
Boj a schvalování zbraní
1.2
Po zkušenostech s bojem za nízkého nebo žádného osvětlení zde uvádíme pravidla pro
bezpečnost zbraní. Také zde naleznete vše co se týká zbraní které schválíme pro rok 2023 a
zavádíme nový pojem Noční zbraň

Zbraně delíme na dva typy- denní a noční.

Tabulka zbraní

zbraně popis dovednost

herní pěst do 40 cm, mirulonový obuch, ponožka v ponožce boj beze
zbraně

pařáty drápy musí být měkčené a ohebné. speciální

krátká zbran do 40 cm, dýka, malá sekyrka nic nebo
obourukost
pro
kombinaci

dlouhá zbraň do 90 cm, jednoruční zbran. Potřeba měkčení
úderné plochy(ostří).

boj se zbraní

obouruční zbraň cokoliv nad 90 cm. Meče, kopí, kladiva, kosy,....
schvalováno individuálně.

boj se zbraní
+ oburukost

štít rozumný rozměr, noční štít musí být
celoměkčený

obourukost

vrhačka měkká bez jádra. střelec

nosič efektu měkká hadrová koule, ptylíček s ptačím zobem umět bojový
efekt

larpové šípy/šipky do
luku/kuše

max 15 kg nátah zbraně, munice  musí být min 5
cm široká měkčená hlavice.
vzhledem k settingu je to velký anachronismus
který tu je spíš pro úplnost

střelec

NERFky klasické nerf hračky.  Doporučujeme ochrané
brýle pro větší a noční přestřelky

střelec



Zbraně Noční Boj
Tyto zbraně jsou použitelné za snížené viditelnosti. Místa jako odlehlé neosvětlené parky,
tmavé místnosti bez oken a světla apod.

● Vyžaduje se měkčení a absence  nebezpečných částí. Žádné hroty či bodce, které by
mohly ve tmě trefit něčí oko.

● Povinné je měkčení všeho mimo jílec.
● Smí mít ohebné jádro typu tenká novodorová trubka.
● Pokud bude zbran reflexní nebo barevná ať vám nesplývá s tmou, tak bonus.
● Testovat budeme na majitelích a organizátorech.
● Střela z nerfky je noční zbraň

Zbraně pro denní boj
Za denní boj uvažujeme situace kdy se učastníci souboje bezpečně vidí a mohou reagovat
na bezpečnostní situaci, okolí,...
Minimum pro schválení denní zbraně je měkčená útočná část a nepřítomnost ostrých hran,
případně poškození, které by během bojů mohlo ohrozit hráče. U zbraní na blízko je v
pohodě pevné jádro, případně toporo či násada.  U vrhacích a střelných zbraní to musí být
měkky bezpečný projektil. tj čistě pěnové nože, nerf darty,...

Pro boj ve dne můžete používat běžné larpové zbraně.  Vyžadujeme měkčení útočných a
úderných ploch(karimatka, EVA pěna nebo molitan) u čepelí mečů, ostří seker a částí u
kterých hrozí, že tím praštíte oponenta nebo sebe.

Nosiče efektů a vrhačky musí být z měkčeného materiálu.



Příklady bezpečných nočních zbraní.
tohle kdyžtak vyrobíte i na koleně.



Příklady nočních zbraní z profesionálních dílen(latexovky)

Příklady denních zbraní
co jsou vyloženě nevhodné pro noční boj.

1) Sekyra má sice měkčenou dopadovou plochu ale rána toporem do hlavy je spolehlivý
lístek ze hry ven.

2) Šavle by byla dobrá, ale přece jen má  menší měkčení, je neohebná a s dřevěnou
záštitou bude bezpečnější ji v noci netahat.
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