JAPABR
Dona da Guild : Juhgirl
Vice: Branc4, Malvão666
Como todos já repararam existe uma barra com a % para vitória do grupo

Regras:
1º Atacar torres com barra verde

porque? Lembra da barrinha acima ? atacar os de barra verde tira uma maior
porcentagem da batalha sendo assim ajuda o grupo todo na vitória.
2º Atacar as torres com barra amarela (caso não consiga vencer os verdes, opitar)

Ajuda o grupo com uma menor porcentagem , mas muitas vezes acontece de não
conseguirmos atacar os verdes então optamos por torres mais fracas

3º Enfim torres com barra vermelha (chutar cachorro morto ou garantir seus pontinhos)

atacar em ultimo caso , pois por estar vermelha não ajuda o grupo quase em
nada , mas garante seus pontinhos de ataque (ataque preferencial apenas após ser declarada
vitória)
4º em vez de zerar uma torre vermelha guarde a sua Espadinha para atacar depois , e pare de
pensar individualmente atacar ele ganha apenas 3 a 5 pontos ganhar a batalha ganha de 30 a
50)
É obvio saber qual ajuda mais o grupo e você mesmo né ?

5º Horarios de Batalha
Batalha inicial : 10:00 fechamento 16:00
Podendo haver algumas situações que esperamos membros atacarem e garantir a vitória
Segunda batalha :16:00 podendo haver atrasos caso aconteça algo com a batalha anterior
6º Membros no ataque
Fica sobe a responsabilidade de vocês avisarem os adm do grupo caso aja algum imprevisto e
não posso atacar ou atrasando o ataque pelo whatsapp, garantindo seus pontinhos de batalha
e vaga no ataque
7º Membros da Defesa
Sempre que os adm pedirem pra mudar a defesa de acordo com a estratégia da semana ,
Mudem! Caso não faça .... será removido da defesa e atk
8º Punições
Estar no atk e não atacar (sem ter avisado algum imprevisto) perde a vaga do atk
Estar no atk e deixar de atacar 3x BAN (va procurar uma guild farm)
Atacar torres vermelhas mesmo existindo outras fácies com barra verde nos 3 atk perde a
vaga do atk na semana e continuando pode ser banido dependendo do caso , pois há vezes
que perdemos nossos mobs e não podemos fazer muito (avisar adm) com preferencia print
dos mobs que perdeu .... assim liberando ataques nas torres destruídas.
Falta de educação com Liders não sera tolerada, todos sabem suas tarefas e horários .

Caso concorde com itens acima sera muito bem vindo na GUILD JAPABR, onde 1º lugar
buscamos a diversão e amizade, não confundindo a nossa responsabilidade real com a vida
fora do jogo

Para afirmar o contrato dos itens acima (honrar com sua palavra e uma gosta de sangue)

____________________________
Gota de Sangue.

