
• Внесок за участь у турнірі  150грн
• Армії повинні бути набрані на 4000 ± 5% пунктів (BV2). 

Армії мають складатись з мехів періоду Late Succession 
War. Використання іменних юнітів, Bounty Hunterів, 
експериментальної техніки чи інших уникальних юнітів 
заборонено (дозволений технічні рівені  12). Армії 
набираються з обмеженнями  не можна повторювати 
мехи та клами. Штурмовий, важкий, середній, легкий. 
Для того щоб взяти п'ятим легкого меха, спочатку треба 
взяти принаймні 1 штурмового, 1 важкого, 1 середнього 
та 1 легкого. Навички пілотів 4/5, можна покращувати, 
але погіршувати не можна.

• Гравець ПОВИНЕН використовувати один і той самий 
набір юнітів (шасі та модифікація) протягом всього 
турніру.

• Турнір буде проводитись по базовим правилам (AGoAC), 
окремо дозволено скидати боєкомплект.

• Ви повинні мати при собі всі необхідні для гри речі, такі 
як: роздруківки юнітів, правила, таблиці, кубики, 
олівець та інші речі, без яких ви не зможете обійтись на 
грі. Обов'язкова наявність ростера із вказанням вартості 
всіх юнітів.

• На всіх моделях допускається відсутність візівіга, але 
шассі має відповідати юніту.

• Допускаються не пофарбовані мініатюри.
• Для підтвердження реєстрації на турнір ви повинні 

надіслати свій ростер до 7 серпня 2021, так як ростера 
повинні пройти передтурнірну валідацію на 
відповідність правилам. Відправка ростерів обов'язкова.
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• Всі гравці грають 3 гри по 3 години кожна.
• За 30 хвилин до завершення кожного тура буде оголошення часу.
• В кожній місії є велика перемога, мала та нічия. Відповідно 321 очка. Також враховуються ПО по результатам ігр.
• Суперники на кожну гру обираються організаторами. Якшо ви бажаєте зіграти першу гру з комось конкретним  

повідомте організаторам і вони спробують це організувати. Подальші ігри відбуваються відповідно до ваших 
результатів.

9:00  Початок реєстрації
10:00  13:00  Перша гра

13:00  14:00  Обід
14:00  17:00  Друга гра
17:00  17:30  Перерва
17:30  20:30  Третя гра

Розстановка: Всі юніти за мапою
Основні цілі: Знищити всі бойові одиниці ворога

За знищений пункт броні ворога нараховується 1 ПО
За знищений пункт структури ворога нараховується 2 ПО
За свій знищений пункт броні віднімаємо (ПУНКТІВ_ЗНИЩЕНОЇ_БРОНІ/2) ПО
За свій знищений пункт структури віднімаємо (ПУНКТІВ_ЗНИЩЕНОЇ_СТРУКТУРИ/1) ПО

Якщо мех знищено  рахується вся його броня і структура.

Переможцем стає той, в кого результат більше, при чому якщо різниця біде бульше 33%, то вважається за Велику 
Перемогу, якшо менше  за Малу Перемогу.

Розстановка: Всі юніти за мапою, по дві контрольні точки розсталяють гравці, одну  суддя.
Правила місії: В центрі столу суддя виставляє маркер контрольної точки, гравці виставляють кожен по дві точки на 

своїх домашніх сторонах (не ближче ніж 5 гексів одна від одної). Після захоплення більш ніж 3 (трьох) контрольних точок 
з'являється можливість знищити штаб супротивника. Захоплення контрольної точки відбувається при знаходженні свого 
юніта в межах 2х гексів від контрольної точки, якшо в цьому радіусі нема ворожих юнітів. Захоплення фіксується в кінці 
наступної фази руху. Захоплені точки не потрібно контролювати, однак можуть бути перезахоплені ворогом за тими 
самими умовами. Штаб вважається знищеним після захоплення трьох контрольних точок та входженням у гекс ворожого 
штабу.

Цілі місії:
• Захистити свій штаб
• Знищити штаб ворога
• Знищити всі юніти ворога

Розстановка: Всі юніти за мапою, суддя виставляє VIPперсон.
Правила місії: VIPперсоною керує гравець відповідно до заявленої швидкості руху. Також VIPперсоні буде 

призначена броня та структура, до неї приміняються правила критичних пошкоджень. VIP вважається врятованим, якщо 
вийшов за мапу на стороні супротивника.

Цілі місії:
• Знищити VIP
• Вивести VIP за межі мапи
• Знищити всі юніти ворога

Якщо по результатам другої та третьої гри не виявлено переможця (кілька гравців мають максимальну кількість очків), 
то переможець обирається по максимальному числу ПО.
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розклад

Гра 1: Skirmish

Гра 2: Conquest

Гра 3: VIP

Правила турніру:  
Віталій Тимофєєв


