PŘÍBĚH
Píše se rok 2009 a mise ISAF je rozšířena o
jednotku, která má za úkol zbudovat předsunutou
základnu u malé vesničky. Mezi obyvateli byly
odhaleny silné vazby na Tálibán. Ten odtud řídí
operace proti vládě v Kábulu.
Za pomoci vládních sil má jednotka za úkol utlumit
vliv této organizace, najít a zničit zbraně
hromadného ničení, které se zde údajně mají
nacházet, a v neposlední řadě „svrhnout“ velitele
místní odnože Talibánu. V ideálním případě ho
zajistit živého a vrátit se beze ztrát na životech.
Pokud se táboru Battlefield camp zúčastníš už
potřetí, čti sekci Veteráni.

FRAKCE
První „frakcí“ v tomto konfliktu jsou Mezinárodní
bezpečnostní podpůrné síly neboli Anglicky ISAF
(The International Security Assistance Force). Jde
o vojenskou misi v Afghánistánu, kterou vede
Severoatlantická aliance (NATO) od roku 2001.
Součástí této mise bylo v roce 2009, 38 států
(z toho 26 členů NATO) například: USA, Velká
Británie, Německo, Česko, Maďarsko, Francie a
další..
Druhou frakcí je Talibán a Al-Kaidá.
Tyto skupiny jsou z větší části tvořeny vyznavači
radikálního islámu.
Pro více informací: www.battlefield-camp.cz

VETERÁNÍ A DALŠÍ NOVINKY
Pokud na Battlefield camp jedeš už třetím rokem,
pak se z tebe stává veterán. Dostaneš speciální
nášivku a rovnou i vyšší hodnost, což znamená jisté
výhody.
Veteráni jsou automaticky přeřazovány k druhé
frakci (Tálibán), pro které bude i speciálně
vytvořena skupina na Facebooku. Pokud však
nechceš být součástí druhé frakce, můžeš si zvolit
a přidat se k ISAF, kde se můžeš stát velícím
skupiny.
Do skupiny se přidej ZDE.
(Vyčkej na schválení)

Další novinkou je, že letos budeme téměř
absolutně odříznutí od střediska. Letos se budeme
takřka pořád pohybovat v Army zóně a často
přespávat venku. Proto je nutné nepodcenit
výbavu!! Více níže..

Jak a co si sbalit?
Na celých 14 dní.
– Dostatek oblečení, spodního prádla a maskáčů.
Určitě by bylo vhodné mít s sebou maskáče nebo minimálně
alternativně oblečení, které není světlé či barevné. Kvalitní a
laciné maskáče se dají koupit za pár set korun.
Článek: „Chci synovi/dceři koupit levné maskáče.“

– Tenisky, Kanady, pantofle a ideálně ještě boty na přezutí.
Pevná obuv se stává nutností a je třeba dbát na její kvalitu.

– Pokrývka hlavy (kšiltovka, helma, klobouk, šátek).
Alespoň 2x
– Hygienické potřeby (kartáček, pastu, ústní vodu a podobně).
– Prášky na alergii a jiné užívané léky, repelent a kapesníky.

– Pláštěnka či pončo.
Případně jinou nepromokavou bundu.
– Plavky, Ručník, Osušku.
– PET láhev, sportovní láhev, nebo čutoru o minimálním
obsahu 0.5L.

– Spacák a karimatku! Víme, že většina táborů u nás
nevyžaduje spacák a ani karimatku, nicméně bez tohoto
vybavení NELZE na tomto táboře existovat.
– Batoh, který bude schopen pojmout, alespoň 20-25 litrů a
bude mít popruhy, na které lze upevnit spacák a karimatku.
– Baterka (S náhradními bateriemi) Nejlépe vodotěsnou.
– Kapesné, psací potřeby, papíry. Kapesné a jiné cennosti lze
uložit u vedoucích.
– Kartičku příslušné zdravotní pojišťovny (kopii) a přihlášku.
– Sáčky na špinavé prádlo.
Do čeho to všechno sbalit? Nejlépe do kufru nebo tašky na
kolečkách. Také doporučujeme zavazadlo a nejlépe i
všechny věci označit nebo popsat jménem.

Pokud vlastníte:
– Vlastní zbraň (omezení úsťové rychlosti na 150m/s
s 0,20g)
– Ochranné prostředky (brýle, helma, rukavice).
–Jídelní potřeby, jako je ešus a příbor nejsou třeba, ale
vzít si je určitě nebude na škodu.
Co s sebou nebrat?
- Nůž, mačety a jiné bodné či sečné předměty
- Mobilní telefony, tablety, notebooky a další elektronické
zařízení (MP3 apod.) nedoporučujeme brát s sebou na
tábor.
- Pyrotechniku (dýmovnice, dělobuchy a další)
- Expanzní pistole, startovací pistole, praky aj..

RADY a TIPY
1. O tom, jak se sbalit na vícedenní misi pro Vás
máme samostatný článek na našem webu.
„Co s sebou na vícedenní misi?“
2. Máme tu pro Vás i malé doporučení, jakou
airsoftovou zbraň si pořídit (do začátku)
„Nákup vlastní zbraně a dalšího vybavení“
3. Již jednou zmíněný článek:
„Chci synovi/dceři koupit levné maskáče.“
4. Jak sbalit batoh?
„Jak sbalit batoh"
5. Jaký spacák vybrat?
„Jaký spacák pořídit?

Táborové sedmero
1. Po celý tábor, pokud neřekne vedoucí jinak,
budou mít všichni táborníci ochranné pomůcky
(brýle, masky) nasazené na očích. Hry totiž
nebudou probíhat v dané časy, ale můžou přijít
kdykoliv.
2. Neustále budou mít všichni povinně – láhev
s vodou, pokrývku hlavy.
3. Na misi každý bude připraven v pevné obuvi,
kalhotách s dlouhými nohavicemi a ostatními
věcmi viz bod 1.-2.
4. Jakékoliv potíže okamžitě nahlásím nejbližšímu
vedoucímu, ať se jedná o sebemenší maličkost.
5. Veškerou svoji výstroj i výzbroj udržovat
v pohotovosti a čistotě.
6. Za věci, které si vezmeš s sebou na misi ručíš
sám, proto omez počet možných ztrát na
minimum.
7. Neexistuje žádné já, ale pouze my. Proto všude
se budeš zdržovat se svojí skupinou. Pokud
získáte nějaký úspěch, bude patřit vám všem, a
to stejné platí i naopak o případných prohřešcích

