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Hellsing LARP 2013 

 

 

1. Obecná Pravidla 

 
1.1 Všichni hráči musí mít po celou dobu hry nasazeny ochranné brýle. Konec i začátek hry vyhlašuje 
organizátor. 

1.2 Všichni hráči musí být vybaveni reflexní vestou. Ta je použita kdykoli, když hráč nehraje. 

1.3 Hry se mohu účastnit pouze registrovaní hráči od osmnácti let. Nižší věk účastníků je podmíněn 
předchozí domluvou s organizátory. 

1.4 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit hráče ze hry. 

1.5 Nejdůležitější pravidlo: kdo je debil, zůstane doma! 

1.6 Organizátoři nepřebírají žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu na zdraví, či majetku, ani za chování 
hráčů. 

 

2. Frakce 

 
2.1. Ve hře se vyskytují celkem tři hlavní hrající strany. Jsou to Divoké husy, což je armáda žoldáků.  
Milénium, to jsou upírské jednotky druhoválečné nacistické armády. A konečně Iškariot reprezentován 
fanatickými knězi a vymítači vyslanými papežem. 

2.2. Pro dostatečné rozlišení postav je nutné, aby hráči měli odpovídající kostýmy. Čím lepší kostým si hráč 
doveze, tím má větší šanci na zvýšení životů. 

Pro Divoké husy je reprezentován prakticky libovolným vojenským kompletem mimo čerňáků. Za velmi 
dobrý kostým se považuje olivový komplet s doplňky. Helma, nášivky „Hellsing“, neprůstřelné a taktické 
vesty. Snažte se vypadat jako drsní žoldnéři. 

Milenium vychází z uniforem používaných Němci za druhé světové války. Je jedno, zda zvolíte některou z 
jednotek SS, Wehrmachtu, či jiné. Důležité je vypadat co nejvíc jako druhoválečný Němec. Dobrý kostým 
je například vycházková uniforma sborů SS. 

Iškariot může poněkud popustit uzdu své fantazii. Kněží jsou jasní - kolárek, sutana a ohánět se křížem a 
Písmem. A jelikož je v jejich řadách i několik specialistů z XIII. Iškariotské legie, mohou si dovézt železné 
„krutopláty“ (plátové brnění), které nejenže budou brány jako vynikající kostým, ale zároveň jim 
poskytnou další významné bonusy. 

2.3. Ve hře se bude vyskytovat také několik speciálních postav, některé za vaši stranu, jiné proti vám, 
poznáte je. Bude též přítomno několik podružných frakcí, o jejichž cílech nebudete vědět do začátku a 
budete si je muset zjistit od nich během hry. 
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3. Soubojový systém 

 
3.1. K boji lze použít pouze airsoftové zbraně, nebo měkčené kontaktní zbraně. Ve hře se mohou 
pohybovat i některé speciální zbraně, které zaručeně poznáte. 

3.2. Chladné zbraně mohou být pouze sečné. Kopí a tyče tedy nelze použít. 

3.3. Vrhací zbraně lze použít pouze po domluvě s organizátory. Chladné zbraně, které k tomu nejsou 
určené nelze vrhat. Kuše a luky jsou zakázané. 

3.4. Limit úsťové rychlosti je stanoven na 100m/s (resp. 140m/s viz classy). 

Budeme posuzovat především naše předchozí zkušenosti s konkrétním hráčem. Schvalování zbraní 
proběhne před samotnou hrou. Schvalování zbraní zajišťuje organizace, schválené zbraně budou po 
schválení organizátorem náležitě označeny. Neschválenou zbraň nelze ve hře použít. 

Pozn.: Manuální zbraň je taková, která se musí před každým výstřelem natáhnout. Poloautomatická zbraň 
vystřelí jednu kuličku při každém stisknutí spouště. Automat střílí neomezené množství kulí při stisknutí a 
držení spouště. 

3.5. Hráčům je povoleno používat jak tlačné, tak i točné typy zásobníků, ovšem vzhledem k omezené 
munici, doporučujeme použití tlačných, neboť je k jejich použití zapotřebí menší množství kuliček. 

3.6. Munici si hráči opatřují a dovezou sami, organizace v tomto smyslu nečiní žádná opatření. 

3.7. Zásah chladnou, či střelnou zbraní od spolubojovníka (friendly fire) platí stejně jako od protihráče. 

3.8. Zásahy chladnou zbraní zabíjejí všechny hráče bez rozdílu na první zásah (kromě krutoplátníků a 
„šnaci“ – viz níže). Je zakázáno bodání. Zásahu musí předcházet jednoznačný nápřah, žádné kydlení. 

3.9. Zásah jakoukoliv částí vybuchnuvšího granátu, či přítomnost hráče v okamžiku výbuchu do vzdálenosti 
deseti metrů (přítomnost hráče v místnosti menší než 10x10 metrů) zabíjí instantně. 

3.10. Ve hře je povoleno používat štíty (viz classy). U štítu nejsou stanoveny minimální ani maximální 
rozměry, ale štít kryje pouze tam, kde se nachází. Štít nemůže být vyroben z lepenky a podobně lehkých 
materiálů, měl by mít realistický vzhled a být aspoň tak těžký, jak se tváří. 

3.11. Ve hře Hellsing larp nehrajeme na stínové životy, tedy máte pouze životy zdraví. Počet těchto životů 
se řídí příslušností k té, či oné frakci (classu), kvalitou kostýmu (určuje organizátor) a dalšími speciálními 
okolnostmi. Každý hráč si počet svých životů dozví při registraci od organizátora. 

3.12. Po vyčerpání posledního života postava hráče „umírá“, bere si na sebe neprodleně svou reflexní 
vestu a odebere se na své frakční „mrtvoliště“ (respektujte při odchodu „živé“ hráče a případný probíhající 
střet). Kdo si hned a viditelně neoblékne reflexní vestu, riskuje další bolestivé zásahy, za které ostatní 
hráče skutečně nemůže vinit. 

3.13. Kombinace střelných a chladných zbraní v jeden čas je možná v případě jednoručních zbraní. 

3.14. Pravidlo BANG slouží k zabití nepřipravené (překvapené) postavy na extrémně krátkou vzdálenost. 
BANG je instantní zabití, není to tedy po jednom životě jako při jednom výstřelu. Berte to jako zásah do 
hlavy. 
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3.15. Zásah kuličkou (kromě granátu a headshotu) platí za jeden život kamkoliv (např.: dávka 10ti kulí dává 
za deset životů). 

3.16. Zásah do hlavy (headshot) znamená instantní smrt (kromě krutoplátníků s helmou). Helma jako 
kostýmový doplněk u Divokých hus není ochranou proti headshotu. Přesto žádáme hráče, aby headshot 
nepoužívali schválně, zasaženého to minimálně bolí a naštve. 

3.17. Zásah do zbraně se nepočítá jako zásah. 

3.18. Střelba na extrémně krátkou vzdálenost se nepovoluje. Využívejte BANG!ování. 

3.19. Pyrotechnika: granáty nevozte, organizace bude frakcím dodávat vlastní. Dýmovnice jsou povolené 
mimo bunkry po předchozí domluvě s organizátorem. 

3.20. Frakční základny jsou bojové. 

3.21. Každá frakce má vlajku. Přinesením nepřátelské vlajky k vlajce vlastní na základně se zkracuje 
respawn. Toto bude doplněno před hrou dle aktuálního počtu hráčů. 

3.22. Respawn hráčů probíhá na jejich frakčních základnách. Zde si hráč odsedí daný čas do respawnu a 
poté se vrací zpět do hry, pokud není dáno jinak (viz. Classy). Pokud je základna pod útokem, není možné 
se zde oživovat. 

3.23. Munice má každý hráč (vyjma podpory) u sebe 50ks. Je možné si ji doplňovat na základnách (příp. u 
podpory). O munici není možné okrádat mrtvoly. 

3.24. Hráči z frakce Iškariot a Hellsing nemohou jakkoli překonat plot z ostnatého drátu položený 
Mileniem. Hráč frakce Milenium smí plot překonat jakýmkoli způsobem. Plot z ostnatého drátu je 
reprezentován třemi rovnoměrně nataženými provázky ve výšce alespoň jednoho metru. Plot je zakázáno 
ničit, nebo shazovat za účelem prostupu přes chráněné území. 

3.25 Veškeré herní předměty jsou buď označeny logem frakce, nebo jsou bez označení. Předměty bez 
označení může sebrat a použít kdokoli. Herní předměty, které nesou znak frakce, spí použít pouze hráč, 
který přísluší patřičné frakci. Hráč jiné frakce se chová, jako kdyby na místě nic nebylo – tedy nesbírá ani 
neschovává herní předměty cizí frakce. 

 

4. Upravující pravidla jednotlivých frakcí 

Každá frakce má výchozí class (voják, upír, kazatel). Ostatní classy musí být jasně odlišené kostýmem. 

Kdo nebude mít dostatečně dobrý kostým, bude rozlišen barevnou páskou na obou rukách. 

Všichni hráči mohou používat chladné zbraně do šedesáti centimetrů délky a airsoftové pistole 

libovolné konstrukce a pohonu.  

4.1. Divoké husy  

Divoké husy mají jako výchozí výzbroj dlouhé automatické zbraně do úsťové rychlosti 110m/s (s výjimkou 
vojáka) k tomu mohou využít nadřazenou skupinu zbraní, tedy pistole a krátké chladné. Pravidla pro 
jednotlivé classy jsou nadřazena obecným pravidlům. 
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1) Voják  

Výchozí class pro frakci Hellsing. Má v základu jeden život, který je možné zvýšit až o dva 

navíc (celkem tedy tři) díky kostýmu. Bonus +1 život získá hráč díky dále nespecifikované 

těžké ústroji, tedy neprůstřelná vesta a balistická helma (netrváme na balistických plátech a 

reálné neprůstřelnosti – stačí nám tedy i karimatkou naplněná vesta a tréninková helma). 

V tomto případě není specifikováno, jaký druh maskáčů musí hráč použít. Pro bonus +2 životy 

musí hráč mít kompletní olivovou výstroj, včetně případných doplňků. Není vyžadována 

helma ani vesta, zato je nutné, aby hráč byl vybaven nášivkami frakce Hellsing na obou 

rukávech (mohou být papírové, ale nesmí být přilepené průhlednou lepenkou).  

Speciální skill vojáka je, že si do boje může vzít zbraň s úsťovou rychlostí do 140 m/s. 

 

2) Podpora 

Podpůrný class pro frakci Hellsing. V základu má dva životy, které je možné rozšířit až o dva 

navíc (celkem tedy čtyři) díky kvalitě kostýmu. Bonus +1 život získá hráč díky dále 

nespecifikované těžké ústroji, tedy neprůstřelná vesta a balistická helma (netrváme na 

balistických plátech a reálné neprůstřelnosti – stačí nám tedy i karimatkou naplněná vesta a 

tréninková helma). V tomto případě není specifikováno, jaký druh maskáčů musí hráč použít. 

Pro bonus +2 životy musí hráč mít kompletní olivovou výstroj, včetně případných doplňků. 

Není vyžadována helma ani vesta, zato je nutné, aby hráč byl vybaven nášivkami frakce 

Hellsing na obou rukávech (mohou být papírové, ale nesmí být přilepené průhlednou 

lepenkou). Pro odlišení od jiných classů je nutný zelený baret a zdravotnické pásky na obou 

rukávech. Dále musí být vybaven zbraní alespoň připomínající kulomet. 

Speciálním skillem Podpory je, že nemá omezenou munici, kterou nosí u sebe a může ji 

distribuovat i ostatním hráčům. Dále může léčit ostatní hráče své frakce, vyjma sebe. Léčení 

trvá minutu aktivního RP pro regeneraci jednoho života. Během této minuty nemůže ani 

podpora, ani léčený dělat cokoli jiného. V jednu chvíli lze léčit pouze jednoho hráče. 

 

3) Důstojník 

Důstojník je taktický class pro frakci Hellsing. V základu má tři životy, které je možné rozšířit o 

další dva za kvalitu kostýmu (celkem pět životů). Bonus +1 život získá hráč díky dále 

nespecifikované těžké ústroji, tedy neprůstřelná vesta a balistická helma (netrváme na 

balistických plátech a reálné neprůstřelnosti – stačí nám tedy i karimatkou naplněná vesta a 

tréninková helma). V tomto případě není specifikováno, jaký druh maskáčů musí hráč použít. 

Pro bonus +2 životy musí hráč mít kompletní olivovou výstroj, včetně případných doplňků. 

Není vyžadována helma ani vesta, zato je nutné, aby hráč byl vybaven nášivkami frakce 

Hellsing na obou rukávech (mohou být papírové, ale nesmí být přilepené průhlednou 

lepenkou). Dále je nutný modrý baret. 

Speciální skill velitele je, že pokud je naživu, funguje jako mobilní respawn. Tedy pokud je 

hráč mrtev, odebírá se na mrtvoliště, kde si odsedí čas respawnu, poté se ve vestě vydá 

vyhledat případného velitele a u něj se dotykem ruky může respawnovat (může použít 

vysílačku k dohledání velitele). Při takovémto respawnu však nemůže hráč odnášet ze 

základny herní předměty. 

 

4) Juggernaut 

Obléhací class Hellsingu. V základu má 5 životů, které je možné rozšířit o další dva za kvalitu 

kostýmu. Bonus +1 život získá hráč díky dále nespecifikované těžké ústroji, tedy neprůstřelná 

vesta a balistická helma (netrváme na balistických plátech a reálné neprůstřelnosti – stačí 
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nám tedy i karimatkou naplněná vesta a tréninková helma). V tomto případě není 

specifikováno, jaký druh maskáčů musí hráč použít. Pro bonus +2 životy musí hráč mít 

kompletní olivovou výstroj, včetně případných doplňků. Není vyžadována helma ani vesta, 

zato je nutné, aby hráč byl vybaven nášivkami frakce Hellsing na obou rukávech (mohou být 

papírové, ale nesmí být přilepené průhlednou lepenkou). Dále je nutný červený baret (není 

specifikováno, zda červená, nebo bordó).  

Speciální sklil EOD je, že může nosit štít bez omezení velikosti. Nesmí používat dlouhou 

střelnou zbraň a může používat dlouhou chladnou zbraň. 

 

4.2. Iškariot  

Iškariot má jako výchozí výzbroj dlouhé kontaktní zbraně bez dalšího omezení, k tomu mohou využít 
nadřazenou skupinu zbraní, tedy pistole a krátké chladné. Pravidla pro jednotlivé classy jsou nadřazena 
obecným pravidlům. Členové frakce Iškariot mohou použít štíty libovolné velikosti v kombinaci 
s jednoruční zbraní (krátký meč, nůž nebo pistole).  

 

1) Kazatel 

Kazatel je výchozí class pro frakci Iškariot. V základu má tři životy, které se kvalitou kostýmu 

mohou rozšířit až o dva navíc (celkem tedy 5). Pro bonus +1 postačí jednoduché roucho. Pro 

+2 životy bonus je zapotřebí kutna s kápí, přepásaná provazem a kříž. 

Speciální skill kněze je, že může nabíjet kříže kouzly. Jeden kříž nabíjí při respawnu 

automaticky, pokud chce nabít kříže navíc, trvá mu nabíjení tři minuty aktivního RP. Nesmí při 

tom dělat nic jiného. 

 

2) Krutoplátník 

Krutoplátník je obléhací class pro frakci Iškariot. V základu má pět životů, které lze kvalitou 

kostýmu rozšířit až o dva navíc (celkem tedy 7).  Určujícím znakem je alespoň částečné 

plátové obrnění. Bonus +1 život získá hráč, který má alespoň kyrys. Bonus +2 získává hráč, 

který má pláty kompletní.  

Speciální skill krutoplátníka se v tomto případě dělí na dva. Pokud má bonus +1 život, tak se 

mu v oblasti, kde má pláty nezapočítávají střelné zásahy. Pokud má bonus +2, pak se mu 

navíc zásahy chladnou zbraní započítávají za jeden život.  

 

3) Fanatik 

Fanatik je rushovací class pro frakci Iškariot. V základu má jeden život a není možnost jak toto 

maximum přesáhnout, bonusy za kostým, či z odměn za kvesty, nebo herních předmětů se 

nepočítají. Kostým může mít libovolný, měl by ovšem být tematický. Rozpoznávacím znakem 

je červená páska kolem hlavy. 

Speciální skill Fanatika je okamžitý respawn. 

 

4) Moderní Švýcarský gardista 

Gardista je střelecký class pro frakci Iškariot. V základu má jeden život, který lze kvalitou 

kostýmu rozšířit o jeden bonusový. Bonus +1 život získá hráč, který bude mít černou 

kutnu/sutanu doplněnou o černou neprůstřelnou, nebo taktickou vestu. Musí být označen 

dobře viditelným kontrastním křížem zepředu i zezadu. 



6 
 

Speciální skill Gardisty je, že může používat dlouhé automatické zbraně libovolného principu 

až do úsťové rychlosti 110 m/s. Nemůže používat štíty. 

 

 

Kouzla pro Iškariot. 

Kouzlo je před uplatněním nutné nabít do kříže kazatelem. Do jednoho kříže je možné nabít jen jedno 
kouzlo, kříž může mít u sebe jeden hráč pouze jeden, vyjma kazatele. Není limitován velikostí ani 
materiálem. Jediná podmínka pro použití kouzla je držení kříže v ruce nad hlavou a hlasité zvolání názvu 
kouzla. Nabití kříže může být provedeno pouze na základně. Nabíjení kříže trvá tři minuty, během kterých 
se hráč nemůže jinak herně projevovat (útočit, utíkat, léčit). Nabíjení kříže se nezahrnuje do času 
respawnu. Pokud tedy respawn trvá např. čtvrt hodiny, je nutné si těchto patnáct minut odsedět a pak k 
tomu přidat ještě další tři pokud chce hráč do bitvy s nabitým křížem. 

Kouzla: 

a) Uhas granát 

Toto kouzlo, jak z názvu vyplývá, uhasí granát. Funkce je jednoduchá. Pokud hráči přiletí na dosahovou 
vzdálenost granát, může pomocí tohoto kouzla negovat jeho účinek. Účinek kouzla se vztahuje na granát 
nejblíže ke hráči, který kouzlo seslal. Pokud tedy v jeho blízkosti vybuchne "uhašený" granát, jeho účinky 
se neprojevují a zranění se neuvažuje. Kouzlo se nedá zakouzlit do zásoby a platí vždy do maximálně pěti 
vteřin po zakouzlení. 

b) Imunita na střelbu 

Imunita na střelbu učiní hráče imunním vůči účinku střelby na jednu minutu. Nesmí sám používat střelné 
zbraně. Po jedné minutě imunita končí a hráč může být kulkami opět zraněn. 

c) Obětování 

Hráči může dobrovolně obětovat libovolný počet svých životů a předat je některému jinému hráči. Hráč, 
který životy z obětování obdrží, si je připočítá ke svému současnému počtu životů a posléze s nimi dále 
hraje. Toto kouzlo nenavyšuje standartní počet životů pro léčení. Pokud by tedy na něj bylo zakouzleno 
léčení, nedoplňuje se počet životů na maximum získané obětováním, ale na maximální hodnotu životů 
danou pravidly (classy). 

d) Na slávu boží 

Hráč po zakouzlení tohoto kouzla získává instantní respawn na své základně. Pokud tedy padne v boji, 
kouzlo se automaticky aktivuje v případě smrti nositele kříže, ten obléká vestu a odchází na svoji základnu, 
kde se ihned vrací do hry. Toto kouzlo nelze kombinovat s jinými kouzly. Toto kouzlo zároveň nelze použít, 
pokud je na základnu veden útok. 

e) Uzdrav 

Toto kouzlo může použít kdokoliv na kohokoliv v dotykové vzdálenosti (včetně sebe) do plných životů, za 
podmínky modlení se ve stoje se sepjatýma rukama k nebi po dobu odříkání modlitby Otče náš, či Zdrávas 
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Maria. Tato modlitba musí být pronesena nahlas a srozumitelně. Nedrmolit. Toto se dá použít i na více lidí, 
pokud se modlícího dotýkají. 

f) Teleport 

Není to kouzlo ve vlastním slova smyslu. Je to schopnost, která se ovšem svými účinky kouzlu podobá a 
proto bude popsáno v této kapitole. Teleportovat se mohou pouze hráči Iškariotu (není tedy možno 
teleportovat CP a není ani možno použít teleportu k transportu herních věcí). Teleportovat se lze mezi 
zabranými místy pro základnu označenými křížem. Vlastní teleport probíhá tak, že hráč přijde na kontaktní 
vzdálenost ke kříži a oblékne si reflexní vestu. Pozn.: Dokud není reflexní vesta správně a celá nasazena je 
to, jako kdyby tam hráč byl, a nemůže se teleportovat.  Poté probíhá vlastní teleport na další z obsazených 
míst (není možno se teleportovat kamkoli do prostoru ale opět na jiný kříž). Hráč, který se teleportuje, se 
dále rozlišuje rukou na hlavě a to po celou dobu teleportu. Hráč je během teleportu vidět (jeho paralelní 
odraz) ale nelze jej zranit. Zhmotnění probíhá dotykem kříže v cílové lokaci (hráč se může teleportovat, jak 
chce, pokud se mu tedy cílová destinace nehodí, může ji změnit a vydat se jinam) ovšem od okamžiku kdy 
se dotkne kříže a než sundá a ZCELA skryje reflexní vestu, tak se nesmí nijak herně projevovat a musí být 
neustále v dosahu kříže. Zároveň je během této doby zranitelný. Teleportování ruší všechna aktivní kouzla. 

 

4.3. Millenium 
 

Milenium má jako výchozí výzbroj dlouhé automatické zbraně do úsťové rychlosti 110m/s a dlouhé 
chladné zbraně bez dalšího omezení. K tomu mohou využít nadřazenou skupinu zbraní, tedy pistole a 
krátké chladné. Pravidla pro jednotlivé classy jsou nadřazena obecným pravidlům. 

 

1) Upír 

Upír je základní class pro frakci Milenium. V základu má dva životy, které je možné 

rozšířit až o dva bonusové za kvalitu kostýmu (celkem tedy 4). Hráči by se měli snažit, aby 

se co nejvěrněji přiblížili druhoválečným uniformám jednotek SS, či Wehrmachtu. Bonus 

+1 - 2 životy bude za kabát a helmu (kabáty je možné použít komunistické pseudokožené, 

helma i novodobá, ale černá). Záleží na kvalitě kostýmu.  

Speciální skill upíra je, že regeneruje zdraví. Během pěti minut odpočinku (nebojuje, sedí, 

kouří, jí) si zregeneruje životy do maxima. 

Upír ovládá, případně k sobě připoutává ghůly. 

 

2) Ghůl 

Ghůl je obléhací class pro frakci Milenium.  V základu má pět životů, které může rozšířit 

až o dva navíc za kostým (celkem tedy sedm). V tomto případě je posouzení individuální. 

Hráč by se měl snažit vypadat jako těžce obrněný nemrtvý. Jediný požadavek na kostým 

je, aby byl v černé a to kompletně bez výjimek. Jediné střelné zbraně, které ghůlové 

mohou používat, jsou pistole bez dalšího omezení (plyn/AEP). Ghůlové mají nízkou 

inteligenci, proto nemohou fungovat samostatně bez vedení upíra. Pokud zůstanou sami, 

staví se čelem k nejbližšímu nepříteli a střílí pouze od boku. Pokud není v okolí žádný 

nepřítel, vrací se ghůl na základnu. Po cestě může být znovu ovládnut upírem. 

Speciální skill ghůla je, že jako jediný nemusí respektovat velikost štítu deklarovanou 

v pravidlech a může používat libovolnou velikost. Manipulovat s ním však může jen on 

sám. 
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Ghůla si může upír připoutat k sobě (vodítko na psy). Ghůl tím získádočasné maximum 15 

životů. Pokud se spojení přeruší (např. upír zemře), ghůl dostane RAGE a základní počet 

životů dle kostýmu a útočí na nejbližšího hráče (včetně svých vlastních), dokud jsou do 

vzdálenosti 30 metrů i na všechny další hráče. Poté přichází o RAGE a vrací se zpět na 

základnu a může být opět ovládnut nebo připoután. 

 

 

 

3) Oficír 

Oficír je taktický class pro frakci Milenium. V základu má tři životy, které může rozšířit až 

o dva navíc za kvalitu kostýmu (celkem tedy pět). Hráč oficíra si musí přichystat 

vycházkovou uniformu pro bonus +1 život (libovolná světová armáda), nebo pro bonus 

+2 životy, vycházkovou uniformu SS/Wehrmachtu včetně čepice (kalhoty jsou nutné 

alespoň ve stejné barvě, jezdecké holínky nevyžadujeme). 

Speciální skill oficíra, je, že pokud je naživu, tak funguje jako mobilní respawn. Tedy 

pokud je hráč mrtev, odebírá se na mrtvoliště, kde si odsedí čas respawnu, poté se ve 

vestě vydá vyhledat případného velitele a u něj se dotykem ruky může respawnovat 

(může použít vysílačku k dohledání velitele). Při takovémto respawnu však nemůže hráč 

odnášet ze základny herní předměty.  

Nahlas odříká proslov dlouhý 2 středně dlouhé odstavce. Po tom zvedne jednoho ghůla. 

 

4) Schnazi (bonzák) 

Schnazi je taktický class pro Milenium. V základu má 1 život, který nelze navýšit. 

Podmínkou je bílá pokrývka CELÉ hlavy včetně obličeje. Nemůže používat zbraně – 

neútočí. 

Speciální sklil je nezranitelnost kromě granátů. Může sloužit k objasnění taktické situace 

po celém herním prostoru (vyřváváním, vysílačkou, aj.). 

Schnazi nemůže přenášet herní itemy. 

5. Ostatní 

5.1. Ve hře se mohou vyskytovat vozidla. Vozidlem se rozumí minimálně dvoumístná konstrukce modelu o 
minimálně 4 stranách bez střechy a podvozku, kterou si hráči vyrobí sami. Toto je nutné konzultovat 
s organizátory dostatečně brzy před hrou. Vozidla ve hře jsou neprůstřelná, ale jejich konstrukce tomu 
musí odpovídat. 

 


