
TEOMACHIA  MECHANIKA 

Poniżej prezentujemy proponowaną mechanikę tegorocznej edycji larpa Teomachia. Jesteśmy 

otwarci na wszelką konstruktywną krytykę, pomysły, sugestie oraz (przede wszystkim) słowa uznania 

i Trzysekundowe Pochwały Wzrokowe. Liczymy, że poniższa mechanika będzie jednym z istotnych 

elementów poprawiającym jakośd gry – podnoszącym grywalnośd, płynnośd i intuicyjnośd rozgrywki 

oraz będzie sprawiedliwa. Mając świadomośd, że niektóre pomysły i rozwiązania mogą budzid 

kontrowersje, rozpisaliśmy od razu uzasadnienia takich kroków. 

Zapraszamy do czytania i komentowania.  

 

 

WYSIWYG 

  Na larpie obowiązuje zasada „What You See Is What You Get”. Oznacza to, że wszystko na 

larpie jest dokładnie tym, co widzimy. Kartonowy pancerz walnięty sprayem na srebrno jest 

kartonem, nie zbroją płytową (abstrahując od tego, że nie zostałby na grę dopuszczony). Palisada z 

patyków to palisada z patyków, nie kamienny zamek. Ktoś walnięty zieloną farbą po twarzy jest 

właśnie gościem z czymś zielonym na twarzy- nie orkiem. Jeśli wyżej wymienioną palisadę jesteś w 

stanie przewrócid kopniakiem, to możesz to zrobid (oczywiście biorąc pod uwagę bezpieczeostwo 

innych graczy i ich dobytek). Oczywiście zabronione jest fizyczne niszczenie sprzętu należącego do 

innych graczy (chyba, że wyrażą na to zgodę) oraz organizacji. 

 

 

DKWDDK….ale nie do końca…. 

 Generalnie, dążymy do mechaniki „Umiesz dokładnie to, co potrafisz pokazad”, jednak z 

zastosowaniem pewnych wytycznych i kilku umiejętności specjalnych. 

 Jeśli umiesz świetnie walczyd na miecze, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś to zrobił (chyba, 

że historia Twojej postaci sugeruje, co innego). Umiesz faktycznie skakad po drzewach czy wyczud 

zwierzynę z 300 metrów- droga wolna. Umiesz wyklepad do pierwotnego kształtu uszkodzony hełm- 

klep śmiało. Jeśli jednak jest inaczej- żadna umiejętnośd Ci tego nie zapewni.  

 Wyjątkiem od tej reguły jest parę umiejętności (Medyk, Alchemik, Mag) - wprowadzono je, 

aby ograniczyd ilośd tych „specjalistów” na grze oraz upewnid zainteresowanych w kwestii tego, co 

umieją. Informacje o posiadanej umiejętności, będą podane na kartach postaci, tylko, po 

zaakceptowaniu historii postaci. Te konkretne osoby, mają obowiązkowo posiadad sprzęt adekwatny 

do swojej specjalizacji (nie, błotem i gałęzią nikogo nie załatasz a na kamieniu nie zrobisz mikstury z 

trawy).  

Jeszcze kilka słów o samej śmierci. Umierasz, kiedy uznasz, że powinieneś umrzed, głębokośd 

Twojej rany zależy od tego jak Twoim zdaniem dostałeś i jaką bronią.  

Mamy świadomośd, że jest z tym jednak problem na larpach- w związku z tym MG czy duszki 

zastrzegają o możliwości reakcji i stosownego „pokierowania” losem danego gracza czy graczy, jeśli 

właśnie dostał 20 strzałą w klatkę piersiową, co jednak w żaden sposób nie przeszkadza mu w 

prowadzeniu dalszej walki. Bądź uczciwy i szanuj współgraczy- wszyscy chcą się dobrze bawid.  

 

 



 

SŁOWA BEZPIECZEOSTWA 
  W interakcji z innymi graczami są dopuszczone wszelkie zachowania, które nie wyrządzą im 

krzywdy (fizycznej i psychicznej), tzw. zasada „no pain”. We wzajemnych relacjach stosuje się trzy 

słowa bezpieczeostwa, które będą sygnałem dla podejmowanych przez Ciebie działao: 

ZIELONY – Współgracz nie ma przeszkód w kontynowaniu interakcji i jest gotowy do wyjścia na 

„wyższy” poziom np. szarpad się mocniej podczas inscenizacji bójki.  

ŻÓŁTY – Zgadzam się na kontynuowanie interakcji na danym poziomie, ale bez przechodzenia wyżej 

np. podczas sceny namiętności między kochankami, jeśli po przytuleniu i buziaku padnie owo słowo, 

łapanie za tyłek czy piersi absolutnie odpada.  

CZERWONY – Masz natychmiast przerwad daną akcję i upewnid się, że ze współgraczem jest wszystko 

w porządku. 

Nie ma zamkniętego wachlarza scen, przy których można dane słowa wykorzystad – może to byd 

zarówno wspomniana bójka czy seks, ale i kłótnia gdzie padną zbyt mocne inwektywy czy walka 

bronią bezpieczną, kiedy komuś stanie się faktyczna krzywda. 

 

 

CHCĘ WALCZYD! 

Jeśli na Teomachii masz zamiar brad udział w walce to pamiętaj, że każda broo zaczepna czy 

ochronna na grze musi zostad dopuszczona do gry przez organizatora podczas homologacji w trakcie 

akredytacji. Co to znaczy? Oznacza to m.in., że tarcze powinny mied oklejone rogi bezpiecznym 

materiałem (np. otuliną/karimatą), pancerze powinny mied pozaginane ranty i brak ostrych krawędzi 

tak, aby nie uszkodzid broni współ-graczy oraz samych graczy a sama broo zaczepna powinna byd 

zrobiona w technologii bezpiecznej. Broo zrobiona nieestetycznie, brzydko lub nierealnie 

niewymiarowa (dwumetrowe miecze czy gigantyczne młoty jak i tarcze ze sklejki 2mm) nie zostanie 

dopuszczona do gry. 

 Jeśli przyjedziesz z bezpieczną amunicją – bełtami do kusz czy strzałami do łuków- licz się z 

tym, że po jednej sztuce amunicji zostanie zniszczone podczas akredytacji, aby upewnid się, że są 

odpowiednie skonstruowane, zaś sama amunicja musi byd w miejscu uderzającym w ciało 

wystarczającą szerokośd, by nie uszkodzid oka. Zaś sama broo miotająca nie może przekraczad 

naciągiem 15 kg. 

 

 

Czego w tej walce nie wolno? 

Taranowad tarczą ani ciałem, chwytad za broo, uderzad przeciwnika czymkolwiek poza bronią 

do tego zatwierdzoną, kopad w tarcze, uderzad w krocze oraz w głowę- poza pewnymi wyjątkami.  

Nie wolno używad broni miotanej poza zatwierdzonymi oszczepami i podobną bronią. Sztylety, 

shurikeny czy małe toporki można używad tylko w walce wręcz. Jest to spowodowane faktem, że 

bardzo często taka broo (łatwa w wykonaniu i przenoszeniu) jest nadużywana, równocześnie będąc 

niezbyt skuteczną, na co dzieo i dośd trudną w trafieniu.  

Uderzenia w stopy czy dłonie liczą się.   



Tak samo można zadawad ciosy w głowę w sytuacji, gdy Twój przeciwnik jest wyposażony w 

pancerz ciężki do przebicia (kolczuga, brygantyna, zbroja płytowa czy podobny) zajmujący więcej niż 

korpus lub używa duże tarczy. Zasada ta jest spowodowana relatywnie często spotykanym widokiem- 

zbrojny opancerzony od stóp po……szyję. Bo hełm jest niewygodny, ciężki i słabo słychad. Uznajemy, 

że to, co wyróżnia żołnierza jest właśnie hełm i nie bez przyczyny był to najczęściej używana częśd 

uzbrojenia ochronnego na przestrzeni wieków. W innej sytuacji mamy człowieka z pancerzem prawie 

nie do przebicia, mającym większośd atutów człowieka nieopancerzonego – świetną widocznośd, 

słyszalnośd czy mniejszą potliwośd. 

Podobny problem jest z dużymi tarczami, pawężami i podobnymi – trudno trafid taką postad w 

cokolwiek innego niż głowę, bo i niewiele więcej wystaje.  

 

 

NIE CHCĘ WALCZYD! 

Jasne, nie ma problemu. Jeśli niedaleko Ciebie wybuchnie walka a boisz się, że możesz stad 

się jej (chcianą lub niechcianą) ofiarą, uklęknij na obydwa kolana i połóż dłonie na głowie – nikt nie 

ma wtedy prawa Cię tknąd. Ty z kolei nie masz prawa przedsięwziąd jakiejkolwiek akcji- uciekad, 

rzucad czarów, zakopywad się pod ziemię ani nagle rzucid w bój. W przypadku zwycięstwa strony 

przeciwnej Tobie- los Twojej postaci pozostaje w ich rękach.  

 

INNE 
Inne rzeczy, o jakich należy pamiętad 

- można kraśd tylko przedmioty dostarczone przez organizatorów lub stworzone na grze (pieniądze, 

mikstury, bandaże, mapy itp.) . Jeśli chcesz ukraśd sprzęt należący do innego gracza- musisz uzyskad 

jego pozwolenie. 

- krępowania dokonujemy na dwa sposoby: 

prawdziwe – faktycznie wiążemy gracza a on może użyd wszelkich metod by oswobodzid się z 

więzów i uciec  

fałszywe – wtedy więzy nie są zaciskane zbyt mocno, ale gracz nie może podejmowad 

żadnych prób ucieczki ani aktywnego oporu. 

- podczas trwania gry postad może zostad zarażona chorobą, potraktowana eliksirem o konkretnym 

działaniu lub rażona czarem- należy zachowad się stosownie do informacji o działaniu podanej przez 

MG lub osobę zarażającą/podającą eliksir czy rzucającą czar 

 

 

 

WSKAZÓWKI 
Czyli jakie informacje mogą byd przydatne, przy korzystaniu z mechaniki 

- Jeśli jesteś nieopancerzony, jesteś w stanie przyjąd maksymalnie dwa ciosy na swoje ciało.  

Trafienie w daną kooczynę utrudnia lub kompletnie uniemożliwia korzystanie z niej. 

- Każdą ranę trzeba opatrzed 

- Pancerz chroni tylko w tym miejscu, na jakim się znajduje.  

 



 

 

PRZED CZYM CHRONI MÓJ PANCERZ 

Wiemy, że ta kwestia sprawia wiele problemów i niedomówieo. Poniższe wskazówki należy 

traktowad właśnie, jako wskazówki podpowiadające, przed czym chroni dany pancerz. 

Zbroje podzieliliśmy na trzy umowne grupy, aby trochę ułatwid sprawy. Przez „zwykłą broo” 

uznajemy typowe miecze, topory, włócznie i inne.  

1. Pancerze lekkie – przeszywanice czy zbroje skórzane.  

Są w stanie zatrzymad niewielką ilośd ciosów w danym miejscu (2-3), są bez problemu przebijane 

przez bełty, strzały, oszczepy czy broo ciężką (dwuręczną) oraz większośd broni białej.  

 

2. Pancerze średnie – kolczugi, zbroje lamelkowe czy łuskowe 

Są w stanie zatrzymad większą ilośd ciosów zwykłą bronią, czasami zatrzymują strzały, rzadko 

zatrzymują bełty czy oszczepy.  

 

3. Pancerze ciężkie – zbroje płytowe, brygantyny, zbroje płatowe. 

Są w stanie zatrzymad większośd broni białej, miotanej i miotającej- podatne głównie ba bełty z kusz, 

broo obuchową czy ciężkie miecze/topory dwuręczne. 

 

 

UMIEJĘTNOŚDI 
Na grze występują trzy umiejętności. 

 

ALCHEMIK – pozwala na tworzenie maści, eliksirów i innych specyfików zarówno o pozytywnym jak i 

negatywnym działaniu na zażywającego. Do tworzenia powyższych przedmiotów potrzebuje 

odpowiedniego sprzętu – tłuczków, moździerzy, retor, alembików, misek, kociołków do gotowania 

wody i innych ( w tym oczywiście składników).  

 

MEDYK – potrafi leczyd rannych i chorych. Skutecznośd jego działania i szanse na uratowanie 

poszkodowanego zależą od jego odgrywania sceny ratowania, posiadanego sprzętu medycznego, 

miejsca prowadzenia operacji, ilości czasu między otrzymaniem rany a rozpoczęciem leczenia. 

 

MAG/KAPŁAN – potrafi rzucad potężne zaklęcia/odprawiad rytuały. Musi posiadad magiczną księgę, w 

której trzyma spisane inwokacje. 

 

 

 

 

 

 

  


