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Konstrukce armád 
 Pro stavbu armád jsou dovoleny všechny aktuální kodexy z produkce GW, WD kodex Sisters of 

Battle nahrazuje kodex Witch hunters. Kodex, který vyjde do 30 dní před turnajem, bude možné 

použít pouze po předchozím schválení organizátory.  Výběr kodexů v rámci týmu není omezen. 

 Použití Special/Unique/Named Characters je omezeno na jeden unikátní výskyt v týmu, jinými 

slovy, není možné, aby byl stejný SC použit v týmu dvakrát. 

 Pokud se v týmu objeví stejná armáda, která má například povinné HQ či jednotku, musí takový 

model/jednotku nasadit jen jeden z hráčů. 

 Pokud oba hráči hrají dle stejného kodexu a jeden z hráčů nasadí model, který umožňuje posun 

jednotek do jiného organizačního slotu, může této výhody využít i spoluhráč. Například nasazení 

Crowa znamená, že v obou týmových armádách mohou být Purifiers nasazeni jako Troops. 

 Forge World/Imperial Armour nejsou povoleny. Hráč však může použít Forge World model ke 

znázornění kodexové jednotky. 

 Hráči si musí vybrat některou z níže uvedených organizačních tabulek. Každý hráč v týmu však 

musí použít jinou organizační tabulku. 

Force Organization Chart Elite Force Organization Chart Fast Force Organization Chart Heavy 

 1 HQ 

 0-2 Elites 

 1-3 Troops 

 0-1 Fast 

 0-1 Heavy 

 1 HQ 

 0-1 Elites 

 1-3 Troops 

 0-2 Fast 

 0-1 Heavy 

 1 HQ 

 0-1 Elites 

 1-3 Troops 

 0-1 Fast 

 0-2 Heavy 

 

Pravidla 
 Hraje se podle pravidel 5. edice se všemi aktuálně zveřejněnými FAQ. 

 Hráči v týmu hrají jedno společné kolo a mají společné všechny fáze. Combat result v multiple 

combat se vyhodnocuje za celý tým. 

 Pokud hrají oba hráči dle stejného kodexu, všechny speciální pravidla a další efekty ovlivňují i 

armádu spoluhráče. Taktéž mohou vzájemně využívat transportních vozidel a charakter jedné 

armády se může připojit do jednotky druhé armády. Efekty vybavení nebo speciální schopnosti, 

se nesčítají, pokud to nepovoluje kodex nebo FAQ. 

 Pokud každý hráč v týmu hraje dle jiného kodexu, všechny speciální pravidla, vybavení nebo LD 

ovlivňují pouze modely vlastní armády. Jednotky obou armád nemohou vzájemně využívat 

transportních vozidel a Independent Charakter jednoho hráče se nemůže připojit do jednotky 

druhého hráče. 

 Pro všechny hry v turnaji musí být použita totožná armáda. 

 Hráč by měl mít k dispozici vlastní pravidla, kodex a FAQ pro svou armádu, kostky, metr, šablony 

a dostatečně čitelný army list k nahlédnutí. 

 V turnaji bude odehrán předepsaný počet kol (minimálně dvě). 

 Časový limit na hru je 3 hodiny (může se změnit). 
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Bodování 
Soupeři pro první kolo jsou určení náhodně, další kola probíhají švýcarským systémem. Tedy nejlepší 

hraje s druhým nejlepším atd. 

V každé hře jsou určeny primární a sekundární úkoly a jako terciární úkol slouží poměr získaných 

Victory Points.  Každý z úkolů je bodován.  Za jednu hru se mezi hráče rozdělí celkem vždy 20 bodů.  

Vyhlazení soupeře – wiped out 

Pokud tým vyhladí soupeře, získá plný počet bodů za VP nehledě na jejich skutečný rozdíl. Pokud je 

jedním z úkolů anihilace, vyhrává tým i tento úkol nehledě na skutečném poměru zničených kill 

pointů. 

Hra však nekončí a vítězný tým dále pokračuje ve hře do jejího standardního konce a má možnost 

splnit primární a sekundární úkol.  Jakmile jich tým dosáhne hra okamžitě končí. 

Primární úkol 

- výhra: 8 bodů, remíza: 4 body, prohra: žádný bod 

Sekundární úkol:  

- výhra: 4 body, remíza: 2 body, prohra: žádný bod 

Victory Points 

Počet VP je počítán tak, jak je uvedeno na str. 108 v malých pravidlech a na str. 300 ve velkých 

pravidlech. Pro jednotky vozidel platí výjimka a VP se počítají, jako by byly vozidla pořízeny 

samostatně. Získané/ztracené VP se počítají za celý tým. 

Rozdíl VP pro hry do 1749 bodů Rozdíl VP pro hry od 1750 bodů Vítěz / Poražený 

0 – 250 0 – 300 +4 / +4 

251 – 500 301 – 600 +5 / +3 

501 – 750 601 – 900 +6 / +2 

751 – 1000 901 – 1200 +7 / +1 

1001+ 1201+ +8 / 0 

Průběh turnaje 
Turnaj se hraje na předepsaný počet kol, ve kterých se používají standardní pravidla pro deploy. 

V jednotlivých kolech se pak kombinuje deploy s dvěma úkoly v podobě standardních misí.  

U některých misí Seize Ground a Capture & Control, je omezeno nebo přikázáno, kde se mají 

objektivy na stole umístit. 

Kolo 2: 

Hráči si standardně hodí o umístění objektivů. Každý z týmů umístí na stůl jeden objektiv, tak, jak je 

popsáno v Seize Ground misi, tyto objektivy slouží pouze pro účely této mise. Poté si týmy hodí o 

začátek hry a umístí další objektiv do své deploy zóny, tak jak je popsáno v misi Capture & Control. 

Tyto objektivy však nesmí být blíže než 12“ od jiného objektivu. Takto umístěné objektivy se počítají 

jako výsledek mise Capture & Control a zároveň se počítají do výsledku mise Seize Ground. 
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Pro kolo 2., ve kterém se kombinují scénáře Seize Ground a Capture & Control, je třeba mít na paměti, 

že se na stole objevují objektivy pro obě mise. Aby se předešlo problémům s jejich identifikací, 

doporučuje se použít odlišné objektivy pro každou misi.  

Kolo 1. 
Deploy: Spearhead, viz pravidla str. 93. 
Primární úkol: Annihilation 
Sekundární úkol: Capture & Control 
Terciální úkol: Victory Points 
 

Kolo 2. 
Deploy: Dawn of War, viz pravidla str. 93. 
Primární úkol: Capture & Control 
Sekundární úkol: Seize Ground (4 objektivy) 
Terciální úkol: Victory Points 
 

 

Kolo 3. 
Deploy: Pitched Battle, viz pravidla str. 92. 
Primární úkol: Seize Ground (5 objektivů) 
Sekundární úkol: Annihilation 
Terciální úkol: Victory Points 
 
 

 

  

House rules 
 holé kopce jsou clear terrain, nevyžadují tedy test na difficult, popřípadě dangerous terrain. 

 Kopce, které mají strmé hrany, se pro účely pohybu považují jako clear terrain, výstup na 

kopec nevyžaduje difficult terrain test ani dangerous terrain. 

 Monstra a vozidla se řídí pravidly True Line of Sight. Pokud se ale takový model nachází vně, 

nebo za, area terénem a při střelbě není cílený model obscured dle pravidel, aplikuje se 5+ 

cover save. Pokud je cílený model obscured, aplikuje se standardní cover save. 

 


