
РЕГЛАМЕНТ:

1. Оберіть сторону 
    Кереньський чи Амаріс.

2. Оберіть собі одну з фракцій, що 
входили до блоку, що підтримував цих 
визначних діячів:

    для Керенського  
Battle and Hussar Regiments,
Dragoon Regiments,
Heavy Assault Regiments,
Striker and Light Horse Regiments,
Regimental Combat Teams (RCTs),
Royal Regiments,
Volunteer Regiments

    для Амаріса 
Amaris Dragoons,
Amaris Fusiliers,
Amaris Guards,
Amaris Legionnaires,
Hegemony Patriots.

3. Сформуйте собі роту. Для цього 
кожний гравець має 200 мільйонів ц
білів (на той час доларів). Необхідно 
зібрати як мінімум 2 повних ленси 
бойових мехів, інші сили залишаються 
виключно на розсуд гравців. Авіація? 
Піхота? Танки? Машини для перевезення 
бойових мехів? На ваш розсуд.

Розмір всього війська (разом із мехами) не 
може перевищувати 1 стандартної роти (24 
мехи, 12 одиниць техніки, 6 платунів 
піхоти, 2 ASF (АКВ), до 8 одиниць техніки 
підтримки).

Таблиці доступності машин у книгах 
Liberation of Terra vol.1 та vol.2, 
порушувати їх заборонено. 

4. Прототипи тих часів – Анігілятор, 
Девастатор, Райфлмен 3 і тд, може 
використовувати лише сторона
розробник, та не більше однієї 
експериментальної машини на гравця.

5. Квірки мехів та техніки в силі, правила 
фракцій в силі, повні правила Total 
Warfare в силі,  повні правила Сampain 
Operations в силі (Формації, Спеціальні 
риси пілотів), Tactical Operations – за 
домовленістю гравців перед кожною 
конкретною грою. 

6. Грайте і бийтесь  у клубах чи онлайн. 
Захоплюйте чужі машини і втрачайте свої, 
записуйте перемоги. Наприкінці кампанії 
сторона з найбільшою кількість перемог 
отримає перемогу в цій історичній 
симуляції. Оберіть зручне місце та час, 
грайте, будемо раді участі гравців у клубах 
по всій Україні, та навіть бажаючих онлайн.

7. Посилання координаційний на чат:
    https://t.me/joinchat/k909RIsLMyQ5Mjky

8. Майстер кампанії:
    https://t.me/Ancisicstekt

9. Список літератури: Total Warfare, 
Сampain Operations, Liberation of Terra vol. 1 
та vol.2., Strategic Operations, Interstellar 
Operations (Для відчайдух що бажають 
ядерну зброю).

10. Have fun)

Давним давно, у далекому майбутньому Генерал Керенський та Імператор Стефан 
Амаріс зійшлися у двобої – ну, хто зійшовся, а хто ховався у тронній залі за долю 
Зоряної Ліги. Протягом цієї битви головним етапом було звільнення Терри, столиці 
Зоряної Ліги. І тому я з радістю запрошую гравців прийняти участь у цій історичній 
кампанії!
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