí neúspěšně
dobýt....

Průběh kempování:
-V sobotu v 1100 u Lídlu proběhne kontrola účastníků a složení konvoje (auta s posádkou,
která nebude nocovat musí jet na konci!!!), pokud si někdo bude chtít dokoupit zásoby měl
by přijet s předstihem!
-K prostoru bojiště (Šelmberk) vede solidní okresní silnice. Parkovácí místa jsou rozdělena
podle týmů- představují je polní odbočky.
-Následuje vyložení materiálu a budování nočních táborů (dle předpokládaného počasí a
vyžadovaného pohodlí je možné použít stany, plachty, celty, karimatky a pochopitelně
spacáky!), chráněné ohniště!
-Následuje briefing a bojová část akce...
-Po vystřílení veškeré munice obránců a úplného vyčerpání útočníků, bude vyhlášen „klid
zbraní“ a zážitky, airsoftové i jiné problémy půjdeme společně konzultovat k ohňi- k
pečeným pochoutkám a pití...

Průběh boje:
-Všechny útoky proti „Hillu 881S“ budou časově omezeny - 1. hodinou! (omezení
povzbudí útočníky k intenzivnějšímu postupu a zároveň je motivuje k dalším pokusům...).
-Bude možné se domluvit na střídání „překvapivého útoku“ s „útokem na připravenou
posádku“, využít soumraku a nakonec vyzkoušet noční boj (nebo spíš noční výzbroj).
-Průběh útoků budeme v pauzách na odpočinek společně konzultovat a upravovat/
vylepšovat pravidla ke všeobecné spokojenosti...

Základní pravidla:
-Bránící mariňáky budou představovat členové ASTTc, kteří se budou podílet na ženijní
přípravě kopce (+ nějací kuchaři z povolání!), jejich počet by měl představo cca 1/3
zůčastněných!
-Jejich cílem je vždy ubránit kopec po dobu 60minut!
-Obránci mají pevně stanovený respawn (až) ve svém táboře, kde se 10min.oživují,
následně obsadí novou obranou pozici, nebo se pokusí dosáhnout (protiútok dle početních
možností) těch předešlých.
-Pokud se jim nepodaří ubránit poslední pozici (vlajka padne do rukou nepřítele), připraví se
na protiútok, který následuje bez ohledu na časové omezení cca za 10min.
-Nový cíl je vytlačit protivníka z celého kopce.
-Nyní se oživují stejně jako v předchozí fázy útočníci!
(při smrti odchází mrtvý hráč dostatečně daleko z dosahu protivníka a mimo jeho výhled (za porost, teréní
nerovnost,...) nesmí zůstat stát na volném prostranství a z povzdálí sledovat průběh boje!!! V
takovém krytu se 5 minut oživuje, pak pokračuje v plnění úkolů.)

-Útočící mariňáci budou mít početní převahu (možná 2:1).
-Cílem jejich opakovaných útoků je vyčistit kótu 881S a získat vlajku do 60minut
(řekněme interval mezi intenzivním bombardováním svahu?), pokud uběhne časový limit
stahují se zpět do svého tábora!
-Mají neomezeně životů: při smrti odchází mrtvý hráč dostatečně daleko z dosahu
protivníka a mimo jeho výhled (za porost, terénní nerovnost...), nesmí zůstat stát na
volném prostranství a z povzdálí sledovat průběh boje!!! V takovém krytu se 5 minut
oživuje, pak pokračuje v plnění úkolů.
-Pokud dosáhnou poslední obranné pozice a zmocní se vlajky (ještě neslaví vítězství!)přepnou na 1 život (prostě jich moc nezbylo) a čelí silnému protiútoku...
-Mrtví se vracejí odpočinout do svého tábora a připravují se na další útok...

