Korzyści wynikające z posiadania Karty LaserForce :
1. Posiadacz Karty LaserForcema możliwość personalizowania kamizelki, będącej częścią sprzętu
w Arenie Laser Games: kamizelka otrzymuje nazwę – nick, ten sam, który posiadacz Karty
LaserForce podał podczas rejestracji.
2. Kamizelka zostanie spersonalizowana po zalogowaniu się posiadacza Karty LaserForce przed grą,
poprzez przyłożenie karty do tarczy znajdującej się na przodzie kamizelki.
3. Wszystkie zalogowane gry posiadacza Karty LaserForce są rejestrowane w systemie.
4. Posiadacz Karty LaserForce poprzez rejestracje gier w systemie LaserForce bierze udział
w międzynarodowym rankingu dostępnym na stronie: http://www.iplaylaserforce.com
5. Posiadacze Karty LaserForce, mają możliwość zdobywania nowych umiejętności oraz poziomów
nieodstępnych dla innych graczy.
6. Punktacje, poziomy oraz zdolności przedstawia poniższa tabela:

POZIOM

WYMAGANIA

L1
Rekrut

ZDOLNOŚCI
CIĄGŁY OGIEŃ

Nowy gracz

Osiągany jest poprzez zastrzelenie 2 graczy z rzędu. Gracz pozostaje
przy „ciągłym ogniu” dopóki nie zostanie trafiony. Aby ponownie
aktywować ten tryb, należy zestrzelić większą ilość graczy.

L2
Artylerzysta

2 gry
ze średnim wynikiem
1501– 2500 pkt

Jeśli zestrzelisz 5 graczy z rzędu to stajesz się nieśmiertelny przez 10
sekund! W tym czasie nikt nie może Cię zestrzelić.

L3
Szeregowy

4 gry
ze średnim wynikiem
2501– 3700 pkt

Pozwala Ci powrócić do gry zaraz po zestrzeleniu. Gdy zostaniesz
trafiony naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy.

L4
Kapitan

6 gier
ze średnim wynikiem
3701-5000 pkt

L5
Gwiezdny władca

8 gier
ze średnim wynikiem
5001-6500 pkt

L6
Mistrz Lasera

10 gier
ze średnim wynikiem
ponad 6501 pkt

NIEŚMIERTELNOŚĆ
PRZYWRÓCENIE DO GRY
POCISKI
Pociski dają Ci o wiele więcej punktów. Celuj na gracza,
aż usłyszysz 3 głośne dźwięki (piknięcia) i wypuść pocisk. Możesz użyć
pocisków tylko na poziomie 4 lub wyższym.

RESET
Reset pozwala wyeliminować gracza, który nie żyje, nawet jeśli byłeś
ostatnią osobą, która go zestrzeliła. Kiedy jesteś aktywny przytrzymaj
wciśnięty przycisk funkcyjny przez 2 sekundy

BOMBA
Bomby nokautują każdy inny poziom. Kiedy jesteś aktywny
przytrzymaj wciśnięty przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, żeby ją
aktywować. Musisz pozostać aktywny przez kolejne 3 sekundy dopóki
bomba nie wybuchnie.

Poziomy umiejętności chronią nowych graczy przed bardziej doświadczonymi. Im wyższy poziom tym więcej zdolności jest
dostępnych. Oto jak to działa:
L1 i L2
L3
L4
L5
L6

L4 musi trafić Cię dwa razy. Jeśli zostaniesz trafiony trzykrotnie przez L5 i L6 to tracisz życie.
L6 musi trafić cię dwukrotnie, aby dezaktywować Twoją kamizelkę
Musisz trafić L1 i L2 dwa razy, aby je wyłączyć. Nadal zyskujesz punkty.
Musisz trafić L1 i L2 trzy razy, aby je wyłączyć.
Musisz trafić L1 i L2 trzy razy oraz L3 dwa razy.

