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Grabula V-kampanja 



Epic Armageddon – kampanjaturnaus 

 

 

Lauantaina 24.7.2010 

09:45 Ilmoittautuminen ja alkusäätö 

10:00 Kierros 1 

13:00 Lounastauko 

13:30 Kampanjasäätö 

13:45 Kierros 2 

16:45 Kampanjasäätö 

17:00 Kierros 3 

 

Turnaus pelataan Ropeconissa 2010. Turnaus itsessään on ilmainen, mutta paikalle pääsee 

vain lunastamalla Ropeconin yhden päivän tai koko viikonlopun kattavan sisäänpääsylipun. 

Ropecon 2010 järjestetään Espoon Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24, Espoo. 

 

 

Säännöt 

Turnauksessa osallistujat jaetaan kahteen ryhmään, jotka muodostavat kampanjan 

osapuolet. Osapuolet taistelevat Grabula V:den hallinnasta. Grabula V:den hallinnan lisäksi 

taistellaan yksilöllisestä paremmuudesta oman osapuolen sisällä. 

 

Pelit pelataan siten, että ensin arvotaan aloittava osapuoli. Voittanut osapuoli valitsee 

pelaajan, joka haastaa toisen osapuolen pelaajan. Haastettu pelaaja valitsee paikan  

kampanjan kartalla, jolla peli pelataan. Tämän jälkeen toisin päin kunnes kaikki pelaajat on 

paritettu. Turnauksessa käytettävät pelipöydät vastaavat kampanjan kartan maastoja. 

Esimerkiksi kaupungin valitsemalla pääsee taistelemaan kaupunkiin ja metsäinen maasto 

on todellakin metsäistä, ei vain pari hassua puskaa siellä täällä. 

 

Turnauksessa pelataan kolme kierrosta 3000 pisteen armeijoilla. Turnauksessa käytetään 

Epic Armageddonin sääntöjä, jonka lisäksi seuraavat muutokset ovat voimassa: 

 

- 2008 Errata ja FAQ säännöt 

Armeijalistojen muutokset: 

http://www.elisanet.fi/henrikki.almusa/gw/epic/tournament_mods_1page.pdf 

Errata: 

http://www.games-

workshop.com/MEDIA_CustomProductCatalog/m1320006_Epic_Errata.pdf 

FAQ: 

http://www.games-

workshop.com/MEDIA_CustomProductCatalog/m1320007_Epic_FAQ.pdf 

- Lentokoneet eivät pysty valloittamaan tai estämään objektiviien hallintaa 

sillä vuorolla, kun ne laskeutuvat. 

- Isomman Strategy Ratingin omaava pelaaja valitsee kentän puolen ja laittaa  

ensimmäisenä. 

 

 



Pisteytys peleistä menee seuraavasti: 

- 250 VP tai pienempi: 10 – 10 

- >250 VP ero tai 1 / 2 oekv kierros 4+: 13 – 7 

- 1 oekv kierros 3 tai 3+ oekv kierros 4+: 15-5 

- 2 oekv kierros 3: 17-3 

- 3+ oekv kierros 3: 20-0 

 

 

Listat 

Turnauksessa on tarkoitus pitää enemmän hauskaa kuin purra hammasta ja vääntää verissä 

suin. Tästä syystä toivotaan, että osallistujat toisivat ennemmin monipuolisen turnauslistan, 

kuin yksipuolisen yhden kikan ihmeen.  

 

Turnauksessa sallittuja armeijalistoja ovat: 

 

- Space Marines 

o Standard list (Sääntökirja) 

o Scions of Iron (v. 1.3.4, linkki alla) 

o White Scars (GW nettisivut) 

- Imperial Guard  

o Standard list (Sääntökirja) 

o Siegemasters of Baran (Swordwind) 

o Minervan Armoured Legion (Raiders v2, linkki alla) 

o Krieg (Epic Siege v. 1.16, linkki alla) 

- Orks 

o Standard list (Sääntökirja) 

o Feral Orks (Swordwind) 

o Speed Freaks (GW nettisivut) 

- Eldar (NetEA listat, linkki alla) 

o Biel-Tan 

o Ulthwe 

o Alaitoc 

- Chaos 

o Black Legion (linkki alla) 

o Lost and the Damned (linkki alla) 

- Dark Eldar (Raiders v2, linkki alla) 

- Necrons (Raiders v2, linkki alla) 

- Tau (v. 5.1, linkki alla) 

- Tyranids (v 9.2.1, linkki alla) 

 

 



Linkit armeijalistoihin 

 

Black Legion 

 http://the.epic.games.googlepages.com/BlackLegion.pdf 

Lost and the Damned 

 http://the.epic.games.googlepages.com/LostDamned.pdf 

Alaitoc, Biel-Tan ja Ulthwe Eldar 

 http://www.players.tacticalwargames.net/tiki-download_file.php?fileId=98 

Raiders v2 armeijalistat löytyvät osoitteesta: 

http://www.tacticalwargames.net/archive/rules/epic/raiders.html 

Scions of Iron (v 1.3.4) 

 http://www.players.tacticalwargames.net/tiki-download_file.php?fileId=45 

Krieg (Epic Siege v. 1.16) 

 http://www.tacticalwargames.net/taccmd/viewtopic.php?f=74&t=17975 

Tau (v 5.1) 

 http://www.players.tacticalwargames.net/tiki-download_file.php?fileId=76 

Tyranids (v 9.2.1) 

http://www.players.tacticalwargames.net/tiki-download_file.php?fileId=125 

 

 


