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INTRODUCERE
● Suntem intr-un joc, Guild Wars 2, care-ti ofera mai multe variante de PvP. Una din ele este
un adevarat RTS-game, unde se aplica “large-scale strategies” si sute de tactici complexe.
Vrei sa participi si tu cu guilda la asediul unui castel inamic sau sa aperi un turn propriu.
Vrei sa intelegi mai bine ce inseamna “World versus World versus World” si te tenteaza
foarte mult ideea unor confruntari epice intre grupuri mari de jucatori. Daca la prima privire
aruncata acestui ghid ti se pare ca te afli in situatia nefericita de a fi nevoit sa citesti “atat
de mult”, ai o alternativa: pune ghidul deoparte si petrece vreo doua luni zi si noapte in W3.
In acest fel, s-ar putea sa inveti direct si practic tot ce este scris aici. Sau, ai putea totusi sa
citesti acest ghid de vreo 2 ori si sa intelegi in cateva ore despre ce este vorba si ce este de
facut in W3, din perspectiva jucatorului si cea a Commanderului. Depinde doar de tine si de
timpul tau liber, cateva ore de citit ca sa joci ca un profesionist si sa fii util serverului versus
cateva sute de ore de experimentat ca incepator.
● Autorii ghidului au incercat sa surprinda, pe cat posibil, toate aspectele relevante din sfera
World versus World versus World. Asta nu inseamna ca ghidul nu este perfectibil, in special
in urma unor updates & patches de joc viitoare. Si ca sa intelegi ca stim ce scriem in acest
ghid, da, guilda noastra a facut-o (atac & claim la Stonemist Castle, cel mai important
obiectiv): http://www.freeimagehosting.net/l9hz9

DICTIONAR
Pentru o mai mare usurinta in relationarea cu terminologia specifica W3, vom utiliza in ghid
urmatoarele abrevieri / sintagme (redate in ordine alfabetica):
- “AFK” - semnifica “Away From Keyboard”, adica jucatorul aflat online in joc dar nu la computer.
- “AOE” - semnifica “Area Of Effect” si se refera la acel damage pe care jucatorul sau arma de
asediu il poate face pe o anumita suprafata sau care afecteaza un anumit numar de jucatori
inamici, in loc sa afecteze un singur jucator inamic.
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- “Attrition” - semnifica “uzura” in Engleza. In istoria militara, termenul semnifica strategia
adoptata de atacator intr-un razboi lung, menit sa consume resursele adversarului, evitand
confruntarile directe cu acesta, pana cand adversarul este nevoit sa cedeze, deoarece nu mai
dispune de suficient personal, resurse si mijloace de razboi.
- “Badges” - semnifica “insignele”, moneda obtinuta in W3 cu care poti cumpara gear de W3 (rare,
exotic & ascended), blueprints pentru sieges, skins si alte facilitati.
- “Buff” (“Boons”) - semnifica acele bonusuri oferite jucatorilor fie prin skill-urile altor jucatori, fie
prin utilizarea unor mancaruri specifice, fie datorate unor upgrades, bonusuri care imbunatatesc
anumite stats in performanta jucatorului.
- “Gear” - semnifica “echipamentul” (cumparat, craftat sau loot)cu care este dotat caracterul jucat.
- “HP” - semnifica “Hit Points” sau “Health Points”, adica numarul total de puncte de damage pe
care-l poate primi un jucator inainte sa moara (echivalentul “vietii” sale).
- “Inner” - semnifica “zona interioara” inclusiv ziduri / porti interioare, la obiective tip Keep si
Castle.
- “MMORPG” - semnifica “Massive Multiplayyer Online Role Playing Game”.
- “NPC” - semnifica “Non Playable Character”, adica acele caractere din joc cu inteligenta
artificiala, controlate de computer, care nu sunt jucatori reali.
- “Outer” - semnifica “zona exterioara” inclusiv ziduri / porti de la exterior, la obiectivele de tip Keep
si Castle.
- “Prime-time” - la origine semnifica perioada audientei maxime in televiziune. In gaming, se
foloseste pentru a desemna intervalul orar cu prezenta maxima online a jucatorilor pe un server.
- “PUG” - semnifica “Pick-Up Group”, adica un grup format din jucatori adunati aleator,
neorganizat, care nu fac parte din aceeasi guilda.
- “PvE” - semnifica “Player versus Event”, in care jucatorul se lupta doar cu NPC-uri. Acesta poate
fi de mediu deschis (oriunde pe orice harta plus events si meta-events) sau de mediu controlat (tip
dungeon sau Personal Story).
- “PvP” - semnifica “Player versus Player”, in care jucatorul se lupta cu alti jucatori. Acesta poate
fi de tipul structured (pana la 8 versus 8 jucatori) sau de tipul W3 (pana la 350 vs 350 vs 350
jucatori).
- “Queue” - in acest ghid semnifica timpul de asteptare pentru a intra pe serverul de W3, din
momentul selectarii borderland-ului.
- “Repell timer” - se refera la “Repell Enemy Timer”, timpul de reset pana la posibilitatea utilizarii
unui waypoint pentru teleportare, intr-un obiectiv “contested” (atacat de inamic) de tip “keep”.
- “Stats” - semnifica “atributele” pe care le are un caracter, nativ sau datorita echipamentului..
- “Scouts / Scouting” - semnifica “cercetasi / cercetare” si se refera la actiunea jucatorilor care
culeg informatii despre obiectivele si intentiile inamicului sau obiectivele proprii, pentru a permite
Commanderului sa ia decizii eficiente.
- “Spawn-point” - semnifica “punctul de aparitie”, adica locatia in care un player isi gaseste
caracterul atunci cand intra pe o alta harta decat cea proprie serverului sau.
- “Suppy / Supplies” - semnifica “proviziile” utilizate in W3 pentru construirea de arme de asediu
sau pentru construirea de upgrades la obiective.
- “Tagging” - in limbajul W3, semnifica “marcarea” unui obiectiv pentru “contestarea” lui prin
atacul garzilor sale de catre unul sau mai multi inamici (scouts), cu scopul de a afisa “sabii albe”
la obiectiv (cand inamicul ataca cu 25 de jucatori sau mai multi un obiectiv, apar sabii galbene pe
harta la obiectiv, iar cand inamicul ataca cu sub 25 de jucatori, apar sabii albe).
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- “TS” - semnifica “Team Speak”, unul din programele de VOIP utilizate de guilde pentru
comunicarea verbala intre jucatori. Asigura o coordonare mult mai buna in grup, motiv pentru care
Legio Gemina [XIII] il foloseste obligatoriu, inclusiv pentru eventurile de W3. Detalii, aici: http://
www.guildwars2.ro/forum/viewtopic.php?f=14&t=17
- “Upgrades” - semnifica “imbunatatirea” anumitor caracteristici ale obiectivelor, upgrades fiind
construite automat prin cumpararea lor de catre jucator, de la NPC Quartermasters (Upgrades), cu
bani, kharma (din buzunarul jucatorului) si supplies (existente in obiectiv).. Ulterior cumpararii lor,
upgrades se construiesc automat, cu conditia sa existe suficiente supplies in obiectiv.
- “Zerg”(“Blob”) - semnifica un “grup mare de jucatori” care se deplaseaza constant intre obiective
pentru a le ataca / apara.
- “Wipe” - semnifica esecul intr-o secventa de gaming, adica moartea intregului grup de jucatori si
neatingerea obiectivelor propuse de grup.
- “W3” - semnifica “World versus World versus World”, denumirea generica a luptelor intre cele 3
servere dintr-un TIER de lupta (Valky ® trademark).

DE CE FACEM W3
● Guild Influence. Facem W3 pentru ca aici putem acoperi cel mai mare numar de events
in acelasi interval de timp, fata de PvE events. La un singur supply-camp poti bifa, in doar
30 secunde, 3 events: 2 dolyaks killed si camp-ul capturat. Prin urmare, acest numar mare
de events posibile in unitatea de timp, conduce la producerea unui volum mult mai mare de
influence pentru guild, fata de ce poate realiza acelasi numar de jucatori in PvE.
● Server Bonuses. Facem W3 pentru ca in functie de performanta serverului in W3 avem
o serie de server-buffs, utile pentru toate trei segmentele (PvE, SPvP, W3) de care
beneficiem toti cei care ne aflam pe server, indiferent ca intram in W3 sau nu. Prin urmare,
participarea la W3 se inscrie intr-o norma de bun simt, este corect ca toata lumea de pe
server sa participe acolo, deoarece toti beneficiem de acele buff-uri, functie de performanta
noastra ca server fata de serverele oponente.
● Personal Fun. Nu in ultimul rand, facem W3 pentru ca este fun si este mai challenging
sa te lupti cu alte minti umane (inteligente si imprevizibile) in locul unor NPC-uri controlate
de computer (cu mecanica predefinita, ale caror reactii si actiuni le poti invata pe de rost).
Practic, sa nu faci PvP intr-un joc online este aproape ca si cum ai alege sa joci doar
jumatate de joc, echivalentul de single-player game in care te bati doar cu computerul in
“coop-mode” cu alti prieteni. Doar n-ai dat banii pe un MMORPG ca sa te joci single-player,
nu-i asa? Pentru ca te-ar fi costat mai putin sa cumperi un single-player...

CUM TE PREGATESTI CA JUCATOR PENTRU W3
● MENTALITATEA PvP
○ Esti la fel de bun. Pentru multa lume, PvP reprezinta, in mod nejustificat, o mica
“sperietoare”, ideea ca te lupti cu alti jucatori care te vor bate si te vor face de ras
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inducand astfel un stress suplimentar pe care jucatorul nu si-l doreste in gaming.
Realitatea insa este cu totul alta. Acel jucator care te bate in PvP nu este supraom,
nu are neaparat un caracter mai bun, mai dotat, mai puternic si nu are neaparat un
talent mai bun in a-si juca caracterul. Si el a murit de multe mii de ori. Si va mai muri
de mii de ori de-acum incolo. Doar ca acum, cand te-a omorat pe tine, fie a avut
noroc, fie este mai experimentat ca tine, fie a avut un avantaj. Si tu poti fi la fel de
bun ca el. Si vei fi, cu siguranta, daca te antrenezi suficient pentru asta.
○ Mori zambind. Daca reusesti sa intelegi acest lucru, faptul ca nu este nimic
“rusinos” in a muri si ca orice aspect poate fi perfectionat si invatat in W3, deja esti
pe drumul cel bun. Intotdeauna, in absolut ORICE joc, fiecare jucator va omora mii
de playeri inamici si va fi omorat la randul sau de mii de ori. Asa este construit PvPul. Daca n-ar muri nimeni, niciodata, n-ar mai avea sens.
○ Nu pierzi nimic. Cand mori, pe langa faptul ca este ceva natural in PvP, nu pierzi
absolut nimic. Nu pierzi banii de pe card, nu pierzi examenul sau sotia. E doar un
joc, aminteste-ti asta mereu si invata sa nu te simti frustrat de faptul ca esti omorat
de alti playeri, este ceva natural si se inscrie in mecanica fireasca de PvP.
○ You`ll get there. Deci intra zambind in PvP, cere sfatul celor experimentati privind
skills, builds si tehnici de joc si vei fi mai bun. Cu timpul, vei ajunge sa mori mai rar si
sa-ti dobori adversarii mai des. Satisfactia, la fel ca in orice aspect al vietii, vine si in
PvP odata cu timpul, experienta si practica. Oricum, fie ca vrei sau nu, vei ajunge si
tu sa omori multe mii de jucatori. Este ADN-ul nativ al PvP-ului. Si o sa-ti placa.
● PREGATIREA CARACTERULUI CU CARE JOCI
○ Invata in SPvP. Deci te-ai decis sa faci PvP in Guild Wars 2. Mai mult, vrei sa treci
direct la cel mai complex tip de PvP din joc, adica W3. Noi iti recomandam totusi, ca
inainte de a face W3 intensiv, sa experimentezi o perioada SPvP. Acolo vei putea
sa-ti cunosti mai bine clasa, sa intelegi rotatiile de skills necesare si mai ales sa vezi
cum poti imbunatati performanta impotriva altor jucatori reali. Experienta de SPvP
este excelenta pentru viitorul jucator de W3, profita de asta. De asemenea, uneori
conteaza acea fractiune de secunda data de lag sau de echipamentele de gaming
utilizate. Cateva sfaturi utile pentru achizitia si configurarea lor poti gasi si aici http://
www.guildwars2.ro/forum/viewtopic.php?f=15&t=384
○ Support-build. In W3 vei juca preponderent in grupuri mari. Uneori si in echipe
izolate de 5, dar cel mai adesea in grupuri mari. Asta inseamna ca build-ul tau
trebuie sa nu fie unul de PvE sau de single-runner SPvP, ci unul de SUPPORT, care
sa ofere beneficii intregului grup. Orice skill de pe utility-bar util doar tie care poate fi
inlocuit cu alt skill util grupului, trebuie inlocuit. Succesul grupului consta in efectul de
“boost” pe care-l dau buff-urile (boons) care se stackeaza (insumeaza) astfel pentru
toata lumea, nu in cat de mare este damage sau heal tau individual.
○ Exemplu. Ca sa intelegi mai bine de ce support: efectul de “Might” se calculeaza
cu urmatoarea formula: [0.375 x Level + 5 = N Power & Condition Damage per
stack], ceea ce inseamna ca la level 80, un stack de Might echivaleaza cu 35 Power
si 35 Condition Damage (0,375 x 80 +5 = 35). Daca grupul reactioneaza corect
la comenzile date de Commander pentru stacks de might, grupul va aduna 25 de
stacks de might, adica un total de + 875 Power si + 875 Condition Damage (adica

Legio Gemina [XIII] - WvW Strategy Guide7

○

○

○

○

○

○

25 stacks x 35 bonus per stack), deci fiecare jucator din grup va primi acest +875
bonus de Power si Condition Damage, pe care singur nu ai cum sa-l obtii indiferent
ce traits sau skills folosesti. Oricat de mari ai avea atributele, nu vei putea sa le ai
mai mari decat ce-ti ofera grupul, daca fiecare din grup are un build de Support. Tine
minte, SUPPORT-BUILD este cuvantul cheie in W3.
Survivability. In orice tip de PvP, dar mai ales in W3 unde se confrunta de regula
grupuri mari de jucatori, nivelul de “survivability” al jucatorului conteaza cel mai mult.
La sfarsitul luptei, ramane in picioare cel care mai are macar 1 punct de HP, nu cel
care are cel mai mare damage. Conteaza sa rezisti tu mai mult decat inamicul.
Atribute. Cu alte cuvinte, in special in W3, gear-ul tau trebuie sa aiba maximizate
2 stats: VITALITY si TOUGHNESS. Exact in aceasta ordine, pentru ca VITALITY
asigura rezistenta impotriva ambelor tipuri de damage (direct-damage si conditiondamage), iar TOUGHNESS asigura rezistenta impotriva direct-damage.
Echipament. Gear-ul specific pentru W3 se poate cumpara fie pe kharma (rare)
sau badges (exotic) din W3, fie doar pe kharma din Templele de pe harta Orr. De
asemenea, gear-ul de W3 se poate si crafta (setul Sentinel cu +Vitality, Power si
Toughness). Daca totusi, consideri ca nu ai posibilitatea de a cumpara gear separat
doar pentru W3, cumpara-ti (crafteaza-ti) setul similar de Knight, care poate fi
folosit si in W3 si in PvE fara probleme, deoarece are macar o parte din atributele
necesare.
Exemplu. Ca sa intelegi diferenta de rezistenta, pornim de la premisa ca un jucator,
cu un HP de 14.000, cu 1.000 armor si 0 toughness, va resista unui damage
standard de 1.000, timp de 14 secunde (14.000 HP impartit la 1.000 damage
pe secunda rezulta 14 secunde). Daca prin gear jucatorul aduce un plus de 300
VITALITY (echivalent 3000 HP) si 300 TOUGHNESS (echivalent 3.300 armor)
nivelul de survivability al jucatorului, la acelasi damage de 1.000 pe secunda, va
creste de la 14 secunde la 23 secunde. Diferenta aceea de 9 secunde este vitala si
permite ca tu, cu un damage mai mic decat al adversarului, sa-l dobori totusi. Nu te
complica sa intelegi cum este facut acest calcul, el exista documentat matematic pe
net. Ia-l ca atare si profita ca sa intelegi de ce gear-ul tau de W3 trebuie sa aiba ca
stats primordiale maximizate, VITALITY si TOUGHNESS.
All inclusive. Surprinzator pentru multa lume, acest tip de gear pentru PvP poate
fi folosit cu mare succes si in PvE. De ce? Pentru ca si NPC-urile au acelasi tip de
damage ca si jucatorii, direct-damage si condition-damage. Cu cat esti mai rezistent,
cu atat mai bine. Sigur, vei omora NPC-urile mai lent, dar ceea ce este cel mai
important, vei muri mult mai rar.
Cat rezisti. Ca sa-ti faci un calcul concret sa intelegi care este nivelul tau de
survivability, apasa “H” (hero window) si inmulteste valoarea ARMOR cu valoarea
HP, iar cifra obtinuta imparte-o la 10.000. Vezi valoarea rezultata si caut-o in
urmatorul tabel. Daca te afli in zona verde inseamna ca ai un gear adecvat pentru
W3. Daca te afli in zona rosie, timpul petrecut in W3 va deveni frustrant pentru tine si
te va face partial util echipei, deoarece vei muri mult mai des decat este cazul.

VALOARE REZULTATA DIN INMULTIREA
ARMOR x HP IMPARTIT LA 10.000

SURVIVABILITY
(PvE, SPvP, W3)
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3.500

GLASS

3.501 - 4.000

FRAGILE

4.001 - 4.500

MIDDLE GROUND (still squishy)

4.501 - 5.000

DURABLE

5.001 - 5.500

LITTLE TANKY

5.501 - 6.000

RESISTENT

6.001 +

MOVING FORTRESS

○ Combo-fields. Asigura-te ca ai pe bara de skills un “Blast-finisher”. Nu este vorba
de skill-urile care au in denumire cuvantul “Blast”, ci de cele care au in descriere,
in partea de jos, sintagma “Blast-finisher”. Va trebui sa-l folosesti foarte des,
atunci cand o cere Commanderul, pentru a activa diferite “combo-fields”, pentru
a maximiza atributele fiecarui jucator din grup pentru Speed, Power (Might) si
Heal. Mai multe detalii ca sa intelegi cum functioneaza Combo-fields & finishers
si utilitatea lor, gasesti aici: http://www.guildwars2.ro/forum/viewtopic.php?
f=63&t=1531
○ Getting ready. Uneori, in lupta, inamicul pe care il targetezi iese din range.
Targetezi altul si se intampla sa iasa si acela din range. Asa ca esti nevoit sa dai
click dreapta ca sa deselectezi inamicul si apoi incepi sa spamezi auto-attack cu
skill 1, ca sa nimeresti un inamic din range. Ca sa scapi de aceasta problema careti consuma destul de mult timp pretios in combat, incearca sa debifezi din “Options”
optiunea “Promote skill target”. Daca ajungi totusi la concluzia ca preferai varianta
default, bifeaza optiunea la loc.
○ Ready. In momentul in care ai parcurs acesti pasi, esti pregatit sa incepi sa joci
alaturi de prietenii din guild si sa ai fun in W3. Ramane doar sa participi la eventurile
de W3 ale guildei, sa te antrenezi cu grupul din guild cat mai mult, sa nu uiti ca la
lupta trebuie sa ai active cele 2 mancaruri specifice de W3 si sa nu uiti ca cei din
grup conteaza pe tine, sa le dai ressurect, sa le aperi spatele, sa-i ajuti “no matter
what”, asa cum si tu poti conta pe ei. Si mai ales sa nu uiti ca este o chestiune de
onoare, pentru fiecare jucator de pe server, sa lupte in W3 pentru binele comun al
serverului.
○ Cum intri in W3. Simplu, ai Asura gates in Lion`s Arch si in Heart of the Mysts,
catre toate borderlands. Cel mai simplu este sa faci click pe icon-ul in forma de
turn (stanga sus pe ecran) si sa alegi borderland-ul dorit (atentie, daca te afli pe un
overflow server, nu vei vedea denumirile de borderlands).
● IDENTIFICA CE VREI SA FACI
○ Party. In W3 este permanent nevoie de playeri. Poti sa stai cu un party de 5 si sa
te ocupi de dolyak-runs (escorta de supplies), sa omori scouts si dolyaks inamici,
sa faci scouting activ sau pasiv (notiunile sunt explicate in ghid), actiuni de hartuire,
de blocare a unor choke-points, capturarea permanenta de supply-camps. Toate
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acestea sunt extrem de necesare in W3, ajuta efortul de razboi al serverului, aduc
puncte si scad presiunea deciziilor Commanderilor nostri. Daca stilul tau preferat
este de tip “commando”, poti ca impreuna cu prietenii tai sa aduci servicii utile
serverului si guildei. Orice contributie in W3 este apreciata.
○ Super-party. In acelasi timp, poti sta alaturi de grupul guildei, varianta de preferat
pentru ca permite Commanderului sa aiba suficienti oameni pentru tactici mai
complexe, iar tie iti ofera siguranta grupului, mai multe optiuni de joc, mai mult fun.
○ Friends? Recomandarea noastra este sa stai cu grupul guildei de fiecare data cand
intri in W3 (la eventurile de guild de Marti si Sambata este obligatoriu), vei avea cu
siguranta parte de mult mai multe satisfactii de joc, insa Indiferent de varianta de joc
aleasa, in echipa restransa sau cu grupul, fa-te util.
○ Jumping-puzzles. In fiecare harta de W3 exista cate un jumping-puzzle. Este
okay sa-l faci o data pe zi, daca scopul este de a aduna blueprints (regasite printre
rewards din chest-ul de la final), dar nu este in regula daca stai acolo ore intregi cu
“n” caractere ca sa farmezi, pentru ca ocupi un spot in W3, pe care alti jucatori ce
doresc sa faca W3 il asteapta probabil de mai bine de jumatate de ora.
○ Farming. Nu este recomandat sa intri in W3 ca sa farmezi materiale pentru crafting.
Este adevarat ca ele au drop si din mobii din W3, insa iti reamintim din nou ca
facand asta, ocupi un spot degeaba in loc sa-l foloseasca alti jucatori activi in W3
care asteapta in queue.
● W3 GUIDELINES & BEST PRACTICES
Pentru o mai buna eficiență în comunicare și coordonare, precum și în asigurarea eficienței unei
strategii ce implică mai mulți jucători, ghilda noastră recomandă respectarea următoarelor principii
pe timpul evenimentelor de W3 organizate de guilda (in fiecare Marti si Vineri):
○ Cand facem W3. Calendarul evenimentelor guildei, inclusiv cele de W3, poate fi
consultat aici: http://gemina.guildwars2.ro/calendar.php
○ Basics explained. Guilda a facut un episod video in care explica toate
detaliile de baza referitoare la W3. Acest episod poate fi vizionat aici
(selectati
calitatea
la
720p):
http://www.youtube.com/watch?v=4qXnHoALDA&list=PL143BF4037A8F9EF8&index=2
○ Queue-time. Pentru a evita un timp mare de “queue”, este de preferat sa incerci
sa intrati pe borderland cu cel putin 15-30 minute inainte de inceperea event-ului
guildei.
○ Fii proactiv. Verifica descrierea canalului de TS înainte să întrebi dacă este loc în
party (utilizeaza opțiunea de join și foloseste numele celor din descrierea canalului)
si nu cere loc în party pana nu ai intrat pe harta de W3. Ofera informații legate
strict de zona în care te afli (Commander-ul are și el o hartă și o folosește) si stai
impreuna cu cei din echipa ta. Daca ai o problema comunic-o liderului de echipa in
scris pe chat-ul de party.
○ NU COMENTA DECIZIILE CELUI CARE COMANDA! (dupa ce terminam de jucat
sau intr-o pauza putem discuta de ce a facut ceea ce a facut).
○ Don`t trash. Limiteaza discutiile pe TS la transmiterea de informatii legate de ceea
ce se intampla in zona ta de actiune (cu ce era imbracata vecina putem afla si mai
tarziu, chiar te rugam sa ne spui, dar nu in W3).

Legio Gemina [XIII] - WvW Strategy Guide10

○ Fii util. Daca esti in pozitia de lider al echipei nu inseamna ca trebuie sa comentezi
fiecare decizie luata de Commander, ofera sugestii si fa ce ti se cere.
○ Saint Dolyak. Atata timp cat facem upgrade-uri, Dolyak runs pentru supplies la
obiective sunt necesare chiar daca sunt plictisitoare (Acestea se vor face in rotatie).
○ NU folosi supplies din obiective decat in caz de urgenta (pentru reparatii rapide
dupa un atac sau chiar pe timpul atacului pentru a construi arme de aparare),
supply-camps sunt cea mai buna optiune cand vreti sa construiti un arrow-cart sau o
catapulta.
○ Shut-up. Nu pune intrebari despre lucrurile pe care nu le cunosti sau nu le intelegi
in timpul evenimentelor de W3, intrucat deranjezi pe cel care conduce si care are
de analizat foarte multi factori in abordarea tacticilor de joc. Pentru clarificarea
necunoscutelor, exista separat sesiuni de training pentru W3 in guilda (in fiecare
Joi), consulti Wikipedia si poti citi acest ghid.
○ Blueprints. Daca nu esti Commander, nu amplasa arme de asediu (blueprints)
decat daca acesta ti-o cere, pentru ca altfel incurci aspectele tactice ale atacului
sau apararii obiectivului (fie nu o amplasezi unde trebuie, fie amplasezi o arma
inutila in situatia respectiva, fie se amplaseaza prea multe blueprints care deruteaza
jucatorii cand le construiesc si conduce la consumarea inutila de supplies). Daca ai
blueprints, da-le Commander-ului din guild, el va sti exact cum, cand si unde sa le
utilizeze, amplasarea lor direct de catre tine nu-ti ofera oricum niciun bonus de joc.
● FA-TE UTIL ECHIPEI SI COMMANDERULUI
○ Nu sta AFK. Daca ai intrat in W3, nu sta niciodata AFK mai mult de 10 minute.
Aminteste-ti ca serverul dispune de un numar limitat de sloturi de intrare in W3.
Orice jucator AFK ocupa un spot pe care l-ar dori alt jucator activ, care doreste sa
lupte pentru gloria serverului.
○ Supplies sunt vitale. Asigura-te ca ai permanent supplies la tine. Un jucator fara
supplies este pe jumatate inutil in W3. Un grup fara supplies este la fel de inutil pe
jumatate. Daca ramai cu grupul, Commanderul va avea grija de reaprovizionarea
grupului.
○ Comunica atent. Pentru a vorbi si comunica cu ceilalti jucatori in W3, ai la dispozitie
/M channel si /S channel. Nu folosi niciodata /T channel, decat daca ai informatii
critice de transmis (de genul “30 Krytan invaders with 3 superior rams at watergate
Garrison”) si vrei sa atragi atentia Commanderului. Pentru ca /T channel (Teamchannel) este canalul dedicat Commanderilor, pe care acestia dau comenzi sau
solicita informatii, atunci cand grupul nu utilizeaza TS.
○ Nu iti exprima niciodata public dezacordul cu deciziile Commanderului, chiar
daca esti convins ca ai dreptate. Pastreaza intelepciunea lucrurilor pe care doreai
sa le spui pentru atunci cand vei fi tu Commander si vei avea ocazia sa le aplici. In
W3 exista multe momente incordate, iar moralul Commanderului si al grupului nu
au nevoie de comentarii negative sau de critici. Iar cel care activeaza in calitate de
Commander, are de regula suficienta experienta ca sa fi luat respectiva decizie in
cunostinta de cauza.
○ Asculta cu atentie pe TS, citeste permanent ce se scrie pe /S channel, /M channel
si /T channel. Dinamica mare in W3 nu permite Commanderilor sa explice de ce
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fac ei sau de ce cer celorlalti sa faca anumite lucruri, deci asculta ce ti se spune si
ai incredere in deciziile Commanderului, stie ce trebuie facut. Timpul tau de reactie
determina rezultatul actiunii (1 minut este mai mult decat suficient sa realizezi ce tia cerut) - Commander-ul are incredere in voi si oricat de bun ar fi el, rezultatul este
zero daca echipa nu face ceea ce i se cere, asa cum i se cere.
Anunta orice informatie relevanta. Daca esti atent permanent la ce se anunta pe
TS si pe canalele de W3, vei stii daca informatia utila pe care tocmai ai vazut-o este
cunoscuta sau nu Commanderului. Oricum, este de preferat ca o informatie utila sa
vina si de la tine inca o data, decat sa fie ratata de Commander.
Asculta comenzile. Cand Commanderul cere celor din grup sa se adune (de
exemplu “Stack on me!” “Adunarea la mine”), fa-o imediat. Secundele conteaza,
mai ales cand zerg-ul inamic este la cativa pasi. Oricum, ca regula de baza, stai
lipit de Commander tot timpul. Daca se poate, la 1 centimetru in urma lui. Asta va
scuti de multe neplaceri si esecuri grupul, Commanderul si pe tine, si nu va permite
inamicilor sa te vaneze. Tine minte, in W3 nu ai ce sa cauti singur.
Raspunde la comenzi. Cand Commanderul anunta “supply-count” pe /S channel,
scrie cate supplies ai la tine, dar nu scrie “zero / 0” daca nu ai supplies deloc (ca
sa nu complici calculul). Asta permite Commanderului sa stie ce posibilitati are in a
construi sieges in atac.
Raspunde la alte comenzi. Cand Commanderul anunta “class-check” (adica
“Mesmer-check” sau “Guardian-check” sau “Elementalistii scrieti 1 pe /SAY”) dati
curs cererii daca jucati in acel moment clasa respectiva. Adeseori, mai ales in pugs,
Commanderul trebuie sa reconfigureze anumite party-uri sau sa utilizeze anumite
clase in anumite scopuri. Ajutati-l sa vada rapid cati jucatori de o anumita clasa
(profesie) are in grup.
Da revive la “downed”players. Cand grupul tau se opreste, daca nu auzi alte
comenzi de la Commander, daca vezi langa tine playeri din grupul tau in “Downedstate”, da-le revive. Cu cat mor mai multi din grupul tau cu atat sunteti mai putini si
sansele de reusita sunt mai mici. Nu trece niciodata pe langa un jucator de-al tau
in down-state lasandu-l in urma. Practic, 4 jucatori pot reanima aproape instant un
jucator cazut, element care se foloseste des in formatiile tip “turtle”, foarte compacte.
Nu da revive la “defeated”players. Sub nici o forma, cat timp grupul tau este in
combat, sa nu dai ressurect unui player aflat in “DEAD-state” (Defeated-state), o faci
doar dupa ce s-a incheiat lupta, altfel vei muri si tu inutil.
Nu ramane singur. Nu sta niciodata sa te bati singur cu jucatorii inamici. Ramai
permanent langa Commander. Daca el anunta deplasarea din zona sau il vezi ca
schimba directia de mers, tine-te dupa el imediat. De asemenea, nu te departa de
grup ca sa alergi dupa cei cativa jucatori inamici care fug, pentru ca asta slabeste
forta grupului propriu (care se lupta in spatele tau sau se deplaseaza deja catre alta
zona), risti sa ramai izolat de grup, iar inamicul se poate intoarce oricand catre tine
cu intariri, iar tu esti singur.
Nu lua niciodata supplies dintr-un obiectiv decat daca o cere Commanderul s-o
faci cu un anumit scop. Cat timp esti in grup, Commanderul se va asigura ca grupul
sau face resupply constant la supply-camps, nu ai de ce sa-ti faci griji.
Da upgrades la camps. Ori de cate ori se intampla sa te afli langa un supplycamp si vezi ca este full de supplies, da un upgrade, incepand cu “Double-supplies”
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(dreapta sus). Asta va asigura un flux constant de supplies pentru obiectivele proprii
si va consuma supplies din camp pentru cazul in care inamicul il va captura dupa ce
ai plecat tu din camp.
Reseteaza Decay-timers. Ori de cate ori esti singur si treci pe langa un Siege
construit de serverul tau (golem, ballista, catapult, trebuchet, arrow-cart), folosestele pret de o secunda, pentru a reseta timer-ul la 60 minute, ca sa previi disparitia
armei. Nu este nevoie sa faci asta cu flame-rams, pentru ca ele odata folosite in
asediul unei porti, si-au incheiat menirea si oricum au un timer de doar 15 minute.
Kill them all. O regula de aur, vehiculata foarte des in W3: “IF IT`S RED, IT`S
DEAD !”. Orice jucator sau NPC (Mercenary si Mercenary-camps, Scout, Dolyak,
Garzi, Supply-camps) de culoare rosie (adica inamic), pe care nu l-ai omorat,
inseamna un plus ulterior de efort logistic si puncte ratate pentru serverul tau.
Doneaza blueprints. Daca ti-ai cumparat tot echipamentul pe badges si nu mai
ai ce face cu ele, cumpara blueprints cu badges si da-le Commanderului guildei.
In doar 4 ore de W3 un Commander poate consuma pana la 30-40 de blueprints
si aproape nimeni nu-si permite sa suporte doar din buzunaru propriu aceste
costuri. De asemenea, daca faci jumping-puzzles din cele 4 harti de W3, doneaza
Commanderului blueprints obtinute.
Doneaza “more” blueprints. Acelasi lucru este valabil si pentru “Guild
Commendations”, daca nu mai ai nevoie de ele pentru gear, cu ele poti cumpara
“Guild blueprints” (costa 3 commendations un set de blueprints) care au doua
avantaje: sunt versiune superioara (OMEGA) si costa cu 50 % mai putin supplies sa
fie construite, fiind “de guild”.
W3 costa. Contribuie cu gold la banca guildei sau ajuta-l cu gold pe Commanderul
guildei care este activ in sesiunea de W3, deoarece upgrades la obiective
costa bani, kharma si supplies. Daca fluxul de supplies depinde de strategia
adoptata pe harta de grupul tau si de inamic, kharma si gold se duc din buzunarul
Commanderului. Cum intr-o zi de W3 trebuie facute upgrades la mai multe obiective
si adeseori in mod repetat la fiecare (obiectivele capturate de inamic si recapturate
de noi au upgrades resetate la zero de fiecare data), ai o imagine a costurilor mari
suportate de Commanderi. Ca sa-ti faci o idee, iata cateva cifre privind costurile de
full upgrades la un obiectiv, pentru o singura sesiune de upgrades:
■ Stonemist Castle - 9 gold, 70 silver, 500 kharma
■ 1 Keep (Garrison) - 7 gold, 500 kharma
■ 1 Tower
- 1 gold, 88 silver
■ 1 Supply-camp
- 45 silver, 250 kharma

ELEMENTE DE BAZA IN W3
○ HARTI
Exista un total de 4 harti, cate una pentru fiecare server (3 borderlands) si una centrala.
http://mos.millenium.org/eu/matchups/map/719
■ Eternal Battlegrounds
http://www.keenandgraev.com/wp-content/uploads/2012/05/
gw2_eternal_battlegrounds.png
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● Este harta centrala si cea mai mare din zona de operatii, cu o
geografie total diferita de cea din borderlands si cu alte obiective.
● Dispune de 22 obiective (6 supply-camps, 12 towers, 3 keeps, 1
castle) descrise in sectiunea “Obiective”.
● Fiecare server dispune la start (la resetul saptamanal de punctaj)
de o treime din obiective (1 keep, 4 towers, 2 supply-camps), zona
fiecarui server aflandu-se intre unghiurile unui triunghi cu varful
spre Nord. Singurul obiectiv neutru la start este obiectivul central,
Stonemist Castle, unic in joc, pe care-l disputa cele 3 servere inca de
la inceput.
● Aspectele privind prioritatile obiectivelor si controlul hartilor sunt
redate in capitolul “STRATEGIE SI TACTICA”
■ Borderlands
http://wiki.guildwars2.com/wiki/File:Green_Borderlands_map.jpg
● Fiecare server are propria harta. Asta inseamna ca exista permanent
3 “borderlands” (Green, Blue si Red, corespondente locului 1, 2
si 3 pe care se intra in lupta in saptamana respectiva), identice ca
geografie si localizare a obiectivelor, doar ca obiectivele au denumiri
diferite pe fiecare “borderland”. Cu toate acestea, cele 3 keepuri de pe fiecare harta au terminatia denumirii identica pe toate 3
borderlands (in West este BAY, in Est este HILLS iar in centru este
GARRISON).
● Pe celelalte 2 borderlands, fiecare server trebuie sa cucereasca
obiectivele, ele apartinand la start serverului de provenienta,
serverele pretendente avand doar un spawn-point (un server la SW si
un server la SE).
● Fiecare borderland dispune de 13 obiective (6 supply-camps,
4 towers, 3 keeps) descrise in sectiunea “Obiective”. Obiectivul
principal al hartii este reprezentat de unul din cele 3 keeps, denumit
“Garrison”.
● De regula, guilda noastra prefera sa joace pe Home-Borderland
(Seafarer`s Rest) sau pe Eternal Battlegrounds. Insa la fel ca
toate celelalte guilde majore de pe server, cand Consiliul de W3
al serverului (format din cei mai experimentati Commanderi de pe
server) ne solicita sa jucam pe alt borderland sau sa evitam un
anumit borderland, o facem, pentru ca respectam comunitatea
serverului si opinia celorlalti, castigand la randul nostru respectul
cuvenit unei guilde serioase.
● Aspectele privind prioritatile obiectivelor si controlul hartilor sunt
redate in capitolul “STRATEGIE SI TACTICA”
○ PUNCTAJ & RATING
■ Seven days. Lupta intre cele 3 servere dureaza o saptamana, se da reset
automat la punctaj in fiecare vineri si functie de punctajul total obtinut
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serverul tau este re-matched cu alte 2 servere cu rating similar. La sfarsitul
acelei saptamani, castiga serverul care are cel mai mare punctaj total
acumulat in saptamana respectiva.
■ Puncte, puncte. Punctajul total pentru o saptamana se obtine adunand
punctele obtinute dinamic (“Potential points” reprezentat de suma punctelor
obtinute de la toate obiectivele pe care le detine serverul pe toate cele 4 harti
la un moment dat) care se acorda fiecarui server la fiecare 15 minute, acest
moment de calcul si adaugare dinamica a punctajului fiind denumit “TICK”,
motiv pentru care este important ca in acel moment sa ai cat mai multe
“Potential points”. La punctajul total, pe langa Potential points, se aduna si
punctele obtinute prin escortarea de dolyaks proprii si omorarea de dolyaks
si sentries inamici, precum si ocuparea de Mercenary-camps.
■ Rating. Rating-ul nu are o legatura directa cu punctajul, pentru ca el este
dat printr-o formula de calcul (algoritmul matematic Glicko, folosit si in
competitiile de sah de exemplu), care stabileste de fapt timpul de dominare
a adversarului, in anumite conditii si favorizeaza adversarul mai slab
(serverul care bate un server mai bun castiga mai mult rating decat serverul
care bate un server mai slab). Din aceasta cauza, castigarea unei lupte
de o saptamana nu inseamna neaparat si castigarea locului 1 in acel Tier
de servere (este valabil si reversul, o lupta pierduta intr-o saptamana nu
inseamna neaparat caderea pe un loc inferior). Rating-ul creste si scade
constant, cu valori foarte mici.
■ Tier. Exista un total de 24 servere NA (zona nord-Americana) si 27 de
servere EU (zona Europeana), printre serverele EU aflandu-se si serverul
pe care joaca Legio Gemina [XIII], “Seafarer`s Rest”. Serverele NA joaca
separat fata de serverele EU. Avand in vedere ca in fiecare saptamana,
functie de rating-ul obtinut pana atunci, serverele isi disputa locurile luptand
in grupuri de catre 3 (fiecare contra celorlalte doua), rezulta ca avem pentru
zona EU un total de 9 TIERS de servere (27/3=9). Sigur, fiecare server isi
doreste sa joace in primul Tier daca se poate, dar asta nu inseamna ca W3
nu poate fi placut in oricare din cele 9 Tiers.
○ OBIECTIVE
Obiectivele de pe fiecare harta trebuie cucerite si aparate, in scopul acumularii de puncte,
functie de cate obiective detine fiecare server la momentul “TICK”-ului la fiecare 15 minute
(exceptand dolyaks si sentries omorati care acorda instant 5 puncte fiecare):

HARTA

Sentries /
Dolyaks
(5 puncte
fiecare)

Supply-camps

Towers

Keeps

(5 puncte
fiecare)

(10 puncte
fiecare)

(25 puncte
fiecare)

Stonemist
Castle
(35 puncte)
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Green
Borderlands
(server pe
locul 1)

6

4

3

0

Blue
Borderlands
(server pe
locul 2)

6

4

3

0

Red
Borderlands
(server pe
locul 3)

6

4

3

0

Eternal
Battlegrounds
(comun)

6

12

3

1

Fiecare obiectiv dispune de garzi, patrule (dupa upgrades), ziduri, porti, si claimer.
Supply
camps
Garzi
(upgradabile,
plus patrula)

Mercenary
NPC camps

Towers

Keeps

Stonemist
Castle

Fara
insula din
borderlands

Ziduri / Porti
(OUTER)
Lord (guild
claimer)

quartermaster

quartermaster

Ziduri / Porti
(INNER)

■ Stonemist Castle
● Obiectiv unic, aflat doar pe harta centrala, care ofera 35 puncte
la fiecare tick. Este cel mai important obiectiv de pe cele 4 harti,
datorita:
○ punctajului mare oferit prin ocuparea lui
○ efectului psihic pozitiv pe care-l induce jucatorilor aflati in
posesia lui.
○ posibilitatii de control asupra keep-ului de Nord (Overlook) si
celor 6 turnuri aflate in vecinatate
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●
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○ practic, controlul centrului permite extinderea din obiectiv in
obiectiv spre oricare din cele 3 spawn-points
Dispune de 2 randuri de ziduri si porti, la fel ca un keep, cu diferenta
ca numarul portilor si zidurilor care pot fi daramate este mult mai
mare decat la un keep. Practic, doar inner-ul de la Stonemist Castle
este la fel de mare ca un keep normal, outer-ul fiind mult mai mare,
iar castelul mult mai inalt.
Dintre toate obiectivele existente pe cele 4 harti, Stonemist Castle
este obiectivul cel mai greu de cucerit din joc (zidurile si portile au
o rezistenta mai mare decat la keeps, iar serverul care-l ocupa are
intotdeauna o atentie speciala pentru castle), dar si cel mai greu de
aparat (datorita intinderii sale, ceea ce-l face greu de controlat si
aparat pe o circumferinta atat de mare).
Avand avantajul celui mai bun high-ground de pe harta, se pot
amplasa trebuchets pe platformele reprezentate de capetele bratelor
in forma de stea (doua nivele deasupra lordului, cu orientare N, NW,
NE, SW, SE), in acele locatii fiind intangibile pentru inamic.
Punctele tari (avantajele) si punctele slabe (vulnerabilitatile) sunt
explicate in sectiunea “ATACUL SI APARAREA OBIECTIVELOR”.

■ Keeps
● Pe Eternal Battlegrounds, relevant este keep din zona de start a
fiecarui server (Valley, Overlook, Hill).
● Pe fiecare din cele 4 harti exista cate 3 keeps, cu mentiunea ca in
borderlands cel mai important keep este cel central (Garrison). Un
keep ofera 25 puncte la fiecare tick (adica echivalentul a 5 supplycamps sau al unui tower si 3 supply-camps sau al 2 towers si 1
supply-camp).
● Fiecare dispune de 2 randuri de ziduri si porti si este mai greu
de cucerit decat un tower. Sunt obiectivele cele mai valoroase,
deopotriva ca punctaj si avantaj strategic, dar si cel mai dificil de
atacat.
● Nivelul de dificultate in atac, de la usor la greu, este urmatorul:
○ Bay
○ Garrison
○ Hills
● Nivelul de dificultate in aparare, de la usor la greu, este urmatorul:
○ Hills
○ Garrison
○ Bay
● Ordinea prioritatii in atacul celor 3 keeps:
○ Garrison
○ Hills
○ Bay
● Ordinea prioritatii in apararea celor 3 keeps:
○ Garrison
○ Bay
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○ Hills
● Logica acestor prioritati, punctele tari (avantajele) si punctele slabe
(vulnerabilitatile) ale obiectivelor sunt explicate in sectiunea “ATACUL
SI APARAREA OBIECTIVELOR”
■ Towers
● Pe fiecare din cele 3 borderlands exista cate 4 towers, iar pe Eternal
exista 12 towers. Fiecare tower ofera 10 puncte la fiecare tick. Cu alte
cuvinte, ai de ales daca poti lua doua supply-camps sau un tower, ele
rezultand in acelasi punctaj.
● Ordinea prioritatii in atacul si apararea celor 4 towers din treimea
serverului pe Eternal, dinspre spawn-point spre Castle:
○ SE Tower
○ NW Tower
○ Se Tower
○ SW Tower
● Ordinea prioritatii in atacul si apararea celor 4 towers pe borderland:
○ NE Tower
○ NW Tower
○ SE Tower
○ SW Tower
● Logica acestor prioritati, punctele tari (avantajele) si punctele slabe
(vulnerabilitatile) ale obiectivelor sunt explicate in sectiunea “ATACUL
SI APARAREA OBIECTIVELOR”
■ Supply Camps
● Ofera 5 puncte la fiecare tick.
● Ordinea prioritatii in atacul celor 6 camps
○ North camp
○ NE Camp
○ SE Camp
○ NW Camp
○ SW Camp
○ South Camp
● Ordinea prioritatii in apararea celor 6 camps
○ North camp
○ NE Camp
○ SE Camp
○ NW Camp
○ SW Camp
○ South Camp
● Logica acestor prioritati, punctele tari (avantajele) si punctele slabe
(vulnerabilitatile) ale obiectivelor sunt explicate in sectiunea “ATACUL
SI APARAREA OBIECTIVELOR”
■ Mercenary (NPC) Camps
● Pe Eternal Battlegrounds, avem 3 Mercenary-camps:
○ La NW
- Moles (Molevek Works)
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○ La NE
- Ogres (Ograth Uplands)
○ La Sud
- Hyleks (Darkrait Inlet)
● Pe un borderland, avem 4 Mercenary-camps si insula centrala:
○ La Nord (langa Garrison, la Sud de keep)
○ La West (langa Bay, la Est de keep)
○ La Est (langa Hills, la West de keep)
○ In centru (insula centrala) de kraits
● Pe Eternal Battlegrounds, Mercenary-camps pot fi luati prin
neutralizarea numarului adecvat de NPC-uri. Este importanta
mentinerea capturata a Mercenary-camp aferent zonei de intrare in
harta, deoarece vor ataca obiectivele si garzile inamice, pot fi de folos
in confruntari cu forte mici. De asemenea, asigura un pasaj rapid intre
supply-camp din West si turnul din NW (cum te uiti dinspre spawnpoint spre Castle)
● Pe borderlands, insula din mijloc se ia prin capturare ca la Sentry,
iar cele 3 camps de Quagans fie prin omorarea a 15 kraits, fie prin
donarea a 15 perle (culese de pe fundul apei din camp de Quagans)
fie prin resurectarea a 8 villagers (ultima fiind cea mai rapida varianta,
motiv pentru care nu trebuie niciodata sa omoram villagers inamici
cand capturam un Quagan-camp)
● Ordinea prioritatii in ocuparea de mercenary camps:
○ Pe Eternal Battlegrounds, Mercenary-camp aflat in stanga
turnului din stanga entry-keep (cum privesti dinspre spawnpoint spre Castle)
○ Pe Borderland propriu, prioritare sunt Mercenary-camp de
Nord si insula din mijloc (Temple of Lightning, Temple of
Storms sau Temple of Thunder functie de Borderland), dar
este bine sa fie luate toate, ori de cate ori nu sunt ale noastre
■ Dolyak Delivery / Dolyak Defense
● Este foarte simplu. Doua din principalele lucruri importante in W3 sunt
upgrades la obiective, constructia de sieges si repararea zidurilor si
portilor.
● Daca pe timpul unui atac sieges se construiesc cu supplies aflate
la jucatori, pe timpul apararii si pentru repararea zidurilor / portilor
supplies detinute de jucatori se pot dovedi insuficiente, iar upgrades
la orice obiectiv nu se pot face decat cu supplies aduse de dolyaks.
La nevoie, cand inamicul nu iti permite accesul la supply-camps, poti
face si reaprovizionarea din obiective. Orice ar fi, este recomandat sa
ai permanent supplies in obiective.
● In cele 3 Borderlands, din fiecare camp pleaca cate un dolyak
incarcat cu supplies (35 la tower si 70 la keep sau 70 la tower si
140 la keep daca s-a activat primul upgrade de “Increase supplies
delivery” la camp), cu exceptia North-Camp si South-Camp din care
pleaca cate 2 dolyaks.
● In Eternal Battlegrounds, din fiecare supply-camp pleaca 2 dolyaks,
aprovizionand 2 obiective.
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● Intrucat supplies sunt vitale in joc, este recomandata escortarea
dolyaks, mai ales atunci cand dorim sa facem upgrades la un anumit
obiectiv. Fara un flux continuu de supplies in acel obiectiv, upgrades
pot stagna la infinit.
● Cand omori un dolyak aflat pe traseu, primesti 5 supplies si serverul
primeste 1-10 puncte la punctajul total (nu la potential-points) functie
de distanta fata de camp la care-l omori (cu cat este mai aproape de
obiectivul pe care-l aprovizioneaza, cu atat punctajul este mai mare)
■ Sentries
● Santinelele (sentries) sunt NPC-uri amplasate de joc pe harta, de
regula la jumatatea rutelor de aprovizionare parcurse de dolyaks care
transporta supplies.
● Exista cate un singur sentry pe spot. Un sentry nu poate omora
dolyak-ul, dar ii scade viata la aproximativ 40 %, daca dolyak-ul nu
are escorta din NPC-uri sau jucatori
● Practic, modificarea culorii acestor sentries pe harta (adica omorarea
lor si capturarea spotului de inamic) poate da indicii privind directia
de deplasare a grupului inamic pe harta. Avand in vedere insa ca
sentries pot fi neutralizate de un singur jucator, informatia nu este
neaparat relevanta pentru stabilirea traseului unui grup inamic.
Neutralizarea fiecarei sentry adauga 5 puncte la punctajul total al
serverului respectiv.
■ Supplies, supplies & supplies
● Supplies reprezinta singura si cea mai importanta resursa existenta in
W3, necesara pentru:
○ constructia de sieges ambientale (armele de asediu tip arrowcart, etc. sau traps)
○ reconstructia armelor de aparare de pe ziduri (artileria de tip
cannons, mortars)
○ cumpararea de upgrades de personal si constructia de
upgrades structurale si de personal in toate obiectivele
○ reparatia portilor / zidurilor la obiective
● Supplies pentru obiective sunt transportate de dolyaks, pe cand
supplies necesare constructiei de sieges ambientale si reparatii la
obiective sunt transportate de jucatori. Mai multe detalii sunt redate in
sectiunea “Supply-attrition & supply lines”.
○ UPGRADES
- Claim. Orice obiectiv poate fi “CLAIMED” de catre o guilda, prin ofiterii / jucatorii care au acest
drept acordat din permisiunile guildei. Claim pe un obiectiv se da la “LORD” sau “Quartermaster”
prin interactiunea-dialog cu NPC respectiv, ceea ce va conduce la afisarea steagului guildei pe
zidurile obiectivului si imposibilitatea altei guilde de a da claim pe acel obiectiv. Imediat dupa
capturarea unui obiectiv, acesta nu poate fi revendicat prin claim timp de 4 minute, cat dureaza
buff-ul “Righteous Indignation” care face respectivul NPC imun.
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- Buff me. In orice moment, o guilda poate avea “CLAIMED” pana la oricare 4 obiective (supplycamp, tower, keep, castle), dar numai cate unul pe fiecare din cele 4 harti. Mercenary-camps nu
permit “CLAIM”. Cand guilda are buff-urile de fort activate, este bine sa dam claim pe cate un
obiectiv in fiecare harta, in acest fel vor beneficia mai multi jucatori de pe serverul nostru de acele
buffs utile.
- Duty first. Odata revendicat un obiectiv, este de datoria guildei care a dat claim afisand
drapelul, sa faca toate upgrades posibile in acel obiectiv, pentru ca ele ofera acele cateva minute
suplimentare necesare jucatorilor sa ajunga la obiectiv pentru a-l apara in situatia unuia asediu
inamic. Asa cum am mentionat in sectiunea “Fa-te util echipei si Commanderului”, aceste upgrades
sunt costisitoare, deci efortul si suportarea costurilor trebuie sa fie ale intregii guilde, nu poate fi al
unui singur individ, fie el si Commander, nimeni nu poate produce singur bani in ritmul in care se
cheltuie in W3.
- All inclusive again. Upgrade-urile posibile pentru W3 sunt de 3 tipuri: de GUILD,
STRUCTURALE si de PERSONAL. Cele de GUILD pot fi activate independent de celelalte
upgrades. La un obiectiv, se pot cumpara si activa simultan 2 upgrades, unul STRUCTURAL si
unul de PERSONAL, cu mentiunea ca cele structurale (coloanele din dreapta) nu necesita supplies
deja existente in obiectiv ci doar pentru constructie (pot fi cumparate instant) pe cand cele de
personal (coloanele din stanga) necesita de doua ori numarul de supplies afisat (pot fi cumparate
doar daca acel numar de supplies exista deja in obiectiv, dupa care constructia lor mai costa inca o
data acelasi numar de supplies).

UPGRADES DE GUILD
In menul de upgrades al guildei, exista buff-uri specifice “ART OF WAR” (Fort buffs) care ofera
boost-uri importante nu numai guildei care a dat claim pe un obiectiv si le-a activat, ci tuturor
jucatorilor care trec prin zona obiectivului. Ele pot fi cumparate cu influence si dureaza doar
12 ore dupa activare. Desi par nesemnificative, ele sunt foarte importante, deoarece asigura
tuturor jucatorilor din zona echivalentul atributelor a 2 iteme exotice in plus, ceea ce permite unui
numar mai mic de jucatori aflati in apararea acelui obiectiv sa faca fata unui numar mai mare de
invadatori. Pot fi activate simultan cu cele structurale si de personal. De asemenea, odata activate,
aceste buffs se aplica simultan tuturor obiectivelor pe care guilda a dat “CLAIM” (maxim 4, cate
unul pe fiecare harta). Unele guilde dau claim pe supply-camp din Nord si activeaza buff-ul de “+5
Supply” imediat inainte de reset, pentru ca la reset toti jucatorii sa aiba 15 supplies in loc de 10 in
inventory, aspect care mareste considerabil sansele de succes inclusiv pentru grupurile mai mici.
Descriere

+10% PvP
Influence for 24 Hours

Cost
(guild influence)
100

Nivel necesar de
ART OF WAR

Durata constructiei
upgrade-ului
1 day
(buff valabil si pentru
SPvP si pentru W3)
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WvW Fort +10%
Experience

200

WvW Fort + 5
Supply

200

WvW Fort +10%
Magic Find

200

WvW Fort + 40
Power

200

WvW Fort + 40
Toughness

200

WvW Fort + 40
Vitality

200

WvW Fort + 40
Precision

200

WvW Fort +10%
Healing

200

WvW Fort +10%
Player Health

200

Guild Catapult

500

WvW Fort + 5%
Swiftness

500

16 hours

16 hours

16 hours

36 hours

36 hours

36 hours

1 day

1 day

1 day

1 day

1 day
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36 hours

500

Guild Siege Suit

Prioritatea upgrades de guild (adica ce trebuie sa puna guilda la produs, functie de cat influence,
timp si sloturi libere dispune) este urmatoarea:
1. +10% PvP Influence for 24 Hours
- vital pentru guild
2. WvW Fort + 5 Supply
- vital pentru W3
3. WvW Fort +40 Vitality
- vital pentru W3
4. WvW Fort +10% Player Health - vital pentru W3
5. WvW Fort +40 Toughness
- vital pentru W3
6. WvW Fort +10% Healing
- important W3
7. Guild Catapult
- important W3
8. Guild Siege Suit
- important W3
9. WvW Fort + 40 Power
- util pentru W3
10. WvW Fort + 40 Precision
- util pentru W3
11. WvW Fort + 5% Swiftness
- optional
12. WvW Fort +10% Experience
- (complet irelevant)
13. WvW Fort +10% Magic Find
- (complet irelevant)

UPGRADES STRUCTURALE
Se aplica la towers si keeps si pot fi activate simultan cu cele de guild si de personal. Asigura 3
Tiers suplimentare de upgrades (TIER 1 = Reinforce Walls, TIER 2 = Reinforce Gates, TIER 3 =
Fortify la toate / Reinforce Keep la Stonemist Castle), facand zidurile si portile mai greu de penetrat
(practic le mareste HP-ul) si asigurand totodata armele de aparare (tunuri si mortiere). Aceste
upgrades costa jucatorul bani si kharma, plus supllies existente in obiectiv (doar pentru constructie,
nu este necesar sa existe up-front in obiectiv pentru a cumpara upgrade), insa ele trebuie facute
daca dorim sa putem apara eficient obiectivul, deoarece un obiectiv upgradat de la Tier 0 la Tier
3 asigura acele cateva minute suplimentare de rezistenta a zidurilor si portilor care sa ofere timp
fortelor proprii sa ajunga in obiectiv pentru a-l apara. Nu trebuie uitat echilibrul de supplies in
obiectiv, in sensul ca daca avem deja un upgrade structural in curs de constructie si nu avem
supplies suficiente sau nu urmeaza sa intre dolyaks cu supplies in obiectiv in urmatorul minut, nu
consumam supplies existente punand la construit si un upgrade de personal.
UPGRADES

Tier 1 - Build
Cannons

Stonemist Castle

40

750

Keep

30

400

Tower
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Tier 2 - Build
Mortars

60

1
Tier 3 - Build
Waypoint

Tier 1 - Reinforce
Walls

Tier 2 - Reinforce
Doors

Tier 3 - Fortify
Keep

500

1500

45

800

50

75

500

3000

50

1000

1

2000

2

4000

1600

37

50

75

1

500

1000

50

2000

Tier 1 - Build Pot
of Oil

5

100

Tier 2 - Build
Cannons

10

200

Tier 3 - Build
Mortars

15

400

Tier 1 - Reinforce
Walls

10

200

Tier 2 - Reinforce
Doors

15

400

Tier 3 - Fortify
Tower

37

50

800
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UPGRADES DE PERSONAL
Se aplica la toate obiectivele si pot fi activate simultan cu cele de guild si structurale. Ofera o
rezistenta si un damage mai bun al garzilor, precum si patrule suplimentare. Aceste upgrades
costa jucatorul bani si kharma, plus supplies existente in obiectiv (o data pentru cumparare si inca
o data pentru constructie), insa ele trebuie facute daca dorim sa putem apara eficient obiectivul.
Avantajul principal pe care-l ofera este ca un singur jucator (scout inamic) nu mai poate trece cu
usurinta printre garzi ca sa dea doar “tagging” (sa spawneze sabii albe interzicand astfel accesul la
waypoint si necesitand verificarea perimetrului). Upgrade-ul de personal “Hire second worker” este
vital pentru ca dubleaza viteza de constructie a tuturor celorlalte upgrades (cu conditia sa existe
supplies necesare). Tot aici intra si upgrades de merchants si services, care nu sunt necesare
pentru W3 (ofera doar convenienta bancii pentru ca repairs se pot face la vendorii deja existenti
pe flancurile Citadelei), insa au avantajul ca ridica cap-level de supplies maxim posibile in obiectiv,
ceea ce poate fi foarte util in situatia apararii obiectivului de atacul inamic.
UPGRADES

Stonemist Castle

Keep
7

500

Tower

50

Tier 1 - Hire
Merchant

10

Tier 2 - Hire
Services

20

1000

15

600

Tier 3 - Hire
Patrol

60

1500

45

900

15

300

Tier 1 - Hire
a Second Worker

20

500

15

300

5

100

Tier 2 Hire Additional
Guards

60

1000

45

600

15

200

Tier 3 Raise Guard
Level

1

1500

75

1200

25

400

300

2
Tier 1 - Hire
Outfitter

Tier 2 - Hire
Siegemaster

Supply-camps

50
75

5

150

10

150
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Tier 1 - Hire
Caravan Guard

5

100

Tier 1 Increase Supply
Deliveries

10

100

20

250

Tier 2
- Strengthen
Guards

150

Pentru a usura deciziile in privinta ordinii cumpararii de upgrades la obiective, redam mai jos
ordinea prioritatii de upgrades la fiecare tip de obiectiv.
■ Stonemist Castle - prioritatea upgrades
● Reinforce Walls
● Hire second worker
● Reinforce Gates
● Cannons
● Mortars
● Reinforce Keep (echivalent Fortification)
● Waypoint
● celelalte upgrades la alegere, functie de supplies
● Punem Reinforce Keep la facut inainte de Waypoint deoarece:
○ datorita perimetrului foarte mare (practic numai inner-keep din
Stonemist Castle este la fel de mare cat un Garrison), tactica
preferata si sigura in atacul castelului este de a eroda putin
cate putin zidurile in multe locuri pana se iveste momentul
favorabil de penetrare, deci Reinforce Keep este o buna
optiune de a intari acele ziduri si de a le repara complet cand
se termina upgrade-ul
○ datorita tacticii de eroziune, prin atacul permanent al
Stonemist Castle waypointul este permanent contested
○ daca avem waypoint facut la Keep-ul de intrare in harta,
distanta de parcurs pana la Stonemist Castle este usor de
acoperit in timp scurt
○ atentie insa la supplies, costa foarte mult (4000 supplies)
■ Keeps - prioritatea upgrades
Aici lucrurile sunt diferite functie de keep, datorita particularitatilor de amplasare,
posibilitatilor de asediu si aparare si tipului de porti.
● UPGRADE GENERIC DE KEEP
○ Reinforce Walls
○ Hire second worker
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○ Reinforce Gates
○ Cannons
○ Mortars
○ Waypoint
○ Fortification
○ celelalte upgrades la alegere, functie de supplies
○ functioneaza la orice keep, mai bine asa decat niciun upgrade
1. ORDINEA RECOMANDATA LA GARRISON
○ Reinforce Walls
○ Hire second worker
○ Cannons
○ Mortars
○ Reinforce Gates
○ Waypoint
○ Fortification
○ celelalte upgrades la alegere, functie de supplies
○ este recomandat sa punem Cannons si Mortars inainte de
Reinforce Gates pentru ca:
■ poarta inner watergate, cea mai vulnerabila intrare, nu
poate fi upgradata niciodata, deci Reinforce Gates este
partial util
■ tunurile si mortierele sunt bine amplasate, iar mortiera
din inner (dreapta cum te uiti la Garrison dinspre
apa) bate si pe inner watergate (exista un singur spot
intangibil, pe extremitatea stancii de langa garzi)
● ORDINEA RECOMANDATA LA BAY
○ Reinforce walls
○ Hire second worker
○ Reinforce Gates
○ Fortification
○ Cannons
○ Mortars
○ Waypoint
○ celelalte upgrades la alegere, functie de supplies
○ Toti jucatorii isi doresc waypoints, ca sa se deplaseze mai
rapid. Daca vezi jucatori pe harta intreband de idiotul care
a pus upgrades in aceasta ordine, relaxeaza-te, au jucat
degeaba W3 in ultimele luni. Este recomandat sa punem
Fortification inainte de Waypoint pentru ca:
■ Bay este keep-ul cel mai vulnerabil (watergate, apa
peste tot de unde si denumirea de “Bay”, inamic greu
de spotat, high-grounds disponibil pentru inamic si la
outer si la inner), deci cel mai usor de atacat si cel mai
greu de aparat. Orice rezistenta suplimentara la porti /
ziduri este binevenita
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●

■ Bay Keep este atacat cel mai des cu trebuchets din
Garrison, in ziduri, deci Fortification este vital
■ Odata atacat, waypoint-ul devine oricum contested
si nu poate fi folosit, deci zidurile solide sunt mai
importante
ORDINEA RECOMANDATA LA HILLS
○ Reinforce walls
○ Hire second worker
○ Cannons
○ Reinforce Gates
○ Mortars
○ Waypoint
○ Fortification
○ celelalte upgrades la alegere, functie de supplies
○ Este recomandat sa punem Cannons inainte de Reinforce
Gates, pentru ca:
■ Hills este obiectivul cel mai dificil de atacat, neavand
watergate si aflandu-se practic pe o mare stanca (de
unde si denumirea de “Hills”), existand peste tot doar
choke-points. Fiind cel mai dificil de atacat, reversiv
deducem ca este cel mai usor de aparat, cu conditia
sa ai sieges si cannons
■ Este obiectivul cu tunurile cel mai bine amplasate, cu
ele poti sa bati linistit din high-ground perimetrul, iar cu
cele din inner bati si pe outer
■ Practic la Hills daca ai sieges bine amplasate pe ziduri
la inner, inamicul are dificultati mari, iar tunurile outer si
mai ales inner au un cuvant greu de spus in asta

■ Towers - prioritatea upgrades
● ORDINEA RECOMANDATA
○ Reinforce Walls
○ Reinforce Gates
○ Second Worker
○ Oil
○ Cannons
○ Mortars
○ Fortification
○ celelalte upgrades la alegere, functie de supplies
○ de mentionat ca uneori este mai bine sa punem Fortification
la NE Tower inainte de Oil / Cannons / Mortars, pentru ca este
de regula asediat de la distanta cu sieges lovind in ziduri, insa
doar daca avem counter-sieges pregatite in tower
■ Supply Camps - prioritatea upgrades
● Increase supply deliveries (dubleaza capacitatea de transport a
doyaks, rezultand in 70 supplies per dolyak la towers in loc de 35 si
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140 de supplies per dolyak la keeps in loc de 70 cat transporta un
dolyak de camp fara upgrade).
● Hire caravan guard (asigura 2 garzi dolyak-ului pe traseu, singurul
upgrade care poate fi dat al doilea, pentru a trece la upgrades de Tier
2).
● Hire additional guards (asigura 2 cabalisti, 2 scouts si 1 zealot
suplimentari, utili pentru jucatorii aflati in apararea camp-ului).
● Strenghten guards (mareste level garzilor la 82, inclusiv pentru
garzile de dolyaks).
○ ARME

DE ASEDIU

■ TRAPS
Sunt capcane ce pot fi folosite deopotriva in aparare sau atac. Se utilizeaza de catre orice jucator,
amplasand capcana la pozitia lui si punand supplies in ele pentru constructie. Functioneaza la fel
ca traps (utility skills) de thief sau ranger, doar ca pot fi cumparate si amplasate de orice clasa.
Au o durata activa de 60 minute, se activeaza (si implicit dispar dupa producerea efectului) odata
cu trecerea unui inamic prin cercul capcanei. Un jucator poate tine o singura capcana activa.
Dupa epuizarea celor 60 de minute sau activarea ei de catre inamic, jucatorul, poate amplasa alta
capcana, numarul posibil fiind nelimitat.
● Supply Removal trap
○ Raza 1200, costa 15 badges, 525 kharma si 10 supplies
○ Odata activata, elimina 5 supplies de la fiecare inamic aflat in
raza
○ Poate fi activata de un singur jucator, motiv pentru care se
recomanda ca in fata grupului, mai ales la apropierea de un
obiectiv, sa existe un scout care sa declanseze acest tip de
capcane pana la sosirea grupului propriu
○ Utila pentru amplasarea pe traseele de aprovizionare si in
apropierea obiectivelor, ca masura anti-zerg, cu rezerva
mentionata anterior (grupul inamic poate avea o avangarda
de 2-3 jucatori care sa le activeze, salvand astfel grupul de
pierderea celor 5 supplies per jucator)
○ Aparent, nu functioneaza pentru dolyaks sau NPC
Commander (Outbreak event)
● Stealth Disruptor trap
○ Raza 1200, costa 15 badges, 525 kharma si 10 supplies
○ Odata activata, elimina efectul de stealth al inamicilor aflati in
raza
○ Poate fi activata de un singur jucator, motiv pentru care se
recomanda ca in fata grupului, mai ales la apropierea de un
obiectiv, sa existe un scout care sa declanseze acest tip de
capcane pana la sosirea grupului propriu
○ Utila doar pentru amplasarea in camps si langa sieges pe
timpul atacului la un obiectiv inamic, ca masura de protectie
anti-thiefs.
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○ Pentru lupta intre 2 grupuri, nu este foarte utila, deoarece
efectul de stealth dat de <veil> se epuizeaza oricum la
intrarea grupului inamic in grupul propriu sau dispare imediat
cum jucatorii inamici produc orice tip de damage.
○ Functioneaza pentru dolyaks sau orice tip de NPC (elimina
efectul de stealth activ pe acestia)
■ DEFENSIVE
Acestea se construiesc automat, dupa o anumita perioada de timp (care variaza intre 30 minute
si infinit functie de supplies disponibile in obiectiv) pe masura cumpararii de catre jucator a unor
unor upgrades. Ele apar in locatii predefinite, in obiectivele respective, pe ziduri. Foarte utile pentru
aparare, motiv pentru care, intotdeauna, la atacul unui obiectiv, inainte de a asedia o poarta sau
un zid, trebuie distruse aceste arme defensive de pe ziduri. Odata distruse de inamici, ele pot fi
refacute de jucatorii din obiectiv doar reconstruindu-le cu supplies, insa aceasta dureaza mult mai
putin decat constructia automata, iar upgrades specifice pentru constructia lor automata nu pot
fi reluate). Pentru aparare, odata distruse de inamic, ele trebuie reconstruite in procent de 90 %,
pentru a le finaliza exact cand ataca inamicul cu rams, deoarece de obicei atacatorii distrug doar
boiling pot construit complet. Pe timpul atacului, trebuie neaparat distruse inainte de a incepe
asediul, indiferent ca se ataca cu flame-rams in poarta sau cu catapulte din proximitate.
● Boiling pot of oil
○ Aflat deasupra fiecarei porti, outer si inner, la toate obiectivele
cu porti, raza de 600, afecteaza pana la 50 de jucatori (AOE),
zona de impact selectabila.
○ Ofera damage consistent (OIL, skill 1) si cripple (TAR, skill 2).
○ Extrem de util impotriva flame-rams si inamicilor care le
manevreaza in poarta.
● Cannon
○ Aflate pe ziduri (outer si inner), la toate obiectivele cu ziduri,
raza de 6000, afecteaza pana la 50 de jucatori (AOE), zona
de impact selectabila.
○ Necesita supplies (la player sau in obiectiv) pentru a opera
○ Skill 1 da cel mai mare damage, skill 3 da <freeze> inamicilor,
reducandu-le considerabil viteza de deplasare si mentinandu-i
astfel mai mult timp sub AOE-ul arrow-carturilor.
○ Foarte bun impotriva jucatorilor, bun impotriva armelor de
asediu.
● Mortar
○ Aflate pe ziduri (outer si inner), la toate obiectivele cu ziduri,
raza de 7000-10000 (nu trage sub 7000), afecteaza pana
la 50 de jucatori (AOE), zona de impact neselectabila (doar
orientare si distanta).
○ Bun impotriva jucatorilor, foarte bun impotriva armelor de
asediu
○ Datorita razei identice cu a trebuchetelor, toate mortierele de
pe outer pot fi folosite in anumite situatii pe post de countersieges
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○ Toate mortierele de pe inner bat pe outer walls, in zonele
critice
■ OFENSIVE (Blueprints)
- Acestea se construiesc de catre jucator punand jos un blueprint (dublu click pe el in inventory
apoi click pe locatia dorita langa jucator) in care apoi orice jucator poate pune supplies ca sa le
construiasca. Armele de asediu ofensive pot fi folosite si defensiv (pentru aparare), in interiorul
obiectivelor proprii.
- Pe o harta (borderland), pot exista simultan maxim 100 de flame-rams si alte 100 de arme de
asediu (non-flame-ram) indiferent carui server apartin. Intr-o raza de 1000, nu pot exista mai mult
de 5 arme simultan, indiferent de tipul lor
- Armele de asediu pot fi normale sau superioare. Cele superioare au avantajul unei durabilitati mai
bune (de regula 40 % HP in plus, iar la golem 80 %), un plus de 50 % damage fata de cele normale
si o raza de actiune cu 40 % mai mare (la golem este o crestere de 500 % la raza, din 225 devine
1200, iar golemul superior are skills suplimentare celui normal). Odata construita, o arma de asediu
ofensiva (indiferent ca este normala, superioara sau de guild) are un “decay-timer” cu durata de 60
de minute (timer-ul poate fi vizualizat selectand arma fara sa o folosesti), dupa care arma dispare.
- Asadar, de cate ori te afli in preajma unei arme de asediu ofensive, foloseste-o pret de o secunda,
pentru a reseta acest timer si a scuti serverul de o investitie inutila de supplies.
- Blueprints pentru armele de asediu normale sunt urmatoarele:
● Arrow cart - raza 2500, costa 6 silver sau 6 badges of honor
○ Arma fixa, buna pentru aoe damage, eficienta impotriva
jucatorilor inamici (poate lovi pana la 50 simultan). Skill-ul 2
asigura un efect de “cripple”, reducand substantial viteza de
deplasare a inamicilor si mentinandu-i astfel sub aoe damage
cat mai mult.
○ Se poate orienta instant, indiferent de directia amplasarii
initiale.
● Ballista - raza 3000, costa 10 silver sau 10 badges of honor
○ Arma fixa, buna pentru focus damage, eficienta deopotriva
impotriva jucatorilor inamici (poate lovi pana la 10 simultan,
doar cu skill-ul 2) si a armelor de asediu (skill 3 si 4).
○ Se poate orienta instant, indiferent de directia amplasarii
initiale.
● Flame Ram - raza 360, costa 6 silver sau 6 badges of honor
○ Arma fixa, buna pentru spart porti. Foarte eficienta datorita
costurilor mici de constructie (ca investitie de blueprint si ca
supplies necesare), dar foarte vulnerabila intrucat trebuie
pozitionata efectiv in poarta. Dispune si de un aoe (poate
lovi cu skill 2 pana la 50 inamici simultan), dar este extrem
de rar folosit, deoarece niciodata nu intalnesti 50 de inamici
care sa stea in poarta, de partea cealalta a portii. Cu toate
acestea, uneori acest aoe skill poate fi util (daca sunt mai
multe plasate in zone de trecere inguste, la porti), putina lume
stie ca adauga si 3 secunde de “fear” la damage-ul produs de
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●

●

●

foc.
○ Se poate orienta instant, indiferent de directia amplasarii
initiale.
Catapult - raza 4000, costa 12 silver sau 12 badges of honor
○ Arma fixa, buna pentru spartul zidurilor (poate fi folosita si la
porti, dar cu un damage mai mic), dar si pentru aoe damage
impotriva jucatorilor inamici (poate lovi pana la 50 simultan,
producand si un efect de “knock-back”).
○ Se orienteaza lent, deci atentie la directia amplasarii initiale
(jucatorul sa fie cu fata la obiectiv cand amplaseaza blueprint).
Trebuchet - raza 10.000, costa 24 silver sau 24 badges of honor
○ Arma fixa, buna pentru orice: ziduri, porti, sieges, jucatori
inamici (poate lovi pana la 2 ziduri simultan sau 50 jucatori
inamici), are un damage consistent.
○ Este cea mai periculoasa arma din joc, drept urmare cea mai
vanata de inamici.
○ Se orienteaza lent, deci atentie la directia amplasarii initiale
(jucatorul sa fie cu fata la obiectiv cand amplaseaza blueprint).
Siege Golem - raza 225, costa 1 gold sau 100 badges of honor
○ Singura arma mobila din joc, buna pentru spart porti, mai
puternica decat ram-ul.
○ Da un damage bun, insa costa destul de mult (ca investitie
in blueprint si supplies necesare) si trebuie tinut in poarta,
facandu-l aproape la fel de vulnerabil ca si flame-ram-ul
(totusi, are avantajul mobilitatii, poate fi scos de sub focul
inamic).
○ Versiunea superioara (Omega) sparge si ziduri si loveste
cu rachete de la 1200 distanta (skill 1), deci nu trebuie tinut
in poarta sub AOE inamic. Cea mai versatila arma din joc,
are skils suplimentare fata de versiunea normala, este ca si
cum ai avea in aceeasi arma un ram, o catapulta si un arrowcart. Practic, daca ai imbraca si deplasa un grup de 35-40
de jucatori in golemi superiori, grupul ar fi aproape invincibil
(dispune de un aoedamage foarte bun si impotriva jucatorilor
inamici, skill 2).
○ Nu poate primi speed-buff in nicio versiune, dar poate fi mutat
rapid cu portale de mesmer.

Tabel descriptiv cu numarul de supplies necesare pentru constructia de siege weapons
(Commanders, note that):
BLUEPRINT

ALFA
(blueprint normal)

OMEGA*
(blueprint superior)

ARROWCART

30

40

BALLISTA

30

40
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FLAME RAM

40

50

CATAPULT

50

60

TREBUCHET

100

120

GOLEM

100

150

*Blueprints pentru armele OMEGA (superioare) se crafteaza la orice “mystic forge”, cu urmatoarele
materiale:
- 2 blueprints (5 pentru golem)
- 1 siege master-guide, cumparat de la Miyani cu 1 skill-point (3 pentru golem)
- 5 mithril (10 pentru trebuchet si golem)
- 5 elder wood logs (10 pentru trebuchet si golem)
●

STRATEGIE SI TACTICA

- Strategia inseamna coordonarea actiunilor mai multor grupuri la nivelul unei harti sau mai multor
harti. Cum pe o harta sunt destul de multe obiective, atacul sau apararea unui obiectiv propriu
trebuie permanent relationata si decisa si functie de situatia la celelalte obiective proprii si ale
inamicului, nu se poate analiza strict doar obiectivul atacat. Uneori inamicul ataca simultan 2
obiective. Alteori, ambele servere inamice te ataca la 2-3 obiective majore simultan. Adeseori,
inamicul dispune de u singur grup mare pe care-l muta de pe o harta pe alta functie de situatie.
Alteori, este nevoie de sprijinul unui Commander de pe alta harta care sa ajute cu grupul lui
grupul propriu. Si nu o data, grupul tau este nevoit sa schimbe harta, ca sa determine inamicul sa
slabeasca presiunea pe borderlandul propriu. Din aceste motive, actiunile de pe o harta din W3
trebuie relationate permanent la situatia tuturor obiectivelor de pe harta jucata si la situatia globala
de pe toate cele 4 harti. Simbolic, strategia este planul adaptat permanent la dinamica celor 4 harti
si a fiecarei parti in parte.
- Tactica inseamna modul de actiune adoptat pentru atacul unui anumit obiectiv sau a maxim
2 obiective (unul principal, pe care dorim sa-l cucerim si unul secundar pe care-l atacam doar
ca realizam o diversiune si sa abatem atentia inamicului de la obiectivul principal). Tactica se
refera strict la actiunile unui grup de jucatori, la obiectivul respectiv, privind alegerea traseului de
apropiere, locul de amplasare a armelor de asediu, numarul si tipul acestor arme, modul de contact
cu inamicul, traseele de evitare, regruparea. Simbolic, tactica este o pagina a planului strategic,
adaptata individual la dinamica si specificul unuia sau doua obiective.
- Explicarea acestor notiuni de W3 este facuta sumar in acest capitol, pentru ca jucatorul
sa inteleaga conceptele de baza, completarile relevante fiind aduse in capitolul destinat
Commanderilor, intrucat ei conduc grupurile de jucatori in lupta si coopereaza intre ei si prin urmare
ei au obligatia de a cunoaste in amanunt elementele de tactica si strategie.
- Strategy Caller, Commander, Team-leader, in aceasta ordine a importantei, sunt jucatorii
care conduc acest RTS (Real Time Strategy) game care este W3, in cadrul mmorpg-ului Guild
Wars 2. Notiunile de Strategy Caller si Team-leader sunt redate in acest capitol, iar notiunea de
Commander este explicata detaliat cu toate informatiile necesare intr-un capitol separat, intrucat
de regula aceasta este cea mai importanta si complexa pozitie pe care un ofiter al guildei o poate
ocupa in W3.
○ COORDONARE

PE TS
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■ De ce TS in W3
● VOIP. Programele de VOIP (Voice-Over IP) gen TS (TeamSpeak)
asigura o coordonare mult mai facila jucatorilor dintr-un grup,
permitandu-le comunicarea directa fara nevoia de a scrie pe diferite
canale de chat mesajele relevante.
● Reactie. Desi coordonarea prin utilizarea unui VOIP este extrem
de utila si in PvE, practic nu exista joc de PvP in care sa poti fi
performant cu echipa fara sa folosesti VOIP, pentru ca viteza
de reactie necesara, instructiunile pentru jucatori si informatiile
importante pentru luare deciziilor si anuntarea echipei nu pot fi
obtinute fara utilizarea directa a vocii.
● Eficienta. Fie ca esti singur in W3 sau cu echipa guildei,
comunicarea pe TS te ajuta sa te relationezi si coordonezi mult mai
bine cu ceilalti jucatori din guild sau de pe server, deci foloseste TS
fara rezerve. Un grup eficient este un grup care se coordoneaza
foarte bine si acest lucru nu poate fi obtinut prin scris pe chat.
● Control. Cand esti Commander, fie ca ai de condus un grup al guildei
sau un pug, foloseste TS. Un Commander care nu poate transmite
in timp real comenzile pentru grup este un Commander ineficient.
Pentru conducerea de pug, intra pe TS al Fubar (al serverului) si
vorbeste in Engleza.
■ Variante de utilizare
● Servere si canalele de TeamSpeak
○ pentru utilizarea TS la events cu guilda, Legio Gemina [XIII]
foloseste canalul “WvW” aflat pe server “ts.gw2.ro” (port
9987).
○ pentru utilizarea TS Fubar (al serverului), aflat pe server
“ts3.pevepe.net”, parola qqmore, Legio Gemina [XIII] foloseste
canalul denumit [XIII] (se poate crea temporar de catre
jucatori sau Commander) ca subcanal al canalului care
descrie borderland-ul respectiv (exemplu: GREEN - SFR
borderland), iar toti jucatorii guildei au obligatia ca pe acest
canal sa-si puna tag [XIII] in fata numelui de user pe canal
● Varianta modulara
○ fiecare echipa de 5 are propriul canal
○ team-leaders comunica intre ei pe un canal separat
○ experimentata de noi, utilizata mai rar, permite un mai mare
nivel de “expansiune” verbala jucatorilor din fiecare echipa,
insa complica actiunile team-leaderilor, care trebuie sa
comunice pe 2 canale
○ mai putin eficienta, mareste timpul de reactie, datorita nevoii
de retranslatie a unei informatii relevante de la un jucator
catre team-leader si de la team-leader catre commander si
invers
● Varianta compacta
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○ intreg grupul (toate echipele de 5) utilizeaza un singur canal
○ unul din Commanderi sau Team-leaderi sta si pe canalul de
cooperare cu celelalte guilde (server-TS)
○ este varianta cea mai eficienta si cea mai utilizata de noi
■ Reguli pentru utilizarea TS in W3
● Vorbesc doar Commanderii desemnati sa conduca sesiunea de W3
● Team-leaderii isi anunta echipele pe /P (party-chat), pot sa dea
comenzi echipelor si pe canal de voice
● Jucatorii din echipa pun intrebari pe /P (party-chat) si comunica doar
informatii relevante pe canal de voice
● Nu se discuta probleme fara legatura cu W3
● Nu se comenteaza deciziile Commanderului
● Se pot face sugestii, daca cel care le face are experienta suficienta in
W3
○ STRATEGY

CALLERS

■ Ce inseamna “Strategy Caller”
● Termenul desemneaza Commanderul care stabileste strategia la
nivel de harta (borderland) sau la nivelul global al celor 4 harti.
● Rolul lui este de a stabili directiile principale de actiune pe harta
pentru unul sau mai multe grupuri consistente de jucatori, conduse
fiecare de cate un Commander diferit.
● De principiu, cand exista 2 sau mai multi Commanderi pe harta,
fiecare cu grupul sau, acestia coopereaza permanent in abordarea
obiectivelor pe directii diferite sau pentru sprijin reciproc la acelasi
obiectiv cand este cazul.
■ Cine poate fi Strategy Caller
● Orice Commander cu suficienta experienta de leading in W3.
● De regula, el face parte din Consiliul serverului (format din cei mai
experimentati Commanderi de pe server).
● Din perspectiva guildei, cand sunt prezenti la eventul de W3 suficienti
jucatori, care pot fi impartiti intr-un grup consistent si mai multe
echipe distincte mai mici, Commanderul care conduce sesiunea de
W3 este si Strategy Caller. La nevoie, guilda poate activa mai multi
Commanderi, avand permanent in pregatire o serie de jucatori.
■ Ce calitati trebuie sa aiba un Strategy Caller
● Sa aiba suficienta experienta ca leader / Commander in W3.
● Sa cunoasca foarte bine toate detaliile legate de::
○ geografia hartilor
○ amplasarea obiectivelor
○ prioritatile obiectivelor pe harta
○ dificultatea in aparare si atac la obiective
○ timpii necesari parcurgerii traseelor principale intre obiective
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●

Sa poata lua decizii in timp real privind utilizarea grupurilor de jucatori
pe harta, dand Commanderilor sau Team-leaderilor care conduc
fiecare grup sau echipa indicatii simple si precise privind misiunea.
● Sa fie capabil sa inteleaga situatia strategica globala la nivelul celor 4
harti si sa ia decizii functie de aceasta..
● Sa fie capabil sa se relationeze si sa coopereze cu ceilalti
Commanderi aflati pe toate 4 hartile.
● Sa stea permanent cu ochii la harta in modul FULL LIVE MAP http:/
/mos.millenium.org/eu/matchups/map/720 atent la culorile pe care
le au sentries si supply-camps, sabiile albe si galbene de pe harta,
timer-ul de “invulnerable” la obiective si timer-ul de “TICK”.
● Sa fie capabil sa prognozeze evolutia situatiei in Tier-ul propriu,
superior si inferior
functie de rezultatele saptamanale http://
mos.millenium.org/matchups

○ TEAM

LEADERS

■ Ce inseamna “Team-leader”
● Termenul semnifica seful unei echipe (party) de 5 jucatori
● Rolul sau este de a coordona propria echipa, de a le da directii de
deplasare si comenzi in corelare cu tactica adoptata de Commander.
■ Cine poate fi Team-leader
● Orice jucator cu experienta de cateva saptamani in W3
● Necesita cunoasterea buna a geografiei hartilor, pentru a putea primi
si da indicatii corecte echipei
■ Reguli importante pentru Team-leader
● Stick together. Pe harta iti vezi coechipierii din party sub forma unor
punctulete albastre. Daca observi ca unul din membrii echipei se
afla in alta locatie decat cea stabilita, anunta-l, spune-i unde este
restul echipei, 30-40 secunde ar trebui sa fie suficient ca sa ralieze cu
echipa.
● Vino! Cand dai directii echipei, da-le in toate cele 3 variante simultan:
cardinal, orientare si locatie (de exemplu: “teleport Citadel si mergem
la West, stanga, Bay”). Asta va asigura sosirea la timp a echipei tale
la locatia dorita, pentru ca oamenii se relationeaza diferit la puncte
cardinale sau directii, iar majoritatea dintre ei nu cunosc denumirea
obiectivelor pe de rost, asta pe langa faptul ca obiectivele din aceeasi
locatie au denumiri diferite functie de culoarea hartii.
● Asculta. Fii atent permanent la comenzile date de Commander si
condu-ti echipa imediat sa faca ceea ce ti se cere.
● Raporteaza. Daca ti se cere sa stai izolat cu echipa la un obiectiv in
aparare sau sa capturezi un obiectiv inamic, informeaza permanent
Commanderul privind situatia de la obiectiv. Facand asta, nu numai
ca oferi informatii utile pentru ca el sa ia decizii, dar este si un
reminder ca are o echipa izolata de restul grupului.
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○ MAP

CONTROL

■ Ce inseamna controlul hartii
● Controlul hartii reprezinta modalitatile prin care un server captureaza
si apara anumite obiective pe una sau mai multe harti si ordinea
prioritatii acestora, in scopul:
○ securizarii obiectivelor de importanta strategica la nivel harta
○ totalizarii punctajului minim necesar pentru o crestere stabila a
punctajului total
● La nivelul unei singure harti, controlul hartii trebuie privit din
urmatoarele puncte de vedere:
○ potential-point existent (yyy) fata de potential-point necesar
(300) pentru o crestere stabila si constanta a punctajului total
○ implicatiile strategice la nivel harta privind alegerea
obiectivelor care trebuie controlate
○ faptul ca un obiectiv din care se poate utiliza trebuchet pentru
a lovi in alt obiectiv, asigura practic controlul asupra celui deal doilea
■ Cum sa analizam o harta
● Granita. Stabilirea demarcatiei intre ce este important si ce este
secundar pe o harta:
○ In Eternal Battlegrounds, desi este o harta mai complexa
si cu mai multe obiective, evaluarea este mai simpla, harta
trebuie analizata din perspectiva zonei ocupate la start de
fiecare server (o treime fiecare, asezate triunghiular simetric),
raportata la obiectivul central si cel mai important (Stonemist
Castle).
○ Pe oricare din cele 3 Borderlands, separati intotdeauna cele
2 jumatati ale hartii in Nord si Sud, zone separate de linia
imaginara care uneste cele 2 keep-uri de la West (BAY) si Est
(HILLS), cu mentiunea ca pe orice borderland exceptand cel
propriu, este importanta upgradarea si mentinerea Keep-ului
de la spawn-point.
● Nord vs. Sud. Pe borderland propriu, Zona de Nord este vitala si
prioritara, iar cea de Sud este secundara ca prioritate, deoarece:
○ zona de Nord contine cele 3 keeps, 2 turnuri si 3 supplycamps, obiective suficiente pentru punctaj decent si controlul
hartii
○ camp-ul din Nord este singurul camp de pe harta care asigura
flux dublu de supplies, la keep-ul principal (Garissson) si
ambele turnuri din Nord
○ din citadel (waypoint-ul principal si existent fara upgrade pe
harta) se poate ajunge relativ repede la toate obiectivele din
zona de Nord, dar mult mai incet la cele din zona de Sud
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○ zona de Sud se afla mai aproape de spawn-point-urile
inamicilor, ceea ce o face mai dificil de controlat pentru tine si
mai usor pentru ei
○ zona de Sud nu ameninta direct obiectivul principal al hartii
(Garrison)
○ zona de Sud este utila doar cand vrei sa abati atentia
inamicului de la un obiectiv similar ca importanta din Nord
○ odata luate turnurile din Sud, in circa 15 minute apare
“Outbreak-event” care spawneaza NPC-Commanderii si ajuta
jucatorii inamici sa recaptureze turnurile din Sud
○ aceasta analiza trebuie avuta in vedere si cand atacam pe un
borderland inamic (al altui server), deoarece prioritatile lui sunt
aceleasi
■ Cum controlam harta raportat la punctaj
● Reamintim ca in joc avem un total de 695 puncte posibile (“zero-sum”
game, adica ce castiga un server la puncte pierd celalalte doua si
invers). Un camp da 5 puncte, un tower da 10 puncte, un keep da 25
puncte, castle da 35 puncte.
● Acest lucru inseamna ca pentru a avea un potential-point decent,
trebuie sa detinem controlul unor obiective anumite, obligatorii ca
strategie si suficiente ca punctaj.
● In Eternal Battlegrounds, este important si suficient sa controlam
treimea noastra de obiective din triunghiul simetric si obiectivul
central, Stonemist Castle.
● In Borderland propriu, este important si suficient sa controlam Nordul, asa cum a fost descris mai sus (obiective Garrison, Bay, Hills, NW
Tower, NE Tower, North supply-camp, NW supply-camp, NE supplycamp)
● In celelalte 2 Borderlands, este important si suficient sa controlam in
fiecare din ele tower-ul de start, supply-camp (fie SW fie SE functie
de start) de langa el si keep-ul de pe partea spawn-point-ului nostru
(fie Bay fie Hills functie de start).
● Daca avem toate aceste obiective sub controlul propriu, avem
certitudinea corectitudinii abordarii strategice a controlului hartilor
si un punctaj potential suficient de mare ca sa ne detasam stabil si
constant la punctaj fata de celelalte 2 servere.
● Prespunand ca toate cele 3 servere sunt active in W3, avem
urmatorul rationament, insumand punctele (total 300 necesare) si
scazand din totalul de 695 posibile, rezulta ca celelalte 2 servere mai
dispun impreuna doar de un total de doar 395 puncte pe care si-l
disputa (teoretic, in mod egal, practic, cu variatii succesive). Cele 300
puncte obtinute de serverul nostru, conform obiectivelor prezentate
mai sus, sunt calculate pentru numarul de obiective pe care trebuie
sa le controlam, astfel:
○ Eternal Battlegrounds, total 110 puncte - 1 castle (35), 1
keep (25), 4 towers (40), 2 supply-camp (10)
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○ Borderland propriu, total 110 puncte - 3 keeps (75), 2
towers (20), 3 supply-camps (15)
○ Borderland 2, total 40 puncte - 1 keep (25), 1 tower (10), 1
supply-camp (5)
○ Borderland 3, total 40 puncte - 1 keep (25), 1 tower (10), 1
supply-camp (5)
○ TOTAL general 4 harti, 300 puncte (din total posibil 695)
● Sigur, dinamica luptelor va conduce permanent la rasturnari de
situatie strategica la nivelul global al celor 4 harti, insa targetul
esential este sa mentinem un potential-point de aproximativ 300,
indiferent ca luam 4 supply-camps in loc de 2 towers sau 1 keep si 1
tower suplimentar in loc de castle, insa obiectivele precizate anterior
asigura si controlul strategic al hartilor, nu doar punctajul necesar.
■ Cum controlam harta raportat la obiective
● Eternal Battlegrounds
○ http://www.keenandgraev.com/wp-content/uploads/2012/05/
gw2_eternal_battlegrounds.png
○ prioritatile obiectivelor sunt precizate si argumentate in
sectiunea “ATACUL SI APARAREA OBIECTIVELOR”
○ controlul hartii se realizeaza dinspre spawn-point spre centru
○ cele 2 supply-camps aflate in treimea proprie securizeaza
toate obiectivele din treimea proprie, inclusiv obiectivul central
al hartii (Stonemist Castle)
○ entry-keep controleaza entry-towers (vorbim de Blue-Keep of
Valley, Red-Keep of Overlook , Green-Keep of Lowlands) cu
trebuchets, iar Overlook controleaza si Castle
○ entry-tower din stanga entry-keep controleaza entry-keep
(intotdeauna cum privesti dinspre spawn-point spre Castle,
vorbim de tower-ul din stanga dintre cele 2 din treimea
noastra, aflate mai aproape de entry-keep, adica Langos
Gulch, Veloka Slope, Jerrifer`s Slough) cu trebuchets
○ top tower din fiecare pereche de langa Castle controleaza
Castle (intotdeauna cum privesti dinspre spawn-point spre
Castle, vorbim de tower-ul din dreapta dintre cele 2 din
treimea noastra, aflate mai aproape de Castle, adica Durios
Gulch, Anzalias Pass, Klovan Gully) cu trebuchets iar Castle
controleaza lower towers din fiecare pereche (towerul din
stanga, mai departat de castle, din fiecare pereche)
○ turnul din dreapta fiecarei entry-keep controleaza acel entrykeep (cum privesti dinspre spawn-point spre Castle) cu
trebuchets
● Borderland propriu
○ prioritatile obiectivelor sunt precizate si argumentate in
sectiunea “ATACUL SI APARAREA OBIECTIVELOR”
○ controlul hartii se realizeaza dinspre Nord spre Sud
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●

○ SUPPLY

○ North camp securizeaza Garrison, NW-Tower si NE-Tower
(supplies)
○ Garrison asigura controlul asupra Bay-Keep, NW-Tower si
NE-Tower (trebuchets) si asupra intregii harti
○ NW-Tower si NE-Tower asigura controlul asupra Garrison
(trebuchets)
○ Bay-Keep asigura controlul asupra NW tower si SW-Tower
(trebuchets) si a jumatatii de West a hartii
○ Hills asigura, controlul jumatatii de Est a hartii dar fiind foarte
greu de recapturat permite controlul intregii harti, odata
upgradat cu waypoint
○ NE-Camp si SE-Camp securizeaza NE-Tower (primul) si HillsKeep (amadoua)
○ NW-Camp si SW-Camp securizeaza NW-Tower (primul) si
Bay-Keep (amandoua)
Celelalte 2 borderlands
○ prioritatile obiectivelor sunt precizate si argumentate in
sectiunea “ATACUL SI APARAREA OBIECTIVELOR”
○ controlul hartii se realizeaza dinspre spawn-point spre centru
○ entry-tower controleaza entry-keep, mai putin pe Est-ul hartii
(Hills nu poate fi lovit cu trebuchets)
○ entry-camp securizeaza entry-tower si entry-keep
○ entry-keep interzice accesul serverului proprietar catre Sud si
permite controlul intregii zone de Sud si extinderea catre Bay
sau Hills

ATTRITION & SUPPLY LINES

■ Ce sunt supply-lines
● De la fiecare supply-camp exista un drum de acces catre unul sau 2
obiective. Pe acest traseu se deplaseaza dolyaks cu supplies care
intra in obiective
● Liniile de aprovizionare pot fi controlate eficient cu doar 13 jucatori,
astfel:
○ un thief care omoara dolyaks pe West si pe Est in jumatatea
de Nord a hartii, este timp suficient sa ajunga la amandoi
dolyaks din momentul plecarii simultane din North-camp
○ un thief care omoara dolyaks cu destinatia NW-Tower si SWTower
○ un thief care omoara dolyaks cu destinatia NE-Tower si SETower
○ un party care sa captureze prin rotatie cele 3 supply-camps
din Nord
○ un party care sa captureze prin rotatie cele 3 supply-camps
din Sud
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■ De ce “Supply attrition”
● Istoric. Negat de celebrul teoretician militar al antichitatii Sun Tzu ca
fiind o abordare riscanta, razboiul de “UZURA” a fost totusi adoptat
cu succes de strategii militari de-a lungul istoriei. Doua din cele mai
elocvente exemple in istoria militara sunt infrangerea lui Hannibal
de catre romani in razboaiele punice (dupa ce-i zdrobise pe romani
de 2 ori) si infrangerea Germaniei in cel de-al doilea razboi mondial
(dupa ce blietz-krieg-ul german daramase trei sferturi din Europa, o
parte din Africa si o parte din Asia). De altfel, strategia adoptata de
generalul roman Quintus Fabius Maximus (inventatorul razboiului de
uzura) de a evita confruntarile directe cu Hannibal, de a-i infometa
trupele si a miza pe mobilitatea lui redusa datorita lipsei de resurse,
a capatat in istoria strategiei militare, la nivel international, denumirea
de “Strategia lui Fabian” si ramane si astazi, in confruntarile moderne,
o strategie viabila.
● Aplicare. In joc, strategia de uzura prin negarea accesului la supplies
trebuie aplicata permanent in W3:
○ in prime-time, atunci cand forta proprie si cea a inamicului
sunt relativ egale ca numar de jucatori pe o harta, deoarece
acest echilibru va conduce de regula doar la lupte zerg
vs. zerg care ofera fun, dar aproape niciun progres real al
punctajului
○ in off-time, atunci cand inamicul are pe harta o forta net
superioara ca numar de jucatori, iar jucatorii nostri nu pot
captura si controla eficient obiectivele din aceasta cauza
● Scop. Strategia de uzura in joc se aplica prin ocuparea permanenta
a oricarui supply-camp care aprovizioneaza obiectivele inamicului si
neutralizarea oricarui dolyak inamic de pe harta, evitand permanent
lupta directa cu serverul inamic. De regula, strategia de uzura a
proviziilor presupune organizarea de echipe mici, cu mobilitate mare
(speed si evade) si trebuie aplicata pe o perioada mare de timp (3-10
ore) pentru a da rezultate. Interzicerea oricaror supplies inamice catre
obiectivele sale este menita sa conduca la urmatoarele situatii:
○ prin evitarea luptei directe de catre noi, jucatorii inamici devin
frustrati, nu este deloc fun sa vezi cum se schimba culoarea la
un supply-camp si dispar dolyaks de pe harta, fara sa vezi si
sa poti pedepsi pe cel care-ti face asta de ore intregi
○ fara supplies in flux continuu, obiectivele inamice nu pot fi
upgradate, deci:
■ fara waypoint inaintat, mobilitatea jucatorilor inamici pe
harta este redusa
■ fara ziduri si porti ranforsate, obiectivele inamicului
sunt mai vulnerabile
○ fara supplies, inamicul nu are cu ce sa repare portile si zidurile
obiectivelor
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○ fara supplies, inamicul nu poate construi sieges de aparare in
obiectivele sale
○ fara supplies, inamicul nu poate construi sieges de asediu la
obiectivele noastre
● Warning. Atentie, reactia inamicului inteligent in astfel de situatii
este sa upgradeze si sa apere cu sieges si jucatori 1-2 supply-camps
vitale pentru obiectivele sale. Cand se intampla acest lucru, trebuie
atacate direct obiectivele inamicului, pentru a-l determina sa plece din
camps ca sa-si apere obiectivele, moment in care trebuie sa atacam
rapid acele supply-camps, dupa care se reia strategia de uzura si
interzicerea proviziilor pe harta.
○ SCOUTING
■ Ce inseamna scouting
● Scouting se refera la actiunea jucatorului pentru obtinerea si
raportarea de informatii referitoare la un obiectiv propriu sau inamic
sau despre directia de deplasare si actiunile unui grup inamic. Scouts
sunt folositi si pentru tagging sau declansarea capcanelor (traps)
amplasate de inamic.
● Cea mai buna clasa (profesie) pentru scouting este Thief-ul, datorita
posibilitatii de <Stealth> extins si mobilitatii sale.
● Scoutingul este vital in primul rand pentru ca ofera Commanderului
informatii relevante despre miscarile inamicului si situatia la
obiectivele acestuia, permitandu-i sa ia decizii pe baza unor informatii
obtinute in timp real.
● Pentru cei care fac scouting pasiv, stationarea indelungata intrun obiectiv propriu sau in proximitatea unui obiectiv inamic poate fi
plictisitoare si frustranta, datorita lipsei de actiune, badges, events,
kharma, experience, motiv pentru care cei care fac scouting trebuie
inlocuiti periodic.
■ Cine poate fi scout
● Orice jucator poate fi scout.
● De regula, este utila folosirea jucatorilor care au deja experienta in
scouting si cunosc modul corect de raportare.
● Pentru scouting activ, este de preferat utilizarea jucatorilor cu clasa
(profesia) THIEF, datorita mobilitatii crescute si capabilitatii de stealth.
■ Tipurile de scouting
● Scouting activ
○ pentru urmarirea unui grup inamic
○ pentru raportarea situatiei la un obiectiv inamic
○ pentru declansarea TRAP-urilor inamice inainte ca grupul
propriu sa ajunga la ele
○ pentru tagging la obiectivele inamice
● Scouting pasiv
○ pentru “paza” obiectivelor proprii

Legio Gemina [XIII] - WvW Strategy Guide42

●

○ pentrui raportarea atacurilor inamicului la obiectivele proprii
Spotter
○ pentru informarea nivelului de damage la obiectivul inamic,
atunci cand se folosesc mortiere si mai ales trebuchete

■ Rapoartele standard de scouting
● Model raport status obiectiv inamic:
○ Tier de upgrade
○ Procent upgrade in curs
○ Supplies in obiectiv
○ Sieges la vedere pe zid outer
○ Scouts inamici pe perimetrul zidului
○ “Hills-Keep este Tier 2, waypoint este la 30 %, 1250
supplies, cannons si arrow-carts pe ziduri, trebuchet pe
supply-depot, 1 scout pe zidul de NE”
● Model raport status obiectiv propriu neatacat de inamic:
○ Stare porti / ziduri
○ Procent upgrade in curs
○ Supplies
○ Sieges inner si outer
○ “Ziduri si porti ok, fortify este la 40 %”, 200 supplies, zero
sieges pe outer, o catapulta si 2 arrow-carts la lord”
● Model raport status obiectiv propriu atacat de inamic:
○ Numar inamici
○ Server
○ Locatie exacta
○ Sieges
○ Status poarta / zid atacat
○ “20 Krytan invaders la Garrison la watergate, 2 golemi
superiori, poarta 60%”
○ MAP

CHOKE POINTS

■ Ce inseamna “choke points”
● Sunt puncte (zone) obligatorii de trecere, adica segmente de
traseu prin care jucatorii sunt obligati sa treaca, datorita geografiei /
reliefului, ca sa ajunga la un anumit obiectiv.
● Choke-points intalnite in W3 pot fi:
○ zonele de coborare de la nivelul superior la cel inferior la
outer, la watergate (Garrison si Bay) si pe stanca (Hills)
○ portile de acces in obiective (fie portile sparte, fie portalele de
langa porti)
○ segmentele de zid sparte la obiective in urma unui asediu
○ scarile de pe zid la outer si inner, la toate obiectivele
○ orice portiune superioara de zid (adica jucatorul se afla sus pe
zid)
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○ segmente pe traseele de acces de la obiective la supplycamps si intrarile in supply-camps:
■ pantele de coborare de la towers catre supply-camps
■ ambele intrari in North camp
■ intrarea unica in toate celelalte camps
○ traseele de acces de la outer catre inner, in special la
obiectivele aflate pe high-grounds:
■ la Bay avem apa peste de jur imprejur, choke-point
atipic, desi este in spatiu deschis nu permite manevra
grupului in combat (din apa nu poti lovi in inamicul aflat
pe uscat), scari la outer si inner, pasarele de acces
■ la Garrison, avem traseele de langa porti la SW si
watergate SE, bridge la West si Est, traseul de urcare
de la poarta in NE, scari, pasarele de acces, accesul la
cupola si vista
■ la Hills Keep avem intrarile din Nord si Sud, bridge la
Sud, scarile exterioare, scari la outer si inner, pasarele
de acces
■ la NE Tower avem traseul de sub pod, scari interioare
si pasarela de acces
■ la NW Tower avem panta de coborare spre supplycamp si zona dintre dealuri, unde se afla Sentry,
scarile interioare si pasarela
■ Exemplele pot continua, sunt foarte multe, iar in
Eternal Battlegrounds putem enumera peste 200 de
choke-points (no kidding)
■ De ce trebuie controlate choke-points
● Pentru ca reprezinta cea mai favorabila locatie in care poti ataca
inamicul si totodata cea mai nefavorabila locatie in care poti fi atacat
● Pentru ca in aceste locatii grupul de jucatori nu are libertate de
manevra, fiind obligat sa treaca exact prin acel loc, pe acel traseu, ca
sa ajunga la un obiectiv sau in anumite zone
● Pentru ca trebuie folosite impotriva inamicului cu orice ocazia si
evitata caderea in capcana inamicului atunci cand le foloseste
■ Cum se controleaza choke-points
● Se pregatesc din timp sieges pentru aparare, de preferat pe highground fata de choke-points, controlul choke-points este simplu daca
ai cu ce si cu cine sa-l faci
● Se atrage inamicul in choke-points (prin simularea retragerii treptate)
sau daca este interesat singur sa vina (de regula pentru a distruge
sieges puse de tine pe outer ca sa bati la inner la obiective sau
pentru a-ti urmari grupul) te pregatesti sa-l intampini cum se cuvine,
cu mult cripple si mult AOE de sieges si jucatori
● Ideea este sa tii inamicul cat mai mult exact in choke-points, pentru
ca nefiind capabil sa manevreze si sa evite, se va topi rapid sub AOE
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sau va trebui sa fuga (sa sara in apa sau la nivelul inferior de pe
poduri sau din fata portii de la inner Bay, sa sara de pe scari sau de
pe ziduri, etc., devenind necombatant si fiind usor de pus pe fuga
● Zonele fara choke-points nu pot fi aparate decat circular
● Tine minte, ori de cate ori esti pe o trecere ingusta, un bridge, o
pasarela de acces, scari, rute de urcare-coborare, fii atent la ce face
inamicul si fii pregatit sa eviti o capcana
○ ATACUL

SI APARAREA OBIECTIVELOR

■ TAGGING / CONTESTING
● Variante. “CONTESTAREA” obiectivelor se face automat prin:
○ atacul unui obiectiv cu un numar mic de jucatori, pana la 24
(sabii albe), 25 sau mai multi (sabii galbene)
○ atacul unui obiectiv de catre Mercenary NPCs
○ atacul cu “lightning storm” de catre “Quagan weather node” de
pe insula din centrul fiecarui borderland
● Scop. Scopul contestarii prin atacul cu jucatori este de a determina:
○ interzicerea folosirii de catre inamic a waypoint-ului de teleport
in obiectivul respectiv
○ determinarea serverului care detine obiectivul si scoutilor sai
pasivi sa verifice perimetrul obiectivului
● Indicii clare. Daca obiectivul este atacat cu 25 de jucatori sau mai
multi, apar sabii galbene pe harta la obiectiv, ceea ce este practic o
declaratie de razboi, un fel de a spune “vino, sunt aici”, motiv pentru
care se recomanda evitarea acestui fapt (adica sa ataci cu maxim
24 jucatori) si utilizarea sabiilor galbene doar atunci cand dorim
sa creem o diversiune, sa abatem atentia inamicului la un anumit
obiectiv, facandu-l sa neglijeze alte obiective cu sabii albe pe care de
fapt dorim sa le luam.
● Posibile indicii. Daca obiectivul este atacat cu mai putin de 25 de
jucatori, apar doar sabii albe, ceea ce permite realizarea acestui lucru
cu un singur scout care sa atace garzile cateva secunde, dupa care
sa fuga (pentru a preveni acest lucru, trebuie facute upgrades de
personal la garzi si patrule, astfel sunt sanse ca scout-ul inamic sa fie
omorat fara sa reziste acele cateva secunde.
● Escape. Totusi, waypoint-ul de teleport din obiectiv poate fi folosit
de catre serverul care detine obiectivul, la finalul event-ului “Repel
the enemy attacker”, care dureaza 3 minute din momentul inceperii
atacului obiectivului, al carui timer poate fi vizualizat intotdeauna
in partea dreapta sus a ecranului. Pe timpul unui atac continuu,
fereastra de timp intre 2 eventuri de “Repelling” in care jucatorii pot
folosi waypoint-ul este de doar 3 secunde, motiv pentru care situatia
timpului ramas pana la fereastra de teleport trebuie anuntata pe TS si
/M channel cu cel tarziu 10 secunde inainte.
■ PRIORITATILE PE HARTA ETERNAL BATTLEGROUNDS
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● “That” list. Aceasta este ordinea importantei obiectivelor pe harta
Eternal Battlegrounds, ordinea in care trebuie capturate si de preferat
si ordinea in care trebuie aparate. De mentionat ca pe Eternal
Battlegrounds, unde la start fiecare server are o treime din harta
iar aceasta harta este cea mai disputata, zona controlata la start si
pozitionarea depind de culoarea serverului (locul detinut de server
functie de rating-ul la intrarea in saptamana de lupta), deci ma voi
limita strict la o treime din harta si obiectivul principal. Ordinea este
mentionata cum privesti dinspre spawn-point catre Castle
○ Entrance Keep
○ West Camp
○ East Camp
○ SE Tower
○ NE Tower
○ NW Tower
○ SW Tower
○ CASTLE
● Argumente. Desi Castle este cel mai important obiectiv de pe
harta, dificultatea atacului si apararii sale, precum si faptul ca
la start toate 3 serverele se reped sa-l atace, il face sa cada
in lista de prioritati. Este de preferat asigurarea keep-ului de
langa spawn-point si a turnurilor aferente, iar odata cu ocuparea
turnului cel mai apropiat de Castle, apar si oportunitatile de al ataca mai des si mai confortabil, avand resurse la indemana si
waypoint la Entrance Keep. Ordinea de mai sus are urmatoarea
logica (cum privesti dinspre spawn-point spre Castle):
○ Entry Keep este obiectivul prioritar de pe Eternal deoarece:
■ este cel mai apropiat obiectiv fata de spawn-point
■ ofera waypoint inaintat
■ permite extinderea catre turnurile din nordul keep-ului
si ulterior catre centrul hartii si Stonemist Castle
○ West Camp
■ este supply-camp cel mai apropiat de entry-keep, deci
cel mai usor de controlat si vital pentru entry-keep care
trebuie upgradat urgent
○ East Camp
■ scopul principal initial pe Eternal este sa-ti consolidezi
entry-keep, deci supplies sunt vitale si in plus, daca ai
2 supply-camps pentru tine, sunt mai putin cu 2 pentru
inamicul care detine Stonemist-Castle
○ SE Tower
■ este tower-ul cel mai apropiat de entry-keep
■ controleaza entry-keep si East-camp cu trebuchets
○ NE Tower
■ este tower cel mai apropiat de Stonemist Castle
■ controleaza Stonemist Castle cu trebuchets
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○
○
○

NW Tower
■ controleaza Mercenary-camp
SW Tower
■ controleaza West-camp
CASTLE
■ foarte dificil de luat, dar odata luat permite, cu o
strategie inteligenta si suficienti jucatori, controlul hartii
si extinderea catre entry-points inamice

■ PRIORITATILE PE HARTA TIP BORDERLAND
● “This” list. Aceasta este ordinea importantei obiectivelor intr-un
borderland, ordinea in care trebuie capturate si de preferat si ordinea
in care trebuie aparate:
○ GARRISON
○ North Camp
○ NE Tower
○ HILLS Keep
○ NW Tower
○ BAY Keep
○ NE Camp
○ SE Camp
○ NW Camp
○ SW Camp
○ SW Tower
○ SE Tower
○ South Camp
● Argumente. Desi pare incorecta plasarea North Camp si NE Tower
inaintea lui Hills si Bay Keeps precum si NW Tower inaintea lui Bay
Keep, prioritatile sunt ca pe tabla de sah, daca pierzi ambele turnuri,
ajungi sa pierzi rapid regina. Turnurile din Nord controleaza accesul
la obiectivul principal (Garrison) si la Bay-Keep. Iar fara supplycamps, obiectivele sunt greu de controlat sau pierdute rapid, si noi
si inamicul operam cu aceleasi supply-camps, daca noi nu primim
supplies in timp ce inamicul primeste la obiectivele lui, avem o dubla
pierdere. Expertii in W3 pun chiar NE Camp inaintea lui Bay Keep,
deoarece el asigura Hills Keep iar Bay este cel mai usor de capturat
keep. Ordinea de mai sus are urmatoarea logica, validata fara
rezerve in strategia W3:
○ Garrison este cel mai important obiectiv pe harta deoarece:
■ ofera waypoint si cel mai mare punctaj
■ are amplasare strategica, ocupand zona centrala, din
care se pot extinde actiuni de control al intregii harti
(cine a jucat vreodata “GO” intelege mai bine)
■ ofera bonus psihologic serverului care-l detine
■ este unul din cele 3 keeps de pe harta, deci poate oferi
waypoint inaintat dupa upgrade
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■ controleaza Bay-Keep si turnurile din Nord cu
trebuchets
○ North Camp este cel mai important camp de pe harta,
deoarece:
■ singurul camp de pe harta care asigura rute de
supplies simultan pentru 3 obiective (Garrison, NW
Tower si NE Tower)
■ asigura 2 rute de supplies simultan pentru Garrison
■ este cel mai usor de controlat dintre toate supplycamps, fiind cel mai indepartat de spawn-points
inamice pe harta
○ NE Tower este cel mai important turn de pe harta deoarece:
■ este cel mai greu de capturat turn de pe harta, datorita
high-ground de care dispune
■ dificultatea capturarii lui il face sa fie cel mai usor de
aparat, deci nu trebuie lasat sub controlul inamicului
■ controlul turnului asigura controlul asupra Garrisonului,
si practic al intregii zone de Nord, intrucat din towers
se poate da cu trebuchets in Garrison
○ HILLS Keep este cel mai important keep dupa Garrison,
deoarece:
■ ofera waypoint si punctaj mai mare decat towers
■ este cel mai dificil de capturat keep din toate cele 3,
datorita faptului ca se afla practic pe o stanca si nu
dispune de watergate
■ nu poate fi atacat cu trebuchets din niciun obiectiv,
decat din zone “unsafe” (drum acces, NE Camp, etc)
unde trebuchetele trebuiesc aparate cu forte masive
■ odata controlat de inamic si mai ales upgradat cu
waypoint, ofera premisele unui control al intregii harti
de catre inamic in mai putin de o ora, chiar este foarte
dificil de capturat cand este aparat
■ odata ocupat, permite extinderea spre Nord si Centru,
simultan cu controlul zonei de Sud
○ NW Tower este al doilea turn ca importanta pe harta,
deoarece:
■ odata ocupat de inamic, este de regula urmat de
ocuparea Bay-Keep
■ controlul turnului asigura controlul asupra Garrisonului,
si astfel al intregii zone de Nord, intrucat din towers se
poate da cu trebuchets in Garrison
○ BAY Keep al treilea keep pe harta, important deoarece:
■ ofera waypoint si punctaj mai mare decat towers
■ cel mai usor de capturat dintre keeps, si in consecinta
cel mai greu de aparat
■ odata ocupat, permite extinderea spre Nord si Sud
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○
○
○
○
○
○
○

■ totusi, este cel mai vulnerabil keep, deoarece poate fi
lovit cu trebuchets din Garrison si SW Tower
NE Camp
■ asigura flux de supplies la Hills-Keep
SE Camp
■ asigura flux de supplies la Hills-Keep
NW Camp
■ asigura flux de supplies la Bay-Keep
SW Camp
■ asigura flux de supplies la Bay-Keep
SW Tower
■ din el se poate da cu trebuchets in Bay
SE Tower
■ cel mai putin important turn de pe harta
South Camp
■ asigura flux de supplies la SW-Tower si SE-Tower

■ ATACUL (OFENSIVA)
● De ce atac
○ Meciul intr-un Tier de 3 servere dureaza o saptamana. La
final, castiga serverul cu punctajul cel mai mare (aspect
documentat in capitolul “ELEMENTE DE BAZA IN W3”.
Pentru a mentine numarul necesar de puncte, trebuie atacate,
capturate si aparate obiective pe cele 4 harti.
○ Jucatorii doresc sa se distreze in W3. Cea mai buna
modalitate de a le asigura distractia este sa ataci si sa
cuceresti obiective. Acest lucru, in paralel cu neutralizarea
jucatorilor inamici, le ridica moralul si le satisface nevoia de
gaming in W3.
● Conduita jucatorului in atac
○ Just do it. Strategia nu este o problema la care trebuie sa te
gandesti. Este treaba Commanderilor sa tina cont de asta. Tu
trebuie doar sa-l ajuti sa atinga scopurile pe care si le propune
cand ataca un obiectiv.
○ Fa ce ti se cere, daca vrei sa castigi. In atac, oricand, ti se
pot repartiza mai multe sarcini pe care trebuie sa le faci pentru
a ajuta Commanderul si grupul:
■ sa mergi ca scout in fata grupului ca sa declansezi
capcanele de supplies pentru protectia grupului.
■ sa faci tagging la un obiectiv inamic pentru ca el sa nu
poata folosi waypoint-ul si sa-si concentreze atentia pe
verificarea acelui obiectiv
■ sa faci scouting activ la obiectivele inamice
■ sa faci scouting pe flancuri pe timpul asediului
■ sa construiesti sieges amplasate de Commander
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■

○

sa amplasezi un siege la locatia ceruta de Commander
(in situatia in care acesta a ramas fara blueprints
necesare)
■ sa utilizezi acele sieges pentru a contracara inamicul
si sieges pe care acesta le are pe ziduri sau pentru
atacul portilor / zidurilor obiectivului inamic
■ sa omori garzile NPC de la un obiectiv
■ sa distrugi sieges inamice aflate pe ziduri
■ sa ataci si sa capturezi un obiectiv mai mic care
afecteaza un obiectiv mai important (e.g. sa capturezi
un supply-camp care aprovizioneaza un keep)
■ sa contribui cu stacks de <might> pentru a mari
damage pe obiectiv
■ sa contribui cu AOE heal la protectia grupului si in
special a jucatorilor care utilizeaza sieges de atac
■ daca joci mesmer, ti se poate cere sa te ascunzi in
obiectivul inamic dupa ce s-a spart outer gate (atunci
cand Commanderul este constient ca nu poate castiga
o lupta directa cu inamicul) si ulterior sa teleportezi
grupul propriu in obiectiv
■ sa stai grupat la Commander si sa-l urmezi impreuna
cu intreg grupul
■ uneori, in plin atac, Commanderul iti va cere sa renunti
la atac, sa te teleportezi la Citadel si sa te indrepti
in alta directie, asta inseamna ca a intervenit o alta
prioritate in apararea unui obiectiv propriu sau ca
exista informatii certe despre un grup inamic net
superior care vine sa intareasca obiectivul atacat, nu-ti
face griji, dupa rezolvarea problemei, Commanderul va
relua atacul la obiectivul initial
■ alteori, Commanderul va decide retragerea din atac, ai
incredere in el si urmeaza-l, nu are sens sa mori singur
la obiectivul inamic
Basics in atac
■ Regula de baza: urmeaza Commanderul si fa ceea ce
ti se cere. Ofera-te voluntar atunci cand Commanderul
cere jucatori pentru anumite task-uri. Nu comenta
deciziile lui, iar atunci cand esti tentat sa-l critici pentru
un esec, aminteste-ti ca un Commander, oricat de
pregatit ar fi, nu poate fi mai bun decat este grupul pe
care-l conduce, iar din grup faci si tu parte.
■ Atacul este important. Este de preferat ca grupul tau
sa se afle permanent in atacul cat mai multor obiective,
pentru ca astfel inamicul va fi permanent ocupat sa
apere acele obiective si va fi mai putin indraznet
in a ataca obiectivele tale. Totusi, atunci cand
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■

■

■
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■

■

Commanderul decide ca un obiectiv propriu trebuie
aparat, renunta la atac, oricum n-ai sa reusesti cu doar
cativa jucatori, du-te acolo unde iti cere Commanderul.
Daca nu esti impreuna cu grupul care urmeaza
Commanderul, esti singur sau doar cu un party de 5,
poti sa faci un serviciu imens serverului contribuind
la strategia de supply-attrition, explicata in sectiunea
“SUPPLY ATTRITION & SUPPLY-LINES”.
Cu cat obiectivul este mai dificil de atacat si cu cat
inamicul dispune de mai multi aparatori, cu atat
este mai necesar “supply-attrition” si un timp mai
indelungat. Va trebui sa ai rabdare, Commanderul va
insista pe distrugerea de sieges de pe ziduri, uneori
va ataca si reveni succesiv la obiectiv, cu scopul de
a eroda zidurile / portile si mai ales de a determina
inamicul sa-si consume supplies aflate in obiectiv,
fara de care nu va putea sa apere eficient obiectivul.
La obiectivele de tip keep / castle, un atac eficient si
corect, atunci cand inamicul are multi aparatori, poate
dura intre 2 - 5 ore.
Adeseori, jucatorii se intreaba “de ce ne plimba
Commanderul pe harta degeaba de mai bine de o ora”,
in special in sesiunile W3 de pe Eternal Battlegrounds.
Trebuie inteles ca un obiectiv upgradat si bine aparat
nu poate fi atacat frontal, pur si simplu, decat cu un
numar mai mare de jucatori decat ai inamicului care se
apara.
Singura optiune pe care o are Commanderul (iar
tu ca jucator trebuie sa intelegi, sa ai rabdare si
sa respecti efortul lui pentru ca si el si-ar dori sa
captureze obiectivul in doar 2 minute daca ar putea)
este sa evalueze permanent situatia la acel obiectiv,
sa distruga treptat sieges din aparare de pe ziduri,
sa atace succesiv diverse zone din perimetrul acelui
obiectiv, asteptand momentul oportun in care inamicul
nu este atent fiind concentrat pe alt obiectiv, moment
in care Commanderul va decide un atac rapid pe una
din zonele erodate din perimetru.
Fii rabdator daca vrei sa castigi, nu parasi obiectivul
daca nu ti-o cere Commanderul.
Nu sta sub AOE inamic daca nu este cazul, iar daca
mori, nu astepta ressurect, teleport la citadel si vino
repede inapoi.
Daca s-au construit golemi pentru atac si ai fost
desemnat sa utilizezi unul, asigura-te ca stii ce ai de
facut (sa cunosti skills de golem normal si superior),
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stai langa ceilalti golemi, fii atent la portalele puse
pentru golemi si nu uita sa folosesti bubble-shield-ul
de cate ori este nevoie. Daca nu utilizezi tu golemul,
asigura protectia golemilor pe traseu, distruge NPC
guards si inamicii care pot ataca golemii la obiectiv,
golemii au prioritate (sunt arma cea mai buna si
singura mobila, dar cea mai costisitoare din joc).
■ Daca vezi un ram amplasat in zid sau pe dealul de
visavis de obiectivul atacat, nu-l construi, a fost pus fie
de un jucator neatent fie de un spion ca sa consume
supplies de gup, acel ram va da zero damage pe zid
sau la distanta, trebuia amplasat in poarta.
■ Daca esti cu un grup restrans si nu urmezi pe unul din
Commanderii activi pe harta, incearca sa comunici cu
el, intreaba-l daca poti sa-l ajuti creand o diversiune
la alt obiectiv. Oricum, este de preferat sa anunti pe
TS sau pe /M channel (sau pe whisper daca este
un obiectiv critic, ca sa nu vada si spionii inamicului)
atacul pe care-l faci independent la un obiectiv inamic,
nu uita, Commanderul trebuie sa dispuna de informatii
utile pentru a putea lua decizii eficient.
■Dupa
capturarea
obiectivului
atacat,
uita-te
intotdeauna dupa mesmeri inamici (Commanderul
va anunta de regula “mesmer-sweep”), acestia pot
ramane in stealth in locatii greu accesibile sau putin
vizibile si imediat cum vei parasi obiectivul isi va
teleporta jucatorii in obiectivul tau, capturandu-l foarte
repede si fara sa ai timp sa vii in aparare.
■ APARAREA (DEFENSIVA)
● De ce aparare
○ Obiectivele capturate sunt foarte vulnerabile imediat dupa ce
au fost cucerite, deoarece toate upgrades se reseteaza la
zero in momentul in care sunt capturate. Pentru a beneficia de
punctele aferente obiectivelor respective, ele trebuie aparate o
perioada cat mai mare de timp.
○ Apararea unui obiectiv poate fi plictisitoare uneori, asteptand
cu cativa jucatori la arrow-carts, sa apara inamicul la poarta.
Poate fi totusi distractiv, daca ai mai multi jucatori in aparare,
sa intri in lupta cu inamicul care-ti ataca obiectivul si sa-l
neutralizezi cu jucatorii tai, sub acoperirea focului de la sieges
pe care ar trebui sa le ai amplasate pentru aparare.
○ Ne place sau nu, daca dorim ca serverul nostru sa castige,
trebuie sa aparam obiectivele, atunci cand scouts nostri ne
anunta ca sunt atacate de inamic.
● Conduita jucatorului in aparare
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○ Fa ce ti se cere, daca vrei sa castigi. Pentru apararea
obiectivelor pe care serverul tau le-a capturat, oricand, ti se
pot repartiza mai multe sarcini pe care trebuie sa le faci pentru
a ajuta Commanderul si grupul:
■ sa faci scouting pasiv intr-un obiectiv pentru a furniza
Commanderului informatii despre atacurile sau
tagging-ul facut de inamic la obiectivele tale.
■ sa stai in apararea unui obiectiv, indiferent de marimea
lui.
■ sa construiesti sieges amplasate de Commander
pentru apararea unui obiectiv.
■ sa amplasezi un siege la locatia ceruta de Commander
(in situatia in care acesta a ramas fara blueprints
necesare).
■ sa utilizezi acele sieges pentru a contracara atacul
inamicului.
■ sa contribui cu AOE heal pentru a proteja grupul aflat
in aparare.
■ sa stai grupat la Commander si sa-l urmezi impreuna
cu intreg grupul (atentie, spatiul de manevra in
obiective este restrans, motiv pentru care reactia ta ca
jucator trebuie sa fie foarte rapida, altfel grupul tau va
wipa si nu va fi din cauza Commanderului).
■ daca esti warrior, ti se poate cere sa amplasezi un
banner pentru a ressurecta Lordul.
○ Basics in aparare
■ Regula de baza: urmeaza Commanderul si fa ceea ce
ti se cere. Ofera-te voluntar atunci cand Commanderul
cere jucatori pentru anumite task-uri. Nu comenta
deciziile lui, iar atunci cand esti tentat sa-l critici pentru
un esec, aminteste-ti ca un Commander, oricat de
pregatit ar fi, nu poate fi mai bun decat este grupul pe
care-l conduce, iar din grup faci si tu parte.
■ Cea mai buna aparare este atacul. Daca mentii
inamicul in corzi permanent, obligand-ul sa se apere
in obiectivele lui, nu-i oferi timpul necesar sa se
organizeze si sa-ti atace obiectivele tale. Totusi, fii
atent la obiectivele tale cele mai importante, uneori
inamicul, pentru a reduce presiunea pe care o exerciti
asupra lui, va omite temporar apararea obiectivelor
tale si te va ataca in cel mai important obiectiv al tau
(motiv pentru care trebuie sa ai permanent scouts
pasivi in toate obiectivele tale, dar mai ales in cele 3
keep si cele 2 towers de la Nord).
■ Cu toate acestea, nu toti jucatorii pot sta permanent
in atac, este obligatoriu ca fiecare obiectiv propriu
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■

■

■
■

■

■

sa dispuna de scouts care sa anunte din timp orice
atac inamic asupra acestor obiective si imediat cum
Commanderul decide obiectivul care trebuie aparat si
se va deplasa acolo cu grupul (in ordinea prioritatilor
pe care el le cunoaste foarte bine), trebuie sa mergi
acolo sa aperi obiectivul, altfel intreg efortul de a-l
ataca, captura si upgrada a fost inutil.
Functie de numarul de atacatori inamici, de sieges pe
care le-ai construit in aparare si de numarul de jucatori
cu care esti in aparare, protejarea unui obiectiv de
atacul inamic poate dura intre 30 minute si 4-6 ore.
Exista situatii in care ambele servere inamice ataca
acelasi obiectiv pe care-l aperi, sau iti vor fi atacate
2-3 obiective simultan. Nu este motiv de panica, ai
incredere in deciziile Commanderului, va incerca sa
salveze obiectivul cel mai important, respecta regulile
de baza in W3, nu lua supplies din obiectiv decat dacati cere Commanderul, fa-te util si mai ales ai rabdare,
nu parasi obiectivul pana nu decide Commanderul
asta.
Nu sta pe zid sub AOE inamic, iar daca mori si resetul
de repell-time este prea mare (nu poti folosi waypoint
propriu din obiectiv), teleport la citadel si vino inapoi,
nu astepta ressurect.
Daca stai in aparare, furnizeaza permanent informatii
pe /M channel sau pe TS despre situatia la obiectiv.
Daca vezi un ram amplasat in zidul sau poarta
obiectivului pe care-l aperi, nu-l construi; a fost pus fie
de un jucator neatent, fie de un spion ca sa consume
supplies de gup; acel ram este inutil in aparare.
Cand vezi inamicul la poarta obiectivului, mai ales
daca este cu numar redus de jucatori, fa-ti cunoscuta
prezenta, foloseste un arrow-cart sau o balista, lasate vazut pe zid daca nu ai sieges. In acest fel, in
marea majoritate a cazurilor, inamicul va renunta la
atacurile minore (ninja-capping), stiind ca tu anunti
Commanderul sa vina sa protejeze obiectivul.
Daca obiectivul aparat este pe cale sa fie cucerit
de inamic si joci mesmer, incearca sa te ascunzi in
obiectiv in locatii greu accesibile sau putin vizibile,
ramai in stealth si cand esti sigur ca inamicul nu te
mai cauta sau nu te-a vazut, anunta Commanderul pe
whisper locatia in care poti face un portal ca sa aduci
jucatorii proprii in obiectivul capturat de inamic.
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○ LUPTA

IN CAMP DESCHIS

■ De ce lupte in camp deschis
● Uite-i ! Lupta in camp deschis este in principiu reprezentata de
confruntarea intre 2 grupuri de jucatori: grupul propriu si cel inamic,
realizata in afara obiectivelor principale ale hartii, de regula pe
drumurile de acces catre acestea. De regula, ambele grupuri au un
Commander (leader) care stabileste tactica adoptata, insa uneori
exista si grupuri constituite aleator, fara Commander, acestea din
urma fiind mai vulnerabile datorita lipsei de coordonare.
● Challenge. Luptele in camp deschis sunt inevitabile, din 2 motive:
jucatorii doresc sa se confrunte cu inamicul pentru fun, badges si
experience (ceea ce determina adeseori Commanderul sa caute
aceste confruntari), iar deplasarea intre obiective se face in camp
deschis, unde pe traseu sunt mereu sanse sa intalnesti un grup
inamic.
● Domina-l. In plus, daca grupul tau reuseste sa vaneze si sa wipeze
permanent grupul inamic, sunt sanse mari ca grupul respectiv sa
se destrame sau sa se mute pe alt borderland, intrucat infrangerile
dese si repetate sunt cel mai bun dizolvant pentru grupurile invinse,
iar Commanderul inamic va renunta sa conduca fie de nervi, fie de
rusine.
● Zdrobeste-l. Presiunea psihologica exercitata constant asupra
inamicului este importanta si de aceea, este de preferat ca grupul tau
sa-l vaneze pe cel inamic nu invers, daca se poate sa-l wipezi inca
inainte ca inamicul sa ajunga la orice obiectiv, adica in camp deschis.
● Spatiu. Luptele in camp deschis au avantajul spatiului generos de
“manevra” a fortelor, ceea ce permite tactici de deplasare si contact,
spre deosebire de luptele din obiective, care sunt mult mai restrictive,
in spatii restranse si predefinite si au un pattern oarecum standard,
stabilit pe baza experientei.
● Zerg. Cele mai des folosite expresii pentru a desemna un grup inamic
sunt formatia “turtle” (grup moderat ca numar, compactat foarte bine)
si “zerg-ul” (sau “blob-ul”, care desemneaza un grup foarte mare de
inamici).
● Hide & seek. Lupta in camp deschis poate fi evitata (alegand directii
alternative de deplasare, utilizand waypoints, portale de mesmer,
invisibility buffs) si trebuie evitata intotdeauna doar atunci cand
inamicul depaseste numeric foarte mult grupul propriu.
● Unde este si ce face? Pentru a opera eficient in camp deschis,
Commanderul grupului propriu trebuie sa dispuna permanent de
informatii privind locatiile si deplasarea grupului inamic, situatia la
obiectivele proprii si la cele inamice, trebuie sa se asigure ca nu
intra cu intreg grupul in “traps” puse de inamici si adeseori trebuie
sa produca anumite actiuni la alte obiective, fara ca el sa se poata
deplasa acolo cu grupul. De aceea, Commanderul va avea uneori
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nevoie de tine, ca sa faci SCOUTING activ sau pasiv.
■ Deplasarea grupului propriu in camp deschis
● In primul rand, oricand se deplaseaza Commanderul intr-o directie,
in orice directie, mergi si tu imediat dupa el, stai permanent langa
Commander.
● La deplasarea in grup in camp deschis, pentru a acoperi in timp redus
distantele mari intre obiective, este necesar buff-ul colectiv de speed
● Cand Commanderul da comanda “Adunarea la mine!” deplaseaza-te
imediat catre el, exact pe pozitia lui.
● Cand cere Commanderul “Static-field !”, doar elementalistii il pun.
● La comanda “Blast !”, foloseste si tu blast-finisher-ul pe care-l ai deja
pus pe bara. Daca fiecare jucator din grup foloseste blast-finisher,
intreg grupul va primi un buff de pana la 1 minut si 55 de secunde de
speed..
● La comanda “Plecam in 3,2,1, GO !” te deplasezi odata cu grupul in
directia Commanderului.
● Incearca sa nu ramai in urma, orice ar fi; daca ramai izolat de grup
esti vulnerabil.
● Cand vezi in fata, pe jos, cercurile de “symbol of swiftness” puse de
Guardian, treci prin ele, iti vor reimprospata buff-ul de speed cu 8
secunde.
■ Confruntarea cu grupul inamic
● La identificarea unui grup inamic, Commanderul se va opri la o
distanta stabilita si suficienta pentru regrupare si pregatirea de atac,
deci opreste-te langa Commander.
● Cand Commanderul da comanda “Adunarea la mine!” deplaseaza-te
imediat catre el, exact pe pozitia lui.
● Cand cere Commanderul “Fire-field !”, doar elementalistii il pun.
● La comanda “Blast !”, foloseste si tu blast-finisher-ul pe care-l ai deja
pus pe bara. Daca fiecare jucator din grup foloseste blast-finisher,
intreg grupul va primi un buff de pana la 25 stack-uri de “Might”,
care inseamna un total suplimentar de 875 Power si 875 Condition
Damage pentru fiecare jucator.
● La comanda “Veil 1 in fata” si “Veil 2 in fata”, eventual si “Veil 3 in
fata”, doar mesmerii pun, fiecare wall de veil in fata celuilalt.
● Cand incepe Commanderul sa se deplaseze, urmeaza-l si treci prin
cele 2 veils, vei primi un buff de “stealth” (invisibility) de 4 - 6 secunde
(cate 2 sec. de la fiecare veil).
● La comanda “Stability”, doar guardienii pun <stand your ground>.
● Cand Commanderul da comanda “Toti AOE pe mine si Guardians
support !”, toti descarca toate AOE de damage, inclusiv cele
channeled pe pozitia Commanderului. Guardienii folosesc toate skills,
de pe ambele bare, inclusiv cele 3 virtues.
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● Commanderul va da comanda de deplasare dupa circa 4 secunde
de la oprire in grupul inamic, fii pregatit sa-l urmezi, nu te apuca sa
vanezi single-targets, nu acum e timpul pentru asta.
● La comanda “Line of warding si marks” doar guardienii pun <line
of warding> si necromancerii pun orice mark care are cooldown
disponibil.
● Continua deplasarea dupa Commander, el va alege un spot
favorabil pentru regrupare si reluarea succesiva a atacului, pana la
neutralizarea completa a grupului inamic.
● Cu totul, de la pregatire, deplasare, intrarea in grupul inamic,
stationare si pana la iesire, actiunea ar trebui sa dureze maxim 2030 secunde, succesiunea fiind reluata de mai multe ori. Cu cat grupul
inamic este mai mare, cu atat mai multe “atacuri” succesive sunt
necesare.
● Ca sa intelegi de ce trebuie ca grupul tau sa stationeze doar circa 4
secunde in confruntare directa cu grupul inamic, in mijlocul acestuia,
in orice imprejurare, exista 3 argumente principale:
○ Mecanica AOE permite oricarui jucator sa atinga maxim 5
tinte (jucatori inamici). Singurul care poate afecta 10 tinte este
Guardian. Din acest motiv, facand un calcul sumar, realizam
ca un grup de 20 de insi poate lovi simultan astfel:
■ teoretic, pana la 100 de tinte (statistic imposibil, fiecare
jucator alte 5 tinte, inamicii supravietuiesc)
■ in cel mai rau caz, aceleasi 5 tinte (statistic putin
probabil, inamicii mor instant)
■ in cel mai bun caz, aceleasi 20 tinte (probabilitate
ridicata, cei 20 de inamicii mor in 4 secunde, avand
in vedere ca fiecare din cei 20 ai nostri lovesc
cate 5 din cei 20 jucatori ai inamicului aflati in raza
Commanderului nostru pe care am spamat noi AOE)
○ Dupa acele 4 secunde, se pierde efectul de stability si
protection asigurat de Guardieni, ceea ce face grupul foarte
vulnerabil.
○ Odata consumate AOE-urile, jucatorii simt nevoia sa lupte in
continuare si vor trece la single-target skill-spam pe tinte total
aleatorii, ceea ce nu ofera niciun avantaj cand te confrunti cu
un grup mare.
●

COMMANDERS /SALUTE
○ CE

INSEAMNA COMMANDER
■ /Salute. “Commander” este termenul generic dat de joc jucatorului care are
activat tag-ul de Commander (un icon albastru in forma de triunghi, vizibil pe
harta si direct tuturor jucatorilor de pe server, invizibil pe harta si direct pentru
jucatorii de pe serverele inamice in afara situatiei in care il selecteaza direct
pe Commander, caz in care icon-ul de Commander este vizibil inamicilor ca
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un buff).
■ Uite-l ! Avand Commander-ul activat si fiind vizibil pe harta, jucatorul permite
astfel unui grup de alti jucatori sa-l localizeze usor si sa-l urmeze, el putand
chiar sa deseneze anumite simboluri specifice de atac sau aparare, vizibile
pe harta doar jucatorilor care au dat “join-squad” pe acel commander.
■ Newb or noob? Din pacate, exista multi jucatori care si-au cumparat
“Commander`s Tome” si isi activeaza icon-ul de Commander fara sa aiba
si cunostintele sau experienta necesara de leadership in W3. Neavand
experienta si fara sa comunice eficient cu jucatorii din pug, adeseori
acest tip de Commander aduce mai mult deservicii serverului, pentru ca
o parte din jucatori devin frustrati datorita esecurilor si renunta la W3,
eficienta si rezultatele grupului sunt apropiate de zero, iar dupa primul wipe,
Commanderul improvizat dispare de rusine. Totusi, chiar daca esti incepator,
nu ai experienta necesara, dar este tarziu in noapte si nu se mai afla niciun
Commander pe harta, iar inamicul ataca un obiectiv important si esti singur in
obiectiv, activeaza-ti tag-ul de Commander si anunta pe harta, uneori aparitia
acelui icon este ca un bec pentru fluturi, apar dintr-o data jucatori dispusi sa
te ajute sa aperi obiectivul. Macar ai facut tot ce ai putut face.
○ CINE POATE FI COMMANDER
■ This is Sparta - 100. Teoretic, Commander poate fi orice jucator care si-a
cumparat “Commander`s Tome” cu suma de 100 de gold. Practic, faptul ca
ai acel icon (Commander-tag) deasupra capului nu-ti da automat si calitatea
reala de Commander, deoarece un Commander trebuie sa-si castige in lupta
aceasta calitate si recunoasterea lui de catre jucatori.
■ “Asta” se pricepe. Un Commander trebuie sa cunoasca mult mai multe
lucruri despre W3 decat jucatorul obisnuit, pentru ca el este cel care decide
ce tactica va aplica grupul, el stabileste unde se amplaseaza armele de
asediu, el conduce grupul in deplasare si la atac. Deciziile lui sunt ascultate
si aplicate de catre intreg grupul condus. Asteapta-te, totusi, ca periodic sa
vezi cate un neavenit dandu-si “expert” cu parerea pe /M channel despre
“nepriceperea” ta si cat de viteaz ar fi fost el in locul tau.
■ Permisiuni. In Legio Gemina [XIII], dreptul de a face lead in W3 cu
Commander-tag activat il au doar ofiterii desemnati de conducerea guildei,
indiferent cati jucatori dispun de “Commander`s Tome” cumparat. De
principiu, guilda ajuta cu gold pe cei desemnati pentru Commander, sasi poata cumpara Commander`s Tome. Pentru a functiona in calitate de
Commander si la nivel server, pe langa permisiunea guildei, jucatorul are
nevoie de permisiunea Consiliului serverului, care-i va da si facilitatile
aferente (dreptul la icon de Commander pe TS-ul serverului Seafarer`s Rest,
dreptul de a participa si vota la sedintele Consiliului de server).
○ CE

CALITATI TREBUIE SA AIBA UN COMMANDER
■
■

Experienta. Sa aiba suficienta experienta in W3. And I mean it.
Cunostinte. Sa cunoasca foarte bine toate detaliile legate de:
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●

abilitatile si skill-urile tuturor claselor (profesiilor), pentru a stii ce sa le
ceara si de ce avantaje poate beneficia grupul de la fiecare clasa
● geografia hartilor
● amplasarea obiectivelor
● prioritatile obiectivelor in aparare si atac
● dificultatea in aparare si atac la obiective
● variantele posibile de atac la fiecare obiectiv
● vulnerabilitatile fiecarui obiectiv
● timpii necesari parcurgerii traseelor principale intre obiective
● timpii necesari parcurgerii traseelor intre portile de acces in interiorul
obiectivelor cu outer si inner
● shortcuts de acces relevante
● detaliile privind amplasarea armelor de asediu in aparare si atac
● locatiile cele mai potrivite si “secret-spots”
● costurile armelor de asediu in supplies
● choke points
● numarul total de supplies al grupului pe care-l conduce
■ Decizii oportune. Sa fie capabil sa aleaga rapid cea mai buna varianta
de atac sau aparare, functie de situatia la obiectiv, supplies si jucatori
disponibili.
■ Intelegere strategica. Sa fie capabil sa consulte si sa inteleaga situatia
globala FULL LIVE MAP http://mos.millenium.org/eu/matchups/map/720
■ Echilibru. Sa fie constant in tonul vocii si atitudine, sa nu jigneasca
niciodata, sa reactioneze calm la nervii celorlalti sau jigniri, sa stie sa
gestioneze o situatie de “criza” cu rabdare, sa incurajeze mereu echipa.
○ CUM PREGATESTI CARACTERUL PENTRU COMMANDER
■ Fa-ti klingonian. Alege cu atentie clasa (profesia) cu care joci (pe care
iti cumperi Commander-tome), aceasta trebuind sa fie la un nivel cat mai
bun de survivability (rezistenta), deoarece un Commander mort este un
Commander inutil, el trebuie sa moara ultimul din grup daca este posibil.
■ Alege. Clasele recomandate pentru Commander sunt: Guardian, Warrior,
Mesmer, Elementalist (exact in aceasta ordine a utilitatii lor ca leader de grup
in combat, rezistenta si buffs de grup).
■ Scoate cardul. Te asiguri ca ai la tine permanent suficiente blueprints pentru
arme de asediu si suficient gold pentru upgrades pe acel caracter.
■ Watch your six. Asigura-te ca ai un buton setat pentru “back-camera”, va
trebui sa-l folosesti frecvent in deplasare si in lupta pentru a vedea ce se
intampla in spatele tau, fie si pentru a stii cand s-a intins prea mult grupul ca
sa te opresti sa-i astepti sa se adune.
○

CUM PREGATESTI GRUPUL CONDUS PENTRU SESIUNEA DE
W3
■

Striga catalogul. Da adunarea grupului in aceeasi locatie, asigura-te ca sunt
toti.
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■ “...in nebuni si in misei”. Separi jucatorii pe clase, ca sa-i poti organiza
pe party-uri si sa stii de ce clase dispui (ar trebui sa ai minim 3 Guardian, 2
Elementalist, 2 Mesmer, 2 Thief).
■ Family first. Alegi jucatorii din echipa ta de 5, obligatoriu 1 Mesmer, 1 Thief,
1 Elementalist, 1 Guardian, indiferent de clasa jucata de tine, jucatori care
au experienta privind lupta in grupuri mari si build de support. Fiecare din cei
4 alesi au drept scop sa-ti asigure aspectele practice pentru intreg grupul,
indiferent daca conduci un grup din guild sau un pug-zerg.
■ Dansam? Pui jucatorii ramasi sa formeze propriile party-uri de 5, daca
este posibil fiecare grup sa aiba cate un guardian. In grup e bine sa ai si un
elementalist pe dagger / dagger, pentru fire-field cu raza mare.
■ Tu, tu si tu. Stabilesti ordinea jucatorilor care vor face scouting la obiective.
■ Armor. Reamintesti jucatorilor sa aiba, pe cat posibil, gear-ul corect (cu
Vitality si Toughness), build de SUPPORT si un blast-finisher pe bara de
skills.
■ Mage all inclusive. Reamintesti elementalistilor ca este datoria lor (si doar a
lor) sa casteze cele 3 campuri de combo-fields (Lightning pentru speed, Fire
pentru might si Water pentru heal).
■ Food reminder. Reamintesti tuturor periodic sa aiba active cele 2 mancaruri
specifice W3.
■ Mark that. Verifici daca ai commander-tag-ul activat, iar daca din anumite
considerente nu trebuie sa-l tii activat, reaminteste jucatorilor din grup ca
fiecare team trebuie sa puna “tinta” pe tine utilizand “CTRL-T”.
○ CUM POTI DEVENI UN COMMANDER MAI BUN
■ Da licenta. Stai cat mai mult posibil in grupurile conduse de Commanderi
consacrati, cunoscuti pe server ca fiind foarte buni, urmareste ce comenzi
dau acestia si in ce situatii, pentru a invata lucrurile utile, dar mai ales pentru
a vedea ce greseli fac ei, ca sa le eviti tu.
■ Da masteratul. Participa la sesiunile speciale de training pentru
Commanders organizate de guilda. Citeste acest ghid de mai multe ori si
experimenteaza-l in practica.
■ Daca n-ai timp, divorteaza. Studiaza si experimenteaza, atunci cand
esti singur, toate optiunile posibile pentru amplasarea eficienta de sieges
pentru aparare si pentru atac (in aparare sa fie in safe-area in afara aoeului inamicului care ataca, in atac sa fie pe high-ground si usor de protejat,
daca se poate in afara razei de sieges pe care le are inamicul in obiectiv,
iar sieges amplasate la outer la obiectivele cu doua randuri de ziduri si
porti sa poata bate eventual si pe inner odata ce s-a spart outer), zonele
denumite “secret-spots” (locatiile unde se pot amplasa eficient sieges fara ca
inamicul neexperimentat sa le vada), variantele de acces in obiectiv, zidurile
care pot si cele care nu pot fi atacate, cate porti are fiecare, vulnerabilitatile
obiectivului (ca sa le protejezi cand esti in aparare si sa le exploatezi cand
esti in atac), timpii necesari pentru a parcurge anumite trasee in interiorul
obiectivelor mari sau intre obiective, utilitatea tunurilor si mortierelor din
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keeps si Castle (pana unde bat, ce zone poti acoperi cu ele), etc.
Reading. Ca sa intelegi raza la sieges si locatiile de amplasare, fa exercitii
pe aceasta harta, unde poti incerca orice varianta http://www.fist-of-theempire.com/GW2-WvW-Map.html#wwhe
More reading. Fa-ti un pic de timp si rabdare ca sa citesti acest ghid http://
guildwars2.ro/Ghid-WvW.pdf, te va ajuta sa intelegi mai bine multe aspecte
de W3 si in plus are la pagina 48 prioritizarea obiectivelor pe harta (o alta
varianta discutabila, dar argumentata), iar intre paginile 49-75 dispunerea
cea mai eficienta a siege-urilor, cu tot cu pozele aferente ale locatiilor.
Practice makes perfect. Fa mult antrenament cu grupul tau, apoi fa si mai
mult antrenament cu grupul tau si in fine fa cat mai mult antrenament cu
grupul tau.
W3 is a “bitch”. Mai ales pentru Commander, dar si pentru grupul tau. Ca
sa fie fun pentru toata lumea, trebuie Commander hotarat in decizii, dar care
stie si sa faca glume pe seama inamicului sau chiar a lui insusi, care sa fie
alert si atent in evaluarea situatiei si luarea deciziilor, dar calm si echilibrat in
exprimare. Si mai ales un Commander cu experienta.

○ REGULI IMPORTANTE PENTRU COMMANDER
■ Ia decizii. ORICE decizie este mai buna decat NICI O decizie. Din pozitia
de leader in W3, este important sa iei decizii, chiar daca nu esti sigur de
eficienta sau finalitatea unora din ele.
■ Don`t panic ! Nu lua decizii de “panica” in situatiile critice (de exemplu cand
inamicii de pe celelalte 2 servere iti ataca simultan 3-4 obiective pe harta
ta). Opreste-te, evalueaza situatia, consulta-ti experienta anterioara si ceea
ce ai invatat despre prioritatile obiectivelor pe harta si ia decizia functie de
informatiile disponibile, de prioritatea obiectivului, de statusul lui de upgrade,
de numarul de inamici, de tipul de sieges cu care ti-l ataca inamicul, etc..
Starea ta, panica ta se transmite grupului.
■ Singing in the rain. Timpul necesar de gandire pentru a lua decizii in situatii
complicate, fara a plictisi grupul condus sau fara a-i da impresia ca nu stii ce
ai de facut, ti-l pot oferi urmatoarele:
● fa o gluma buna
● opreste-te cu grupul sa iei un scout-point sau chiar sa minezi un nod
sau un pom
● mergi cu grupul pe harta catre potentialul obiectiv pe jos
■ Fii pozitiv ! Chiar daca ai luat o decizie gresita, chiar daca ai facut tot ce se
putea face si totusi ai pierdut obiectivul, nu schimba tonul, nu certa oameni,
nu-ti exprima indoiala, teama si mai ales nemultumirea. Lauda grupul pentru
cat de bine a luptat si cum a reusit sa tina piept unui inamic superior atata
timp pana la capturarea obiectivului, eventual explica cu blandete greselile
tale sau ale grupului, daca le-ai identificat. Incurajeaza-i spunandu-le “nu-i
nimic, o sa luam obiectivul inapoi”.
■ Unde mi-e masina? Cere informatii atunci cand nu le primesti. Verifica
informatiile neclare. Daca vezi ca un jucator din afara grupului (care nu se
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afla pe TS cu tine) poate sa-ti dea informatii despre ceva critic, scrie-i pe
whisper, pentru ca pe /MAP channel citesc si spionii serverelor inamice.
Foloseste pentru scouting, mai ales pentru zone / obiective critice, de
preferat jucatorii care au talent pentru asta si au deja experienta in scouting.
Un Commander bine informat are mai multe sanse de reusita.
Tabelul lui Mendeleev. Invata pe de rost sau tine la vedere tabelul
descriptiv cu numarul de supplies necesare pentru fiecare tip de siege
weapon, ca sa stii foarte rapid ce poti construi cu numarul de jucatori care au
supplies din grup.
Ai sau n-ai? Sa stii permanent cate supplies are grupul tau, fie faci “supplycount pe /S channel”, fie folosesti comanda /supplyinfo (daca cei din grup
au dat “join squad” sau sunt staked pe pozitia ta cand ai Commander-tag
activat). Ar fi neplacut sa pui jos vreo 3 trebuchete si sa constati ca nu ai cu
ce sa le construiesti
Construiti ! Cand amplasezi sieges, pune-le pe rand, cate una, pentru
ca grupul sa nu le construiasca simultan si sa constati ca nu s-a construit
niciuna complet. Daca totusi ai pus 2 sau 3 simultan, stabileste si comunica
grupului ordinea de constructie: “Construiti, de la stanga la dreapta !”.
Putem si vom face. Nu folosi la events de W3 organizate cu guilda sau cu
pug expresii de genul “poate e mai bine sa facem asa” sau “hai sa incercam
sa luam obiectivul X” sau “cred ca putem sa bla bla” pentru ca grupul va
percepe involuntar aceste fraze ca pe indecizia sau incompetenta ta. In
schimb, foloseste cu incredere aceste expresii off-events, cand e bine sa
incurajezi jucatorii sa contribuie la luarea deciziilor grupului.
Bond. James Bond. Repeta intotdeauna de 2 ori comenzile date, asta va
permite chiar si celui mai distrat jucator sa inteleaga foarte clar ce trebuie
facut.
Dupa colt. Cand dai directii, da-le in toate cele 3 variante simultan: cardinal,
orientare si locatie (de exemplu: “teleport Citadel si mergem la West, stanga,
Bay”). Asta va asigura sosirea la timp a tuturor la locatia dorita, pentru ca
oamenii se relationeaza diferit la puncte cardinale sau directii, iar majoritatea
dintre ei nu cunosc denumirea obiectivelor pe de rost, asta pe langa faptul ca
obiectivele din aceeasi locatie au denumiri diferite functie de culoarea hartii.
M-ati lasat singur? In deplasare, periodic, opreste-te pentru a permite
tuturor sa se regrupeze la tine. Altfel, poti avea surpriza sa ajungi la obiectiv
sau in fata inamicului cu doar un sfert din grup.
Watch your six again. Foloseste “back-camera” cat mai des pentru a
vizualiza formatia grupului tau si eventualii inamici in deplasare, precum si
situatia din zona cand esti in atac la obiectiv (cu scouts pe flancuri, tu trebuie
sa fii al treilea scout pentru spatele grupului si sa ai vederea de ansamblu
asupra situatiei tactice).
Vreau GPS ! Maximizeaza dimensiunea minimap-ului (drag cu mouse de
coltul stanga jos) si tine permanent un ochi la minimap. Nu uita ca poti da
scrool direct pe minimap cu mouse-ul, ceea ce iti permite sa vezi situatia de
la un obiectiv chiar in timp ce te deplasezi.
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■ Check-list. Nu uita prioritizarea obiectivelor pe harta. Aceasta este ordinea
importantei lor, ordinea in care trebuie capturate si de preferat si ordinea in
care trebuie aparate (argumentele au fost prezentate in sectiunea “ATACUL
SI APARAREA OBIECTIVELOR”).
● GARRISON
● North Camp
● NE Tower
● HILLS Keep
● NW Tower
● BAY Keep
● NE Camp
● SE Camp
● NW Camp
● SW Camp
● SW Tower
● SE Tower
● South Camp
■ Liste, liste. Aminteste-ti vulnerabilitatile si punctele tari ale obiectivelor.
Aminteste-ti prioritatile in atacul si apararea obiectivelor. Aminteste-ti
ordinea de upgrades la obiective. Sau daca nu vrei sa le inveti, tine listele la
indemana. Sunt descrise la sectiunile “Obiective” si “Upgrades”.
■ Savings. Commanderul nu foloseste niciodata propriile supplies la OUTER,
din urmatoarele motive:
● ca sa aiba o rezerva in caz ca la INNER ramane un siege neconstruit
● ca sa nu paraseasca deloc scena actiunii, grupul care asediaza
trebuie condus
● nu are voie sa stea in sieges si poarta / zid,
■ Stay back ! Dupa ce ai amplasat sieges la poarta / zid, step back.
Commanderul nu are voie sa stea in poarta sau in zid la asediu, chiar daca
este tentat sa dea cu “maciuca” in poarta sau sa omoare scouts de pe ziduri,
pentru ca:
● trebuie sa-si faca datoria de back-scouting, sa vizualizeze permanent
spatele grupului
● trebuie sa aiba privirea de ansamblu asupra actiunii tactice la
obiectiv, daca se poate sa vada chiar pozitiile celorlalti scouts aflati
pe flancuri
● trebuie sa se afle intr-o pozitie SAFE, care sa-i permita sa ralieze
grupul rapid si sigur, daca apar inamicii
■ Safe inside. Intotdeauna, ordinea de amplasare a armelor de asediu pentru
apararea unui obiectiv este dinspre interior catre exterior (inner este mai
bine aparat, este prioritar, ce pui acolo nu poate fi distrus usor de inamic si
mai ales nu din afara obiectivului, te ocupi de outer doar dupa ce ai asigurat
inner, daca faci invers ai sanse sa irosesti timp, blueprints si supplies).
■ Safe outside. Intotdeauna, ordinea de reparatii la porti / ziduri este dinspre
exterior spre interior (daca securizezi outer, esti safe sa repari la inner si tai
accesul inamicului in obiectiv, ai timp sa te ocupi de inner, daca faci invers,
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vei fi asediat in continuare direct in obiectiv).
Fara sabii japoneze. Evita cu orice pret sa spawnezi sabii galbene cand
ataci un obiectiv, este o invitatie adresata inamicului sa-si trimita zerg-ul.
Oricum, sabiile albe vor determina foarte probabil verificarea de inamic a
obiectivului pe care-l ataci.
Cu sabii japoneze. Intotdeauna spawneaza sabii galbene la obiectivul
secundar cu care vrei sa creezi diversiunea, atacand cu cel putin 25 jucatori
si sieges ca sa atragi acolo tot grupul inamicului, in timp ce ai o alta echipa
de 10 jucatori cu golemi sau alte sieges adecvate la obiectivul principal pe
care vrei sa-l ocupi.
Mai taci ! Un Commander experimentat vorbeste PERMANENT, deoarece
asta aduce urmatoarele beneficii:
● oamenii vor considera ca stii clar ce trebuie facut
● nu dai timp nimanui sa “gandeasca” prea mult si sa-ti conteste
deciziile, sa te incurce, sa comenteze lucruri neplacute sau sa puna
intrebari incomode
● exista si un “down-side”, vorbitul devine obositor pentru grup, asa ca
periodic, cand situatia strategica pe harta o permite, da-le o pauza,
pretinzand ca te duci la toaleta sau ca raspunzi la un telefon sau la
usa. Tu ai nevoie de pauza, ei au nevoie de pauza.
Provizii la rece. Sigur, e bine sa le ai cand ramai peste noapte sa faci
gaming. Insa mare atentie la supply-camps:
● ori de cate ori te afli langa un camp, da-i primul upgrade (cel de
Double-supplies din dreapta sus) si consuma toate supplies din
camp, fie punand grupul sa le ia, fie cumparand urmatoarele
upgrades, nu lasa niciodata inamicului un camp cu supplies full in el
● de preferat nu iei scouts si mai ales camps de langa obiectivul pe
care vrei sa-l ataci, fa resupply pentru grup in alt colt al hartii, ca
sa nu dai inamicului indicii clare ca vei ataca curand acel obiectiv.
Incepi atacul la obiectiv si cand ai outer-wall la 30-40 % poti sa trimiti
un party sa ia supply-camps de langa obiectiv ca sa tai supply-lines
inamice catre obiectiv si sa ai unde sa faci tu ressuply cu grupul,
inainte de a intra la inner sau daca se prelungeste lupta
● asigura-te ca faci permanent resupply pentru grup, dupa fiecare
atac sau construire de sieges, un grup fara supplies este un grup pe
jumatate inutil.
● daca timpul este presant si nu ai la indemana pe harta, in apropiere,
pe borderland-ul propriu, un supply-camp cu suficiente supplies
pentru grup, poti (daca o permite queue-time) sa teleportezi tot grupul
pe alta harta, unde de regula vei gasi in keep-ul de start suficiente
supplies (1700) deoarece acel keep este cel mai rar atacat de inamic
(datorita amplasarii departe de waypoint-ul inamicului si apropierii de
spawn-point-ul serverului tau).
Chronograph. Majoritatea buff-urilor necesare in combat se masoara in
secunde, motiv pentru care apropierea de inamic si timpul permis de contact
depind direct de acele secunde de buff-uri active. Cand vrei sa evaluezi o
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distanta la inamic raportata in secunde de deplasare sau astepti grupul sa se
adune, numara intotdeauna secundele asa (exemplu): “1-10, 2-10, 3-10, 410, 5-10”. Asta te va asigura ca timpul cuantificat de tine este mai aproape
de cel real scurs, decat daca ai fi numarat repede “1, 2, 3, 4, 5”.
■ Cum au venit peste noi? Fa uz de scouts permanent, te scapa de multe
neplaceri si iti ofera multe avantaje, in speta informatii utile precum si acele
secunde necesare din momentul anuntarii “Incomming” pana intri in lupta cu
intaririle inamicului:
● in deplasare si apropierea de un obiectiv, 1-2 scouts sa mearga
la cativa metri in fata grupului (cam 2000 raza, la vedere) ca sa
declanseze capcanele inamicului
● pentru obtinerea de informatii despre obiectivele inamicului sau ale
tale
● la atacul unui obiectiv “outer”, sa stea cate unul pe fiecare flanc (de
regula pe traseele de acces), ca sa stii din timp daca apar intaririle
inamice (nu uita sa-i chemi cand intri in obiectiv)
● la atacul unui obiectiv “inner”, sa ramana un scout la “outer”, ca sa
stii daca inamicul a sesizat spartura in zid / poarta si trimite intariri, iar
daca iti consolidezi pozitia pe “high-grounds” la “inner”, sa stea cate
unul pe fiecare flanc (de regula la choke-points), ca sa stii din timp
daca apar intaririle inamice (nu uita sa-i chemi cand intri in obiectiv)
● pentru “tagging” la obiectivele inamicului ca sa le tii permanent
“contested”
● pentru “spotting” si informatii despre procentul ramas din poarta / zid
cand ataci cu trebuchets
● pentru neutralizarea unui sentry, dolyak sau supply-camp cand este
cazul
● nu uita ca ai un Thief in party-ul tau, foloseste-l, iti va fi util in special
cand conduci pug si risti ca spionii inamici sa citeasca si ei pe /M
channel sau sa asculte pe TS englez, caz in care scout-ul tau iti
poate scrie informatiile pe /P channel (party).
● PERMANENT, la atacul unui obiectiv, tu, Commanderul, nu ai voie sa
stai in poarta, tu trebuie sa fii scout activ pentru spatele grupului (am
sa repet asta over and over again)
■ Turn right, dodge left. De cate ori ai ocazia, antreneaza grupul guildului
cu schimbarea rapida de directii si short-turns, va prinde bine pentru
confruntarile cu inamicul, pentru a invata deopotriva evitarea flancarii si
urmarirea inamicului, ca grup compact.
■ Zero credit ? Daca ai ajuns la inner gates si ai ramas fara blueprints de
sieges (aspect care n-ar trebui sa se intample), nu poti sa te duci tu sau sa
trimiti pe cineva sa cumpere si nici cei din grup nu mai au, aminteste-ti ca
guilda ar trebui sa aiba in rezerva, intotdeauna, cate 2-3 blueprints de guildgolem si guild-catapult, pe care le poti folosi din sectiunea “Upgrades” din
menul de guild. Acestea au si avantajul unui cost de supplies redus cu 50 %.
De asemenea, poti sa pui o banca portabila, daca ai asa ceva si daca ti-ai
lasat in banca niste blueprints (sunt account-bound).

Legio Gemina [XIII] - WvW Strategy Guide65

■ Economie. Aminteste-ti ca Garrison si Hills-Keep au cate 2 spoturi de unde
daca amplasezi corect sieges la outer, poti sa bati lejer si la inner cu aceleasi
sieges, stand in zona de siguranta si fara sa te afli in bataia tunurilor de pe
inner. Si aminteste-ti ca Hills nu poate fi lovit cu trebuchets din NE Tower si
SE Tower, poate fi lovit doar de pe drum sau din NE Camp, asa ca nu cheltui
degeaba blueprints amplasandu-le in acele towers.
■ Deruteaza. Daca ai decis sa ataci cu rams la inner la Bay-Keep in loc sa
profiti de high-ground, macar fa-o inteligent, nu te repezi in prima poarta,
du-te cu grupul pe la fundul apei la poarta inner diametral opusa celei de
la outer pe care ai intrat. Daca ai omorat sau evitat scouts inamici si nu
spawnezi japonezele (sabiile galbene) va dura ceva vreme pana isi va da
seama inamicul unde esti.
■ Mortal Kombat. In combat, uneori, constati ca esti singurul Commander pe
harta si esti depasit foarte tare de inamicul superior ca numar. In aceasta
situatie, ai nevoie de ajutor. Din acest motiv, este bine sa adaugi la lista de
friends toti Commanderii consacrati de pe server, in acest mod vei putea
vedea care din ei este online si vei putea cere ajutor. Sigur, la randul tau,
va trebui, atunci cand ti se cere ajutorul, sa muti grupul tau pe borderland-ul
unde este nevoie de ajutor.
■ Starve the enemy. In primele 3 Tiers de servere, rar mai merge sa faci
ninja-capping si de regula doar in off-time, niciodata in prime-time. Deci nu
te astepta la o victorie usoara si rapida. Functie de nivelul de upgrade al
obiectivului pe care-l ataci si numarul de inamici in apararea lui, asteaptate ca uneori sa dureze mult capturarea unui obiectiv. Un asediu la un keep
poate dura si 3 ore. Important este ca si grupul sa inteleaga asta. Daca ai
rabdare si suficiente supplies, procedezi corect si in loc sa te arunci in poarta
inner faci suficiente sieges de atac si protectie pe high-grounds dupa ce ai
trecut de outer, ai taiat rutele de aprovizionare ale inamicului capturandu-i
supply-camps din proximitate, mai devreme sau mai tarziu inamicul ramane
fara supplies, iar tu vei sparge intrarea la inner in siguranta. Nu te grabi si nu
renunta. Un keep este important si dificil de capturat cand este bine aparat,
ai multa rabdare, aplica tactici inteligente si vei avea satisfactie.
■ You get starved. Daca te afli pe alt borderland decat cel propriu sau in
Eternal battlegrounds si inamicul te tine in corzi fara ca tu sa poti lua niciun
supply-camp pentru grupul tau, aminteste-ti ca intotdeauna, acolo, keep-ul
aflat langa spawn-point-ul serverului tau, este in 99 % din cazuri upgradat
complet si extrem de rar atacat de inamic, deci ar trebui sa gasesti acolo
permanent 1700 supplies.
■ You get camped. Nu uita ca pe celelalte borderlands decat cel propriu,
atunci cand inamicul campeaza iesirea din spawn-point, ai cate o iesire
pe ambele flancuri, imediat de la spawn-point, nu da satisfactie inamicului
pierzand vremea sa te bati cu el la iesirea frontala.
■ Storm. Cere informatii despre grupul inamicului, si vaneaza-l ori de cate ori
poti, chiar daca are mai multi jucatori. Adeseori, tenacitatea de a-l urmari
si ataca mereu, mai ales daca reusesti sa-l wipezi de cateva ori sau sa-l
injumatatesti de fiecare data, il va determina sa se retraga pe safe grounds
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si sa se gandeasca de 2 ori inainte sa-ti atace un obiectiv. Intre timp, poti
sa trimiti un grup redus de jucatori care sa atace obiectivele neaparate ale
inamicului, cat timp tu tii ocupat grupul principal de inamici.
Storm twice. Daca observi sabii galbene la un obiectiv inamic si stii ca nu
sunt ai tai, inseamna ca celelalte 2 servere se bat pe un obiectiv. Nu ezita sa
mergi si tu cu grupul tau, ai sa incurci ambii inamici foarte tare si orice minut
in care-i tii ocupati pe ambii acolo, inseamna un minut in plus de siguranta
pentru obiectivele tale. Vezi cum poti profita de situatie sa provoci haos si
eventual sa iei tu obiectivul. Intelepciunea “cand 2 se cearta, al 3 lea castiga”
se aplica de multe ori in W3.
Break the box. Cand vezi ca inamicul exercita o presiune mare asupra
ta, imparte-ti grupul in 2-3 echipe si nu te sfii sa-i ataci mai multe obiective
simultan (in West si Est sau in Nord si Sud) sau chiar sa-i ataci Garrisonul pe borderland-ul lui. Indiferent de reactia inamicului (isi muta grupul din
obiectiv in obiectiv si pierde astfel timp sau isi imparte si el grupul in echipe
mai mici sau se muta pe borderland-ul lui) ai sanse sa obtii rezultatul scontat,
scaderea presiunii pe borderlandul tau si castigarea timpului necesar pana iti
vin eventuale intariri (alti jucatori in W3 sau ceri ajutor de la Commanderii de
pe alt borderland).
Help me. In combat, aminteste grupului sa atace cu prioritate inamicii aflati
in downed-state si sa nu dea revive decat jucatorilor proprii aflati in downedstate, niciodata in defeated (dead)-state.
Entertain. Cand esti commander si ai pug dupa tine, trebuie sa nu uiti ca
toti isi doresc fun, badges, exp, loot si mai ales satisfactia de a vedea cat
mai multi inamici down. Deci, cel putin o data la jumatate de ora, uita de
rationamentul strategiei in W3, gaseste o tinta favorabila, pe care esti sigur
ca o poti confrunta si mergi cu grupul, ca sa alimentezi satisfactia jucatorilor.
Asta te va asigura ca grupul va ramane in continuare dupa tine.
Mesmerized 4ever. Nu uita ca ai in party si in grup cel putin o arma superba
denumita Mesmer, pe care-l poti folosi pentru:
● a culege mai rapid un nod sau a taia un pom (e o gluma, dar asta fac
mesmerii cu <time-warp> cand farmeaza resurse)
● portal-bomb de grup (atac surpriza cu portal in spatele inamicului)
● portale de transportat golemi si jucatori
● <time-warp> pe jucatori cand ai de construit cu ei un siege care cere
multe supplies si timp (trebuchets & golems), in special cand ai de
construit counter-sieges si trebuie sa dai jos rapid sieges inamice
inainte sa ti le distruga el (<time-warp> da “quickness” la construit,
adica 50 % mai rapid)
● <time-warp> pe golemi cand ai golemii proprii in poarta, dar nu
uita sa retragi ceilalti jucatori din poarta intai, pentru ca afecteaza
doar 5 playeri, cu sau fara golem (da “quickness” la attack-speed al
golemilor, ataca cu 50 % mai rapid)
Need 4 speed. Daca vrei upgrades mai rapid intr-un obiectiv cu suficiente
supplies disponibile, nu uita ca cei 2 “workers” din obiectiv pot fi “grabiti” cu
buff de speed pe traseu (la plecarea din supply-depot si plecarea de la zidul
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unde construiesc) si cu time-warp pe timpul cat “ciocanesc” la zid, reducand
astfel timpul total de upgrade cu aproximativ 30 %, ceea ce inseamna circa
2 ore total upgrades in loc de 3 cat dureaza in mod normal (presupunand ca
exista flux continuu de supplies catre obiectiv).
○ GUIDANCE

PENTRU COMMANDER

■ DEPLASAREA GENERALA IN TEREN
Redau in continuare comenziile pe care le dai grupului (in paranteza sunt doar
comentarii ajutatoare):
● “Adunarea la mine !” (atentie sa intre toti in range, stacked pe
commander)
● “Static field !” (pune doar Elementalistul)
● “Blast !” (toti dau <blast-finisher>, obtii stack-urile de swiftness =
SPEED, maxim 1 min 55 secunde)
● “Plecam in 3, 2, 1, GO !” (daca este nevoie de schimbari de directie
sau dodges, anunta-le)
● (Atentie, Mesmerii sa nu puna buff-ul de speed <temporal curtain>,
pentru ca anuleaza efectul combo-ului de speed. Din acest moment,
doar Guardians pot pune symbol of swiftness, in deplasare, in fata
Commanderului)
● (Reaminteste-ti sa verifici spatele cu back-camera, sa nu faci
“trenuletul” in spatele tau si opreste-te periodic ca sa-i regrupezi si sa
reimprospatezi buff-ul de speed daca e cazul)
■ CONTACTUL CU INAMICUL IN CAMP DESCHIS
Redau in continuare comenzile pe care le dai grupului (in paranteza sunt doar comentarii
ajutatoare). Nu uita sa repeti fiecare comanda de 2 ori:
● (Inainte de a pleca la atac, alege distanta fata de grupul inamic, sa
nu fie la mai mult de 4 secunde de deplasare, cam atat vei avea la
dispozitie din doua “veil”. Evalueaza permanent dinamica inamicului
si repozitioneaza-te in consecinta. Trebuie sa intelegi rapid daca
inamicul fuge, se regrupeaza pentru atac, ataca frontal, flankeaza.
Mare atentie, daca vezi ca dispare brusc o mare parte din zergul
inamic, muta-ti grupul rapid, you are about to be flanked !)
● “Adunarea la mine !” (atentie sa intre toti in range, stacked pe
commander)
● “Fire field !” (pune doar Elementalistul)
● “Blast !” (toti dau <blast-finisher>, obtii stack-urile de might =
POWER, maxim 25 stacks)
● “Veil 1 in fata !” (pune primul Mesmer <veil>, obtii primele 2 secunde
de invisibility pentru grup, insuficiente ca sa ajungi in proximitatea
grupului inamic)
● “Veil 2 in fata !”(pus de al doilea Mesmer in fata primului <veil>, iti
asigura inca 2 secunde de invisibility pentru grup, suficiente ca sa
incepi o bucla de flancare)
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● “Veil 3 in fata !”(daca este cazyl, pus de al treilea Mesmer in fata
celui de-al doilea <veil>, iti asigura inca 2 secunde de invisibility
pentru grup, suficiente ca sa inchei bucla de flancare)
● “Flancam prin dreapta !” (In acest moment pornesti frontal catre
inamic si fie faci un double dodge pe care-l anunti grupului “Double
dodge dreapta !” fie incepi un short turn ca sa intri in grupul inamic din
flancul drept sau stang)
● “Stability !” (dai comanda exact inainte sa intri in grupul inamic,
dau Guardienii <stand your ground>, iti asigura un pic peste 5
secunde de Stability” impotriva oricaror “interrupts” inamice: daze,
fear, knockdown, stun, deci poti trece inclusiv prin <line of warding>
inamic)
● “AOE pe mine, guardienii support!” (odata intrat in grupul inamic,
stationezi 3 la maxim 4 secunde, moment in care toata lumea
trebuie sa spameze AOE (si instante si channeled) pe locatia ta, iar
guardienii sa activeze toate skills de support inclusivi virtutiile. Nu
este recomandat sa stai mai mult de 4 secunde, pentru ca ramai fara
stability si protection, iar jucatorii din grupul tau dupa ce descarca
AOE-urile vor incepe free-hunting pe single targets, ceea ce nu aduce
niciun castig. Cum s-au descarcat AOE-urile, dupa acele 4 secunde,
incepi deplasarea de iesire din grupul inamic)
● “Line of warding si marks pe mine !” (pun guardienii <line of
warding> care-ti ofera cateva secunde de distantare safe de inamic,
iar necromancerii lasa mark-ul de fear si orice alt mark fara cooldown)
● “Plecam !” (Te distantezi de grupul inamic la aceleasi 4-5 secunde
de mers ca la punctul 1 ca sa te regrupezi)
● “Water field si blast rapid !” (vindecare rapida, inamicul e aproape,
atentie sa nu-si consume toti blast-urile)
● Reiei procedura de la punctul 2
■ CONDUITA COMMANDERULUI IN APARARE
● Tine minte: in aparare, ramai in contact cu inamicul, apara-ti
obiectivul chiar daca grupul inamic este net superior si sunt sanse
mari sa wipezi. Fuga nu este o optiune, scade mult moralul, iar un
obiectiv nu trebuie considerat pierdut pana nu este pierdut efectiv.
Am avut situatii in care am aparat Garrison in jur de 6 ore, fiind
atacati de ambele servere, dupa care ambii inamici au renuntat.
Intotdeauna, evita deciziile de panica, analizeaza calm optiunile.
● Fii combativ, cea mai buna aparare este atacul, iar cea mai mare
greseala in aparare este sa stai sa te uiti la inamic cum trage cu
sieges in tine si sa nu-l ataci, hartuieste-l permanent.
● Supplies count (ca sa stii cate sieges pentru aparare poti construi si
sa poti repara bresele in ziduri / porti cu supplies din obiectiv).
● Scouts in zonele vulnerabile ale obiectivului (de exemplu, daca
inamicul ataca Garrison la Nord cu grup mare si sieges, pune un
scout sa supravegheze watergate si zona de Sud, ca sa nu te trezesti
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cu inamicul curent sau de pe alt server la Lord in timp ce tu te bati la
outer Nord).
Mergi in locatia in care doresti sa se afle grupul tau sau pug, nu uita
ca toti se ghideaza dupa mark-ul tau.
Amplaseaza sieges de aparare (baliste si arrow-carts) ca inamicul
sa nu se poata apropia de zid.
Amplaseaza counter-sieges (catapulte sau trebuchet) ca sa distrugi
sieges inamice (aminteste-ti sa le construiesti foarte repede, deci
oamenii pregatiti cu supplies si mesmeri cu <time-warp”).
Nu te sfii sa folosesti portal-bombing ca sa distrugi sieges inamice
daca inamicul si-a amplasat sieges (catapulte, trebuchets) pe highground.
Nu ezita sa regrupezi si sa ataci iesind prin portalul portii daca
inamicul are rams in poarta.
Daca presiunea este foarte mare si ai oameni disponibili, trimite o
echipa de 6-10 jucatori sa dea contested la obiectivele inamicului
si eventual sa captureze ceva. Daca exista alt commander pe
harta, roaga-l sa spawneze sabii galbene la un obiectiv important al
inamicului si abia dupa aceea sa-ti vina in ajutor. Astfel, ai sanse mari
sa reduci presiunea pe obiectivul pe care-l aperi.
Daca guilda dispune de buff-urile de Fort (upgrades de guild) si aperi
Garrison, activeaza buff-urile, asta va creste sansele grupului tau mai
mic sa se opuna grupului superior al inamicului.

■ CONDUITA COMMANDERULUI IN ATAC
● Tine minte: in atac, rupe contactul cu inamicul daca grupul inamic
este net superior si sunt sanse mari sa wipezi. In aceasta situatie,
fuga este sanatoasa (se numeste “retragere” organizata) pentru
grupul tau si frustranta pentru inamic (pentru ca-l privezi de satisfactie
si badges). Regrupeaza-te si analizeaza optiunile.
● Supplies count (ca sa stii cate sieges pentru asediu poti construi).
● Pune scouts pe flancuri (de regula pe traseele de acces si choke points).
● Fii atent cati oameni lovesc in obiectiv, ca sa nu spawnezi sabii
galbene.
● Omoara scouts inamici de pe ziduri (prioritate 1).
● Distruge sieges de pe ziduri (prioritate 2).
● Amplaseaza sieges de asediu (prioritate 3).
● Dupa ce s-au construit, lasa grupul sa le foloseasca si retrage-te in
spate, in zona de siguranta, ca sa faci back-scouting si sa ai unde
ralia grupul in siguranta daca scouts de pe flancuri te anunta ca vine
inamicul.
● Atentie la portal bombing si thiefs inamici.
● Pune guardienii sa spameze <line of warding> in dreptul portalului
de intrare in obiectiv (daca esti la poarta).
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● Daca este liniste in obiectiv (nu vezi inamici around), anunta grupul
sa spameze AOE la intrare si sa nu intre decat dupa 3-4 secunde
din momentul spargerii outer (ca sa nu ai surpriza ca grupul inamic
te asteapta exact la intrare, dupa zid), dupa care intri cu grupul si
urci rapid pe zidul outer sau pe orice high-ground disponibil (daca tiai facut lectiile, ar trebui sa cunosti exact unde trebuie sa mergi in
fiecare obiectiv).
● Daca inamicul spameaza AOE de pe ziduri si are arrow-carts, fa si
tu acelasi lucru pe ziduri si in fata, apoi cere <might> si <stability>
dupa care intri si urci rapid cu grupul pe zidul outer sau pe orice highground disponibil.
● Construieste sieges de asediu si protectie pe high-grounds ca sa
bati inner in siguranta.
● Atentie la portal-bombing si thiefs inamici din nou, protejeaza sieges.
● Grupul tau pe flancuri. Daca ai ales locatia inteligent, inamicul nu
poate ajunge la sieges tale decat prin flancuri, prin choke-points.
Apara choke-points, nu tine grupul comasat langa sieges, nu ajuta cu
nimic.
● Cand ai spart inner, regrupeaza si functie de situatie procedeaza ca
la punctele 11. - 15. (da, uneori esti nevoit sa urci pe ziduri si la inner)
sau stackeaza <might> si <stability>, AOE in fata si direct la Lord.
● Daca in Lord room se afla multi inamici, procedeaza ca la contactul
cu inamicul in luptele in camp deschis si foloseste scarile permanent,
sa te afli mereu in deplasare (mobilitate mare, stationare cat mai
scurta).
● Atacul de acest gen este cel mai sigur, insa mare consumator de
supplies si necesita destul de mult timp.
● Atacul cel mai rapid, mai putin consumator de resurse dar mai
riscant, este sa faci o diversiune frontala cu sieges si majoritatea
grupului ca sa tii inamicul ocupat in timp ce o echipa mica intra
back-door outer si inner cu golemi, pana la Lord, dupa care fie
portal pentru grup la Lord, fie echipa il ia singura in timp ce tu tii in
continuare inamicul ocupat la celalalt outer.
■ EXERCITII SI INTREBARI
● Cum procedezi sa faci resupply pentru grup?
○ Cand ataci un turn? Daca ai atacat turnul fara suficiente
supplies, renunta la calitatea de Commander, nu trebuia sa ai
motive de resupply.
○ Cand ataci un keep? In afara cazului in care ai un grup de 4050 de insi (iar uneori chiar si in aceasta situatie), vei fi nevoit
sa faci resupply pentru grup. Fie trimiti alt Commander cu ei,
tu ramanand la asediu cu suficienti oameni (tu n-ai voie sa
parasesti locul asediului, trebuie sa conduci actiunile acolo)
fie, varianta cea mai buna, trimiti echipe mici sa faca resupply
pe rand, indicandu-le locatia din care sa ia supplies.
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○ Cand pleaca Commanderul sa faca resupply pentru el?
Niciodata, pentru ca nu-si foloseste propriile supplies decat la
inner, niciodata la outer.
● Ce faci cand te confrunti cu grup inamic net superior (sanse
foarte mici sa-l neutralizezi)?
○ Daca ne ataca la camp? Ramai si aperi, chiar daca wipezi.
○ Daca atacam noi camp si-l gasim acolo? Rupi contactul, te
retragi.
○ Daca ne ataca in tower? Ramai si aperi, chiar daca wipezi.
Anunta pe harta dupa intariri.
○ Daca atacam noi tower si-l gasim acolo? Rupi contactul, te
retragi.
○ Daca ne ataca la un keep? Ramai si aperi, chiar daca wipezi.
Anunti pe harta dupa intariri, rogi un commander de pe alt
borderland sa te ajute.
○ Daca atacam noi un keep si-l gasim acolo? Rupi contactul, te
retragi, evaluezi optiunile.
● Ce faci cand ataci un keep, este liniste, ai trecut de outer si
brusc te trezesti cu grupul inamic care a reusit sa se teleporteze
la waypoint dupa “repel timer”, iesind catre tine prin portalul de
la inner ?
○ Retragere? Da, daca te afli cu rams in poarta la inner, vei fi
impins fie in apa unde grupul tau este inutil fata de inamicul
ramas pe ground (Bay) fie in choke-points unde inamicul te
poate neutraliza destul de rapid (Hills si Garrison). Nu uita de
<line of warding> spamat in dreptul portalului portii, ca sa nu
patesti asta. Oricum, sunt sanse foarte mari sa wipezi, ai fost
prea aproape de inner.
○ Repliere? Da, daca ai fost inteligent si dupa ce-ai trecut
de outer te-ai plasat pe high-grounds de unde poti sa bati
safe pe inner, ai timp suficient sa iei decizii valide. In cel
mai rau caz, daca vezi venind un blob net superior si stii ca
wipezi garantat, comanzi grupului tau sa abandoneze si sa
teleporteze, cel putin salvezi situatia.
○ Aminteste-ti aceste lucruri cand te afli tu in situatia inamicului
si te teleportezi dupa “repel-timer” ca sa aperi un obiectiv.
● Ce faci cand asediezi un obiectiv iar inamicul continua sa
primeasca intariri, sunt din ce in ce mai multi defenderi si devine
clar ca nu vei putea captura obiectivul ?
○ Daca fugi, inamicul va veni dupa tine, pana in obiectivul in
care te retragi, iti va neutraliza probabil jumatate de grup si
odata ajuns la obiectivul in care te-ai retras, il va asedia, iar tu
te transformi din asediator in asediat, fara sa te fi pregatit cum
trebuie pentru asta
○ Daca pleci (dispari) brusc de la obiectiv, cu siguranta inamicul
va presupune ca te-ai dus sa faci resupply ca sa continui
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atacul si iti va ataca in forta un obiectiv important de-al tau ca
sa scada presiunea pe obiectivul lui
○ Cea mai buna solutie este sa te regrupezi in fata obiectivului
inamicului, la vedere (ca sa-l tii ocupat in obiectivul lui) in timp
ce organizezi apararea in obiectivul cel mai important (sieges,
sieges, sieges) pe care inamicul il va ataca cu siguranta in
scurt timp. Cand esti convins ca poti rezista in aparare, dute si ataca alt obiectiv inamic (pentru sansa de a dispersa
atentia grupului inamic) dar fii pregatit sa te intorci rapid la
obiectivul pe care l-ai pregatit pentru aparare, inamicul va
veni cu certitudine (adeseori, vei citi pe map discutii despre
acest comportament tipic al inamicului, denumit “razbunare /
revenge”, numai ca nu este vorba de nicio razbunare ci este o
tactica foarte logica)
○ Aminteste-ti aceste lucruri cand te afli tu in locul inamicului,
ai un primit suficiente intariri, ai fost asediat si inamicul fuge,
dispare brusc sau se regrupeaza in fata obiectivului pe care-l
aperi.
● Ce faci cand ai trecut de outer la Bay (Tier 3) si stii ca grupul
inamic este in aparare sau urmeaza sa se teleporteze la resetul
de repel-time?
○ Urca imediat pe scari, pe zid, ca sa evaluezi situatia si sa vezi
cum reactioneaza inamicul
○ Deplaseaza grupul pe high-ground, pe dealurile de la outer,
intre cele 2 scari, unde nu ai poarta in spate (si implicit nici
inamicul portalul verde) si unde poti sa controlezi inamicul la
choke-points
○ Construieste 2 trebuchete, 2 catapulte si daca poti cate 2
arrow-carts pentru cripple la ambele choke-points (deasupra
scarilor)
○ Splituieste grupul in 2, la ambele flancuri, sa apere chokepoints
○ Lasa langa sieges doar utilizatorii lor si cativa defenderi ca sa
neutralizeze thiefs inamici
○ Ataca intai trebuchetele si catapultele inamice amplasate in
inner, daca exista
○ Bate linistit in ziduri
○ Inamicul nu poate face portal-bombing de pe malul inner
datorita distantei, deci daca-i vezi in grup mare pe malul tau,
atentie la portale
○ De asemenea, inamicul nu poate sa te atace prin spate
prin portalul portii outer, decat daca da teleport cu grupul la
spwan-point (intrarea lui in harta) de unde face prea mult ca
sa ajunga la Bay si apoi sa inconjoare dealul zidului outer
pana la zona ta
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■ TREI SCENARII TESTATE SI FUNCTIONALE
Sigur, deciziile le vei lua intotdeauna functie de situatia concreta si orice actiune
presupune ca ai informatii corecte despre situatia la obiectiv. Deci scenariile
veridice pot fi multiple si depind de multi factori dar si de intuitia si imaginatia
Commanderului. Totusi, am decis sa exemplificam trei scenarii testate cu succes
de noi, pentru a da posibilitatea Commanderilor sa dezvolte plecand de la ele. Ele
constituie doar un exemplu de solutie care a functionat, nu o regula cu certitudini de
reusita.
● SAH LA REGE. Vrei sa asediezi Garrison (upgradat la Tier 3),
stii ca inamicul se poate replia rapid cu un grup numeros in
aparare, 50-60 de jucatori, inamicul are multe sieges pe outer, tu
dispui de doar 30-40 jucatori, nu ai niciun turn in Nord, deci nu
poti ataca cu trebuchets, iar inamicul te alearga pe harta. Cum
procedezi?
○ Formezi o echipa (denumita generic BRAVO) de 7 jucatori, de
preferat sa contina si 2 Mesmeri, 2 Guardian, si 1 Thief
○ Daca nu ai clasele necesare, compenseaza cu 2 Warriori si
oricare 2 rangeri, doar 1 Mesmer daca doar de unul dispui
○ Nu te preocupa ca vei ramane in grup fara clasele vitale
○ Daca ai minim 30 oameni cu supplies, treci direct la ***
○ Ocupi cu o treime din grup doua supply-camps in zona de
Nord
○ Daca nu poti sa aperi doua simultan, ocupi cu jumatate din
grup un singur supply-camp in zona de Nord
○ In partea ta de grup se afla momentan si echipa BRAVO
○ Intre timp, cealalte 2 treimi de grup trebuie sa hartuiasca
inamicul (indiferent de cate ori wipeaza, trebuie sa dai
inamicului de lucru) la cele 2 towers din Nord, daca se poate
simultan, pana cand ai in camp cel putin 180 supplies
○ Faci ressuply la cei care sunt cu tine
○ Aperi supply-camp pana il upgradezi full
○ Astepti pana se reface totalul de 250 supplies, minim 180
○ Regrupezi si cealalta jumatate a grupului la tine in camp, din
acest moment grupul tau este ALFA, fara echipa BRAVO
○ ***Cu ce ai in grup si in camp, folosesti <time-warp> de la
mesmeri si construiesti rapid 2 golemi superiori (atentie,
superiori, nu normali), necesita 2x150 = 300 supplies
○ Golemii sunt destinati echipei BRAVO, doi golemi superiori
echivaleaza la damage cu 3 normali dar au mai multe
avantaje
○ Teleportezi golemii la Citadel imediat dupa constructie
○ La ordinul Commanderului, echipa BRAVO va incepe
deplasarea golemilor cu portale de mesmer catre watergate,
mesmerii si thief vor da si stealth grupului
○ Faci resupply pentru grupul ALFA
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○ Te deplasezi cu grupul ALFA catre Garrison, catre NW sau
NE, la alegere (de preferat NE, pentru ca este poarta cea mai
indepartata fata de inner motiv pentru care este preferata in
atac si inamicul stie asta iar noi vrem sa fim cat mai credibili)
○ Grupul ALFA trebuie sa ajunga la zidul de NE cu 2 minute
inainte de a ajunge echipa BRAVO la watergate
○ Odata ajuns la zidul de NE, grupul ALFA amplaseaza 2
catapulte normale si 4 arrow-carts superioare (2x50=100
supplies catapultele si 4x40=160 supplies arrow-carts, totatal
260 supplies, deci numarul recomandat de oameni pentru
grupul ALFA este de 26, daca ai mai multi oameni, poti sa mai
pui inca un arrow-cart)
○ Echipa BRAVO incepe deplasarea cu portale de mesmer si
stealth, atentie la traseu
○ Facem doar 2 catapulte normale si 4 arrow-carts superioare
pentru ca misiunea grupului ALFA este doar de a crea
diversiune (senzatia ca atacam zidul cu sieges) si de a atrage
inamicul in punctul cel mai indepartat fata de inner. Avem
in acelasi timp nevoie de acoperire cu foc de la arrow-carts
superioare ca sa nu se termine cu un wipe rapid. Unul din
arrow-carts sa spameze cripple (skill 2)
○ Daca inamicul chiar are 60 de insi in aparare, nu te gandi
ca poti folosi 260 de supplies in scopuri mai utile pentru mai
multe catapulte de asediu, ti le vor distruge rapid si oricum
chiar daca prin absurd ajungi la Lord, vei wipa acolo. Cu cele
4 arrow-carts superioare ai mult mai multe sanse sa rezisti
facand diversiunea
○ Dupa ce spawnezi sabiile galbene la zidul de NE, trimiti un
scout (de preferat tot thief) la watergate, sa treaca printre
garzi sa vada daca eventualul scout inamic mai este acolo.
Reactia tipica a celor care facscouting la watergate, atunci
cand se spawneaza sabii albe, este sa mearga sa verifice
si celelalte porti si ziduri. Daca spawnezi sabii galbene, deci
atacul este clar localizat, 99, 99% scoutul va merge si el la
locul luptei
○ Scout-ul tau ar trebui sa-ti raporteze situatia la watergate cam
cu 30 secunde inainte sa ajunga echipa BRAVO la watergate
○ Grupul ALFA ataca in continuare zidul, protejandu-se. Fiind
Tier 3, va dura foarte mult cu 2 catapulte, deci este timp
suficient. Echipa BRAVO incepe atacul la outer watergate
(clear guards, golemii nu stau in poarta, ataca din range, de
pe drumul din choke-point, sa nu fie vazuti direct la poarta).
In maxim 1 minut, ar trebui sa treaca fara probleme de outer
watergate
○ Grupul ALFA continua atacul, daca inamicul decide totusi
sa iasa si reuseste sa treaca de arrow-carts, grupul ALFA
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trebuie sa simuleze retragerea, nu sa lupte, in timp ce echipa
BRAVO ataca inner watergate, care ar trebui sa fie jos in 30
de secunde
○ Echipa BRAVO intra direct la Lord, poate folosi direct golemii
superiori, dau damage foarte bun, in 7 insi ar trebui sa-l poata
da jos in maxim 50 de secunde plus inca 10 secunde de
capping
○ Cu totul, actiunea dureaza aproximativ 17 minute (din care 12
minute ocupa asigurarea supply-camp-ului si maxim 5 minute
atacul propriu-zis)
● ROCADA. Esti asediat in Garrison, atacat inauntru de inamic
mult mai numeros cu sieges la inner watergate. Ai waypoint in
Garrison, dar este permanent “contested”. Cum procedezi?
○ Daca n-ai facut pana acum sieges la inner, s-ar putea sa fie
tarziu, dar daca ai suficienti oameni cu supplies, give it a try
○ Fa resupply la grup inainte sa te duci in Garrison, daca nu ai
acolo suficiente (si de obicei nu ai pentru ca inamicul ataca
inner dupa ce obiectivul a ramas fara supplies).
○ Aminteste-ti, timer-ul de “Repel the enemy” trebuie anuntat
permanent pentru ceilalti jucatori, nu este timp de mers pe jos
din Citadel. Cand esti asediat, poti sa folosesti (la fiecare 3
minute) resetul de timer ca sa utilizezi waypoint-ul
○ La primul repel, cand mai sunt 3 minute de timer pana la
posibilitatea utilizarii waypoint-ului, mai ai timp (daca grupul
se misca rapid) sa faci niste sieges la Lord, de preferat 5
arrow-carts sus pe cupola, de acolo pot sa bata si la Lord si
perimetral pe traseele de acces
○ Nu uita sa pui si utilizatori la acele arrow-carts
○ Daca este cazul si poarta se duce prea repede, repar-o sa fie
40-50 % inainte de plecare
○ Cu circa 50 secunde inainte de resetarea primului timer de
repel, teleport cu tot grupul in Citadel si urgent in North-Camp
pentru resupply
○ La resetul timer-ului de repel, spam pe waypoint in Garrison,
direct din North-Camp
○ Din acest moment ai alte 3 minute de repel-timer pana poti
folosi din nou waypoint
○ Repara inner watergate cu tot grupul, asta ar trebui sa
readuca poarta la 100 % foarte rapid
○ Cu circa 45 de secunde inainte de resetul timer-ului,
regrupeaza la portalul portii, stackeaza Might si iesi sa distrugi
sieges si ceva inamici, stai in grupul inamic, chiar daca wipezi,
pana la resetul timerului
○ La reset, spam pe waypoint
○ Regrupezi imediat, iesi din nou prin portal cu tot grupul si ataci
din nou sieges
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○ Daca ai wipat din nou si inamicul reuseste totusi sa sparga
poarta si sa intre la Lord, cele 5 arrow-carts de pe cupola ar
trebui sa-ti tina ocupati cu cripple si damage pana a trecut si
al doilea reset de timer de repel si te teleportezi cu grupul in
mijlocul lor, de data asta ar trebui ca impreuna cu AOE de la
arrow-carts si manevra inteligenta sa poti sa-i wipezi sau sa le
reduci numarul substantial pana la urmatorul reset de timer
○ Daca este facuta cu atentie de catre grup si temporizata
corect, solutia (care dureaza in total 6-11 minute) da rezultate
bune in 9 din 10 cazuri. Nu uita sa omori cu prioritate inamicii
aflati in downed-state, le va lua mult sa parcurga mai mult de
jumatate de harta ca sa vina inapoi.
○ Imediat, dar imediat cum ai reusit sa salvezi Garrison, repara
rapid ce este de reparat, regrupeaza si mergi direct pe cel mai
important obiectiv al inamicului de pe harta ta, in acest fel sunt
sanse mari sa nu mai vina curand la Garrison.
○ Se pot construi multe tactici inteligente de aparare cu ajutorul
resetului la timerul de repel, foloseste-l, abuzeaza de el.
● SAH MAT. Te-ai saturat de Borderlands obisnuite. Vrei sa joci in
Liga Campionilor. Afla ca pentru a captura Stonemist si nu doar
in prime-time ci si in off-time, iti trebuie foarte multi jucatori,
foarte multa rabdare si uneori 5-6 ore.
○ Intai te asiguri ca borderland propruiu este securizat si chiar
daca are complet culoarea serverului tau, lasa scouts in
obiective ca sa te anunte sa poti reveni rapid in situatia unui
atac masiv. Orice ai dori sa faci, este vital sa-ti securizezi
intai propriul borderland, dupa aceea te uiti dupa alte harti si
obiective, pentru ca cele mai mult puncte le poti obtine cel
mai usor de pe borderland propriu, unde celelalte servere au
dificultati mai mari de operare.
○ Teoretic, pentru a captura Stonemist Castle, trebuie o
colaborare intre 3 guilde sau 3 grupuri distincte:
■ una pentru securizarea zonei proprii de harta - 20-30
jucatori
■ una pentru atacul in zonele inamicului (entry-keep,
supply-camps, towers, ca sa-l tii ocupat) - 30-50
jucatori
■ una care sa erodeze constant zidurile la Stonemist
Castle - 30-50 jucatori
○ Daca totusi nu ai aceasta posibilitate, depinzand si functie de
cati inamici sunt pe harta (de regula destul de multi), iti trebuie
cel putin inca o alta guilda cu care sa cooperezi pe Eternal,
sau sa ai doua grupuri mari. Nu poti ocupa Eternal cu 25 de
insi, decat daca dorm celelalte servere. Un grup va fi initial
in aparare (ALFA) si celalalt in atac (BRAVO), urmand sa
inverseze succesiv rolurile, pentru a nu pierde timpi pretiosi..
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Grupul ALFA se ocupa cu:
■ construirea de sieges de aparare in cantitati suficiente
■ securizarea (paza)
■ upgradarea entry-Keep
■ controlul fluxului de supplies catre entry-keep pana se
umple cu supplies
■ constructia a 6-8 golemi normali sau 4 superiori
■ erodarea zidurilor la Stonemist Castle
■ atacul ulterior al Stonemist Castle
Grupul BRAVO se ocupa cu::
■ atacul altor obiective ale celor 2 servere inamice, de
preferat cat mai aproape de spawn-point lor, vrem sa-i
tinem cat mai mult ocupati acolo
■ atacul entry-keep-urilor inamice, daca au waypoint
upgradat, pentru a le mentine contested
■ atacul tuturor supply-camps inamice de pe harta
Ori de cate ori vezi ca celalalt server ataca Stonemist Castle,
lasa-l sa sparga zidul, fii pregatit sa cazi prin spatele lui si
ataca-l, wipeaza-l daca poti, fara mila. Nu-l lasa sa intre la
inner daca are multi oameni, ataca-l din spate in timp ce
serverul care se apara il ataca frontal. Nu intri la inner, lasi
zidul spart. Daca intri, vei fi prins tu la randul tau intre cele 2
servere inamice.
Dupa ce termina cu securizarea Entry-keep, grupul ALFA
trece la atacul Stonemist Castle. Grupul BRAVO continua
hartuirea celorlalte obiective inamice.
Atacul pe Castle in aceasta faza nu se face in scopul intrarii
la inner, pentru ca acolo confruntarile se dau adesea cu 100 +
jucatori de pe fiecare server, wipe este garantat.
Atacul se face prin treceri circulare, succesive, in paralel cu
atacul turnurilor de langa Castle (pentru ca defenderii sa
slabeasca vigilenta), punand maxim 2 catapulte si erodand cat
mai multe ziduri de la outer, pe toata circumferinta, distrugand
in acelasi timp toate sieges vizibile pe outer.
Pregateste-te ca aceasta faza si distrugerea de sieges sa
dureze minim 3 ore
Spre deosebire de asediul unui keep normal unde era mai
important sa omori scouts inainte de a distruge sieges, aici
este exact invers: conteaza mai mult, in aceasta faza, sa
distrugi sieges, nu sa omori scouts, pentru ca nu vrei (si nu
poti) sa intri la inner ci doar sa erodezi zidurile cat mai mult.
Daca inamicul care detine Castle are supplies full si se apuca
sa repare, isi va termina supplies in maxim 40 minute, insa
este foarte putin probabil sa se intampla asta, cel putin nu in
Tier 1 sau 2.
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○ Daca inamicul are supplies full in Castle insa doar
construieste constant sieges pentru defend si reusesti sa
interzici patrunderea de supplies in Castle, inamicul va
termina supplies din Castle in aproximativ 3-4 ore (fata de un
keep normal cu doar 1700 supplies, Castle are 2600 cand
este upgradat la maxim, ceea ce inseamna circa 86 de baliste
sau 86 de arrow-carts normale).
○ Cand esti convins ca ai cel putin 3 zone sparte la outer, in
locatii cardinale diferite, trimiti grupul ALFA care a stat in
atacul Stonemist sa atace cat mai multe obiective posibile ale
celorlalte 2 servere. Trebuie atacate masiv si serios ambele
entry-keep ale serverelor inamice, pentru a le tine waypoint
contested si pe ei ocupati, fie pe rand fie simultan daca ALFA
are suficienti oameni.
○ Grupul BRAVO se teleporteaza in entry-keep, trimite scouts
la toate sparturile pentru a alege varianta cea mai buna de
intrare
○ Grupul BRAVO merge cu portalele de mesmer direct la inner
Castle, cu tot cu golemi
○ Grupul ALFA se teleporteaza la entry-keep si porneste spre
inner Castle, dar intra pe alta spartura din Outer, pentru a
asigura spatele grupului BRAVO, eventual ataca alta poarta
de la inner cu rams superioare facute ad-hoc
○ Cand poarta grupului BRAVO este aproape sparta, ambele
grupuri fac jonctiunea si intra impreuna la Lord, aplicand
tacticile similare de la un keep.
○ Imediat cum ai capturat Stonemist, focusezi pe 2 aspecte:
■ capturarea permanenta a oricaror supply-camps
■ atacul entry-keeps inamice
■ daca poti, captureaza orice tower din drum care nu
este aparat
○ De preferat, daca poti, trimite o echipa rezonabila ca marime
pe fiecare din cele 2 borderlands inamice ca sa le atace
Garrison la fiecare, asta are sanse mari sa-i atraga acolo o
perioada, pentru ca ai nevoie de mult timp si supplies ca sa
upgradezi Castle.
○ Aceasta tactica merge:
■ fie in prima zi dupa reset, daca sunt oameni suficienti
si inamicul este neglijent
■ fie in ziua 3-4 dupa reset, cand inamicul incepe
sa devina neglijent si sta cu mai multi jucatori pe
borderlands inamice decat pe Eternal Battlegrounds
○ Orice ar fi, evita sa fii tinut de inamici in coltul tau de harta,
ataca-i la ei acasa, pe borderlands celelalte, la Garrison-ul
lor, ori de cate ori inamicii te imping in coltul tau de harta in
Eternal Battlegrounds
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○ REMINDERS PENTRU COMMANDER
■ Vara nu-i ca iarna. Teoria este mai simpla decat practica, ceea ce inseamna
ca practica este mult mai grea decat teoria si desi suna redundant, este
al naibii de adevarat in W3. Nu exista tactica pe care sa o aplici “by the
book” si sa ai certitudinea victoriei. Acest ghid este doar pentru o mai buna
orientare si intelegere a complexitatii situatiilor si deciziilor in W3. Iti trebuie
mult antrenament, mult studiu personal si multa rabdare ca sa ajungi sa
fii eficient din pozitia de Commander. Psihologic vorbind, din pozitia de
Commander conduci destinul si distractia sau supararea unui grup intreg de
cateva zeci de jucatori timp de cateva ore bune. Din acest motiv, presiunea
pe care o resimti in anumite momente datorita responsabilitatii, teama de a
nu gresi, de a nu te face de ras, de a nu naste reprosuri sau ironii din partea
celor pe care-i conduci, este mare. Iar la asta se adauga un volum foarte
mare de informatii pe care trebuie sa le procesezi rapid. Si mai mult de atat,
trebuie sa iei mereu decizii, complexe si rapide, care uneori se vor dovedi
neinspirate. Nu te lasa doborat de acest lucru, cauta sa devii permanent mai
bun si grupul iti va recunoaste meritele si munca, in timp, iar inamicii se vor
gandi de doua ori cand vor vedea tag-ul grupului din guilda..
■ Pin that medal hard. Gloria, badge-urile, satisfactia colectiva pentru grup si
recunoasterea calitatii tale de “smart-commander” vin abia dupa:
● foarte multa munca si nervi greu de temperat
● sute, sute de ore petrecute in W3 si mult studiu personal
● multe ore legate intr-o singura zi in W3 ca sa intelegi cum evolueaza
situatia la nivel de borderland in prime-time si off-time in tier-ul de
servere respectiv
● dupa ce cunosti care sunt ceilalti Commanderi utili si cei inutili pe
maps
● dupa ce ai trecut prin toate situatiile posibile si imposibile cu grupul pe
care-l conduci
● dupa ce te acomodezi cu multitudinea complexa de informatii pe care
trebuie sa le procesezi de pe TS, cu ce vezi pe map, de pe partychat, map-chat si team-chat
■ Love, not war. Inainte de a decide daca vrei sa fii Commander cu seriozitate
(adica nu sa apari acolo doar 30 de minute pe zi in care sa iei 20 de wipes),
trebuie sa fii pregatit ca grupul pe care-l conduci, mai ales daca este pug,
sa fie uneori nervos si nemultumit, apoi sa inmultesti stress-ul grupului cu
20 si astfel vei obtine nivelul tau de frustrare din pozitia de Commander care
simte responsabilitatea asteptarilor grupului. Tine minte, nu oricine este facut
sa conduca. Daca nu te simti capabil sa infrunti acest stress, nu este nicio
rusine, nu se supara nimeni, lasa-i pe cei care pot sa o faca.
■ The Force is with you, young Padawan ! Tine minte, un singur
Commander nu poate face fata zilnic presiunii din W3 si adeseori nici
unei singure zile prea multe ore. Este intotdeauna nevoie de mai multi
Commanderi pregatiti sa se inlocuiasca reciproc. Daca ai decis ca vrei sa
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fii commander, ai muncit pentru asta si ai reusit sa devii cu adevarat unul,
aminteste-ti ca la un moment dat nu vei mai putea sau nu vei mai avea timp
de asta. Asadar, nu fii egoist si pregateste-ti din timp ucenicii, formeaza
viitorii Commanderi, pentru ca guilda si prestigiul ei sa nu sufere deloc prin
absenta ta, asta ar trebui sa-ti ofere satisfactie si mandrie.

●

W3 BUILDS (weapons, traits)

Aici gasiti, pe forumul nostru, builduri potrivite pentru W3, accesibile tuturor claselor: http://
www.guildwars2.ro/forum/viewtopic.php?f=63&t=1529
○ Guardian
○ Warrior
○ Engineer
○ Ranger
○ Thief
○ Elementalist
○ Mesmer
○ Necromancer
Resurse:
http://guildwars2.ro/Ghid-WvW.pdf
http://wiki.guildwars2.com/wiki/World_versus_World
http://wiki.guildwars2.com/wiki/Power_of_the_Mists
http://wiki.guildwars2.com/wiki/Structure
http://wiki.guildwars2.com/wiki/Siege_weapon
http://wiki.guildwars2.com/wiki/Structure_upgrade
http://www.mmo-champion.com/threads/1160647-Beginner%E2%80%99s-guide-for-WvW
http://www.ign.com/wikis/guild-wars-2/World_vs_World
http://www.guildwars2hub.com/guides/world-vs-world
http://www.guildwars2guru.com/topic/52850-silents-ultimate-wvw-professions-guide/
http://knights-templar.com/pages/resources
http://knights-templar.com/pages/wvwguide
http://www.youtube.com/watch?v=GsDrp3wyQ0Q
http://www.fist-of-the-empire.com/GW2-WvW-Map.html
http://www.guildwars2guru.com/news/772-wvw-article-series-tactics-execution/
http://www.pevepe.net/gw2events
http://www.pevepe.net/gw2forum/m/6083582/viewthread/4255640-wvw-guidelines
http://saladwub.blogspot.ro/

