
Mapa herní lokace - letecká 

 
 

Pravidla akce: 
- hlavní je plnit úkoly a ne zabít každého koho potkáte, pokud uvidíte nepřátele snažte 
se spíše skrývat pokud vám ovšem jejich přítomnost neznemožňuje dokončit misi. 
- základnu musíte mít viditelně označenu svou vlajkou 
- mrtvoly se odebírají na základnu a ožívají s každým novým úkolem pokud ovšem není 
v úkolu napsáno jinak. 
- je nutno aby oba teamy přesně dodržovaly časový herní plán a otevíraly obálky přesně 
v danou dobu. Pokud se zpozdíte s otevřením obálky nemusíte stihnout splnit danou misi 
 
Je nutné aby se všichni hráči setkali u mostu u hospody ve Škrovádu (část obce 
Slatiňany) přesně v 10:00, tam se zopakujou pravidla a rozdělí se lidé do teamů, pokud 
bude lichý počet tak bude hráč navíc v bránící skupině – češi. 
První obálku si každá skupina otevře na místě srazu přesně v 10:30, ihned se obě 
skupiny vydají podle pokynů v první misi (obálce) ho herní lokality splnit svůj první 
úkol z cca 10. V 17:00 se otevírá poslední úkol. 
 

Práva: 3.Diverzní skupina Chrudim - www.ds-3.wz.cz 
Airsoft Team Chrudim - www.chrudim.cz/airsoft 

 



Mapa herní lokace - klasická 

 

Pravidla akce: 
- hlavní je plnit úkoly a ne zabít každého koho potkáte, pokud uvidíte nepřátele snažte 
se spíše skrývat pokud vám ovšem jejich přítomnost neznemožňuje dokončit misi. 
- základnu musíte mít viditelně označenu svou vlajkou 
- mrtvoly se odebírají na základnu a ožívají s každým novým úkolem pokud ovšem není 
v úkolu napsáno jinak. 
- je nutno aby oba teamy přesně dodržovaly časový herní plán a otevíraly obálky přesně 
v danou dobu. Pokud se zpozdíte s otevřením obálky nemusíte stihnout splnit danou misi 
Je nutné aby se všichni hráči setkali u mostu u hospody ve Škrovádu (část obce 
Slatiňany) přesně v 10:00, tam se zopakujou pravidla a rozdělí se lidé do teamů, pokud 
bude lichý počet tak bude hráč navíc v bránící skupině – češi. 
První obálku si každá skupina otevře na místě srazu přesně v 10:30, ihned se obě 
skupiny vydají podle pokynů v první misi (obálce) ho herní lokality splnit svůj první 
úkol z cca 10. V 17:00 se otevírá poslední úkol. 

Práva: 3.Diverzní skupina Chrudim - www.ds-3.wz.cz 
Airsoft Team Chrudim - www.chrudim.cz/airsoft 

 


