Warhammer Nenávist – Zbraně
Obecná pravidla – kontaktní boj
Jelikož je Warhammer: Nenávist, projektem, který si zakládá na různorodé druhy zbraní a
jejich kombinací, je třeba si ještě před samotnými povolenými nástroji smrti představit
několik základních pravidel, rozměrů a požadavků.


1. Hráč nemůže tvořit jakoukoliv kombinaci, která není napsána v pravidlech



2. Jednoruční zbraň, dokud není napsáno jinak, může dosahovat max. 90Cm



3. Každý hráč si může zvolit maximálně jednu volbu zbraně či kombinace



4. S vyjímkou pavézy, mohou štíty rytířské, erbovní, kulaté, či jinak tvarované
dosahovat maximální délky 80-90cm x 80cm, puklíře 25-35cm x 25-35cm



5. Magické předměty u kouzelníků nejsou zbraní, jsou reprezentovány magickými
předměty, které kouzelník za cenu snazšího zaříkávání vymění za hůl (mohou mít
podobu knihy, lebky, kadidla, lucerny apod. Ovšem tento předmět se NESMÍ
POUŽÍVAT JAKO ZBRAŇ)
Obecná pravidla – střelecký boj



1. Moje vlastní žádost na střelce, dodržujte prosím maximální nátah luku i kuše
15kg



2. Střelci budou mít v kombinacích (např. Kombinace luku + jednoruční zbraně u
Averlandské 5.pěší) připsanou záložní zbraň, pokud záložní zbraň nebude připsaná
prosím neberte si ji (např. Puškař u skavenního střeleckého týmu)



3. Všichni střelci si mohou sebou vzít maximální počet 15 střel (šíp, šipka, kulka)



4. Střelcem se hráč stává automaticky po výběru střelecké zbraně



5. Pušky a pistole prochází štíty !
Říše

Šampión


obouruční meč (150cm)



meč, šavle, rapír, řemdih + štít

Kouzelník


meč, šavle, řemdih, palcát + hůl (200cm)



meč, šavle, řemdih, palcát + magický předmět (NENÍ ZBRAŇ !)

Averlandský 5. pěší prapor


kopí (150cm) + štít



meč, šavle, sekera, rapír, řemdih + štít



meč, šavle, sekera, rapír, řemdih + puklíř



kopí (200cm)



luk + záložní, jednoruční zbraň (60cm)



kuše + záložní, jednoruční zbraň (60cm)

Nulnský 41.pěší prapor


meč, sekera, rapír, řemdih + pistole (loktarová)



puška (loktarová) + záložní, jednoruční zbraň (60cm)



kuše + záložní, jednoruční zbraň

Altdorfský 7. pěší prapor


meč, sekera, palcát, řemdih, rapír, šavle + štít



obouruční meč (150cm)



obouruční kladivo (150cm)



meč, sekera, rapír, palcát, řemdih, šavle + pistole (loktarová)



kopí (150cm) + štít
Trpaslíci

Šampión


obouruční sekera (150cm)



obouruční kladivo (150cm)



kladivo, sekera + štít



kombinace 2 x 90cm (sekera + kladivo, sekera + sekera, kladivo + kladivo)

Kouzelník


sekera, kladivo + štít



sekera, kladivo + magický předmět



sekera, kladivo + hůl (200cm)

Trpasličí válečníci



sekera, kladivo + štít



obouručí kladivo (150cm)



obouručí sekera (150cm)

Trolobijci


Obouručí sekera (150cm)



Obouručí kladivo (150cm)



kombinace 2 x 60cm (sekera + kladivo, sekera + sekera, kladivo + kladivo)



kombinace 2 x 90cm (sekera + kladivo, sekera + sekera, kladivo + kladivo)

Kušitníci + Hromovládci


puška (loktarovka) + sekera, kladivo + štít



kuše + sekera, kladivo + štít

Železolamači


sekera, kladivo + pavéza



sekera, kladivo + štít



obouručí sekera (150cm)
Nemrtví

Šampión


rapír, šavle, meč + štít



meč (110cm), šavle (110cm), rapír (110cm) + štít



obouruční šavle (150cm)



obouruční meč (150cm)

Kouzelník


šavle, meč, rapír + hůl



šavle, meč, rapír + magický předmět



šavle (110cm), meč (110cm), rapír (110cm) + magický předmět

Zombie


libovolná, jednoruční zbraň (90cm)



libovolná, jednoruční zbraň (60cm)

Ghůlové


kombinace 2 x 90cm (kyj, palcát, kladivo)

Kostlivci


luk + jednoruční zbraň (60cm – tesák, sekera, meč, kyj)



luk + jednoruční zbraň (90cm – meč, tesák, sekera, kyj)

Hrobová stráž


meč, šavle, sekera + štít



obouruční meč (150cm)



obouruční sekera (150cm)



Meč (110cm), Šavle (110cm)
Skaveni

Šampión


kombinace 2 x 90 (řemdih + řemdih, meč + meč)



naginata (200cm)



řemdih, šavle, meč + štít



obouručí palcát (150cm)

Kouzelník


šavle, sekera, palcát, kyj + magický předmět



šavle, sekera, palcát, kyj + hůl (200cm)

Skavení otrok


libovolná jednoruční zbraň (60cm)

Morový kněží
–

obouruččí palcát (150cm)

–

kombinace 2 x 60 (řemdih + řemdih, srp + srp, tesák + tesák)

–

řemdih, meč, palcát, šavle – 90cm

Okapový běžec
- kombinace 2 x 90 (šavle, meče)
Válečná havěť


naginata (200cm)

Skavení střelecký tým (puškař + štítař)


Puškař – Loktarovka



Štítař – Štít + šavle, sekera, palcát, řemdih (60cm)

