
 

 

 



 

 

 تن بازی

ّش یه اص ایي هَجَدات تَاًایی خاغی داسد وِ تا . ضوا دس ًمص جادٍگشاًی ّستیذ وِ هَجَدات اساعیشی سا احضاس هی وٌیذ

. داسد ٍ تَوي ّا، اتضاس ضوا تشای احضاس هَجَداتسا تختِ تاصی ًمص هیذاى ًثشد . احضاس آى، هی تَاًیذ اص تَاًایی اش تْشُ هٌذ ضَیذ

ّذف اص احضاس هَجَدات، استما هْشُ ّای خَدی، ضشتِ . تشای احضاس ّش هَجَد، تایذ تَوي ّا سا تِ ضىل خاغی سٍی تختِ تچیٌیذ

 .تش اص آى، اًجام هاهَسیت ّا ٍ وسة اهتیاص استوصدى تِ حشیف ٍ حزف هْشُ ّای اٍ ٍ هْ

 نحوه انجام بازی

 :تاصی تِ دٍ ضىل لاتل اًجام است

 HIGH FORM :تاصیىٌاى تشای وسة اهتیاص اص عشیك اًجام هاهَسیتْا تالش هی وٌٌذ. 

 DEATHMATCH :تاصیىٌاى اص عشیك صدى هْشُ ّای یىذیگش اهتیاص وسة هی وٌٌذ. 

 اجسای بازی

 تاصی تشد .1

هتؼلك تِ چْاس گشٍُ هختلف اص جادٍگشاى هَجَد است وِ آتی، لشهض، سثض ٍ تژ سِ ًوًَِ تَوي دس چْاس سًگ : تَوي ّا .2

تَوي ّای . تا چْاس ًفشُ اًجام داد 2لزا تاصی سا هی تَاى . است وِ ّش یه اص تاصیىٌاى یىی اص آًْا سا اًتخاب هی وٌٌذ

 . سغح یه تا یه ضوطیش، سغح دٍ تا دٍ ضوطیش ٍ سغح سِ تا ظاّش هتفاٍت تػَست صیش هطخع ّستٌذ

 

 :اس دستِ واست دس تاصی هَجَد استچْ: ّاواست  .3

تشای چْاس گشٍُ  هطاتِ تا سًگ تَوي ّا ،ضاهل واستْای احضاس هَجَدات ّستٌذ وِ تِ چْاس سًگ هختلف :کارتهای اصلی بازی

 .الثتِ واستْای آتی ٍ لشهض دلیما داسای هَجَدات هطاتِ تِ ّن ّستٌذ. جادٍگشاى ّستٌذ



 

 

 

ایي واستْا تیي ّوِ تاصیىٌاى هطتشن است ٍ تا استفادُ اص آًاى هی تَاى هَجَدات افساًِ  :افسانه ایکارتهای احضار هوجودات 

تذیْی ست وِ احضاس ایي هَجَدات سخت تش است ٍ . ای وِ لاتلیت ّای تاالتشی ًسثت تِ هَجَدات ػادی داسًذ سا احضاس وشد

 .اى ًطَیذهوىي است دس عَل یه تاصی ضوا لادس تِ احضاس ّیچ یه اص آً

 

ایي واستْا ًیض تیي تاصیىٌاى هطتشن است ٍ تاصیىي داسای هْشُ ووتش دس تاصی ایي اجاصُ سا هی دّذ تا تا  :کارتهای خودنوایی

 .لاتلیتْای خاظ ایي واستْا ػمة افتادگی خَد سا جثشاى وٌذ

 



 

 

وِ اًجام آًْا داسای یه تا سِ اهتیاص تشای ضاهل هاهَسیتْایی ّستٌذ ّواًغَس وِ اص اسوطاى هطخع است،  :کارتهای هاهوریت

ایي واستْا داسای اًَاع هاهَسیتْای هتفاٍتی ّستٌذ وِ ًَع ایي واستْا تا آیىًَی وِ دس تاال ٍ سوت چپ واست لشاس  .تاصیىٌاى است

 .داسد، هطخع هی گشدد

 

 :چْاس تختِ تشای اًجام اًَاع هختلف تاصی ٍجَد داسد وِ ّش سوت اص ایي تختِ ّا تِ ضىل یا سًگ هتفاٍتی است :تخته ها

  ایي دٍ تختِ هحل لشاسگیشی واستْای هاهَسیت تشای اًجام تاصی تِ ضىلHIGH FORM ّستٌذ: 

 

 ُایي دٍ تختِ تشای اًجام تاصی دًٍفش DEATHMATCH استفادُ هی ضًَذ: 

 

 DEATHMATCHاص سوت دیگش چْاس تختِ وِ تِ یه ضىل ٍ تا چْاس سًگ هتفاٍت ّستٌذ تشای تاصی سِ یا چْاسًفشُ 

 :استفادُ هی ضَد

 



 

 

 نین کلی هشترک در هر دو فرم بازیقوا

 چیٌص تاصی

 تاصیىٌاى واستْای . ّش یه اص تاصیىٌاى یىی اص گشٍّْا سا اًتخاب ٍ واستْا ٍ تَوي ّای هشتَط تِ آى سا دس اختیاس هی گیشد

 . خَد سا تش صدُ ٍ تِ پطت، دس وٌاس خَد لشاس هی دٌّذ

 ًذواستْای احضاس هَجَدات افساًِ ای ٍ واستْای خَدًوایی تش صدُ ضذُ ٍ دس وٌاس تشد تاصی لشاس هی گیش . 

 ّوچٌیي تِ ّش تاصیىي، دٍ ػذد واست احضاس . ّش تاصیىي سِ ػذد اص واستْای خَد سا اص سٍی دستِ واستْایص تش هی داسد

آغاص تاصی، ضص واست دس دست  دستٌاتشایي ّش تاصیىي . هَجَدات افساًِ ای ٍ یه ػذد واست خَدًوایی تؼلك هی گیشد

جایگضیي وٌذ تِ ًحَی وِ تشای آغاص ًَتت اص واستْا، تایذ اص دستِ واستْا دُ پس اص ّش ًَتت، تاصیىي دس غَست استفا .داسد

 .تؼذی ضص واست تا ّواى تشویة دس دست داضتِ تاضذ

 دس ًَتت تؼذیى غَست دس پایاى ًَتتتاى سا هی دّذ وِ دس آاحضاس تشخی هَجَدات تِ ضوا اجاصُ تشداضتي واست اضافی  :ًىتِ

واست تٌْا  يالثتِ اگش دس ًَتت تؼذی اص واستْا استفادُ وشدیذ، تشای تشداضت .خَاّیذ داضتدس دست خَد ضص واست تیص اص 

جاصُ اتِ ػٌَاى هثال اگش هَجَدی احضاس وشدیذ وِ تِ ضوا . تشداسیذ هجاص لیذ ضذُ دس لسوت لثل، واست هی تَاًیذ تِ اًذاصُ

ضوا چْاس واست احضاس، دٍ واست هَجَد افساًِ ای ٍ یه دس ًَتت تؼذ داد دس پایاى ًَتت یه واست احضاس اضافی تشداسیذ، 

ى ًَتت ًوی تَاًیذ حال اگش یه هَجَد دس ایي ًَتت احضاس وٌیذ دس پایا. واست خَدًوایی یؼٌی هجوَػا ّفت واست داسیذ

 .ضیي وٌیذ چَى ضص واست دس دست داسیذواستی سا جایگ

 ًحَُ اًجام تاصی

  پس اص آى ّش تاصیىي دس ًَتت خَد هی تَاًذ . اٍل سا تش سٍی تشد لشاس هی دّذتاصیىي ضشٍع وٌٌذُ تاصی یه هْشُ سغح

 . دٍ حشوت اًجام دّذ

 ّش حشوت دس تاصی هی تَاًذ ضاهل یىی اص ایي هَاسد تاضذ: 

هْشُ ّای سغح دٍ ٍ . فمظ هْشُ ّای سغح اٍل سا هی تَاى اص تیشٍى ٍاسد تاصی وشد: اضافِ وشدى یه هْشُ تِ تاصی .1

هْشُ ای وِ اص خاسج ٍاسد هی . س هَجَدات ٍ ّوچٌیي استما هْشُ ّای هَجَد دس تاصی، تذست هی آیٌذسِ تا احضا

 .ضَد، هی تَاًذ دس ّش خاًِ خالی لشاس تگیشد

تشای احضاس یه هَجَد تایذ هْشُ ّا هغاتك تا چیٌص ًطاى دادُ ضذُ دس واست آى هَجَد، لشاس  :احضاس هَجَدات .2

واست هشتَعِ تاصی ضذُ ٍ هَجَد تػَست یه هْشُ تا سغح ًطاى دادُ ضذُ دس لسوت دس ایي غَست . گشفتِ تاضٌذ

پس اص لشاس دادى هْشُ دس غفحِ . تاال ٍ سوت چپ واست، دس هحلی وِ دس واست هطخع ضذُ، ظاّش هی گشدد

هَجَد احضاس ضذُ، ػول وٌذ ٍ اص لاتلیتْای هغاتك تا دستَسالؼول ًَضتِ ضذُ دس صیش واست، تاصیىي هی تَاًذ تاصی، 

دلت وٌیذ وِ ولیِ هشاحل روش ضذُ اص اضافِ وشدى هْشُ هَجَد احضاس ضذُ تا سایش هغالثی وِ دس  .تْشُ هٌذ ضَد

 .واست آى ًَضتِ ضذُ، یه حشوت هحسَب هی گشدد



 

 

 

 ْشُ ٍاسد وشدُ تٌاتشایي ّش تاصیىي دس ًَتت خَد هی تَاًذ دٍ هْشُ سغح یه سٍی خاًِ ّای خالی تشد لشاس دّذ، یا یه ه

ٍاسد وٌذ، ٍ یا ایٌىِ اگش چیٌص هْشُ  ٍُ یه هَجَد احضاس وٌذ ٍ یا تشػىس اٍل هَجَد احضاس وشدُ پس اص آى هْش

 . ّایص اجاصُ دّذ دس دٍ حشوت خَد دٍ هَجَد احضاس وٌذ

 احضاس هَجَدات اساعیشی ٍ افساًِ ای

  سایش خاًِ ّایی وِ دس واست . تشد چیذُ ضذُ تاضٌذتشای احضاس یه هَجَد، وافیست هْشُ ّا هغاتك تا واست، دس

 . ٍ ایي تاثیشی دس احضاس ًذاسد( تَسظ هْشُ ّای خَدی یا دضوي) هطخع است هیتَاًٌذ خالی پا پش تاضٌذ

  ًِ؛ هی تَاى هْشُ هَجَد (ضويتَسظ هْشُ ّای خَدی یا د)ای وِ هَجَد لشاس است دس آى ظاّش ضَد، پش تاضذ اگش خا

 . دس آى خاًِ سا اص تاصی حزف وشد تِ ضشعیىِ آى هْشُ ّن سغح یا دس سغح پاییٌتش اص هَجَد احضاس ضذُ تاضذ

 اگش یه هَجَد سغح دٍم احضاس هی وٌیذ ٍ دس خاًِ هحل احضاس یه هْشُ سغح یه یا سغح دٍ ٍجَد داسد  :هثال

دس آى خاًِ ( هَجَد افساًِ ای)جایگضیي وشد، اها اگش یه هْشُ سغح سِ  هی تَاى احضاس سا اًجام داد ٍ هْشُ سا

 .ٍجَد داضتِ تاضذ، ًوی تَاى احضاس سا اًجام داد

صهاًی وِ اص )تشخی آثاس احضاس هَجَدات اختیاسی تَدُ . تِ دستَسالؼولی وِ دس واستْای احضاس ًَضتِ ضذُ تایذ دلت داضت :ًىتِ

. وِ ضوا تا تَجِ تِ ٍضؼیت تاصی ٍ چیٌص هْشُ ّا هی تَاًیذ تشای اًجام آى اثش تػوین تگیشیذ (دس جولِ استفادُ ضذُ mayفؼل 

تشخی اص آثاس ًیض اجثاسی ّستٌذ ٍ یا دس اداهِ یه ػول اختیاسی، اگش ضوا آى ػول سا اًجام دّیذ هجثَس تِ اًجام اثش تؼذی ًیض 

 .ّستیذ

  دس خاًِ ّای هؼیي اص تیي هی سًٍذ وِ ضاهل هْشُ ّای خَدی ًیض  ٍالغهْشُ ّای  ،دس اثش احضاس یه هَجَدگاّی اٍلات

ّوَاسُ احضاس یه هَجَد تػوین هٌاسثی ًیست ٍ دس غَست احضاس ّن اجشای ولیِ آثاس آى هوىي است هی ضَد، لزا 

 .سَدآٍس ًثاضذّویطِ 



 

 

 است تاضذ ٍ هی تَاى واست سا دس چیٌص هْشُ ّا تشای احضاس یه هَجَد الصم ًیست دلیما دس جْت ًطاى دادُ ضذُ دس و

تؼٌَاى هثال واست ضَالیِ دس ّش یه اص سِ . اص عشح سا ایجاد وشد( آیٌِ ای)ّش جْت چشخاًذ ٍ حتی تػَیش هؼىَس 

 .حالت ًطاى دادُ ضذُ لاتل اجشاست ٍ ضَالیِ دس هحل هطخع ضذُ دس ضىل احضاس هی گشدد

 

 جاتِ جایی ّا ٍ جْص ّا

حشوت هْشُ ّا فمظ حاغل . ًیستٌذجاص تِ جاتِ جایی هْشُ ّای سٍی غفحِ تؼٌَاى یىی اص حشوات خَد تاصیىٌاى دس حیي تاصی ه

یه جاتِ جایی دس تاصی تػَست یه خاًِ ای تَدُ ٍ ّش هْشُ هی تَاًذ تِ . دستَسات سٍی واست ّای احضاس ٍ خَدًوایی هی تاضذ

 .یىی اص ّطت خاًِ هجاٍسش حشوت وٌذ

 :تاصی ٍجَد داسددٍ ًَع جاتِ جایی دس 

دس ایي ًَع جاتِ جایی هْشُ هی تَاًذ تِ هىاًْای خالی یا هىاًْای اضغال ضذُ تَسظ هْشُ ّای : جاتِ جایی استاًذاسد .1

اهىاى لشاس گشفتي دٍ هْشُ دس یه هىاى ٍجَد ًذاسد ٍ ٍلتی یه هْشُ تِ خاًِ . داسای سغح پاییٌتش اص خَد هْاجشت وٌذ

 .لثلی اص تاصی خاسج هی گشدداضغال ضذُ هی سٍد، هْشُ 

دس ایي ًَع جاتِ جایی هْشُ هی تَاًذ تِ هىاًْای خالی یا هىاًْای اضغال ضذُ تَسظ هْشُ ّای ّن : جاتِ جایی جٌگی .2

 .خَد هْاجشت وٌذیا داسای سغح پاییٌتش اص سغح 

 تگیشد ٍ آى هْشُ سا  یه هْشُ سغح دٍ هی تَاًذ دس یه جاتِ جایی استاًذاسد تجای یه هْشُ سغح یه لشاس: هثال (

اص تاصی خاسج وٌذ، اها اهىاى ایٌىِ تجای یه هْشُ سغح دٍ یا سِ لشاس تگیشد ٍجَد ( چِ خَدی تاضذ چِ دضوي

دس یه جاتِ جایی جٌگی، ایي هْشُ هی تَاًذ یه هْشُ سغح دٍ سا ّن اص تاصی خاسج وٌذ، اها ّوچٌاى ًوی . ًذاسد

سغح یه دس جاتِ جایی استاًذاسد فمظ هی تَاًذ تِ هىاًْای خالی هجاٍس  هْشُ .تَاًذ جایگضیي هْشُ سغح سِ ضَد

 . تشٍد ٍ دس جاتِ جایی جٌگی هی تَاًذ هْشُ ّای سغح یه خَدی یا دضوي سا صدُ ٍ تجای آًْا لشاس گیشد

 هی وٌذ ٍلتی یه واست تِ ضوا دستَس یا اجاصُ جاتِ جایی یه یا چٌذ هْشُ سا هی دّذ، ًَع جاتِ جایی سا ًیض هطخع. 

  ست تا ایي تفاٍت وِ هحذٍد تِ خاًِ ّای اعشاف هْشُ ًطذُ ٍ هْشُ هی تَاًذ تِ ّش یه اص خاًِ اجْص هاًٌذ جاتِ جایی

 .جْص ّن دٍ ًَع استاًذاسد ٍ جٌگی داسد وِ تَضیحات آى هاًٌذ حالت لثل است. ّای تشد جْص وٌذ



 

 

 واست ّای خَدًوایی

 دس ٍالغ ایي واست . ٍلتی هی تَاى اص یه واست خَدًوایی استفادُ وشد وِ حشیف دس تاصی هْشُ ّای تیطتشی داضتِ تاضذ

ّش واست اص دٍ تخص تاالیی ٍ پاییٌی تطىیل ضذُ وِ ػذدی دس آًْا . تِ تاصیىي ضؼیفتش فشغت جثشاى سا هی دّذ

 . هطخع است

 ِتیطتش اص هْشُ ّای ضوا تاضذ، هی یا تیطتش اص آى، تؼذاد ػذد تاالیی  ٍلتی تؼذاد هْشُ ّای سغح دٍ یا سِ حشیف ت

تِ ّویي غَست، ٍلتی تؼذاد هْشُ ّای . تَاًیذ واست سا تاصی وشدُ ٍ دستَس روش ضذُ دس تخص تاالی واست سا اجشا وٌیذ

شدُ ٍ دستَس روش ضذُ دس سغح یه حشیف تِ تؼذاد ػذد پاییٌی تیطتش اص هْشُ ّای ضوا تاضذ، هی تَاًیذ واست سا تاصی و

ّش دٍ دستَس سا تِ تشتیة  اگش ّش دٍ حالت تشلشاس تاضٌذ، هی تَاًیذ واست سا تاصی وشدُ ٍ. تخص پاییي واست سا اجشا وٌیذ

 . اص تاال تِ پاییي اجشا وٌیذ

 تؼذ اص دٍ  یا تاصی وشدى یه واست خَدًوایی جض حشوات تاصیىي دس ًَتت هحاسثِ ًوی ضَد ٍ تاصیىي هی تَاًذ آًشا لثل

 .ًوی تَاى آًشا تیي دٍ حشوت اًجام داد حشوت خَد اجشا وٌذ اها

 ًسثت تِ ضوا داضتِ تاضذ؛ هی تَاًیذ تخص تاالی واست  3ٍ  2هْشُ ٍ یا تیطتش اص آى، هْشُ سغح  4اگش حشیف : هثال

ًسثت تِ ضوا داضتِ هْشُ ٍ یا تیطتش اص آى، هْشُ سغح یه  5ّوچٌیي اگش حشیف . خَدًوای صیش سا فؼال وٌیذ

 .تاضذ؛ هی تَاًیذ تخص پاییي واست خَدًوای صیش سا فؼال وٌیذ

 

 

 تؼٌَاى هثال لسوت . تؼضی واست ّای احضاس ٍ خَدًوایی تِ ضوا اجاصُ هی دٌّذ وِ یه حشوت اضافِ داضتِ تاضیذ

تَاًیذ یه حشوت اضافِ داضتِ  تاالیی واست خَدًوایی تاال، داسای ایي دستَس است، دس ایي هَالغ ضوا دس ًَتت خَد هی

 .تاضیذ ٍ دس ٍالغ دس یه ًَتت سِ حشوت اًجام هی دّیذ

 

 



 

 

 خاسج وشدى واست

 دس یه . اگش یه یا چٌذ واست دست خَد سا ًخَاّیذ، هیتَاًیذ یىی اص حشوات خَد سا تِ تؼَیض واستْا اختػاظ دّیذ

 . حشوت هی تَاًیذ یه تا ّش ضص واست دست خَد سا تؼَیض وٌیذ

 ستْای احضاس هَجَدات افساًِ ای ٍ واست خَدًوایی تِ صیش دستِ واستْایطاى هٌتمل ضذُ ٍ تجای آًْا اص سٍی دستِ وا

 . واستْا جایگضیي هی ضَد

  اٍلیي واست احضاس ػادی وِ تخَاّیذ دس یه حشوت اص تاصی خاسج وٌیذ، سٍی واستْای تاصی ضذُ ضوا لشاس هی گیشد، اگش

سا ّن جایگضیي وٌیذ، ایي واستْا تِ صیش دستِ واستْای تاصی ًطذُ هی سًٍذ ٍ تجای آًْا اص تخَاّیذ واست دٍم ٍ سَم 

 . سٍی دستِ واستْا جایگضیي هی ضَد

 HIGH FORM قوانین هخصوص بازی

 تاصی سٍی سوتی اص تشد اًجام هی ضَد وِ خاًِ ّای دٍس ًمغِ لشهض هشوضی، تیشُ ّستٌذ. 

 

  دٍ تختِ هشتَط تِ تاصیHIGH FORM  ِتػَستی وِ لثال تَضیح دادُ ضذ لشاس گشفتِ ٍ سِ واست هاهَسیت سٍی تخت

  .پاییٌی جای هی گیشًذ

  اهتیاصی تاضذ ٍ اگش تَد تایذ تشداضتِ ضذُ ٍ تیي واستْا تشگشدد ٍ واست  3دس تیي سِ واست اتتذای تاصی ًثایذ واست

تختِ تاالیی لشاس هی گیشًذ تػَستیىِ واست اٍل هطخع تمیِ واستْا تػَست سٍ دس سوت ساست . دیگشی جایگضیي گشدد

ایي واست، اٍلیي واست هاهَسیت جایگضیي هی تاضذ ٍ دس غَست اًجام ّش یه اص سِ هاهَسیت ٍ تشداضتِ ضذى . تاضذ

سِ واست اغلی )اص تیي چْاس واستی وِ هطخع ّستٌذ  .واست آى، ایي واست تِ جای واست تشداضتِ ضذُ لشاس هی گیشد

 .ایذ تیص اص دٍ واست اص یه ًَع تاضٌذ ٍ دس ایي غَست تایذ تا واستْای دیگش جایگضیي ضًَذًث( ست جایگضیيٍ وا

  دس حیي تاصی ّش تاصیىي فمظ دس پایاى ًَتتص هی تَاًذ یه واست هاهَسیت سا دس غَست تشآٍسدُ وشدى هَاسد آى، تذست

 . آٍسد

 َسیت تذست آٍسد، حتی اگش هَاسد هشتَط تِ تیص اص یه واست سا اجشا ّش تاصیىي دس ّش ًَتت فمظ هی تَاًذ یه واست هاه

 .وشدُ تاضذ

 



 

 

 پایاى تاصی

  دس تاصیHIGH FORM  ّوچٌیي . اهتیاص وسة وٌذسِ ّش تاصیىي اص عشیك واستْای هاهَسیت هی تَاًذ یه تا

 . ّش هْشُ سغح سِ وِ سٍی تشد لشاس تگیشد، یه اهتیاص داسد

  سسیذ پایاى تاصی اػالم هی ضَد 9ّش تاصیىي دس پایاى ًَتت خَد اهتیاصاتص سا چه هی وٌذ ٍ اگش تاصیىٌی تِ اهتیاص .

الثتِ پس اص اػالم ایي هَضَع، ّش تاصیىي یه ًَتت دیگش تاصی هی وٌذ ٍ دس ًْایت تاصیىٌی وِ پایاى سا اػالم وشدُ، 

 .ضذُ ٍ تشًذُ تؼییي هی گشدد اهتیاصّا ضواسش ،پس اص آى. داسد سا ًَتت آخش

 ضذُ ٍ  ُصد ،سسیذُ 9تاصیىٌی وِ تِ اهتیاص  3اص هْشُ ّای سغح  ػذدیه یا چٌذ  ،هوىي است دس ًَتت آخش تاصیىٌاى

 ،تِ ایي تشتیة هوىي است دس ًَتت آخش تاصی. یاى تاصی ًذاسداضَد ٍلی ایي هَضَع تاثیشی دس پ 9ووتش اص  اهتیاص ٍی

سسیذُ ػثَس وٌذ، پس لضٍها تاصیىٌی وِ پایاى تاصی سا اػالم  9اهتیاص دیگش تاصیىٌاى اص تاصیىٌی وِ صٍدتش تِ اهتیاص 

 . وشدُ دس ًْایت تشًذُ ًوی ضَد

 دس ایٌػَست تاصی تِ پایاى . حالت دیگش پایاى تاصی صهاًیست وِ یىی اص تاصیىٌاى آخشیي واست احضاسش سا تشداسد

 .االتشیي اهتیاص تشًذُ استسسیذُ ٍ غاحة ت

  دس . تیطتشی سٍی تشد داسد 3ٍ  2اگش اهتیاص دٍ تاصیىي دس پایاى تشاتش ضَد، تاصیىٌی تشًذُ است وِ هْشُ ّای سغح

اگش تاص ّن ضشایظ تشاتش تَد تاصی . غَست تساٍی، تاصیىٌی تشًذُ است وِ هجوَع هْشُ ّای تیطتشی سٍی تشد داسد

 .هساٍی تِ پایاى هی سسذ

 

   DEATHMATCHقوانین هخصوص بازی 

 تاصی سٍی سوت دیگش تشد اًجام هی گشدد. 

  ٍدس ضشٍع تاصی پس اص اًتخاب تاصیىي اٍل، تاصیىي دیگش دٍ هْشُ سغح اٍل اص ّش دٍ عشف سا تِ اًتخاب خَد سٍی د

است صیشا ّش چٌذ تشد لشیٌِ ًیست ٍلی ایي دٍ  تطشیفاتیایي واس تیطتش )ذُ دس تشد لشاس هی دّذ ضجایگاُ هطخع 

تاصیىي اٍل یه هْشُ سغح یه تاصی  ،پس اص آى هغاتك تا دستَسالؼول ولی تاصی(. جایگاُ فشق چٌذاًی تا ّن ًذاسًذ

 .وشدُ ٍ پس اص آى ّش تاصیىي یه ًَتت واهل تاصی هی وٌذ

 



 

 

  دٍ تختِ هشتَط تِ تاصیDEATHMATCH تِ ٍ ّش تاصیىي یه هْشُ سغح یه خَد سا دًٍفشُ وٌاس ّن لشاس گشف

دس حیي تاصی ّش تاصیىي تا وسة اهتیاص، ایي هْشُ خَد سا حشوت هی دّذ تا ًتیجِ . سٍی اهتیاص غفش لشاس هی دٌّذ

 .تاصی هطخع تاضذ

 ًحَُ اهتیاصگیشی

ٍ واستْای تاصیىٌاى تا صدى هْشُ ّای ّن اهتیاص وسة هی وٌٌذ  DEATHMATCHّواًغَس وِ اضاسُ ضذ دس تاصی 

 :اهتیاصدّی تِ ضىل صیش هی تاضذ .هاهَسیت ٍجَد ًذاسًذ

 حشیف 3اهتیاص تشای صدى هْشُ سغح  2

 حشیف 2یه اهتیاص تشای صدى هْشُ سغح 

 یه اهتیاص تشای صدى دٍ هْشُ سغح یه حشیف دس ّش ًَتت

 ی اص حشیف وِ صدُ اًذ سا وٌاس گزاضتِ ٍ دس پایاى ًَتت اهتیاص خَد سا هحاسثِ هی دس ّش ًَتت، تاصیىٌاى هْشُ ّای

هْشُ ّا اهتیاص وسة ضذُ ٍ یه هْشُ  جفتاگش تؼذاد هْشُ ّای سغح یه صدُ ضذُ فشد تَد، فمظ تِ اصای . وٌٌذ

وسة ًویىٌیذ ٍ اگش تؼٌَاى هثال اگش یه هْشُ سغح یه دس یه ًَتت خَد تضًیذ اهتیاصی . تذٍى استفادُ هی هاًذ

 .سِ هْشُ تضًیذ یه اهتیاص وسة هی وٌیذ

 دلت وٌیذ وِ ایي اهتیاص تا حالت . ػالٍُ تش صدى هْشُ ّای حشیف، احضاس ّش هَجَد افساًِ ای ًیض یه اهتیاص داسد

HIGH FORM دس ایٌجا اهتیاص . وِ تِ اصای هْشُ ّای سغح سِ دس پایاى تاصی اهتیاص وسة هی ضذ هتفاٍت است

استما هْشُ ّا دس حیي تاصی ٍ تذست آٍسدى . تِ اصای احضاس یه هَجَد سغح سِ ٍ دس ّواى لحظِ تذست هی آیذ

 .ًوی ضَدوسش اهتیاص  سثةچٌیي حزف هْشُ ّای سغح سِ ًیض ّو. هْشُ سغح سِ اهتیاصی ًخَاّذ داضت

 پایاى تاصی

  هطاتِ تا حالت . یا تاالتش تشسذ پایاى تاصی اػالم هی ضَد 11ٍلتی تاصیىٌی تِ اهتیاصHIGH FORM  دس ایٌجا ًیض

پس اص سسیذى یه تاصیىي تِ ایي اهتیاص، ولیِ تاصیىٌاى یه دٍس دیگش حك تاصی داسًذ تا دس ًْایت تاصیىٌی وِ پایاى 

 . پس اص آى تاصیىٌی وِ تیطتشیي اهتیاص سا داساست تشًذُ هی ضَد. سا اػالم وشدُ، ًَتت آخش سا تاصی وٌذ

  تشداسد تاصی تِ پایاى سسیذُ ٍ غاحة تاالتشیي اهتیاص تشًذُ استّوچٌیي اگش تاصیىٌی آخشیي واست احضاسش سا. 

  دس غَست تساٍی اهتیاصات هاًٌذ ضشایظ تَضیح دادُ ضذُ دس تاصیHIGH FORM تشًذُ تؼییي هی گشدد.  


