
Inform

Każdy
jak i k
gry w
czynn
komun
sekun
właśn
warian
gracza
inform
równi
ostatn
rodzaj
zaawa

Na na
zależn

Recha
wykor
gracz 
komun
Uwag
amuni

granat
nieco 
mu wi
odpala
ilością
użyć g
pomię
szkole

Scen

Gra S

macje ogól

y z graczy w
kamizelce u
szystko świ

ności. Każdy
nikatem dźw

nd. Jeżeli wy
nie ostatnim
ncie gry De
a, w pozosta
muje o konie
ież w trakcie
niego lasera.
ju rozgrywk
ansowania. 

aszych areni
ności od wy

argery – lub
rzystywany
zużywa cał
nikatem 'Re

ga – doładow
icji, nie jest

Gra
t (za pomoc
większym z
iększą ilość
ająca granat
ą amunicji g
granatu nie 
ędzy jego uż
eń. 

nariusze 

SOLO – k

lne 

wyposażony
umieszczone
ieci oraz wy
y z trafionyc
więkowym 
ybrana zosta
, wówczas p

eathMatch k
ałych przyp
eczności ud
e gier z lim
. Park w sw
ki decydują 
Standardow

ie dostępne 
ybranego rod

b inaczej ba
y w scenariu
łą przydziel
echarge', na
wanie jest m
t możliwe tz

anaty- każdy
cą broni), ró
zasięgu jaki

ć żyć i punk
t nie zdobyw
granat chara
jest limitow
życiami. O 

gier  

każdy na k

Ro

y zostaje w k
e są czujnik
ydaje dźwię
ch graczy z
„You are h
ała opcja gr
pojawi się d

komunikat t
padkach poj
dania się do 
itowaną ilo

wojej ofercie
gracze dop

wo każda z g

są również 
dzaju gry ur

azy czy stac
uszach gier k
loną mu iloś
ależy wówcz
możliwe tylk
zw. uzupełn

y gracz opró
óżnica pomi
i ma granat

któw niż w p
wa jednakże
akteryzuje s
wana, należy
sposobie uż

każdego 

odzaje g

kamizelką p
ki które reag
ęki i komun
zostaje o tym
hit”, następn
ry z limitow
dodatkowy k
en jest jedn
awi się kole
stacji doład
ścią amunic

e proponuje 
pasowując g
gier trwa 20

dodatkowe
rządzenia te

cje doładow
kiedy ilość 
ść żyć lub a
zas udać się
ko w wypad
nianie zapas

ócz standar
iędzy standa
. Uwaga, tra
przypadku s
e za to żadn
się zwykle w
y jednak zac
życia granat

gier 

połączoną z
gują na strza
ikaty głosow

m poinformo
nie pozostaje
waną ilością 

komunikat 
noznaczny z
ejny komun
dowań. Kom
cji, po wystr
różnego ro

go do swoich
0 minut + 10

e urządzenia
e mogą być 

wań, podstaw
żyć lub amu

amunicji jeg
ę do bazy w
dku całkowi
sów w trakc

rdowej opcji
ardowym st
afienie prze
standardowe
nych punktó
większym z
chować odp
tu informuje

z bronią. Zar
ały przeciwn
we stosown
owany spec
e nieaktywn
żyć a utrac
– 'You are d
 końcem gr

nikat – 'Rech
munikat taki
rzeleniu prz
dzaju scena
h upodobań
0 minutowe

a które uatra
aktywne lu

wowy eleme
unicji jest li

go kamizelk
w celu uzupe

itego wykor
cie.  

i strzału mo
trzałem a gr
eciwnika gra
ego trafienia
ów. W opcji
użyciem am

powiednie p
emy swoich

arówno w br
nika. W trak
ne do aktual
cjalnym 
ny przez kil
cone życie b
dead'. W 
ry dla daneg
harge' który

ki pojawia si
zez gracza 
ariusze gier
ń oraz pozio
e szkolenie. 

akcyjniają g
ub nie. 

ent areny 
imitowana. 

ka sygnalizu
ełnienia zap
rzystania ży

oże odpalić 
ranatem pol
anatem zabi
a, osoba 
i z limitowa
municji, iloś
przerwy 
h graczy po

roni 
kcie 
lnej 

lka 
było 

go 
y 
ię 

. O 
omu 

grę. W 

Kiedy 
uje to 
asów. 

yć lub 

tzw. 
lega na 
iera 

aną 
ść 

dczas 



 Jest t
grze m
kiedy 
zajmo
„Unlim
warian
się do
jest ni

Team

 Jest t
Czerw
punkty
10 . N
od sto
drużyn
przyp
strzela
„Solo

VIP d

najwię
który 
strzały
swoje
deakty
Zaleca
dostęp
to że z
szczeg

Death

Kolejn
jest do
określ
dostar
przetr
czas g
wszys
pozos

Laser

o naszym z
może brać u

gracz zosta
owanej pozy
mited” w kt
ncie ilości ż

o specjalneg
ieograniczo

m game – g

o klasyczna
woni oraz Zi
y graczy z d

Nie ma obow
opnia zaawa
ny są wyłąc
adkowe traf
ającej w efe
” jest dostęp

defense – 

Jest to
ększej ilośc
zostaje naz
y do VIPa d

ego wybrańc
ywuje go ja
a się aby w 
pna zarówno
zwycięstwo
gólnie prop

hMatch 

ny wariant g
ostępna zaró
loną ilość ży
rcza dodatk
rwanie. Ilość
gry. Standar
stkie życia k
tałych scen

r Sniper 

daniem najp
udział minim
aje trafiony 
ycji w tabeli
tórym gracz
żyć oraz am
go miejsca z
na. 

gra druży

a gra drużyn
ieloni. Wyg
danej druży
wiązku aby w
ansowania m
czone lub te
fienie gracz
ekcie czego 
pna w opcji

ochrona V

o bardzo cie
ci punktów d
naczony sp

drużyny prz
ca i atak na 
ak w pozosta

grze brało u
o w opcji „U

o zależy od k
onowany w

gry w który
ówno w wa
yć które mu
owej adrena
ć żyć został
rdowo gra k
kończy się w

nariuszach. Z

prostszy wa
malnie 2 gra
punkty zost
i. Dopuszcz
z otrzymuje

municji jest l
zwanego „R

ynowa 

nowa w któr
grywa druży
yny są sumo
w drużynac

można wybr
eż nie. Doda
za ze swojej
drużyna tra

i „Unlimited

VIP-a 

ekawy druż
dla swojej d
ecjalną opa
eciwnej, tak
VIP-a druż
ałych scena
udział przyn
Unlimited” 
kooperacji w

w zajęciach t

ym celem je
riancie solo

uszą mu wy
aliny, trzym
ła tak dobra

kończy się p
wcześniej. Z
Zaleca się a

ariant propo
aczy. Trafiaj
tają utracon
za się grę w
e nieogranic
limitowana 

Recharger” w

rej gracze z
yna której g
owane. Wari
ch znajdowa
rać wariant 
aje to dodatk
j drużyny za
aci aż dwa p
d” oraz w o

żynowy war
drużyny. W 
aską. Punkty
k więc celem

żyny przeciw
ariuszach, je
najmniej 8 
jak i z doła

w ramach d
typu Teamb

est zdobycie
o jak i druży
ystarczyć do
ma w napięc
ana aby zape
po 20 minut
Zasady nalic
aby w grze b

onowany po
jąc przeciw

ne. Całkowi
dwóch war
zoną ilość a
a po jej wy

w celu doład

zostają podz
gracze zdobę
iant gry jest
ała się ta sam
w którym tr
kowy stopie
abiera punk
punkty. Gra
opcji z doład

riant gry któ
każdej druż

y są przydzi
m pozostały
wnej. Każde
ednakże nie 
osób (po 4 w

adowywanie
danej drużyn
building. 

e jak najwięk
ynowym. K
o końca gry.
ciu – celem j
ewnić gracz
ach, dla gra
czania punk
brało udział

oczątkującym
wnika gracz z

ta ilość pun
riantach. Pie
amunicji ora
czerpaniu g
dowania. Ilo

zieleni na dw
ędą najwięc
t proponow
ma ilość osó
rafienia do 
eń trudnośc

kty osobie tr
a drużynowa
dowywaniem

órego celem
żynie wybie
ielane tylko 
ych graczy j
e trafienie d
są za to nal

w każdej z 
em w bazac
ny, wariant 

kszej ilości 
ażdy z grac
 Limitowan
jest przecie
zom możliw
aczy którzy 
któw są taki
 przynajmn

m graczom.
zdobywa pu

nktów decyd
erwszy tak 
az żyć. W d

gracz musi u
ość doładow

wie drużyny
cej punktów

wany od 4 os
ób. W zależ
graczy ze s

ci gdyż 
rafionej i 
a, podobnie
m w bazach

m jest zdoby
eramy VIP-

o i wyłącznie
jest ochrona

do przeciwn
liczane pun
drużyn). Gr

ch. Ze wzglę
ten jest 

 punktów. G
czy zaczyna 
na ilość żyć 
eż również 
wie jak najdł

utracili już 
ie same jak 
niej 8 osób. 

. W 
unkty, 
duje o 
zwany 

drugim 
udać 
wań 

y: 
w, 
sób do 
żności 
wojej 

 jak i 
h. 

cie jak 
-a 
e za 
a 

nika 
nkty. 
ra jest 
ędu na 

Gra 
mając 

łuższy 

w 


