
Serverio administracijos taisyklės 
 

1. Būtina klausyti administracijos prižiūrėtojo ir projekto administracijos. [1-3 įspėjimas(-ai)] 

 

2. Sprogdinti mašinas galima tik tuo atveju jeigu tam yra tinkama priežastis, pvz: palikta ne vietoje, 

stovi vidurį kelio ir tai trukdo žaidėjams. [1 įspėjimas] 

 

3. Draudžiama bėgti nuo teisėsaugos naudojant administracijos komandas. [1 įspėjimas] 

 

4. Draudžiama gydytis su administracijos komanda per susišaudymą, event, užgrobimus ir šturmą. 

[1 įspėjimas] 

 

5. Draudžiama naudotis čytais, serverio bugais ar kitomis žaidimą palengvinančiomis programomis. 

[3 įspėjimai] 

 

6. Draudžiama pardavinėti savo vartotoją su administratoriaus statusu. [3 įspėjimai] 

 

7. Draudžiama reketuoti, grasinti, apgaudinėti ar kitaip kenkti žaidėjam. [3 įspėjimai] 

 

8. Viešai skelbiamų žinučių komandų /s, /e ir // taisyklės: 

 8.1. Komanda /e turi būti naudojama tik eventų informacijai. pvz: Event baigėsi, 

laimėjo tas ir tas, dabar važiuos tas ir tas prieš tą ir tą ir t.t. [2 įspėjimai] 

 8.2. /s galima naudoti norint paskelbti svarbią informaciją arba apie eventus [2 

įspėjimai] 

 8.3. Draudžiama keiktis ir įžeidineti kitus žaidėjus. [2 įspėjimai] 

 8.4. Draudžiama skelbti skelbimus, tam yra skelbimų kontora [2 įspėjimai] 

 8.5. Draudžiama skelbti apie darbų treniruotes, apmokymus, užgrobimus, atgrobimus 

ar kitas organizuojamas veiklas, tokiems dalykams Direktorius/Pavaduotojas turi /d komandą 

(išimtis dėl užgrobimų gaujoms, kadangi gaujų lyderiai neturi komandos, su kuria galėtų viešai 

skelbti). [2 įspėjimai] 

 8.6. Draudžiama rengti Rep event, paleidimus iš kalėjimo ir t.t [2 įspėjimai] 

 8.7. Draudžiama reklamuoti kitus serverius, tinklapius ir pnš. [3 įspėjimai] 

 

9. Draudžiama /bausti (užblokavimas) serverio žaidėjus neturint įrodymų. [3 įspėjimai] 

9.1. Baudžiant už įkalinimą, užtildymą, laikiną užblokavimą neturint įrodymų. [2 

įspėjimai] 

9.2. Blokuojant užblokavimu ar laikinu užblokavimu, neužpildant užblokavimo 

apeliacijos per 2 val. [1 įspėjimas] 

 

10. Draudžiama paleisti žaidėjus iš kalėjimo (/unjail) arba atitildyti žaidėją (/unmute) už atlygį arba 

ne be svarbios priežasties [2 įspėjimai] 

 

11. Draudžiama žaidėjui prašančiam pagalbos per /padmins parašyti atsakymą kuris nesusijes su 

žaidėjo žinute [1 įspėjimas] 

 

12. Draudžiama naudoti nelegalias programas kurios kenkia serverio veiklai [3 įspėjimai] 

 

13. Draudžiama užblokuoti administracijos arba atblokavimo prižiūrėtoją be labai svarbios 

priežasties ir įrodymų [2 įspėjimai] 

 



14. Draudžiama trukdyti naujokams laikyti teises. [3 įspėjimai] 

 

15. Šaudymas į serverio žaidėjus (saugioje zonoje). [2 įspėjimai] 

 

16. Netinkamas administratoriaus komandų naudojimas (/freeze, /unfreeze, /kill, /takew, /boom). [1 

įspėjimas] 

 

 

 

 

* Administracijos nariam galioja ir paprastų žaidėjų taisyklės. 

 

* Administracijos draudimas reiškia kad žaidėjas nebegalės daugiau užsisakyti administracijos 

paslaugos. 

 

* Administracijos draudimo statusas duodamas tada kai nusprendžia projekto administracija, jog 

žaidėjas padarė didelį nusižengimą ir ateityje panašius pažeidimus kartos. 

 

* Pažeidus taisykles ir surinkus 3 įspėjimus žaidėjas praras administracijos paslaugą prieš paslaugos 

galiojimo pabaigą. 

  

* Įspėjimų arba Administracijos draudimo išsipirkti negalima. 

 

 

Pagrindinė administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles. 
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