VOLITELNÁ PRAVIDLA:
ROZHODČÍ GOBLIN A PŮLČÍK
Blood Bowl má pravidla, protože jinak by to byla naprostá anarchie (odhlédneme-li tedy od skutečnosti,
že to částečná anarchie je). Takže je na rozhodčích, aby interpretovali Nufflovy posvátné výnosy. Není to příliš
respektovaná pozice a rozhodčí mají životnost asi jako medúza ve vysoké peci, navíc oblečená v pruhovaném trikotu
s plátěnou čapkou a zjevným nedostatkem jakékoli ochranné výstroje. Ale pokud vaše hra potřebuje reprezentaci těchto
udatných a morálně pevných a neúplatných arbitrů (tedy pokud nejsou dodrženy taxy Cechu rozhodčích a správců
pravidel), máme právě pro vás párek skvělých figurek!
V Blood Bowlu jsou ti nejlepší rozhodčí téměř neviditelní. Pokud řádně odvádějí svou práci, ani si jich nevšimnete!
Pravidla pro rozhodčí byla v Blood Bowlu psána s tímto záměrem, čistá a jednoduchá, s figurkami sloužícími jako
vizuální připomínka toho, že jsou ve hře pravidla pro Faulování.
Nicméně je pochopitelné, že někteří trenéři budou chtít, aby měly jejich figurky rozhodčích goblina a půlčíka ve hře větší
využití. Proto zde přinášíme sadu pravidel pro rozhodčí, kteří i přes svůj malý vzrůst jednají bez špetky slitování. Jsou to
ovšem pravidla volitelná, čili oba hráči s nimi musí před hrou souhlasit.

ROZHODČÍ GOBLIN A PŮLČÍK
I přes jejich přirozený nedostatek náklonnosti pro Blood Bowl jsou goblini a půlčíci oddanými účastníky tohoto sportu
(goblini pro nesčetné zákeřnosti, půlčíci pro vždy působivé pozápasové hostiny). Někteří jdou tak daleko, že se stávají
sportovními funkcionáři – něčím, čemu se hráči obvykle vysmívají, než si uvědomí, jak pomstychtiví tito zakrslí
despotové umějí být!
Obecně, stát se rozhodčím Blood Bowlu vyžaduje velmi specifickou směs vlastností. Musíte být maličko vyšinutí. Musíte
mít encyklopedické znalosti pravidel. Musíte být smělí a asertivní, musíte být slyšet přes hluk davů a křik zraněných. A –
to zejména – musíte být zcela nestranní a nikdy nenechat své vlastní předsudky ovlivnit vaše rozhodnutí.
Většina goblinů a půlčíků přestává poslouchat po prvních několika bodech.

NOVÁ PRAVIDLA
Před prvním výkopem si trenéři hodí a vítěz si vybere figurku rozhodčího, kterého postaví vedle hřiště. Vždy můžete
najednou použít pouze jednoho speciálního rozhodčího!
Kdykoli je proveden faul a hráč není vyloučen, stává se rozhodčí čím dál naštvanější na svou neschopnost. Po celém
vyhodnocení faulu se stane následující:


Pokud je rozhodčí vedle hřiště a nestojí na dugoutu žádného týmu, přesuňte jej do boční oblasti dugoutu faulujícího
týmu, těsně nad „1“ na výsledkové stupnici. Nyní bedlivě sleduje tento tým a spřádá odplatu.



Pokud se již rozhodčí nachází v dugoutu faulujícího týmu, posuňte jej doprava nad další číslo. Pokud se nachází nad
8, již se dále pohybovat nemůže.



Pokud se rozhodčí nachází na dugoutu týmu, který právě nefauloval, posuňte jej doleva nad předchozí číslo. Pokud
stál nad „1“, odstraňte jej z dugoutu a postavte figurku rozhodčího vedle hřiště jako na začátku hry.



Pokud rozhodčí stál na dugoutu faulujícího týmu a pohyboval se, hoďte k6. Pokud je výsledek vyšší, než je číslo na
stupnici, nad kterým momentálně rozhodčí stojí, nic se neděje. Pokud ale padne stejné nebo menší číslo, pak faulující
hráč utrpí důsledky popsané níže!



Pokud je vyloučen hráč týmu, na který rozhodčí dohlíží, nebo tento tým použije úplatek, aby hráč vyloučen nebyl,
rozhodčí se uklidní a vrátí se na své startovní místo vedle hřiště. Pamatujte, že rozhodčí zůstane stát na svém místě
i když skončí drive (nebo poločas)… tito maniaci vědí, jak být trpěliví!

Důsledky: Rozhodčí goblin
Není dobré naštvat goblina. Obzvlášť, když má plnou podporu Cechu rozhodčích a správců
pravidel! Hráč dostane drobnou připomínku autority rozhodčího – položte jej (Prone) a ihned
pro něj proveďte hod na zranění (na AV se nehází).
Důsledky: Rozhodčí půlčík
Půlčíci, kteří prošli Selekčním programem rozhodčích, mají sklon být poněkud podráždění a
vždy vyskočí, aby zlomyslně přerušili snahy týmu, který se jim nepozdává. Tým faulujícího
hráče ihned ztrácí týmový re-roll. Pokud již re-roll nemá, pak druhý tým jeden získává!

