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Nováčci
Pátek
Balení:
Na vrchu je dobré mít nachystané pití a večeři do vlaku (pak už patrně nebude příležitost), bundu, baterku a věci na spaní
(plachtu, spacák a karimatku), kody a spínací špendlíky. Doporučuji mít dlouhé kalhoty, bude chladno a v kraťasech tě
budou obtěžovat komáři a kopřivy, kterými se budete prodírat.
Před výstupem z vlaku si nachystám jednu dvojici kódů a další dvě jako rezervu do kapsy. Tyto kódy si musím nasadit do 30
minut po výstupu z vlaku na levé stehno a pravé rameno. Je důležité zapamatovat si, co za kód mám na sobě!! Tyto kódy
musí být vždy viditelné, nesmíš je zakrývat rukou, kusy oblečení atp. Naopak lze si je krýt o zem, stromy, atp.
V případě napadení cizí jednotkou se otočte k nepříteli tak aby vám nemohl kódy číst, (nejlépe zády) ale pozorně sledujte,
co dělá, může po vás kdykoli skočit. Pokud víte, kde je nepřítel, oznamte to ostatním!!
Držte se pohromadě! Nemá smysl snažit se bojovat sám proti většímu, silnějšímu nebo zkušenějšímu hráči.
Život můžete ztratit pokud, někdo (kdokoli) nahlas zakřičí váš kód, nebo strhne-li vám rukou jeden kód z těla.
Pokud jsi takhle vyřazen, strhni si zbylé kódy, sedni si na zem a čekej zde nehnutě a bez hlásku 5 minut. Po uplynutí 5
minut můžeš vstát a bez kódů s rukou nad hlavou se můžeš jít připojit ke své jednotce. Nové kódy si však musíš nasadit do
10 minut od konce mrtvolného ležení.
V době mrtvolného ležení smíš zavolat MEDIC, pokud tě váš zdravotník uslyší, a bude to možné, přijde za tebou a obváže ti
ránu. Jako ošetřená mrtvola se smíš pohybovat, ale do hry nijak nezasahuješ. Do 10 minut si musíš nasadit nový kód.
Večer se snažte mluvit co nejtišeji a nesviťte, pokud to není nezbytně nutné, zbytečně tím na sebe upozorníte cizí
jednotky. Překvapení je v noci velmi důležité.
Poté, co dojdete s jednotkou na místo, kde budete tábořit, co nejtišeji a s minimem světla si nachystejte spaní. Alespoň
jeden kód umístěte na kolík vedle hlavy. Zabiti totiž můžete být i ve spánku 
Pokud váš tábor někdo napadne, myslete na to, že kolem vašeho tábora je vám dovoleno kódy číst, útočníci mohou pouze
strhávat, mějte tedy u sebe nachystanou baterku.
Sobota
Balení:
Nejvíce dnes budete potřebovat jídlo, pití, dalekohled, náhradní kódy, a pokud máte, tak nějaké maskovací potřeby. Mějte
tyto věci po ruce.
Může se stát, že dostaneš na starosti vaší vlajku (nebo cizí ukořistěnou). Měj na paměti, že vlajka je pro jednotku jedna
z nejcennějších věcí, proto zbytečně neriskuj. Spíše se snaž držet vzadu, dávej pozor na nepřátele s dalekohledem. Zbydešli s vlajkou sám proti přesile, zkus utéct a někde se schovat (ale ne příliš daleko aby tě vlastní jednotka ještě našla  )
Naopak v boji se snaž vlastní vlajku bránit i kdyby tě to mělo stát život…
Během přesunu je lepší držet se v řadě za sebou, případný skrytý sniper pak může číst méně lidí najednou, než když jděte
vpředu tři vedle sebe.
Při střetu s cizí jednotkou poslouchej rozkazy staršího velícího důstojníka, má zkušenosti ze hry a ví co kdy dělat. Na
diskuze a rozbory co bylo dobře, nebo špatně bude čas až po boji, nikoli při něm.
Neděle
Balení:
Dnes nejvíce oceníte všechny vaše zbylé životy, jmenovku (napište si ji radši hned ráno) dalekohled a maskovací potřeby.
Teď jde o všechno, zbývá pár hodin bitvy a není třeba vozit si životy domů, pokud jich tedy máte ještě dost, zkuste uplatnit
vše, co jste se o hře za poslední dva dny naučili a pamatujte:
„Cílem války není padnout za vlast, ale přinutit ty druhé parchanty, aby padli za tu svou.“
George S. Patton
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