
Data: 2011-11-19 10:00-14:00 

Lokacja: Dąbrówka Kościelna  

Opłaty: 15PLN (10 teren, 5 na gadżety – chrono, kulki 0.2 , taśma, karty, następnym razem mniej albo wcale) 

Zapisy: PW 

Strony: niebiescy i pomarańczowi 

Limity fps:  

 - zielony – do 350 fps – bez ograniczeń zasięgu 

 - niebieski – 351 - 450 fps – min 10 metrów 

 - żółty – 451 – 550 fps – min 15 metrów, tylko ogień pojedynczy 

Chronowanie i oznaczanie replik obowiązkowe w obu respach.  

Limity ammo: brak 

Karty: każdy dostaje kartę specjalisty do zachowania, kartę zasad specjalisty do zwrotu, w zależności od specjalizacji 

również karty misji do zwrotu, karty medali za wykonywanie zadań do zachowania, karty punktów zwycięstwa do 

zwrotu (ogólna zasada jest prosta: jeśli karta ma z tyłu obrazek z Dzikusami to jest wielorazowego użytku, do zwrotu, 

a jeśli z Dzikusami/BF9, to jest pamiątkowa do zachowania w związku z tym, że rewersy wydrukowały się odwrotnie, 

zasada ta nie obowiązuje i wszystkie otrzymane karty można zachować na pamiątkę) 

Specjaliści: 

- szturmowiec  (bez limitu) -  może używać hi-capów, brak zadań 

- snajper (max 20%) – tylko ogień pojedynczy, bez hi-capów, zadanie: zabijanie wrogów 

- żołnierz wsparcia (max 20%) – może używać hi-capów, drumów, boxów, brak zadań 

- dowódca drużyny (max 20%)  – bez hi-capów, brak zadań 

- medyk (max 20%)  – bez hi-capów, zadanie: leczenie   

- inżynier (max 20%)  – bez hi-capów, zadanie: zdobywanie punktów kluczowych 

Punkty kluczowe: Zdobywać je mogą inżynierowie (2 min)  co należy zgłosić orgom na radiu, dostarczają różnych 

ilości PZ, w różnych porach (wszystko to jest opisane na kartce przy fladze). 

Warunki zwycięstwa: Wygrywa strona z największą liczbą PZ na koniec. PZ otrzymuje się za utrzymywanie punktów 

kluczowych, wypełnianie misji specjalistów, a także można je znaleźć w rozrzuconych tu i ówdzie kopertach. Proste. 

Przy respach wpłaca się kasę, chronuje i oznacza repliki, a także wpisuje na listę: nick, specjalizacja w BF9, 

uczestnictwo w poprzednich BFach (i specjalizacje, o ile się je pamięta). Na razie jedyne medale będą za 

wykonywanie zadań (i bonusowe za znajdywanie kopert), w następnych edycjach również za staż w bfach jako 

specjalista, oraz ogólny. W respach będą zawsze siedzieć orgowie na bieżąco podliczający punktację, zbierający karty 

(PZ) i wydający medale – nie ma problemu jeśli ktoś chce zwinąć się wcześniej. 

 

 


