cČASOVyÝ PLaÁN Us

VWG 2019

PáAtek
2010
2030
2320-2350

0030-0800

-výsadek jednotky v Majdaleně
-začátek bitvy (každý hráč musí mít nasazené kódy dle pravidel)
-V1-vyjednávání na hrázi rybníka Starý hospodář – u domečku
pozn. po úspěšném vyjednání lze sebrat rádio zavěšené na konstrukci
krmítka
-S1-povinné táboření ve spacím sektoru

Sobota
0800-0900
0815-0845
1045-1115

-příměří ve spacím sektoru S1
-D1-jednání důstojníků
-V2-vyjednávání na křižovatce u statku

1140-1200

Ho-Či-Min A-Průchod jednotky US vyznačeným stanovištěm (hráz Humlena/Malá
Černá)

1240-1310

-V3-vyjednávání na křižovatce cest

1330-1350

Ho-Či-Min B-Průchod jednotky USSR vyznačeným stanovištěm (hráz Černá
Fuksů/Velký Kopytů)

1515-1545

-V4-vyjednávání U STAVIDLA Maličkého spodního rybníka v obci Stříbřec

1630-1650

Ho-Či-Min C-Průchod jednotky AUS vyznačeným stanovištěm (hráz rybníka Stolec a
Travniční ryb.))

17:30-1800

-V5-Vyjednávání na křížení hrází rybníků Ženich a Nový vdovec

1900-1930

-V6-volání letecké podpory pod 6. mostním obloukem (z jihu) kamenného mostu
kódové označení: "UNIFORM-SIERA-ALPHA"

2030-2330
2120-2230
2330-0800
0000-0020

-příměří
-D2-jednání velících důstojníku
-S2-povinné táboření ve spacím sektoru
-kóta X (betonový plácek u rybníka)

NeděEle
1000-1130
1100-1130
1130-1200
1200

-666-závěrečná bitva (vyznačený trojúhelník)
-možnost rádiového vysílání (pouze uprostřed louky 666)
-zahlazení hrobů a stožárů, sběr raněných, příprava na odchod na vlak
Sraz jednotek u rozcestníku Svatý Vít a odchod směr Třeboň (transportní helikoptéry
budou čekat na nádraží do 1400, tak přijďte včas)

CASOVY PLAN USSR
Pátek
2010
2030
2320-2350

VWG 2019

0030-0800

-výsadek jednotky v Majdaleně
-začátek bitvy (každý hráč musí mít nasazené kódy dle pravidel)
-V1-vyjednávání na hrázi rybníka Starý hospodář – u domečku
pozn. po úspěšném vyjednání lze sebrat rádio zavěšené na konstrukci
krmítka
-S1-povinné táboření ve spacím sektoru

Sobota
0800-0900
0815-0845
1045-1115

-příměří ve spacím sektoru S1
-D1-jednání důstojníků
-V2-vyjednávání na křižovatce u statku

1140-1200

Ho-Či-Min A-Průchod jednotky US vyznačeným stanovištěm (hráz Humlena/Malá
Černá)

1240-1310

-V3-vyjednávání na křižovatce cest

1330-1350

Ho-Či-Min B-Průchod jednotky USSR vyznačeným stanovištěm (hráz Černá
Fuksů/Velký Kopytů)

1515-1545

-V4-vyjednávání U STAVIDLA Maličkého spodního rybníka v obci Stříbřec

1630-1650

Ho-Či-Min C-Průchod jednotky AUS vyznačeným stanovištěm (hráz rybníka Stolec a
Travniční ryb.))

17:30-1800

-V5-Vyjednávání na křížení hrází rybníků Ženich a Nový vdovec

1900-1930

-V6-volání letecké podpory pod 6. mostním obloukem (z jihu) kamenného mostu
kódové označení: "UNIFORM-SIERA-ALPHA"

2030-2330
2120-2230
2330-0800
0000-0020

-příměří
-D2-jednání velících důstojníku
-S2-povinné táboření ve spacím sektoru
-kóta X (betonový plácek u rybníka)

NedEle
1000-1130
1100-1130
1130-1200
1200

-666-závěrečná bitva (vyznačený trojúhelník)
-možnost rádiového vysílání (pouze uprostřed louky 666)
-zahlazení hrobů a stožárů, sběr raněných, příprava na odchod na vlak
Sraz jednotek u rozcestníku Svatý Vít a odchod směr Třeboň (transportní helikoptéry
budou čekat na nádraží do 1400, tak přijďte včas)

CASOVY PLAN AUS

VWG 2019

PATEK
2010
2030
2320-2350

0030-0800

-výsadek jednotky v Majdaleně
-začátek bitvy (každý hráč musí mít nasazené kódy dle pravidel)
-V1-vyjednávání na hrázi rybníka Starý hospodář – u domečku
pozn. po úspěšném vyjednání lze sebrat rádio zavěšené na konstrukci
krmítka
-S1-povinné táboření ve spacím sektoru

SOBOTA
0800-0900
0815-0845
1045-1115

-příměří ve spacím sektoru S1
-D1-jednání důstojníků
-V2-vyjednávání na křižovatce u statku

1140-1200

Ho-Či-Min A-Průchod jednotky US vyznačeným stanovištěm (hráz Humlena/Malá
Černá)

1240-1310

-V3-vyjednávání na křižovatce cest

1330-1350

Ho-Či-Min B-Průchod jednotky USSR vyznačeným stanovištěm (hráz Černá
Fuksů/Velký Kopytů)

1515-1545

-V4-vyjednávání U STAVIDLA Maličkého spodního rybníka v obci Stříbřec

1630-1650

Ho-Či-Min C-Průchod jednotky AUS vyznačeným stanovištěm (hráz rybníka Stolec a
Travniční ryb.))

17:30-1800

-V5-Vyjednávání na křížení hrází rybníků Ženich a Nový vdovec

1900-1930

-V6-volání letecké podpory pod 6. mostním obloukem (z jihu) kamenného mostu
kódové označení: "UNIFORM-SIERA-ALPHA"

2030-2330
2120-2230
2330-0800
0000-0020

-příměří
-D2-jednání velících důstojníku
-S2-povinné táboření ve spacím sektoru
-kóta X (betonový plácek u rybníka)

NEDELE
1000-1130
1100-1130
1130-1200
1200

-666-závěrečná bitva (vyznačený trojúhelník)
-možnost rádiového vysílání (pouze uprostřed louky 666)
-zahlazení hrobů a stožárů, sběr raněných, příprava na odchod na vlak
Sraz jednotek u rozcestníku Svatý Vít a odchod směr Třeboň (transportní helikoptéry
budou čekat na nádraží do 1400, tak přijďte včas)

