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Yleistä 
Turnaus pelataan 1.-3.12.2017 Warhammer 40.000:n 
seitsemännen laitoksen säännöillä ja The Horus 
Heresy -lisäosalla ja 1500 pisteen maalatuilla armeijoilla 
yksityisellä mökillä osoitteessa Hyyryläntie 1017, 
Kangasniemi. Paikka sijaitsee siis 115 km päässä Kuopiosta 
Jyväskylään päin. Kyyti pyritään järjestämään kaikille 
halukkaille Kuopiosta/Pieksämäeltä/Jyväskylästä käsin. 
Petipaikkoja on 10:lle, mutta omia patjoja tms. mukaan 
ottamalla mahtuu mukaan useampikin. Omat liinavaatteet 
kaikille mukaan! 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu suorittamalla osallistumismaksu ja halutessasi 
ruokamaksu yhdistyksen tilille (KuoFi ry, 
FI2446000010551170). Kirjoita maksun viestikenttään oma 
nimesi ja viesti "KuoFi pariturnaus" tai ”KuoFi pariturnaus ja 
ruokailu”. Viimeinen maksupäivä on perjantai 24.11. 
Osallitumismaksuja ei palauteta, mutta esteen sattuessa voi 
osallistumisensa lahjoittaa/myydä sitä eniten tarvitsevalle. 
Paikkaansa voi kaupitella tapahtuman ketjussa 
Sotavasara.net:ssä jos tarve vaatii. 

Turnauksen hinta 25 € per pelaaja (jäseniltä 20 €). Mikäli 
maksat vasta 24.11. jälkeen, hinta on 35 €, myös jäseniltä. 
Erikseen järjestetään yhteistä sapuskaa 20 euron lisähintaan, 
joka on vapaaehtoinen. Voit siis myös olla täysin omilla 
eväilläsi. Tällä hinnalla paikalle järjestetään yhteisateriointiin 
osallistuville yksi lämmin täyttävämpi ruoka lauantaille ja yksi 
sunnuntaille sekä aamupala/välipala/iltapalatarvikkeita.  
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Ongelmatilanteet 
Jos paikan löytymisessä tai muuten esiintyy ongelmatilanteita, 
turnausjärjestäjän saa tapahtuman aikana kiinni numerosta 
+358400919799. Ennen HH-pariturnausta sitä koskevia 
kysymyksiä voi kysellä sähköpostilla osoitteesta 
kuofi.ry@gmail.com. 

Aikataulu 

Perjantai 1.12. 
12.00 -> Pelipaikka aukeaa 
18.00 - 20.00 -> Vapaata pelailua ja pikkujoulumeininkiä 
20.00 - 24.00 Iltapala tarjolla (siitä maksaneille) 

Lauantai 2.12. 
08.00 Herätys 
09.00 - 12.00 Kierros 1 
12.00 - 12.30 Ruokatauko (maalausarvostelu) 
12.30 - 15.30 Kierros 2 
15.30 - 18.30 Kierros 3 
19.00 -> Saunomista yms. 

Sunnuntai 3.12. 
09.00 Herätys 
10.00 - 13.00 Kierros 4 
13.00 - 13.30 Ruokatauko (äänestykset) 
13.30 - 16.30 Kierros 5 
16.30 -> Palkintojenjako 
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Ota mukaan figujen lisäksi 
40k 7th editionin sääntökirja tai uusi Age of Darkness 
rulebook, 6 numeroitua objective markeria (kokoluokkaa n. 25 
tai 40 mm), tarvitsemasi nopat, templatet ja mitta. Myös tämä 
sääntöpaketti kannattaa tulostaa mukaan otettavaksi. 

Armeijalistaa koskevat säännöt 

• Korkeintaan 1500 pistettä. 
• Armeijan täytyy olla rakennettu käyttäen normaaleja Age 

of Darkness –sääntöjä The Horus Heresy –kirjoista. 
• Ei Questoris Knights –listoja. 

Armeijalistojen palautus ja julkaisu 

• Armeijalistat pitää toimittaa järjestäjälle etukäteen, 
viimeistään 24.11. 

• Listat julkaistaan Sotavasara.netissä muutamaa päivää 
ennen turnausta. 

• Listan pitää olla pelkkänä tekstinä formaatissa joka alta! 
Ei taulukoita, ei suoraan Army Builderista tai 
Battlescribesta kopioituja listoja, ei ylipäätään mitään 
ylimääräistä. 

• Listat lähetetään sähköpostina osoitteeseen 
kuofi.ry@gmail.com. Ei liitetiedostoja, kopioi listasi 
suoraan viestiin! 

• Listat tulostetaan järjestäjän puolelta kaikille pelaajille 
valmiiksi ja tuodaan turnauspaikalle. 
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Armeijalistan muotoilu 
Palauta armeijalistasi käyttäen tätä asettelua. Jokainen yksikkö 
kirjoitetaan yhdelle riville ilman välilyöntejä. Poista 
tarpeettomat kohdat tarpeen mukaan. 

Player: 
Preferred loyalty: 
Rite of War: 
 
HQ1: 
HQ2: 
HQ3: 
Elite1: 
Elite2: 
Elite3: 
Elite4: 
Troop1: 
Troop2: 
Troop3: 
Troop4: 
Troop5: 
Troop6: 
FA1: 
FA2: 
FA3: 
HS1: 
HS2: 
HS3: 
Transport1: (lisää tarvittaessa, merkkaa unitin perään mikä 
unitti menee mihinkin) 

DETACHMENT TOTAL: 
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Esimerkki formaatin mukaisesta armeijalistasta 

Player: Jussi Nurro 
Preferred loyalty: Traitor 
Rite of War: - 

HQ1: Centurion (50), power fist (20), bolter (2), melta bombs 
(5) [77] 
Elite1: Legion Tartaros Terminator Squad (175), 5 chainfists 
(50) [225] 
Elite2: Legion Dreadnought (125), 2 dreadnought close combat 
weapons with inbuilt graviton guns (30) [155] 
Elite3: Legion Dreadnought (125), 2 dreadnought close combat 
weapons with inbuilt graviton guns (30) [155] 
Elite4: Legion Mortis Dreadnought (125), 2 twin-linked 
lascannons (30) [155] 
Troop1: Legion Tactical Squad (125), sergeant with melta 
bombs (5) [130] 
Troop2: Legion Tactical Squad (125), sergeant with melta 
bombs (5) [130] 
Troop3: Legion Tactical Squad (125), sergeant with melta 
bombs (5) [130] 
HS1: Malcador Assault Tank (275), battlecannon (0), 
demolisher cannon (35), lascannon sponsons (15), pintle-
mounted multi-melta (15) [340] 
 
ARMY TOTAL: 1497 pts 
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Figuvaatimukset 

• Turnaus pelataan kokonaan maalatuilla armeijoilla. 
Maalattu tarkoittaa valmiin näköistä, ei välttämättä 
kolmen värin minimiä. 

• Ei proxyjä, figuilla pitää olla oikeat aseet ja 
mahdollisuuksien mukaan myös muut varusteet. 
Varusteiden jotka kuuluvat aina ja automaattisesti 
kyseiselle yksikölle ei tarvitse näkyä (esim. tactical 
marinen bolt pistol). 

• Konversiot ja muiden valmistajien kuin GW:n figut ovat 
ok, kunhan ovat suunnilleen samankokoisia kuin 
virallinen figu ja oikean kokoisella basella. 

• Nämä säännöt koskevat tietysti myös summonoituja 
demoneita, niidenkin täytyy olla maalattuja ja joko GW:n 
figuja tai muita yhtälailla kuvaavia. 

• Kaikki scratch buildit eli esim. pahvista tai plasticardista 
itse rakennetut figut pitää erikseen hyväksyttää 
järjestäjällä lähettämällä valokuva tai linkki sellaiseen 
sähköpostilla (kuofi.ry@gmail.com). Mehupillit 
autocannoneina ja muut vastaavat halpis-ratkaisut ovat 
lähtökohtaisesti kiellettyjä, lähettämällä kuvan voi 
erikseen kysyä lupaa erikoisempien konversioiden 
käyttöön. Normaaleja kitbash-tyyppisiä konversioita ei 
kuitenkaan tarvitse hyväksyttää. 

• Jos käytät vanhoja figuja jotka ovat selvästi pienempiä 
kuin nykyiset vastineensa pyri aina ratkaisemaan 
epäselvät cover savet ja muut true-LOSin aiheuttamat 
tilanteet vastustajan eduksi. 
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Yleistä turnauksen kulusta 

• Turnauspelit pelataan paripeleinä 2 vs 2 formaatilla. 
• Jokaisen kierroksen jälkeen pelaajat tai vähintään yksi 

heistä käyvät ilmoittamassa pelin tuloksen 
järkkäripöydälle.  

• Ensimmäisen kierroksen peliparit arvotaan satunnaisesti 
pyrkien mahdollisuuksien mukaan noudattamaan toiveita 
lojaaliudesta. Sen jälkeen käytetään swiss-systeemiä, eli 
saman verran pisteitä keränneet pelaavat vastakkain ja 
parit yritetään saada niin että eniten pisteitä saanut 
pelaaja paritetaan vähiten pisteitä saaneen pelaajan 
kanssa. Kuitenkin alussa päätetyt lojaliteetit säilyvät koko 
turnauksen ajan samoina. 

• Epätasaisien pelaajamäärien tilanteessa koitetaan säätää 
homma sopivaksi resurssien mukaan. 

• Tärkeintä on pitää hauskaa, joten malttia juustoon. 
Tapahtuma on ”olutta ja makkaraa” -henkinen, ei ”olutta 
ja cheddaria” -henkinen. 

Sääntöhuomiot 
Tämä viikonloppu lasketaan mukaan KuoFi ry:n The Horus 
Heresy –kampanjaan. Nimettyjä kampanjahahmoja ei 
kuitenkaan saa käyttää. Kaikki taistelut käydään Kroolissa, joka 
on Bhein Morr –subsektorin forest world. Kaikilla modelleilla 
on kaikissa peleissä Stealth special rule, sillä viherkasvusto 
peittää kaikkialla, jopa avoimella. 

Peleistä lasketaan Traitorien ja Lojalistien voitettujen pelien 
määrä, ja voittava osapuoli saa voitettujen pelien erotusta 
vastaavan määrän liputusyrityksiä kampanjakarttaan. 

Nimettyjä (unique) hahmoja ei saa käyttää, sillä (lähes) mikä 
tahansa armeija voi joutua pelaamaan kummalla tahansa 
puolella pariturnauksen teknisestä toteutuksesta johtuen. 
Lisäksi haluamme tukea geneerisiä hahmoja pienestä 
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pistekoosta johtuen. 

Psychic powerien suhteen käytössä on yhteinen warp charge 
pooli per pelipari, mutta omien psykerien generoimia warp 
charge noppia ei voi kaveripelaaja käyttää. 

Pelissä on yhteensä 4 warlordia, joista kaikista saa 
skenaariopisteitä Slay the Warlord secondary objectivestä. 

Uusi Age of Darkness rulebook tulee preorderiin 3.11. ja 
sitä tullaan käyttämään tapahtumassa. Esitietoina esim. 
kranaatit pelataan, kuten alla näkyy, eli kranaatteja saa 
meleessä heittää useampi modelli: 
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Lisäksi Invisibility korvataan seuraavalla Mind Howl -voimalla: 

 

Skenaariot 
1. Blood Feud 

• Deployment: Ambush! 
2. Shatter Strike 

• Deployment: Hammer and Anvil 
3. Dominion 

• Deployment: Search and Destroy 
4. Tide of Carnage 

• Deployment: Vanguard Strike 
5. War of Lies 

• Deployment Dawn of War 

Turnauspisteet 
Turnauspisteitä saa neljästä eri kategoriasta: pelipisteet, 
armeijapisteet, ja listapisteet. Maksimipisteet yhteenlaskettuna 
kaikista kategorioista on huimat 200 pistettä. 

Pelipisteet 
Kaikki pelaajien tienaamat VP:t lasketaan yhteen, ja niiden 
erotuksen perusteella katsotaan alla olevasta taulukosta 
pelaajien tienaamat pelipisteet. Wipe Out tai luovutus antaa 
automaattisesti voittajalle maksimipisteet. 
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Victory points 
erotus 

Voittajan pisteet 
- häviäjän pisteet 

0 10 - 10 
1 11 - 9 
2 12 - 8 
3 13 - 7 
4 14 - 6 
5 15 - 5 
6 16 - 4 
7 17 - 3 
8 18 - 2 
9 19 - 1 

10 20 - 0 
 

Armeijapisteet 
Tuomaristo arvostelee armeijan maalausjäljen, yleisen 
hienouden, ”wow”-faktorin ja listan temaattisuuden 
mielivaltaisesti lauantain lounastauolla. Jätä tällöin oma 
armeijasi edustavasti nähtäville pelipöydällesi. Parhaisiin 
pisteisiin armeijan tulee olla visuaalisesti todella näyttävä, ei 
ole tehty copypastemielellä pelkästään tehoja hakien. Pisteitä 
kukin armeija saa 0-50. Tuomaristo valitsee samalla viisi 
parasta armeijaa, jotka asetellaan uudelleen näytille 
sunnuntain ruokatauolla. Näistä kukin tapahtumaan osallistuja 
saavat käydä äänestämässä suosikkiaan lounastauon aikana. 

Listapisteet 
Palauttamalla armeijalistan oikeassa formaatissa deadlineen 
mennessä, eli viimeistään 24.11. saa automaattisesti 50 
pistettä. 
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Palkinnot 
Turnauksessa palkitaan overall-pisteissä ensimmäinen, 
(pelipisteet + armeijapisteet + listapisteet), hienoin armeija 
(yleisön suosikki-äänestys sunnuntaina), mukavin pelaaja 
(äänestys sunnuntaina), sekä yksi palkinto arvotaan kaikkien 
mökille tulleiden kesken. Maksimissaan yksi palkinto pelaajaa 
kohti. Palkintoina Forge Worldin HH-resiiniä, tarkka 
kokoonpano riippuu osallistujamäärästä. 

Osallistujan muistilista 
1. Ilmoittaudu Sotavasarassa 

• Ilmoita myös otatko yhteisesti valmistettua sapuskaa 
• Ilmoita myös erityisruokavaliot 

2. Maksa turnausmaksu 24.11. mennessä vahvistaen 
samalla ilmoittautumisesi 

3. Tutustu skenaarioihin 
4. Tee armeijalistat annetun muotoilun mukaisesti 
5. Lähetä armeijalista järjestäjälle 24.11. mennessä 
6. Mikäli tarvitset kyyditystä turnauspaikalle 

Kuopiosta/Jyväskylästä/Pieksämäeltä, ota yhteyttä 
kuofi.ry@gmail.com mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa 

7. Ota mukaan juomaa, evästä, saunomiskamppeet, 
yöpymistarvikkeet, figukamat sekä reipas mieli ja ilmesty 
perjantaina 1.12. turnauspaikalle tai viimeistään klo 
08.00 lauantaina. Suotavaa kuitenkin, jos olisit paikalla jo 
perjantaina. 
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