
It's better to burn out than to fade away! 

 

Chaosboyz Burnout 

 

Warhammer 40k 

 

 

Chaosboyz järjestää Warhammer 40k -aiheisen tapahtuman Smökissä 27.-28.12. 2011. 

Tapahtumassa pelataan hyvännäköisillä armeijoilla neljä peliä rennossa hengessä. Fair play-pisteitä 

ei jaeta, mutta niitä jotka arvelevat voivansa niitä saada huonosti pyydetään jäämään kotiin ettei 

tarvitse lähettää kesken tapahtuman. Maalaamattomia figuja ei käytetä. 

 

Chaosboyz-maasto on, kuten Boyzit itsekin, parhaat päivänsä nähnyt eikä päivitä itse itseään. 

Tuomalla ~ pöydällisen nättiä maastoa saa palautusta ilmoittautumismaksusta ja pääsee kisaamaan 

parhaan maastosetin palkinnosta. Kerro etukäteen jos olet tuomassa maastoa ja saavu jo klo 10. 

 

Aikataulu 

Tiistai 27.  10-11 Ilmoittautuminen ja maastojen asemointi 

11-14.30 Peli 1 

14.30-15.30 Ruokatauko ja armeijan esillepano 

15.30-16.30 Armeijoiden arvostelu 

16.30-20 Peli 2 

Keskiviikko 28.  10-13.30 Peli 3 

13.30-14.30 Ruokatauko 

14.30-18 Peli 4 

18-19 Siivous ja palkintoseremonia 

 

Pelit pelataan tuoreimmilla WH40k säännöillä, erratoilla ja armeijakirjoilla sekä parhaimman 

näköisillä armeijoilla, jotka kultakin löytyy. Armeijan koko saa olla korkeintaan 1750 pistettä. 

 

Skenaario arvotaan sääntökirjan Standard Missions -taulukosta (s 90) tai pelataan jo toisen 

pelaajista niin halutessa "kierroksen erikoinen" - järjestäjät ehdottavat paikan päällä kullekin 

kierrokselle ei-peruskaavan mukaista skenaariota (joka jaetaan vasta tuolloin). Maastoa käytetään 

sellaisena kuin se pöydältä löytyy, yhteisymmärryksessä tarvittaessa tulkiten ja säätäen. Osalla 

pöydistä on Cityfight-maastot, jolloin on suotavaa käyttää myös Cityfight-skenaariota ja -sääntöjä. 

 

Palkitsemisperusteet 

Kustakin pelistä saa 0 pistettä luovutuksesta, 2 pistettä murskatappiosta, 4 pistettä tappiosta, 6 

tasapelistä, 8 voitosta ja 8,25 pistettä murskavoitosta. Pelaajia paritetaan pelipisteiden mukaan 

Swissisti. Samaa peliä ei tarvitse toistaa. 

 

1. pelin jälkeen armeijat laitetaan nätisti näytille, sitten saa ruokailla. Kukin osallistuja antaa 100 

ulkonäköpistettä mielestään parhaalle armeijalle ja muille vähemmän (kuitenkin luonnollinen luku 

pitäisi olla). Pisteet merkataan armeijan vieressä olevaan listaan pisteiden antajan nimen kohdalle, 

myös oma armeijansa arvioidaan. Tuomaristo skaalaa kunkin pisteet välille 0-100. Jos armeijoita on 

kovin monta, arviointiväsymyksen estämiseksi kaikki arvioivat vain osan. Display baset ja omat 

valaisimet ovat sallittuja. Maalauspalkintoja voi voittaa vain jos armeija on ihan itse maalattu. 

 

Tämä on siis oleellisesti paras armeija- kilpailu jossa pelataan Nelkytkoota ja palkintoja jaetaan sen 

mukaisesti. Paras kenraalikin palkitaan. 

 

 

 



Q&A 

Q: 33 pistettä peleistä ja 100 armeijan ulkonäöstä, mitä ihmettä? Onko tämä nyt kilpailu parhaan 

näköisestä armeijasta vai turnaus jossa saa peleistä kovin vähän pisteitä? 

A: Perusturnauksessa voitto ja kärkipään sijatkin oikeastaan ratkaistaan pelaamalla, maalauspisteillä 

voi sitten nousta kärjen taakse. Silloinkin joku, jonka ohi mennään maalauspisteillä valittaa 

maalauspisteiden liiallisesta runsaudesta, yleensä käyttäen ilmaisua "ei maalauskilpailuissakaan saa 

pisteitä peleistä". Tällä kertaapa saa ja tuo argumentti jää historiaan. 

 

Q: Missä tämä tapahtuma on? 

A: Servin mökissä (Smökissä), Otaniemessä. Osoite on Jämeräntaival 4, Espoo. 

 

Q: Haluan mukaan. Miten toimin? 

A: Tarkista Sotavasaran (www.sotavasara.net) turnaus-alueelta että tilaa vielä on. Maksa 

ilmoittautumismaksuna 20 euroa tilille 572099-269985 (Antti Vierikko), viestinä nimesi ja mitä 

peliä tulet pelaamaan (FB/40k). Sitten ilmoita tapahtuman ketjuun ilmoittautuvasi ja maksaneesi jo. 

Kerro samalla jos aiot leikkiä jonkun muun maalaamilla figuilla. Tiliä tarkkaillaan muutaman 

päivän välein ja ilmoittautumisia päivitetään Viralliseen Listaan. 

 

Q: Haluaisin että tapahtumassa olisi hienot maastot eikä Chaosboyzzien vanhoja. Miten toimin? 

A: Tuo parempia. Ilmoita halukkuudestasi Sotavasarassa ja seuraa yksityisviestejäsi. 

 

Q: Itse tehtyä kivaa armeijaa ei ole, mutta nätti armeija tuli ostettua. Haluaisin osallistua, koska olisi 

niin siistiä pelata kaikista päheimpiä armeijoita vastaan. 

A: Sopii tulla nätillä jonkun muun maalaamalla armeijalla jos muuten ei pääse. Silloin ei pääse 

niille palkinnoille, joihin tarvitaan maalauspisteitä - ihan niin kuin perusturnauksessa ei voi olla 

paras kenraali, jos onkin palkannut jonkun toisen pelaamaan puolestaan. Silloin ei myöskään saa 

arvioida muiden armeijoiden maalauspisteitä, koska sen on tarkoitus olla vertaisarviointia, eli syödä 

ehtii pitemmänkin kaavan mukaan. Jos kuljet sisään tästä takaportista, kerro siitä mieluiten jo 

ilmoittautuessa tai viimeistään saavuttuasi paikan päälle. Jos armeijasi ei ole itse maalattu, mutta 

silti sellaisena sitä tarjoilet, hukka perii. Piirit ovat niin pienet, että tätä ei kannattane edes yrittää. 

 

Q: Paljonko osallistujia sinne mahtuu? 

A: Riippuu moniko tuo maastoa. Ainakin 40 armeijaa mahtuisi vaikkei kukaan toisi mitään. 

 

Q: Huhu kertoo että tämä olisi viimeinen Chaosboyz-tapahtuma, ei kai? 

A: Emme lupaa että se on viimeinen (nännännäänä), mutta se on viimeinen jonka lupaamme. 


