
Clan Wars résztvételi szabályzat és ismertető a W-P Klán tagjai számára /2014 10 21/ 

Érvényes: visszavonásig 

Bizalmas, csak a klán tagjai számára készült, mások részére kiadni, lemásolni Szigorúan 

TILOS! 

Kivonat a Klánszabályzatból: 

„CLAN WARS ütközetek: 

Mint a Klán létezésének legalapvetőbb lényege és célja a Világtérképen történő 

területfoglalás, annak megvédése, elemi fontosságú feladat és lehetőség a klántagok 

számára az ezeken való résztvétel és a lehető legeredményesebb szereplés! Ez egyben a 

legnagyobb szintű elismerés is, amellyel a Klán elismeri, hogy kellően felkészült vagy arra, 

hogy a Klán szineiben részt vehetsz ezeken a fontos rendezvényeken, és tevékenységeddel 

hozzájárulhatsz a Klán sikereihez és céljai eléréséhez! Fontos hogy tudd, csak a legjobban 

felkészült klántagok vehetnek részt ezeken a megmérettetéseken és tevékenységükkel az 

egész klán eredményességét, megítélését befolyásolják. 

A CW-n való résztvétel feltétele a megfelelő harcjármű, a tökéletesen felkészített legénység, 

a szükséges lőszerek és felszerelési tárgyak megléte minden CW-re jelentkező játékos 

esetében. 

A CW-n való résztvételhez szükséges, hogy a Speciális Csata ablakban megjelenő soron 

következő ütközet ablakában jelentkezz be és jelezd készenlétedet az ütközetet irányító 

vezető számára amint az ablak megjelent, hogy a legeredményesebb csapat legyen 

összeállítható, és maradjon idő a taktika gyors átbeszélésére és az esetleges változtatások 

végrehajtására. Ne feledd, az utolsó percben beesni a CW-re az veszélyezteti a CW sikeres 

kimenetelét és nagyfokú tiszteletlenség a többi résztvevő felé, ezért nem elfogadható 

hozzáállás! 

Amennyiben nem jelezted résztvételi szándékodat a CW-re, de jelen vagy a játékban és a 

Klán érdekei szükségessé teszik, az ütközetet irányító vezető felkérésének megfelelően, 

elfogadható indok hiányában, minden klántag kötelessége a felkérésnek eleget tenni és 

megjelenni a kért járművel a CW ütközetben.” 



Az előző idézetben foglaltak egységes értelmezése, betartása érdekében a Wolf-

Pack Klán Vezetősége létrehozta az alábbi CW Szabályzatot: 

Járművek és legénység 

A CW-n való résztvétel feltétele a megfelelő harcjármű, a tökéletesen felkészített legénység, 

a szükséges lőszerek és felszerelési tárgyak megléte minden CW-re jelentkező játékos 

esetében. 

Ez konkréten azt jelenti, hogy a CW-n minimum 100%-os legénységgel, ha lehet több skillel, 

és teljesen kifejlesztett harcjárművel vehetsz részt. Előírás a jármű parancsnokánál a ” 6. 

Érzék” skill megléte, valamint a teljes legénységnél az „Elit alakulat” kihúzása ez alól kivétel 

csak abban az esetben lehetséges, ha jelented ezt a tényt a CW-t irányító parancsnoknak, 

aki dönthet úgy, hogy ennek ellenére is részt vehetsz! 

Egyértelmű előírás az aranylőszer használata kötelezően, azzal, hogy tarts néhány 

repeszromboló lőszert is a harcjárműben minden esetre készen, és a “nagycsomagok” 

megléte (lásd automata tűzoltókészülék, nagy javítócsomag, valamint a nagy 

elsősegélycsomag). Az utóbbi kettő nagycsomag megléte ajánlott, de a kicsi verziók ezekből 

is kötelezők!  

A tank karakteréhez illeszkedő kiegészítők felszerelése (járműspecifikusan), um. 

célzásgyorsító, stabilizátor, ventillátor, stb… szintén elengedhetetlenül fontos, tehát kötelező 

felszerelni. (Kivételt lásd a skilleknél!) 

Amenyiben mindezen feltételek nem teljesültek, a harcjárműved NEM CW képes! Ezek a 

fekszerelések beszerezhetők normál kreditért, a skillek kihúzása alatt pedig megismered az 

új tankodat, ezzel kellő gyakorlatra teszel szert a járműved irányításában.  

Nem árt, ha mielőtt CW-re jelentkezel, megmutatod az új szerzeményt valamelyik 

kiképzőtisztnek, aki megy veled néhány kört, miután biztos lehetsz, hogy a legfontosabb 

tudnivalókkal tisztában vagy! 

 

MOD csomag 
 

Lényeges, és elengedhetetlenül fontos, tehát kötelező, hogy a WOT kliensedhez adj MOD 

csomagot az alábbi opciókkal:  

Safeshot – Megakadályozza a saját csapattársra adott lövést, hacsak az um. nem 

beleszalad a már leadott lövésbe, illetve leállítja a kilőtt ellenségre indítandó tüzelést, ezzel 

lőszert és újratöltési időt takarít meg a játékosnak! 



Damage indikátor – jelzi az ellenség lövésének irányát amely sebzést okozott, ezáltal a fel 

nem spotolt ellenséges tank helyzetére vonatkozóan tudsz tájékoztatást adni a CW 

parancsnokának, ill. a többi csapattársnak. 

Damage panel – rendkivül fontos hogy tudd hol tartasz, mennyi életerőd van, és milyen 

moduljaid sérültek, ebben segít ez a MOD. 

Hidden map (megjelöli, kit, hol láttak legutóbb) – Ez a legfontosabb módosítás a minimapon, 

hiszen általa mindig tisztában lehetsz, hogy mely ellenséges tankok vannak még életben, és 

azoknak mi volt az utolsó ismert pozíciója, hogy tervezhesd további mozgásodat, valamint 

felkészülhess a még várható ellenséges aktivitásra! 

Player marker – Nem az XVM a fontos, nem a nyerési % a lényeg, viszont az igen, hogy az 

ellenfél hogyan kezeli éppen azt a tankot amellyel benn van a csatában, hogy mennyit 

játszott vele, és milyen az EFI-je, mert ebből tudsz arra következtetni, milyen szintű 

ellenállásra számithatsz tőle, és mennyire kell óvatosan megközelítened, vagy támadnod őt. 

Általánosságban elmondható a MOD packokról, hogy sokan azonosítják a sokak által szidott 

és vitatott XVM-el. Nem, a MOD packok nem azonosak az XVM-el, bár több csomagban az 

alap az az XVM.  

Az XVM kikapcsolható, és használd csak a különféle játékodat segítő mod-okat a jobb 

eredményességed érdekében a CW ütközetekben. Vannak például olyan eventek, ahol 

tiltják a mod-ok használatát, a CW ütközetek nem ilyenek, tehát biztos lehetsz, minden 

ellenséges jármű vezetője fogja használni őket, tehát Neked is érdemes.  

A fentieken kívül mindenképpen javasolt használni még célzó mod-okat, illetve zoom 

kiegészítőt, um. outzoom-ot, nagyon hasznos az, hogy madártávlatból láthatod a sarok 

mögött lévő ellenfél tornyát, hogy éppen felém néz-e, vagy nyugodtam kimehetek és pofán 

vághatom egy 400-as sebzéssel büntetlenül!  

A szerwer oldali célkereszt használata is erősen ajánlott, ha esetleg nem lenne benne a 

fentiekben már említett célzó modban. Ez mutatja a késést a szerver és a te géped között. 

Magyarán, ha megvárod, amíg a két célkereszt egyben lesz oda is fogsz lőni, ahová 

szeretnél. 

Ha problémát okoz az egyes tankok belövési pontjainak ismerete, kérdezd meg a vezetőségi 

tagokat, kiképzőket. Gyakorló csatában megmutatják, átbeszélik veled. Valamint a 

HITZONES nevű mod-pack használata javasolt. Ez kiszínezi a tankokat, a megfelelő 

pontokon. letöltéséhez segítséget szintén a vezetőségtől kérhetsz. 

 

Jelentkezés a CW-re 

A CW-n való résztvételhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a Speciális Csata ablakban 

megjelenő soron következő ütközet ablakában jelentkezz be és jelezd készenlétedet az 

ütközetet irányító vezető számára amint az ablak megjelent, hogy a legeredményesebb 



csapat legyen összeállítható, és maradjon idő a taktika gyors átbeszélésére és az esetleges 

változtatások végrehajtására. Ne feledd, az utolsó percben beesni a CW-re az veszélyezteti 

a CW sikeres kimenetelét és nagyfokú tiszteletlenség a többi résztvevő felé, ezért nem 

elfogadható hozzáállás! 

Mindezek miatt valamint a félreértések elkerülése érdekében a Vezetőség az alábbi 

időhatárokat szabta meg, amelytől az ütközetet irányító parancsnok sem térhet el, ellenkező 

értelmű utasítást nem adhat egyetlen játékosnak sem. Ettől a szabálytól csak abban a 

kivételes esetben van lehetőség ha egy már bejelentkezett játékos lemond az arra az 

ütközetre való jogáról egy másik játékos javára, ezt viszont az illetékes parancsnok a Klán 

érdekeire hivatkozással felülbírálhatja, azaz kérheti a játékost a fenti okból a 

játékbanmaradásra. 

Játékra jogosult a soron következő CW ütközetben az a játékos, aki az 

első ütközetre legkésőbb 10 perccel annak kezdete előtt bejelentkezett a 

Speciális ablakba és a TS megfelelő CW szobájába, illetve 5 perccel a 

csata kezdete előtt készenlétet jelentett a harcjárművével. 

Ez a szabály érvényes a soronkövetkező, azonos térképen folyó 

küzdelmeken való résztvételre is, azzal, hogy itt az időhatárok 5, illetőleg 

3 percre csökkennek, tekintettel arra, hogy már előzőleg is játékban volt 

az illető, így nincs szükség annyi időre a felkészüléshez. 

Ezen időhatárok megsértése nagyon súlyosan veszélyezteti a Klán érdekeit és az 

ütközetben való eredményes résztvételünket, nem beszélve arról, hogy egy ilyen 

fegyelmezetlenség miatt nyilvánvalóan vesztes csata felesleges kiadásokkal jár a többi, a 

szabályokat betartó, játékosra, a CW parancsnoka dönthet úgy, hogy a csapat nem vesz 

részt az ütközetben. Másrészt, ha a fegyelmezetlenség nem befolyásolja ilyen súlyosan az 

eredményességet, a CW folytatása mellett dönthet de a fegyelmezetlenkedővel szemben 

büntetés kiszabását javasolhatja a Vezetőség felé, amelynek szankciói kidolgozás alatt 

állnak, de például CW-től való eltiltást, vagy tagsági viszony felfüggesztését sőt a klántagság 

megszüntetését is vonhatja maga után. 

Fontos új szabály az is, hogy azt a játékost, aki már az ötödik megnyert CW ütközetben vett 

részt egyfolytában, csak a saját kérése alapján lehet kihagyni a soron következő 

ütközetekből, amennyiben az időhatárokat betartva teljes készenléttel áll játékra készen. 



 

Amennyiben nem jelezted résztvételi szándékodat a CW-re, de jelen vagy a játékban és a 

Klán érdekei szükségessé teszik, az ütközetet irányító vezető felkérésének megfelelően, 

elfogadható indok hiányában, minden klántag kötelessége a felkérésnek eleget tenni és 

megjelenni a kért járművel a CW ütközetben. 

 

Kommunikácó 
 

A neved mögött lévő klánjelzés egy randomcsatában is önmérsékletre kell hogy késztessen, 

hiszen nem Gipsz Jakabot, hanem a W-P Klánt ítélik meg ha valami nem odaillő módon 

kommunikálsz, különösen fontos ez a CW idején, szóval kéretik minden a játék chat oldalán 

történő megjegyzés küldésének kerülése, pláne az esetleges nemzeti, vagy faji 

hovatartozásra utaló bármilyen megjegyzés!  

A köszönés megengedett, de felesleges, koncentrálj a játékra! 

 

A CW alatt kéretik mindennemű érdektelen megjegyzés, beszólás kerülése, csak a csata 

szempontjából rendkívül fontos jelzések, jelentések megengedettek, azok is csak akkor ha 

nem zavarják az irányító munkáját! A CW idejére a TS-eden a beszédet gombaktiválásra 

kapcsold, hiszen minden háttérzaj elvonhatja a játékostársak figyelmét, vagy zavarja a 

parancsnok utasításainak értését és egyébként sem beszélsz, csak nagyon indokolt 

esetben! 

 

Chat ellenséggel: csak köszönés az is csak ha más dolgod nincs, elég ha a parancsnok 

üdvözli az ellenfelet.  

Baráti: csak játékkal kapcsolatos bejegyzést tehetsz, a felesleges információk közlése 

TILOS, a spot-olt státuszod jelzésére használd az F7, Help gombot. Az arty-k illetve táras 

harcjárművek a töltési időt jelezhetik, valamint fontos az éppen támadott ellenség 

megjelölése! 

A taktika ismertetése és feladatszabás esetén a neked meghatározott feladat vételének 

jelzése az F5 Affirmitive/Értettem gombbal kell történjen, különben előfordulhat, hogy nem 

figyeltél és elmulasztottad az információt 

Szóban: csak játékkal kapcsolatos, szükséges legfontosabb észrevételek közlése 

engedélyezett, és az is csak akkor, ha nem zavarja a parancsnok munkáját.  



Irányító, taktikus, ütközet parancsnok 
 

Sokan nem gondolják végig, hogy mekkora felelősség egy ilyen csatát eredményesen 

levezényelni miközben a saját tevékenységén túl másik 14 játékosra ás az ellenség 

tevékenységére is figyelni kell.  

Ne feledd, Ő ugyanolyan játékos mint Te, csak a Klán érdekében többletfeladatot vállal, 

sokszor a saját játékeredményei rovására is. Ez igaz egyébként minden más Vezetőségi 

Tagra is, nélkülük a Klán nem működhetne eredményesen! 

Taktikus, ütközet irányító bárki lehet a klánból, csak a csata elején jelezze ez irányú óhaját. 

Század, csapat… stb csatákban, CW-n viszont nem!  

Ha CW pályára van ötleted, jelezd a vezetőség felé. A taktikádat gyakorló csata keretein 

belül ismerteted és megbeszéljük, finomítjuk. Ha megfelelő a klánnal ismertetve lesz, és 

használatba kerül a CW ütközetben. Ilyenkor már irányíthatod is akár a csapatot. 

Az eligazítás során a parancsnok kijelölhet területfelelős irányítókat, akiknek joga és 

kötelessége a területükön mozgó játékosok koordinálása, tehát a fenti szabályok alól 

mentesülnek, de csak ők. 

 

Anyagi juttatás (Zsold) 
 

A Clan Wars csaták (CW) a klánok létrejöttének, működésének legfontosabb célja és 

eszköze annak érdekében, hogy a tagok bizonyíthassák rátermettségüket, és a klánoknak 

az oktatásba, gyakorlásba fektetett munkáját, eredményességét bizonyítsa. 

Nem utolsó szempont azonban az sem, hogy a megszerzett területek bevételeiből a 

klántagok premizálása komoly segítséget jelenthet az egyes tagok járműveinek 

fejlesztésében, egy-egy modul le, vagy átszerelésében valamint egy egy premium account 

megvásárlásával a játékod nyereségesebbé válik, ezáltal célirányosan tudsz fejlődni, 

fejleszteni! 

Ezen irányelv értelmében a döntés megszületett, a klán biztonságos működése érdekében a 

Parancsnok 2000 aranyat zárol a klán számláján, az csak a saját utasításai és engedélye 

alapján használható fel!  

Amennyiben 2000 arany feletti összeg áll rendelkezésre, abból a területfoglalásért és 

védésért jár a Zsold, amelyet a Kincstárnok fizet ki igénylés alapján.  

A kifizetés eseti, senkinek nincs folyószámlája.  

A kifizetés igénylése a TS-en megnyitott “Kincstárnok” ablakban történhet úgy, hogy az 

igénylő egy feljegyzésben, vagy MS word dokumentumban leírja mikor melyik CW 

ütközetben vett részt amely(ek) után kéri a kifizetést. Minden igénylés egyedileg kerül 

elbírálásra, majd kifizetésre. Kérjük, hogy a nyertes ütközetről egy “PrintScreen-t” mellékelj!  



Csak az utolsó, nyertes ütközetért jár zsold 10 arany értékben játékosonként! (akár foglalás, 

akár védés történt!) A zsold tiertől független. Tehát, ha pl 8-as tierrel megy a klán egy event 

alatt CW-re ott is jár a zsold, ha terület védés/foglalás-ról volt szó, ill a klánkasszában több 

van mint 2000 arany. 

 

Mindezen előírások betartása a játékosok számára kötelező a szabályzat elfogadását 

követően, azzal, hogy a CW-t irányító parancsnok fegyelmi felelősségre vonást 

kezdeményezhet az utasításait be nem tartó, a csata eredményességét, ezáltal a Klán 

sikerességét veszélyeztető klántaggal szemben, amelynek a klánból való eltávolítás is lehet 

az eredménye! /Lásd fentebb!/ 

A  Klán fegyelmi szabályrendszere ezután kerül kidolgozásra, így ebben a leírásban erre 

vonatkozó konkrétumok nem jelennek meg. 

A CW Szabályzat a Wolf-Pack Klán Klánszabályzatának elkülöníthetetlen melléklete, azzal 

együtt érvényes. 

 


