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Pravidla
Zorhajn
verze 2.0
Autoři a původ
Pravidla sepsal Sanguinar (Jakub Dlabka), výrazné změny a úpravu provedl Stilett (Luděk Svoboda) a doladil k dokonalosti Chinook (Tomáš Vohník).
Pravidla jsou inspirovaná (je to asi znát) pravidly hry Gawain (sepsal Yuhů). Některá zaklínadla jsou stejná (aspoň se to neplete), ale na druhou stranu máme povolání, která na Gawainu nejsou.
Obecná pravidla
Veřejná
Úvod
Zorhajn je fantazy hra na hrdiny, probíhající v přírodě. Účelem hry je lítat po lese jak blbec s dřevěným mečem a mlátit s ním jiné pobíhající šílence. To jen zjednodušeně, hra má ve skutečnosti hlubší pravidla. Hráči tvoří družinu, která se v imaginárním světě vytvořeném pravidly setkává s různými postavami a nestvůrami, které tvoří organizátoři.
Povinnosti hráčů
1)	Musí mít kostým odpovídající době (něco kolem středověku) a povolání. Kdo nebude mít kostým, nebude hrát.
2)	Řídit se pravidly.
3)	Uposlechnout kdykoli pokynů organizátora. Organizátor má vždycky pravdu a nedá se s tím nic dělat.
4)	Zaplatit herní poplatek (není vysoký)
Kostým
Kostým nemusí být složitý, spíš nápaditý. Žádné maskáče, rifle. Majitelé umě zhotovených kostýmů budou zvýhodněni (na zkušenostech atd.).
Povolání
Členové družiny mohou mít různá povolání. Z jejich povolání plynou různé výhody, které pak mohou zúročit ve hře. Existuje pět povolání: Válečník, Zaklínač, Lovec, Druid a Kouzelník. Každý by si měl zvolit povolání alespoň trochu na tělo. Zde jsou v kostce popsaná povolání:
Válečník: Jeho výhody jsou hlavně v boji. Je silný, hodně vydrží používá obouruční zbraně, někdy má střední zbraně a štít. Nemá rád magii, spoléhá se na sílu svých paží. V bitvě je obávaným protivníkem. Může v omezené míře ovládat některé zvláštní schopnosti.
Zaklínač: Je to dobrý šermíř, ale nespoléhá se jen na sílu. Osvojil si zvláštní druh magie, který má využití hlavně v boji. Zaklínač používá hlavně střední zbraně, výjimečně i štít nebo střelné zbraně. Pro své temné schopnosti není vůbec oblíben.
Lovec: Není sice tak zručný v boji, ale jeho síla spočívá v jeho způsobu boje. Nestává v prvních řadách, jeho zvykem je útočit ze zálohy. Zabije často jen jednou ranou, dovede líčit pasti a lovit zvěř. Jeho zbraněmi bývají střední zbraně, je také dobrým střelcem.
Druid: Jeho veškerá síla plyne z lesa. Tam může používat svá lesní kouzla, tam dokáže vyléčit nejedno zlé zranění, tam je jeho království. Mimo les se musí spolehnout na malé zbraně a na ochranu své družiny. Jakmile však vstoupí do lesa může předčít i toho nejlepšího kouzelníka. 
Kouzelník: Používá čistou magii, jeho kouzla dokáží vyřešit zdánlivě bezvýchodnou situaci a je důležitou součástí každé družiny. Má svoji kouzelnickou hůl, ze zbraní nejvýše základní, ale se svými kouzly se může postavit komukoliv.
Zbroj
Je pouze skutečná a kryje pouze místa, která skutečně kryje. Každá zbroj, má obranu 1, tzn. od každého zásahu odečítá 1 život. Např. zásah zbraní o síle 2 odebere postavě se zbrojí jen 1 život. To ale nemůže dělat do nekonečna. Každá zbroj bude mít přidělen (podle toho jak bude vypadat) určitý počet životů. Pokaždé, když svého majitele ochrání tj. odečte od zásahu jeden život, odečte se jeden život i zbroji. Když zbroj nemá ani jeden život, přestane svého majitele chránit a musí být opravena u nějaké postavy, která to dokáže. Zbroje by měly být s ohledem na povolání, kouzelník v plátech asi nepůjde.   
Zbraně
Zbraně jsou upravené podle standartu FAS. U rozměrů platí vždy nejdelší naměřitelná délka. Zbraně jsou hlavně meče, někdy i sekery, palice, výjimečně i palcáty a jiné šmejdy. Zbraně musí být hlavně bezpečné. Meče by neměli mít kovové části (výjimka platí na záštitu a spoje, nesmí ale vyčuhovat). Palice, sekery a jiné podobné zbraně musí mít údernou plochu z molitanu nebo jiného měkkého materiálu, který se při zásahu buď ohne nebo stlačí. U řemdihu musí mít pevná část 2/3 délky zbraně. Střelné zbraně, luky, kuše (ne na špejlata), flusačky musí mít hlavně bezpečné střelivo: hroty šípů musí být z bezpečného materiálu a rozměry zbraní jsou ponechány na majiteli, měly by být rozumné a s ohledem na povolání. Šípy i vrhací zbraně se mohou při souboji sbírat a používat (i cizí), ale po souboji se musí vrátit majiteli. Hůl má být stejně velká jako postava. Holí nelze útočit, je jen na obranu. Drží se oběma rukama, nesmí se chytat za konce. Používat ji může jen druid a kouzelník. Vrhací zbraně mohou být dýky, oštěpy a sekery. Oštěpy a sekery zraňují za 2 životy. Celé musí být vyrobeny z měkkého materiálu (i topůrka seker a tělo oštěpu). Ostří seker a hrot oštěpu se musí při dopadu ohnout. Hrot oštěpu musí mít průměr minimálně 3 cm. Vrhací sekera může mít 20-50 cm, oštěp 100-150 cm. Vrhacími ani střelnými zbraněmi není možné vykrývat útoky. (Pozn. tvůrce: Jo a ty vrhací zbraně (sekery a oštěpy) jsem nikde neviděl, ty jsem jen tak hypoteticky vymyslel. Netuším jak by měly vypadat ani z jakého by měly být materiálu, aby byly bezpečné a zároveň mohli lítat. Takže to nechám na vás. :-)
Rozměry
Název
Rozměry
Základní zbraně
max. 40cm
Malé zbraně
40 - 70cm
Střední zbraně
70 - 90cm
Obouruční zbraně
90 - 110cm
Malý štít
průměr* max. 60 cm
Velký štít
průměr* max. 100 cm
Obouruční štít
průměr* max. 200 cm
*nejdelší naměřitelná délka

Obouruční zbraně musí být drženy oběma rukama. Proto je vyloučeno používání štítu a dalších zbraní.
Střední zbraně nemohou být kombinovány se štítem, či druhou zbraní. Pokud však je zbraň opřena o zem, lze házet vrhací zbraně.

Souboj
Prostě se normálně šermuje. Kdo je zasažen, odečte si tolik životů, kolik je síla zbraně, kterou byl zasažen. Základní síla zbraně je jedna, ale jde zvětšit. Zásah musí mít zřetelný nápřah(!), a nesmí být veden plnou silou(!!!). Zásah do štítu neplatí. Zásah zasahující doprovází heslem "za jedna" nebo "za dva" nebo i za víc, podle toho, kolik ubírá životů. Zasažená postava potvrdí zásah heslem "jau". Po zásahu má zasažená postava asi dvě vteřiny klid, kdy si odečítá životy, popadá dech, kdy na ni nikdo nemůže útočit a případný zásah není platný. Skoro jako by tam nebyla. Klid slouží k zabránění mnoha zásahům těsně za sebou.  Nesmí se ale zneužívat - kdo je v klidu příliš dlouho může být vyzván heslem "bojuj srabe", a pak se na něj může útočit. Více zásahů od více protivníků najednou platí. Když se dva protivníci zasáhnou najednou tak, že nelze určit kdo zasáhl dříve, je to sousek a počítají se oba zásahy. Jestliže je postava zasažena nebo je na ni sesláno kouzlo, ale díky zvláštní schopnosti nebo kouzlu je proti takovému útoku odolná, řekne “CHA”.
Pokud je postava zasažena do zbraně nebo do věci, kterou zrovna nepoužívá a má ji někde na sobě,  a v případě, že by tam nebyla, byla by postava zasažena, je zásah platný. Např. zásah do dýky zastrčené za páskem se počítá jako zásah do postavy.
Zastavení utíkajícího
Pronásledovatel může utíkající postavě poté, co ji zasáhne, říci "zastav se". Ta se musí zastavit, otočit se a poté se může začít opět bojovat.
Při souboji se nesmí
·	Útočit na neplatné zásahové plochy (zásah do neplatné zásahové plochy se nepočítá). Neplatné zásahové plochy: Hlava, krk, rozkrok, nohy od kolen dolů včetně kolen a ruce od loktů dolů včetně loktů.
·	Bodat
·	Chytat zbraň za ostří - je ale možné zachytit (ne držet) zbraň mimo ostří.
·	Bezhlavě kolem sebe mlátit
·	Vést zásahy plnou silou
·	Mlátit do protivníka něčím jiným než zbraní - zákaz jakékoli formy fyzického kontaktu (zápas, rány pěstí, lámání rukou)
Porušování bude přísně trestáno!
Ničení zbraní
Myšleno je herní ničení, nikoli skutečné!!!
Šípy a šipky může ničit každý, meče pouze válečník. Lámání zbraně probíhá tak, že lámající označí zbraň uprostřed červeným fáborkem. Tato věc je nadále nepoužitelná, dokud není spravena.

Životy a magy
Na začátku má každý určitý počet životů a magů. To je jejich maximální stav. Maximální stav může být zvýšen za zkušenosti podle pravidel povolání. Během hry se počet životů neustále mění - ubývají při zraněních, přibývají léčením, spaním, magy se vykouzlí, získají. Počet životů a magů během hry je počet aktuální. Aktuální počet nikdy nemůže překročit počet maximální. Zbývá-li někomu jen jeden poslední život, je vyřazen. Kdo přišel o poslední život, upadá do agónie.
Vyřazení
Kdo je vyřazený, lehne si na zem a dělá těžce raněného - nemůže chodit (může se plazit nebo nechat vést jinou osobou), těžce dýchá, jeho pohyby jsou pomalé, bojovat může jen s přemáháním (vleže a pomalu). Může se rozhodnout, že omdlí, ale pak se do konce souboje neprobere. Záleží na CP jestli ho nechají žít.
Agónie
Postava, které nezbyl ani jeden život, upadá do agónie. To je v podstatě umírání. Postava ztrácí všechny schopnosti, nemůže bojovat, omdlí, občas se může probrat, šíleně křičí a umírá. Během agónie ale může být oživena - nestačí doplnění životů, oživit lze pouze speciálními kouzly nebo schopnostmi. Agónie trvá kolem pěti minut, u silných jedinců (válečníci, apod.) může trvat déle, nejdéle však deset minut. Když víte, že vás nikdo neoživí, a tím pádem agónie nemá smysl, můžete si utrpení zkrátit. Neoživí-li někdo postavu během agónie, je postava nadobro mrtvá.
Smrt
Kdo je mrtvý, ten to má blbý. Dá si ruku za hlavu a nesmí se plést, překážet, ani jinak zapojovat do hry. 
Zkušenosti
Zkušenosti se dostávají za boj, vyjednávání, prostě za řešení situace. Za zkušenosti se dají naučit vlastnosti, které jsou uvedené v pravidlech povolání. Na začátku organizátoři přidělí každému několik zkušeností. Jejich počet bude záviset hlavně na kvalitě kostýmu a zbraní a na jejich schopnostech, které budou (možná taky ne) zkoušeny ve zkouškách povolání. Jak to bude s těmi zkouškami, se teprve uvidí. Během boje si hráči budou zapisovat získané zkušenosti do pergamenu osudu. Pokaždé, když budou chtít získat nějakou vlastnost, zaškrtnou si jí a vyškrtnou potřebný počet zkušeností.
Pergamen osudu: List, na kterém bude mít hráč napsané vlastnosti své postavy. Musí ho mít vždy při sobě a nesmí ho nikomu ukazovat (jen když na něj někdo sešle kouzlo, nebo když ho o to požádá organizátor).
Čas
Hra se dělí na určité časové úseky - chody. Chod je v podstatě jeden virtuální den. Během chodu družina většinou někam jde a cestou potkává různé nestvůry a jiné cizí postavy. S těmi pak bojuje, vyjednává, obchoduje, konverzuje, zabíjí a umírá.
Spaní
Spí se vždy na konci chodu. Spánek trvá 10 minut. Tato doba může být využita na oddech, na zapisování schopností apod. nebo na meditaci. Po probuzení mají všechny postavy plný počet životů.
Tma
Jestliže se postavy pohybují ve skutečné nebo virtuální (bude jim oznámeno) tmě, nesmí bojovat a utíkat. Virtuální tma lze odstranit pochodněmi, které musí mít polovina družiny (zaokrouhleno dolů).
Organizátoři
Většinou nehrají jen jednu postavu, ale v každém chodu (někdy i v jednom) někoho jiného. Většinou jdou odlišit podle kostýmu. Mají vždycky pravdu a družina je musí poslechnout (organizátory, nikoli nestvůry a CP).
Ruka za hlavou
Kdo má ruku za hlavou, ten tam prostě není. Může to být nehrající organizátor, někdo mrtvej nebo neviditelná postava. Tak se podle toho chovejte.
Poslání
Družina má obvykle nějaký úkol, který má splnit. To je její poslání. Cílem hry není tedy pozabíjet všechny CP a nestvůry (ty jim někdy mohou pomoct), ale splnit poslání a nezemřít při tom.
Imaginární terény
Během hry nemusí být všechno to, co je. Když vám organizátor řekne, že louka nalevo je rašeliniště, že kus lesa napravo je neprostupný hvozd nebo že ten výstupek je sopka, tak to tak je a vy se podle toho musíte chovat.
Zdi a hradby
Natažené provázky symbolizují zdi nebo hradby. Zdi značí jeden provázek. Nejdou bořit, nejde se přes ně dostat, nejde přes ně bojovat (ani střelnými zbraněmi), není přes ně vidět. Hradby značí dva provázky vedle sebe. Jde přes ně bojovat, ale jen ze strany obránců a to nad provazy. Jde přes ně i střílet z obou stran ale zas jen nad provazy. Dveře - jsou silné jako zdi, většinou mají zámek, a když máte klíč, půjdou asi i otevřít. Značí se provázkem na konci zatíženém a přehozeném přes něco. Brána - může být jen v hradbách a jde otevřít jen z vnitřní strany. Značí se jako dveře, ale dvěma provázky.
Oheň
Herní (tedy ne skutečný) oheň se rozdělá tak, že se ze dřeva vytvoří jakási hranice a křesáním kamenů se "zapálí" oheň. Tento oheň může být využit k provedení zvláštních schopností některých povolání.
Létaní
Postavy a příšery mohou létat od narození nebo pomocí speciální schopnosti, či artefaktu. Vždy když postava letí, mává rukama jako křídly. Letící postava je zasažitelná jen střelami a kouzly, nejde na ni seslat kouzlo Avene. Ona sama však nemůže také bojovat tváří v tvář (např. mečem). Tato omezení neplatí, jestliže postava přistane.
Veřejná kouzla
Účinky některých kouzel musíš znát, i když nejsi kouzelník, abys věděl, jak se zachovat. Pokud bude na tebe bude sesláno jiné kouzlo, dotyčný ti to řekne nebo se zeptej kouzelníka.
Zaklínadla:
AVENE - po dobu 1 minuty máš jednu nohu přikovánu k zemi, můžeš si vybrat kterou.
NONARM - zbraň, které se kouzelník dotkne musíš zahodit. Do konce souboje ji nesmí nikdo použít.
WINDOWS nebo SÍLA ZEMĚ NA VÁS - až uslyšíš toto zaklínadlo a jsi blíž než 5 m od toho, kdo ho vyslovil, spadni na zem. Můžeš se hned zvednout.
CRASUNIMÉ - zastav se začni sekat do všech, na které dosáhneš, přátele rozhodně nevyjímaje. Kouzlo účinkuje okamžitě, tudíž se tak zachovej.
NA NĚJ STROMY - musíš zaútočit na nejbližší strom a po dobu souboje s ním bojovat. Ostatním útokům se můžeš letmo vyhýbat.
PYRO - z čáry vyryté sesilatelem do země nebo z provázku s červenými fáborky šlehají 2 minuty plameny.
ZPOMALENÍ - po zásahu doprovázeným tímto zaklínadlem ti do konce souboje každý další zásah způsobí o 1 větší zranění
VYČERPÁNÍ - po zásahu doprovázeným tímto zaklínadlem jsi vyřazen bez ohledu na počet životů
MORTE - víceméně organizátorské kouzlo. Cíl je okamžitě mrtev a nedá se s tím nic dělat. Sesílá se po hrubém porušení pravidel.
Šátky a magický štít
Bude-li mít postava na ruce nebo na zbrani navázán šátek, používá speciální schopnost. Když bude mít nataženou ruku a na útoky odpovídat CHA, nemá cenu do ní bezhlavě mlátit.
Lektvary
Při hře se vám asi dostanou do ruky nějaké lektvary. Slouží k rozličným účelům. Typickým příkladem je léčivý lektvar. Většinou je pouze imaginární a nahrazuje ho papírek s nápisem nebo obrázkem. Použije se vypitím. V případě papírové náhražky alespoň pití naznačte a papírek roztrhněte. Při tom jste hrající postava a můžete být zraněni.
Jedy
Některá povolání a příšery používají jedy. Při útoku hlásí, jaký použili jed. Otrávená zbraň by také měla být označena barevným fáborkem (viz tabulka).
Jméno
Účinek
Barva
Smržník
Bere životy
bílá
Mamba
Ochrnutí na minutu, nakažlivé dotykem
zelená
Hadí oko
Bere životy
žlutá
Smrtihlav
bere životy
černá
Co s sebou
Zbraně, zbroje, kostým, rukavice (doporučuji), papír, tužku či propisku, potřeby pro povolání.
Veřejná a tajná část pravidel
Ve veřejných pravidlech jsou zásady, které platí obecně pro všechny. Tajná část (pravidla povolání) byla zavedena z důvodu toho, aby hra získala na zajímavosti a všichni od začátku navzájem neznali své schopnosti. Jestliže budou pravidla povolání v rozporu s těmito obecnými zásadami, mají ta pro povolání přednost.


