PRAVIDLÁ ŤAHÁK
Majster (organizátor) má vždy pravdu.
Hra sa drží hlavného pravidla – Šatrh, teda postava dokáže to, čo jej hráč.
BOJ
Bojuje sa mäkčenými zbraňami. Bodanie je zakázané, s výnimkou zbraní vytvorených a schválených na bodanie (kopije...).
Vrhacie zbrane musia byť celé mäkčené a bez tvrdého základu (vrhacie dýky...). Ak si chcete priniesť aj štít, je nevyhnutné
zmäkčiť jeho okraje. Zbrane kontrolujeme, nebezpečné na hru nepustíme. Neútočí sa na hlavu, krk a rozkrok. Protivníka
nekopeme, nevykrúcame mu údy, neváľame ho na zem, ak s daným hráčom nie ste dohodnutí, že je to v poriadku. Či došlo k
zásahu, určuje zasiahnutý hráč a na jeho cti je, aby to tak aj zahral.
Po zásahu do končatiny ju nesmiete používať, dokým vás nevyliečia (min. 1 hodina). Po zásahu do trupu ste porazení, padáte
na zem s ťažkým zranením, okrem plazenia a žobrania o pomoc už nič viac nedokážete, dokým vás nevyliečia (min. 3 hod). Ak
tak uznáte za vhodné alebo to zo situácie vyplýva, môže sa stať, že vaša postava príde o končatinu alebo zmyslový orgán.
Postava umiera, ak je explicitne zabitá, tzv. dorazená po tom, ako bola v stave ťažkého zranenia alebo ak bola podlo zavraždená
mimo boja (napr. podrezanie), prípadne ak ju po dve zvonenia z ťažkého zranenia nikto nevyliečil.
LIEČENIE
Liečiť môžu len liečitelia s použitím bylinkárskeho medikamentu. Okrem zranení sa na hre objavujú aj choroby, ktoré sa šíria
jedlom a pitím a nakazenou končatinou (odseknuté ruky a nohy použité ako zbraň). Prejavy choroby je potrebné hrať
zodpovedne, až pokým vás nevyliečia. Prejavy možno odpozerať od jeho prenášateľa.
SMRŤ
Hráč mŕtvej postavy hrá mŕtvolu až dokým si po neho nepríde Smrť alebo jej pomocník. Ak si po ňu dlho nikto nechodí, nech
ide do Pekla.
Predtým, ako si po neho príde Zubatá, hráč mŕtvej postavy môže dostať od kňaza žetón, ktorý môže skrátiť jeho pobyt v pekle
– to závisí na tom, ako pobožne sa jeho postava správala počas života.
Môže sa stať, že kňaza predbehne nekromant a ten môže zosnulému ponúknuť čierny žetón, ktorý ho vie udržať nažive hodinu.
Postava si tak môže krátkodobo predĺžiť pobyt na svete, ale po hodine znova umiera a je tam kde bola predtým, jedine ak by
na konci svojho času si vyprosila ďalší čierny žetón.
OBCHOD
Na hru slúžia hlinené mince (kovové patria do krčmy), mešce a listiny. Na hre sa nachádza postava bankára/správcu burzy, u
ktorého sa dajú ukladať herné peniaze, zakladať podniky, posielať karavány a sú vyplácané výnosy z majetkov.
ZLODEJINA
Ak chcete kradnúť, musí o tom vždy niekto vedieť. Vodca vášho zlodejského cechu alebo majster.
MÁGIA
Na hre sa vyskytuje mágia, ktorá sa prejavuje tým, že ak ste zasiahnutí kúzlom, musíte splniť povinnosť, ktorú vám čarodejník
dáva. Túto povinnosť sa dozviete buď z kontextu zaklínadla, ktoré počujete alebo vám ju prezradí majster. Začarovať vás môžu
zaklínadlom (veršovaným), runami (magické obrazce), alchýmiou (nápoje, amulety) alebo čarovným predmetom.
INTIMITA
Fyzickú náklonnosť môžete prejaviť aj sprostredkovanými gestami (tzv. ars amandi). Spolu s patričnými pohľadmi a inými
prejavmi sa dotykom od partnerovej dlane, prepracúvate vyššie po jeho ruke až po rameno, čo sa považuje za nanajvýš intímne.
Vzájomné držanie ramien sa už považuje za splynutie duší, či veľké zneuctenie. Tieto techniky majú zmysel len v kontexte danej
situácie, ktorá musí byť sprevádzaná pohľadmi, nežnými či slizkými slovami až vzdychmi. Bez tohto kontextu je táto technika
nefunkčná.
VÝNIMKY A TRESTY
Majstri môžu udeliť hráčovi (vopred) výnimku z pravidiel, ale aj trest za porušovanie pravidiel. Príkladom trestu je napríklad
napomenutie alebo 10 minútové vylúčenie z herného priestoru (pre horúce hlavy) až po vylúčenie z hry.

LINKY NA PLNÉ PRAVIDLÁ
Všeobecné herné pravidlá (pre všetkých): http://larp.schatmansdorf.sk/wpcontent/uploads/2017/05/V%C5%A1eobecn%C3%A9-pravidl%C3%A1-2017.pdf
Špeciálne herné pravidlá (pre povolania) http://larp.schatmansdorf.sk/wpcontent/uploads/2017/05/%C5%A0peci%C3%A1lne-pravidl%C3%A1-2017.pdf

