Současnost (listopad 2009), Afgánistán - provincie Nangarhar,
Combined Joint Task Force-101 (regionální velitelství ISAF východ)!
-S posílením kontingentu spojeneckých vojsk v oblasti a v návaznosti na ofenzívu Pakistánské
armády na kmenovém území Jižní Vazíristán ovládaného Talibanem přistoupilo velení CJTF-101 k
sestavení nového uskupení: TASK FORCE MULTI MOUNTAIN WARRIOR, jehož úkolem má být
ve spolupráci s již nasazeným TASK FORCE Mountain Warrior (Korengal Valley) bránit aktivitám
(především přesunu lidí a materiálu) oddílům Talibanu v Pakistánském pohraničí!
-TFMMW (fikce!) je tvořen jako experimentální mezinárodní skupina na základě zkušeného
-U.S. Army: 2nd Battalion - 12th Infantry Regiment (4th Infantry Division) přesunutého ze
sestavy TFMW
-U.S. Army: 3rd Battalion - 509th Infantry Regiment - "3 Geronimo" (25th Infantry Division)
dříve nasazené v TSY v provincii Khost
-USMC: 3rd Battalion – 11th Marine Regiment (2nd Marine Expeditionary Brigade) stažené k
posílení TFMMW z Jižního Afgánistánu
Neamerické jednotky zastupují:
-Canadian Forces: 3e Bataillon, Royal 22e Régiment,
-Czech Armed Forces: platoon 601.skss (Special Forces) z provincie Kandahár
-Bundeswehr: Panzergrenadierbataillon 212 - Panzerbrigade 21 „Lipperland“ (z „schneller
Eingreifverband“ z regionálního velitelství ISAF sever).

-Cíl TFMMW v podzimní operaci „Mountain Range“:
-Rota průzkumu se pěšky přesune do horského sedla, zaujme hlídkové pozice v okolí pohraniční
horské vesničky (MBSV#17), hlavní část roty + ženijní specialisté provedou kontrolní činnost
(razii) zaměřenou na nedovolené ozbrojení automatickými zbraněmi, zásoby munice-výbušnin a
rádiovou techniku!
-Kontrolní skupinu má za úkol podpořit mechanizovaný prapor dislokovaný západně v přístupném
údolí a formace taktického letectva.

-Nasazené jednotky podléhají velení ISAF a jako takové jsou povinné prosazovat a plnit
mezinárodní konvence usatnovené pro mírové mise v třetích zemích chartou Organizace spojených
národů!

-Cíl oddílu pakistánského Talibanu:
-Horskou vesnici dlouhodobě využivá afgánská pašerácká skupina, vesničané aktivně podporují
(nebo jsou příslušníky) radikální islámské hnutí Taliban!
-Bojový oddíl polního velitele Ahmeda-Kebaba-Salama-Řepy využije vhodného terénu a momentu
překvapení k přepadu mezinárodních vojenských sil.
-Ani po nasazení podpůrných jednotek TFMMW nejsou radikálové ochotni vyklidit pozice...
-Talibanští bojovníci jsou plně odevzdaní proroku Muhammedovi, jejich srdce bijí pro džihád a
zabití každého bezvěrce na svaté půdě je pro každého nejvyšší odměna!

Termín a místo konání:

7.11. 2009 (sobota) – Planá u Mar.Lázní

-Čas srazu v prostoru akce:

0930

(čas srazu vyhovuje vlakovému spoji Plzeň 8:05 - Planá 8:57)

-Druh: Jednodenní akce (4-5hod.) v údolíčku dlouhém 400m, s potokem a smíšeným
lesním porostem. Změna útočných a obraných rolí s flexibilním systémem respawnů
k umocnění akčnosti. Role playing zastoupí 1.část akce s pokojnými vesničany, dále
obklíčená skupina amerických vojáků a nervózní, arogantní velitel americké části
Task Force :)
-Příjezd: Pro všechny motorizované účastníky je vyhrazeno parkoviště u městských
garáží a okolí: Loc: 49°51'45.156"N, 12°44'42.027"E
(prosím i řidiče s GPS o nastudování mapy!)

-Kontakt:

Žený tel.-728328568

Řepa tel.-723898894

-Uniformy: bojující strany můžou mít přibližně stejný počet bojovníků (pevně věřím
ve větší účast za stranu dobrých hochů!)
Task Force: nejlépe vzory používané zastoupenými armádami v Afgánistánu (za
U.S. pochopitelně populární ACU, jinak pouštní zbarvení)!
Taliban: nejlépe nejednotné uniformy kombinované civilním (zimním) ošacením a
doplňky jako šamag (prosím o trochu fantazie a kreativity)!
(slovo „nejlépe“ neznamená, že jde o podmínku účasti)

-Doporučená přístupnost = 18let!
(vysoká bojová náročnost, podzimní povětrnostní podmínky...)
-Pyrotechnické doplňky = povinné !!!

Pravidla:
-Akce bude rozdělena na 3.části, před každou částí proběhne na obou stranách brífing s
vysvětlením situace, způsobu boje a umístěním mrtvoliště (1.život), nebo respawnu (oživování
s časovou prodlevou)
+ oznámení konkrétních vyjímek (Role playing)!
-Naprosto nekompromisně musí být dodržována hranice bojiště, která je jasně do stran
vymezena hřebeny kopců (viz. mapa bojiště)!!!
(půjde o tvrdý útočný střet s důrazem na houževnatost, obětavost, přečíslení a palebnou,
pyrotechnickou převahu bojujících stran, nikoli o průzkumné „obcházecí“ přepadovky!)
-Mimo samozřejmého dodržování fair-play a ohleduplnosti ke všem účastníkům na bojišti,
znovu zdůrazňuji efekt používané imitace granátů, který neslouží jen z násobení atmosféry,
ale i jako alternativní způsob vyřazení protivníka z boje (přiznání takové smrti je jen na
rozumném úsudku zasaženého hráče: ohled bere na vzdálenost exploze, své krytí nebo zásah
nějakou částí granátu)!!!
zeny

mapka dopravy:

