Romanian Server rules

V rog cititi aceste reguli pentru ca sunt intentionate sa asigure ca toti jucatorii inteleg ce este acceptabil si
neacceptabil pe server. Orice jucator, prin actiunile; fortand un jucator sa paraseasca serverul din cauza ca
l-a omorat de foarte multe ori, abuz sau hartuire vor lua ban. Jucatorii cu atitudine egoista nu sunt doriti pe
acest server. Jucatorii care sunt abuzati vor trebui sa trimita PM (private message) cu poze facute in joc
(screen shot) pozele fiind nemodificate, unui Admin aici pe website, sau vorbiti in joc cu personalul serverului.
Pe server sunt doua etichete care vor identifica personalul serverului, amandoua au autoritatea sa sustina
regulile serverul si sa ajute toti jucatorii. Ei sunt etichetati [ADMIN] si [VOID]. Cand incercati sa vorbiti cu ei in
joc, va rog tineti minte ca ei au multe sarcini si responsabilitati de indeplinit asa ca ei s-ar putea sa nu fie
capabili sa va raspunda repede va rog sa aveti rabdare. Va rog vorbiti cu ei civilizat; este putin probabil ca tu
sa fi ajutat daca esti abuziv sau prost manierat. De asemenea, daca intr-un concurs un jucator simte ca unul
dintre personalul serverului s-a ocupat de el intr-o maniera necinstita, va rog dati PM lui Strail sau TIODS aici
pe website cu detalii. -Injuraturi/Nelegiuiri/Abuzuri Serverul nu tolereaza jucatorii care nu pot sa se poarte
disciplinat sau prietenos. Sunt foarte multi jucatori cu diferite varste pe acest server si este interzis sa injuri,
sa folosesti limbaj nelegiuit sau sa abuzi de un jucator cu intentia sa agresezi un alt jucator.
-Modificari/Trisari/Spargeri Orice jucatori gasiti folosind alte moduri inafara de Void Mod vor lua ban. Orice
jucatori gasiti spargand fisierele jocului in orice fel vor lua ban. Orice jucatori sau Admini gasiti trisand in orice
fel sau forma in detrimentul serverului, vor lua ban. -Piratii Piratii au voie sa intreprinda afacerile lor pe acest
server. Piratii au regulile urmatoare: Toti piratii vor fi etichetati cu [X] Orice jucatori care nu sunt etichetati cu
[X] si conduc activitati de piraterie si refuzand sa fie corect etichetati vor lua ban. Taxa maxima permisa pe
acest server este 200k (200.000 credits). Nu sunt exceptii. -Pungasii Toti pungasii vor fi etichetati cu [R]
Pungasii nu trebuie sa fie intr-un clan si nu au voie sa ceara taxa. Pungasii prin stilul si activitatea lor trebuie
sa fie (OPL omorati pe loc) sau in engleza (KOS kill on sight) de alti jucatori. -PvP (Player versus
Player)=(Jucator versus Jucator) Jucatorii sub nivelul 20 trebuie sa fie lasati sa se joace fara pericolul de a fi
omorati de alti jucatori; ei vor fi omorati doar in cazul in care ei cer sa fie omorati. Exceptii sunt atunci cand un
jucator cu rank mic invita un alt jucator la un PvP el ia responsabilitatea pe care o stie ca va rezulta in tragere
asupra lui, intr-o batalie. Va rog lasati acesti jucatori sa se bucure de joc si de server nederanjati. Cand luati
responsabilitatea unui PvP, asigura claritatea si confirma in ce fel se va desfasura:
Ã¢â‚¬Å¾ReincarcandÃ¢â‚¬Â• sau folosind Ã¢â‚¬Å¾nanobots sau shield batteryÃ¢â‚¬Â• este permisa in
timpul luptei daca este decis de la inceput. Aceasta va opri sa se simta prost unii jucatori care niciodata nu
Ã¢â‚¬Å¾reincarcaÃ¢â‚¬Â• sau nu se asteapta ca adversarul sau sa Ã¢â‚¬Å¾reincarceÃ¢â‚¬Â•. Este
politicos sa respecti victoria unui PvP; aceasta este reprezentata zicand Ã¢â‚¬Å¾gfÃ¢â‚¬Â•(good fight) in
System Channel sau Private Channel. -Cargo Demontand si montand obiecte (arme, scuturi etc) de mai
multe ori exagerand, va duce la coruperea fisierelor caracterului vostru. Avand mai mult de 100 de obiecte in
cargo (arme, scuturi etc) va cauza aceasta corupere. Aceasta nu este aplicabila si pentru
cumpararea/vinderea de marfa de comert. Jucatorii care au aceasta problema vor observa ca caracterele lor
nu mai apar pe lista cu caractere cand intra pe server. In acest caz jucatorii vor trebui sa trimita un PM unui
Admin pe website cu numele caracterului si cargo (armele, scuturile etc) vor fi sterse de pe nava Ã¢â‚¬â€œ
nici o despagubire nu este data si necajind ceilalti jucatorii vei fi pedepsit sau vei lua ban. -Etichete de clan
false/Nume urate sau ofensive, ostentative Orice jucatori zburand in etichete de clan false vor fi banati de pe
server. Daca clanul este cunoscut de server are voie sa functioneze, tu nu ai voie sa iti faci nume cu eticheta
acelui clan ca sa pari a fi din acel clan. Doar la permisiunea acelui leader al clanului sau permisiunea
personalului serverului ai voie sa intri intr-un clan si sa iti etichetezi caracterul cu numele clanului. Nume
urate sau ostentative acopera toate tipurile de nume pe care jucatorii le-ar putea folosi. Daca ai un nume care
va cauza unui jucator neplacere sau jicnire vei lua ban. Noi trebuie sa retinem ca jucatorii de toate varstele
joaca pe acest server si prin urmare intelegerea comuna ar trebui mereu sa triumfe. -Limba Materna Jucatorii
au voie sa vorbeasca in limba lor materna pe server, nu este nevoie ca toata lumea sa vorbeasca in engleza.
Va rog retineti ca limbajul ofensiv nu este tolerat si nu conteaza in ce limba este vorbit. -Team Speak Toate
regulile de mai sus se aplica si pentru The Void Team Speak (TS) server de asemenea. Un jucator care ia
ban pe (TS) pentru incalcarea regulilor acestora ar putea fi banat si in joc de asemenea. Tine minte, trebuie
sa fie distractiv pentru toata lumea, nu doar pentru tine. Va rog jucati cu spiritul jocului. Va rog verificati
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regulat, aceste reguli pot fi reinnoite din cand in cand.
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