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Espazioa
Zuzenbidea

Espazio Legea beharrezkoa da Gizateriaren biziraupenerako!
Espazioa esploratzeko eta kolonizatzeko espazioak esploratzeko auzitegia zuzentzen duten 7
probintziek hornitu eta ezarriko dituzten arauak behar dira (S-XC) .

S> XC ( Espazio Esplorazio Auzitegia)
Espazio Esplorazio Auzitegia (S> XC) konfiguratu behar da.

Espazioaren esplorazio eta kolonizazio legea babesteko.
S> XCren ebazpenak probintzia guztientzat lotesleak dira !!!

Auzitegi honek 7 epaile ditu (1 probintzia bakoitzeko) . Epaia boto sekretuaren eta gehiengoaren
botoaren bidez dator. 4. gutxieneko gehiengoa.
Barruko espazioaren legeak (1) Earth Space eta Earth Moon hornitzeko. Kanpo Espazioaren Legeak (2) Planetaren
esplorazioa eta kolonizazioa hornitzea. Espazio legeak S> XC-k zuzentzen, administratzen eta betetzen ditu.

Edozein argibide eta ebazpenek parte hartzen duten pertsona eta entitate guztiak
lotzen dituzte. Norabide guztiak, erabakiak Probintzietarako lotesleak dira. Hori egiten
ez duen probintzia gainerako probintziek erantzukizunpean hartzen dute.

A bada Probintzia zigortzen duen Espazio Esplorazio legea hausten du. Parte hartzen duten
pertsonak auzipetuta daude. Krimenean erabilitako ekipamendua probintzia zintzoei konfiskatu eta
ematen zaie (akzio berdinak) .

S> X legeak 1 ( Barruko espazioa)
Espazioaren esplorazioak eta kolonizazioak arauak behar dituzte (legeak) Espazio Esplorazio Auzitegiak
berretsi eta betearazten dituena (S> XC) . Barruko espazioaren legeak

(1) Earth Space eta Earth Moon hornitzeko.
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SX Koarentenako Zuzenbidea
Ezin da ezer itzuli Lurrera! Espaziotik bueltan ekarritako guztia espazio
esplorazio portu batean dago berrogeita hamarrean (S-Xp) . Lege hau
hausten duten pertsonek lortzen dute, ANDEREA R7

SX Sateliteen Legea
Probintzia guztiek dute pribatutasunerako eskubidea! Beste Probintzietako
sateliteek pribatutasun hori inbaditzen dute. Probintzia barruko espazio
bateko atzerriko sateliteak desmuntatu eta suntsitu egin daitezke.

SX EarthMoon-Law
Lurreko Ilargia meatzaritzarako, kolonizaziorako eta militarretarako mugetakoa da. Lege
hau hausten duten pertsonek lortzen dute,

ANDEREA / R7 Probintzia (k) lege hau hausten parte hartu dutenek 70
urtez itxita dute 'SE p'. Lege hau hausten duten erabilitako ekipamendu
guztiak probintzia zintzoek konfiskatu eta berdin banatzen dituzte.

S> X 2. legeak ( Kanpoaldeko espazioa)
Espazioaren esplorazioak eta kolonizazioak arauak behar dituzte (legeak) Espazio Esplorazio Auzitegiak
berretsi eta betearazten dituena ( S> XC) . Kanpo Espazioaren Legeak

(2) Planetaren esplorazioa eta kolonizazioa hornitzea.

SX Esplorazio-Zuzenbidea
1 st XC ( 1 st Esplorazio Erreklamazioa) planeta edo ilargiaren giza base
iraunkorra eraikitzen duen Probintziara joaten da. 1 st XC-k planeta baten 1/7
izateko eskubidea du. 1 st
erreklamatzaileak planeta 7 eremu berdinetan banatzen du, eta horietako 1
aukeratzen ditu. 2. erreklamatzaileak gainerako 6 eremuetatik 1 aukeratzen du ... 7.
erreklamatzaileak azken eremua lortzen du. Aukeratu ondoren, eremuak ezin dira
aldatu.
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Eremu aldaketak 1. XC legea hausten ari da. Derrigorrezko Esaldia: Errudun Probintziak
edozein eremutarako eskubidea galtzen du eta ezin du planeta edo ilargia esploratu 70 urtez.
Gauza kriminal honetarako erabilitako ekipamendu guztiak probintzia zintzoek konfiskatu eta
berdin banatzen dituzte.
Delitu hau egin duten pertsonek lortzen dute, ANDEREA R7

SX Planetak Moon-Law
Planeta Ilargia 1 probintziakoa da st
oinarri tripulatua eraikitzen du gainean. Ez da beste probintziekin
partekatzen! Ilargiaren oinarria tripulatu gabea bihurtzen denean (adib.
utzikeriagatik) beste edozein probintzia joan eta Ilargia erreklamatu dezake.

Planetak urratzen dituen Ilargiaren Legea Errudun Probintziak 70 urtez ilargia esploratzeko
eskubidea galdu du. Gauza kriminal honetarako erabilitako ekipamendu guztiak probintzia zintzoek
konfiskatu eta berdin banatzen dituzte.
Arau-haustea duten pertsonak: ANDEREA R7

SX barne eta kanpo espazioa bateragarriak ez diren legeak:
SX EarthMoon-Law ( barruko espazioa) ez zaie aplikatzen kolonizatutako Planeta Ilargiei (kanpoaldeko
espazioa) !

SX barne eta kanpo espazioarekin bateragarriak diren legeak:
SX Koarentenaren Legea ( barruko espazioa) kolonizatutako planeta guztiei aplikatzen zaie (kanpoaldeko
espazioa) !

SX Sateliteen Legea ( barruko espazioa) kolonizatutako planeta guztiei
aplikatzen zaie (kanpoaldeko espazioa) !

Espazio-kolonizazioaren aurretik espazio esplorazioa dator. Probintzia bakoitzak
"Espazio Esplorazio portua" eraiki eta orbitan jartzen du (SX or.) . . Esplorazio guztia SX
p ' s.
1JAINKOA Unibertsoak sortu eta gizakia hautatu zuen Unibertso fisikoaren zaindari izateko (Korritu
1 Sinesmen 2) . Unibertsoaren Zaindarien Tutoreek hornitzen dituzte orientazioak eta legea espazioa
esploratzeko.
En

Amaiera.
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