
  

 Doomtrooper  2017 

 republikový turnaj 
 

  
  

Datum:   4. 11. 2017 (sobota) 

Místo konání:  Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 

17. listopadu 1192/12, místnost 1.034 (v přízemí) 

Začátek:   9:00 hod. 

Startovné:   100 Kč 

Ceny pro 1.-3. místo: vzácné a neobvyklé (pamětní pohár, české DT karty…) 

Kontakt pro přihlášení: danielvostrel@email.cz 



 

Obecná pravidla pro skladbu herního balíku 

• každý účastník si na turnaj přinese vlastní balík, který musí splňovat následující parametry 
• minimální počet karet: 60 ks 
• minimální počet bojovníků: 5 ks 
• maximální počet kopií jedné karty: 4 ks (seznam zakázaných/omezených karet půjde pozdějším mailem, potvrzujícím konání turnaje) 
• balík může obsahovat karty pouze z těchto oficiálních sad: Base Set, Inquisition, Warzone, Mortificator, Golgotha, Apocalypse 
• karty mohou být originální (s českým nebo cizojazyčným textem) nebo tzv. „proxy“ (barevné nebo černobílé kopie s čitelným textem) 
• v případě použití cizojazyčných karet je hráč povinen mít k dispozici pro každou takovou kartu český překlad (vždy platí text českých karet) 
• kompletní databázi karet naleznete zde:  http://www.dtonline.cz/Katalog-karet/   
• jednotlivé edice lze také stáhnout na:  https://uloz.to/hledej?q=doomtrooper  

 

Herní pravidla 

• aktuální pravidla najdete v příloze (od vydání první edice se některé pasáže částečně změnily a také v nich najdete přehledné herní příklady a postupy) 
• důležitá pravidla jsou uvedena zde:  http://www.padlar.cz/doomtrooper-praha/2012/herni-pravidla.html  
• hraje se tzv. TOTÁLNÍ VÁLKA, tj. bojovníci na sebe mohou útočit bez omezení příslušností 
• platí pravidlo tzv. SABOTÁŽE, tj. v případě, že protihráč nemá ve hře bojovníka, je možné jen jednou za své kolo a jako poslední akci sabotovat a získat tak body 

rovné polovině hodnoty sabotujícího bojovníka (zaokrouhleno nahoru); Sabotáž nesmí následovat po souboji a nesmí být provedena v prvním kole 
• vyhledáním karty ze hřbitova nebo knihovny může hráč strávit maximálně 2 minuty; čas mu ohlídá soupeř 
• je možné použít Sideboard; ten musí obsahovat přesně 25 karet 
• před každou hrou může hráč vyměnit libovolný počet karet z balíku za stejný počet karet ze Sideboardu 

 

Turnajová pravidla 

• detailní formát turnaje a rozlosování hráčů do skupin budou dohodnuty na místě podle počtu účastníků 
• jeden zápas se hraje do 40 vítězných bodů s časovým limitem 45-60 minut; po uplynutí časového limitu odehraje každý hráč ještě jedno celé kolo a vítězí ten, 

který má aktuálně více vítězných bodů 
• pokud hráč dolíže svoji knihovnu, pokračuje dále, dokud má ve hře bojeschopného bojovníka; pokud o něho přijde, má celá tři svoje kola na to, aby vyložil 

dalšího, jinak prohrává (i v případě, že má více vítězných bodů než protihráč) 
• dluh u Bauhausské korporační banky se na konci zápasu odečítá od vítězných bodů! 

 


