
Event Karavana

Shrnutí: Karavana převáží zboží mezi dvěmi obchodními stanicemi s cílem ho zpeněžit. Kvůli 
ochraně cenného nákladu před bandity si najme žoldáky.

Jedná se vlastně o hru ve hře (jako BG atp.), která je řízená hráči, obchodníky, 
průzkumníky a strážemi z Přepravní a obchodní společnosti Karavana (dále jen cech).

Pravidla:

Hráči

– Hráči se přihlašují předem. První se naplňují stavy žoldáků podle daného stropu (10 – 
15)

– Bandité se přidávají tak, aby byla hra alespoň zhruba vyrovnaná

– Pokud bude vyváženost hry kolísat, přidají se ke strážím i obchodníci/některé cechovní 
stráže budou změněni za obchodníky

– Obchodníci jsou neherní postavy v dlouhých róbách stejné barvy (? něco obyčejně 
ušitého), je zakázáno na ně jakkoliv útočit

– Bandité mohou útočit pouze na stráže, žádný zvláštní požadavek na jejich oděv není, 
stejně tak u stráží

– Průzkumníci jsou označeni (? nic mne nenapadá), jako takoví mohou být zabiti bandity, a 
to po první ráně, nebrání se, prozkoumávají a podávají zprávy (používají WoW herní 
mechanismy), neútočí, nepočítají se do základních stavů ani na jedné straně

Souboje

– probíhají podle běžných pravidel hry WoW

Herní území

– hra probíhá na trase mezi dvěmi obchodními stanicemi

– trasa je rozdělena na úseky pomocí bodů, které bandité znají i s přibližným časem 
průchodu karavany

– v každém úseku může probíhat neomezeně střetů, hráči se mohou oživovat, ale v tom 
samém úseku už nemůžou bojovat podruhé (platí o banditech, strážích i průzkumnících)

– Trasy se volí logicky podle reálií světa WoW

Cíle, herní mechanismy

– obchodníky nelze okrádat, pokud probíhá boj

– boj probíhá, dokud se všechny stráže/bandité nevzdají nebo nejsou zabiti

– Pokud bandité zvítězí, obchodníci jim předají část zboží (celkové množství rozděleno 
podle úseků)

– cíle banditů – získat co největší množství převáženého zboží, stráží – co největší část 
zboží dovést na místo.

– Střáže vydělají za jednotku zboží víc, mají schopné obchodníky :)

Komunikace a chování hráčů

– striktní RP, vše se řeší přes „say“ kanál. Postihy řeší přítomný GM, pokud je podle 
pravidel serveru.
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