
Zwycięstwo jest kwestią umysłu.
Zapoznaj się z poniższymi  wskazówkami

jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na polu walki
.

Jak nie zrobić sobie i innym krzywdy?

W czasie walki będziesz poruszał/-a się po nieznanym terenie, przy ograniczonym oświetle-
niu, starając się wypełnić zadanie, samemu przy tym nie ginąc. Jak wyjść cało z tej potyczki:

- Po pierwsze “Ani kroku w tył” - nigdy nie poruszaj się tyłem. Nie wiesz przecież co lub kto
jest za Twoimi plecami. Zawsze chcesz widzieć dokąd zmierzasz

- Po drugie “Sztywny możesz być w robocie, nie w starciu” - przemieszczaj się na ugiętych
nogach, będziesz stabilniejszy/-a, trudniej będzie Cię wytrącić z równowagi. Dodatkowo 
niższa sylwetka oznacza mniejszy cel, trudniejszy do trafienia, łatwiejszy do ukrycia.

- Po trzecie “Pośpiech wskazany jest przy łapaniu pcheł” - pamiętaj, że we wzorze na  
energię kinetyczną prędkość jest podnoszona do kwadratu i lepiej jest oprzeć się o ścianę 
niż na nią wbiec. Poruszaj się płynnie, bądź jak najwięcej w ruchu ale nie biegaj chaotycznie 
wymachując bronią.

- Po czwarte “Veni, VIDI, vici” - VIDI - obserwuj otoczenie, zbieraj informacje - gdzie jest cel,
gdzie są przesłony za którymi możesz się ukryć, jak zaplanować trasę żeby nie wpaść na 
przeciwnika, gdzie są Twoi sojusznicy,

- Po piąte “Postawa to podstawa” - prawidłowa postawa daje bezpieczeństwo i zapewnia 
przeciwnika, że wiesz co robisz, przy okazji obniżając jego morale. A więc nogi ugięte w kola-
nach, pozycja lekko pochylona do przodu, noga “wiodąca” lekko wysunięta do przodu, kolba 
karabinu oparta o ramię (dołek strzelecki), lufa skierowana ku dołowi, głowa prosto - szukamy 
przeciwnika. Kiedy pojawi się cel, nie spuszczamy go z oczu, karabin szybko wędruje do góry, 
celownik kolimatorowy umieszcza czerwona kropkę na celu, a palec pewnie pociąga za spust.

A co jeśli nie zastosujesz się do tych zasad?

UWAGA: Karabin waży ponad 3,5 kg, jest wykonany z metalu i posiada liczne kanty.
Zastanów się co się wydarzy jeśli:

a) biegnąc z karabinem uniesionym do strzału wpadniesz na betonową ścianę/słup

b) wpadnie na Ciebie rozpędzony kolega z karabinem uniesionym do strzału, 
a więc z lufa na wysokości Twojej twarzy

INSTRUKCJA



Spotkacie z dwoma modelami karabinów.
Obsługa obu typów jest niemalże identyczna.

MP-7

COMMANDO

 

ObSłUgA KARAbINów LASeR TAg



Każdy karabin posiada:

spust - naciśnięcie go powoduje strzał (emisję wiązki podczerwieni)
czerwony przycisk - służy do zmiany magazynka

Każdy karabin ma ograniczoną ilość amunicji i kilka magazynków. Po wystrzeleniu wszys
tkich pocisków z magazynka (odgłos wystrzału zmienia się w charakterystyczne klikanie) 
należy go wymienić na pełny. Wciskamy czerwony przycisk, słyszymy dźwięk wypinanego 
magazynka, a po chwili dźwięk wpinania pełnego magazynka.

UWAGA: zmiana magazynka zajmuję chwilę czasu  
podczas której nie możesz prowadzić ognia.

UWAGA: magazynek można wymienić już po wystrzeleniu pierwszego pocisku, 
ale oznacza to “wyrzucenie” prawie pełnego magazynka

czarny przycisk służący do zmiany trybu ognia z pojedynczego na ciągły i na odwrót. 
Tak więc możemy strzelać zarówno ogniem pojedynczym - jedno naciśnięcie spustu, jeden 
strzał, jak i ogniem ciągłym - naciśnięcie i przytrzymanie spustu skutkuje ogniem ciągłym 
dopóki trzymamy spust.

UWAGA: ogień ciągły jest mniej celny i szybko wyczerpuje zapasy amunicji - czujniki 
trafień (dwa znajdujące się na opasce, jeden na karabinie). To punkty, w które musisz  

wcelować chcąc wysłać przeciwnika do punktu odrodzeń.

UWAGA: bez użycia celownika trafienie staje się kwestią przypadku

celownik kolimatorowy to urządzenie bez którego nie trafisz przeciwnika. Bardzo 
“szybki” rodzaj celownika. “Wprowadzasz” go, unosząc karabin, pomiędzy Twoje oko a cel 
(wzrok masz skupiony cały czas na celu, nie zamykasz oka, po prostu patrzysz przez celownik 
na cel), pojawia się czerwona kropka, wprowadzasz ewentualną korektę, żeby kropka dokład-
nie wskazała cel i ognia.

UWAGA: zawsze korzystaj z celownika



regulowana kolba
Obydwa modele karabinów posiadają  
regulowaną kolbę:
- w przypadku MP7, aby dopasować jej długość 
należy wcisnąć czarny przycisk
umieszczony na mocowaniu kolby i trzyma-
jąc go wysuwać/wsuwać kolbę
- w modelu Commando, przycisk odblokowu-
jący znajduje się pod mocowaniem kolby  
i należy go wyciągnąć żeby dokonać regulacji

emiter wiązki podczerwieni
W modelu Commando znajduje się pod lufą karabinu, w MP-7, nad lufą.

UWAGA: Jeśli wystawisz samą lufę karabinu,
a emiter znajdujący się niżej będzie zasłonięty

(np. Przez krawędź zasłony) wiązka nie dotrze do celu

ekran informacyJny
Na karabinach znajduje się ekran informacyjny, 
z którego możesz dowiedzieć się ważnych informacji.

W czasie gry karabin pokazuje:
Hp x/x - ile razy otrzymałeś trafienie / z iloma życiami zaczynasz grę
a x/x - ile masz pocisków w magazynku / z iloma pociskami zaczynasz grę
r x/x - ile masz jeszcze magazynków / z iloma magazynkami zaczynałeś
H - ile razy trafiłeś przeciwnika
k - ile razy zabiłeś przeciwnika
a % - Twoja celność
s - ilość odrodzeń
ready - jesteś gotów do walki
fa - ogień ciągły (FULL AUTO)
sa - ogień pojedynczy (SEMI AUTO)



Po grze możesz na ekranie sprawdzić swoje statystyki z rozgrywki (Game Stats):
k - ile razy zabiłeś przeciwnikaH - ile razy trafiłeś przeciwnika
s - ile razy się odradzałeś (ile razy zginąłeś)
a/w - stosunek ilości twoich trafień do tego ile razy byłeś trafiony (powyżej 1, oznacza, 
że częściej trafiałeś niż byłeś trafiany)
a% - celność (ile procent wystrzelonych pocisków było celnych)
k/d - stosunek ilości zabitych przeciwników do tego ile razy ginąłeś (powyżej “1” oznacza,
że częściej zabijałeś niż ginałeś)
Hp - ile miałeś punktów życia na koniec rozgrywki
Po naciśnięciu spustu pokaże się ekran “Sesions stats”, na którym sprawdzisz statystyki
łączne z poprzednich rozgrywek (analogicznie do powyższych opisów)

bitwa

1. Załóż opaskę z dwoma czujnikami, tak by jeden znajdował się na Twoim czole, a drugi z tyłu
głowy. Kabel łączący opaskę z karabinem powinien również znajdować się z tyłu głowy.

2. Wyreguluj kolbę.

3. Przejdź do punktu startowego swojej drużyny i poczekaj aż sędzia wystartuje rozgrywkę
(Twój karabin powie Ci o tym, że się zaczęło)

4. Trafiaj przeciwników i staraj się pozostać żywym. Każde Twoje trafienie zostanie zasyg-
nalizowane przez karabin odpowiednim zdaniem (Twój anioł stróż powie Ci, że trafiłeś)  
i sygnałem dźwiękowym. Pamiętaj, że osoba trafiona przez sekundę nie może być trafiona 
ponownie. Jeśli uda Ci się zabrać przeciwnikowi ostatni punkt życia Twój karabin również
Cię o tym poinformuje, przeciwnikowi zapalą się czujniki, a jego broń zostanie zablokowana.
Dalsze trafianie takiej osoby nie ma już sensu, o czym poinformuje Cię Twój anioł stróż.

5. Może się zdarzyć, że i Ty zostaniesz trafiony. Twój karabin na sekundę się zablokuje, a Ty 
będziesz mógł wykorzysta ten czas na zejście z linii strzału. Oczywiście dostaniesz tą info-
rmację w formie głosowej. Jeśli zginiesz, Twój karabin zostanie zablokowany i będzie musiał 
udać się do swojego punktu startowego (bazy), żeby się odrodzić używając do tego celu ma-
gicznej skrzynki.

6. Przed końcem gry (na minutę przed) rozlegnie się syrena, potem kolejna, a później kolejna  
i rozgrywka zostanie zakończona. Teraz możesz sprawdzić jak Ci poszło.



magiczna skrzynka odrodzeń:
Metalowa skrzynka z czerwonym krzyżem na białym tle. To miejsce pielgrzymek “trupów”.
Na skrzynce znajdują się przyciski:

- zielony służy do odrodzenia
- czerwony do uzupełnienia amunicji

UWAGA: po odrodzeniu od razu dostajesz pełen komplet amunicji

UWAGA: aby się odrodzić skrzynka musi “widzieć” karabin
 stań tak aby było to możliwe, nie zasłaniając czujników



scenariusze

Dwa podstawowe scenariusze na to popołudnie to:

total domination
Zespoły bojowe startują na pojedynczy gwizdek sędziego (lub dźwięk syreny) z baz (respawn 
points) rozmieszczonych w rogach pola boju (po przekątnej).Na polu rozmieszczonych jest 5 
przyczółków (punktów dominacji) wyposażonych w oświetlenie w dwóch kolorach, sygnał 
dźwiękowy, oraz przełącznik. Każdy przyczółek posiada namalowaną cyfrę określającą jego 
wartość strategiczną. Rozstawione są:

– dwa przyczółki z cyfrą “1”
– dwa przyczółki z cyfrą “2”
– jeden przyczółek z cyfrą “3”

Zadanie polega na zajęciu jak największej liczby przyczółków strategicznych i utrzymaniu 
ich jak najdłużej pod swoim wpływem.Przyczółek “zajmuje się” zapalając lampę w kolorze 
swojego zespołu (kolor opaski na głowie z czujnikami), poprzez naciśnięcie odpowiedniego 
przełącznika umieszczonego na przyczółku. Wtedy zaczyna się naliczanie “czasu przewagi” 
dla drużyny, która zdobyła punkt dominacji.

Raz zajęty przyczółek można, a nawet trzeba “odbijać”. Jeśli drużynie uda się odbić punkt 
dominacji, wtedy “czas przewagi” zaczyna naliczać się dla niej.

Przyczółki mogą być zajmowane tylko przez żywych graczy.

Każdy z graczy w tej rozgrywce ma tylko jedno “życie”, tzn. po otrzymaniu trafienia musi się 
udać do swojej bazy, gdzie może się odrodzić.

Starcie trwa 5-7 minut i kończą go dwa gwizdki sędziego (lub dźwięk syreny).

Na koniec sędziowie zliczają punkty z “zajętych” przyczółków odpowiednio dla obu zespołów
- punkty dostaje zespół, który w całej grze dłużej “posiadał” dany punkt dominacji (dłuższy 
“czas przewagi”). Starcie wygrywa zespół bojowy, który zdobył w ten sposób więcej punktów.

W pojedynczym starciu zespół może zdobyć maksymalnie 9 pkt.

total deatHmatcH
Zespoły bojowe startują na pojedynczy gwizdek sędziego (lub dźwięk syreny) z baz (respawn 
points) rozmieszczonych w rogach pola boju (po przekątnej).
Każdy z graczy ma 5 punktów życia i nie może odradzać się w bazie.

UWAGA: w wersji scenariusza dla Agentów, każdy ma trzy punkty życia
i może odradzać się w swojej bazie bez ograniczeń.

Zadanie polega na zdobyciu jak największej liczby trafień przeciwnika.
Pojedyncze starcie trwa 10 minut lub do momentu utraty wszystkich punktów życia przez
jedną z drużyn.



art of war

Kilka wskazówek jak wygrywać:
- przygotuj plan taktyczny i postępuj według jego ustaleń
- pracuj w grupie 2-4 osobowej
- komunikuj się ze swoim zespołem
- zachowaj spokój, poruszaj się płynnie, korzystaj z przesłon, staraj się być jak najwięcej wru-
chu (stanowić mały ruchomy cel, trudny do trafienia)

DO bOJU!


