KuoFi ry esittää:

THE HORUS HERESY
-turnaus, Ropecon 2017
pe 28. - la 29.7.2017

Tänäkin vuonna Ropeconissa rytisee.
Horus Heresy -teeman pelit jatkavat pelaajien innostamista kiinnostuneiden määrän lisääntyessä ja
armeijoiden kasvaessa. Kyseessä on siis Warhammer 40.000 -pelin lisäosa, jossa taistelua käydään
Imperiumin ollessa sisällissodassa vuonna 30.000. Tekniikka oli kehittyneempää ja pyssyt isompia, eikä
Space Marinen henki ollut minkään arvoinen.

Info
THE HORUS HERESY -lisäosan pelaaminen sijoittuu tänäkin vuonna perjantaille ja lauantaille. Pelit
pelataan 2000 pisteen armeijoilla, jotka on tehty käyttäen normaalian Age of Darkness FOC:ia
tai säännöistä löytyviä additional FOC:ja: Onslaugth FOC tai Castellan FOC. Huomaathan, että
käyttäessäsi näitä poikkeavia FOC:eja, et voi yhdistää niitä Rite of Wareihin. Armeijoina on sallittu
kaikki Forge Worldin Horus Heresy I-VII -kirjoissa sekä pienemmissä kokoelmakirjoissa julkaisemat
armeijat. Muistakaa Forge Worldin julkaisemat FAQ:t!

Aikataulut
Pe 28.7.
Messukeskuksen ovet aukeavat: klo 15
Kierros 1: klo 16-19
Kierros 2: klo 19-22
Haastelepelejä: klo 22 ->
La 29.7.
Kierros 3: klo 8-11
Kierros 4: klo 11-14
Kierros 5: klo 14-17
Palkintojenjako: klo 17
Aikataulut ovat suuntaa antavia ja tarvittaessa
säädetään paikan päällä. Aikataulut voivat myös
vielä muuttua, mikäli Ropeconin puolelta tälle on
tarvetta. Perjantaina on toisen kierroksen jälkeen
mahdollisuus pelata pelejä haluamiansa vastustajia
vastaan aamuun asti tai vaihtoehtoisesti ottaa isompi
megabattle.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu Sotavasara.net-portaalissa, Turnaukset ja pelikaverit -osiossa. Turnaukseen
osallistuminen on ilmaista, mutta suotavaa. Tarvitset kuitenkin Ropeconin sisäänpääsyyn oikeuttavan
rannekkeen kummallekin päivälle.

Mukaan tarvitset
•
•
•
•
•

Reipasta ja 30k-henkistä mieltä
Hienosti maalatun ja konvertoidun 30k-teemaisen armeijan 2000
pisteen edestä jonkin Horus Heresy armeijalistan mukaisesti
Armeijalista nätisti muotoiltuna kahtena kappaleena, paperiversiona
Nopat, mitat ja templaatit
Mieluusti oman armeijasi säännöt, joskin paikalta löytyy kaikki
julkaistut Horus Heresy -kirjat, joissa on sääntöjä modelleille

Skenaariot
Turnauksessa pelataan viisi kierrosta 1 vs 1 -pelejä 6’ x 4’ kokoisilla pelipöydillä ja erityisen hienoilla
maastoilla. Aiemmista tapahtumista poiketen armeijasi lojaaliteeteillä ei ole tässä turnauksessa
väliä. Kaikki voivat päästä pelaamaan ketä tahansa vastaan. Olkoon matsi siis joko harjoistutaistelu
samanmielisten kesken tai totisen totta verissäpäin taistelua.
			
			
			
			
			

1. Blood Feud, Vanguard Strike -deploymentillä
2. Shatter strike, Clash of the Line -deploymentillä
3. Dominion, objektiivimarkkereilla ja Search and Destroy -deploymentillä
4. War of lies, Hammer and Anvil -deploymentillä
5. Tide of carnage, Dawn of War -deploymentillä

Peleistä merkataan ainoastaan voitto/tasapeli/häviö, sekä vastustajan mukavuuspisteet.

Palkinnot
Koska Horus Heresy -pelaajakunta
haluaa painottaa pelin kerronnallisuutta
ja epäkilpailullisuutta, seuraavia
palkintoja jaetaan allaolevissa
kategorioissa:
•

Pysti - Warmaster; Parhaiten
pelannut kenraali
• Legion Recon Squad - Parhaiten
maalattu ja konvertoitu armeija
(äänestys osallistujien kesken)
• Castellax with Darkfire cannon
- Mukavin pelaaja (vastapelaajien
antamat pisteet neljältä
kierrokselta)
• Legion Javelin - Pelaaja, joka
koko porukasta eniten ansaitsisi
huomiosoituksen (äänestys
osallistujien kesken)
• Legion Moritat - Sattumanvarainen
osallistuja (arvotaan)

Muuta
Tämä sääntöpaketti on alustava ja sitä täydennetän ja muokataan tarvittaessa. Mielipiteitä saa ja
kannattaa antaa ja kaikki ehdotukset pohditaan läpi.

