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орон зай
хууль

Сансрын хууль хүн төрөлхтөнд эсэн мэнд амьдрах хэрэгтэй байдаг!
Сансрын хайгуул, колони шаардлагагүй дүрэм нь орон зай-хайгуулын шүүх үйл ажиллагаа
явуулдаг 7 аймгийн нийлүүлсэн & хэрэгжүүлж (S-XC) .

S> XC ( Space-хайгуулын шүүх)
A Space-хайгуулын шүүх (S> XC) тохируулах ёстой.

Сансрын хайгуул, колони хуулийг дэмжиж байна.
S> XC шийдвэрийг бүх аймгийн хувьд заавал байна !!!
Энэ нь шүүхийн 7 шүүгчдийг байна (1 мужийн тус бүрээс) . Шүүлт нууц санал хураалтаар & олонхийн
саналаар ирдэг. Хамгийн бага дийлэнх нь 4.

Өвөр зай хууль (1) Дэлхий Space & Earth сарны нийцсэн. Гадаад орон зай хууль (2) Planet
хайгуулын & колоничилдог нь нийцсэн. Space хууль, umpired S> XC удирдан зохион байгуулдаг &
хэрэгжүүлж байна.
Аливаа чиглэл, шийдвэрийг оролцож буй бүх хүмүүст болон аж ахуйн нэгж
заавал байна. Бүх чиглэлд, шийдвэр аймгуудад заавал байна. Аль
аймгийн Ингэснээр байгаагаас бусад аймгаар нь хариуцлага юм.

Хэрвээ аймгийн Энэ нь шийтгэдэг юм Space Exploration хуулийг эвдсэн. оролцсон хүмүүс
яллах авах. гэмт хэрэгт ашигласан тоног төхөөрөмж хурааж, шударга аймгуудад өгсөн
байна (Тэнцүү хувьцаа) .

S> X хууль 1 ( Өвөр зай)
Сансрын хайгуул, колони дүрэм хэрэгтэй (Хууль) аргацаан өнгөрүүлж & нь орон
зай-хайгуулын шүүхэд хянагддаг бөгөөд (S> XC) . Өвөр зай хууль

(1) Дэлхий Space & Earth сарны нийцсэн.
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SX хорио цээрийн-хууль
Юу ч дэлхийд буцааж авчирсан болно! Space буцааж авчирсан бүх
зүйл нь сансрын хайгуулын порт дээр тусгаарлах байна (S-Xp) . Хүмүүс,
энэ хууль авах зөрчсөн ажилд оролцох MS R7

SX Satellites'-хууль
Бүр аймгийн хувийн эрхтэй! бусад аймгаас хиймэл дагуулууд нь
энэ нууцыг довтлох. нь аймгийн Өвөр Space Гадаад хиймэл
дагуул татан буулгаж, устгаж болно хурааж байна.

SX Дэлхий Moon-хууль
Элементийн Moon уул уурхайн хязгаар, колоничилдог & цэрэг юм. Хүмүүс,
энэ хууль авах зөрчсөн ажилд оролцох

MS / R7 аймгийн (Ууд) Энэ хуулийг зөрчсөн оролцож өөрсдийн "Швед P"
70 жилийн турш хаасан байна. Энэ хуулийг зөрчсөн ашиглах бүх тоног
төхөөрөмж хурааж, шударга аймгаар нь адилхан хувааж байна.

S> X хууль 2 ( Гадаад орон зай)
Сансрын хайгуул, колони дүрэм хэрэгтэй (Хууль) аргацаан өнгөрүүлж & нь Space Exploration
шүүхэд хянагддаг бөгөөд ( S> XC) . Гадаад орон зай хууль

(2) Planet хайгуулын & колоничилдог нь нийцсэн.

SX хайгуулын-хууль
1 -р XC ( 1 -р Хайгуулын Заргын) гариг буюу сарны байнгын
хүний суурийг барьж мужийн явдаг. 1 -р XC нь дэлхийн 1/7 нь
олгоно. 1 -р
Нэхэмжлэгч, 7 тэгш газар руу гариг хуваадаг газар 1 сонгоно.
2-р Нэхэмжлэгч үлдсэн 6 нутагт 1 ... 7-р Нэхэмжлэгч өнгөрсөн
талбайг авдаг сонгоно. авч дараа газар өөрчилж чадахгүй.
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Газар нутгийг өөрчлөх нь 1-р XC хуулийг зөрчсөн байна. Заавал өгүүлбэр: А буруутай мужийн
ямар ч газар авах эрхтэй алдаж, 70 жилийн турш дэлхийг эсвэл сарыг судлах чадахгүй. Энэ гэмт
хэргийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй бүх тоног төхөөрөмж хурааж, шударга аймгаар нь
адилхан хувааж байна.
Хүмүүс, энэ гэмт хэргийн авах үйлдсэн ажилд оролцох MS R7

SX гариг Moon-хууль
А гариг Moon мужийн гэсэн 1 хамаардаг -р
Хэрэв дээр жолоодлогот суурийг бий болгодог. Энэ нь бусад аймгийн
хуваалцсан ороогүй байна! Хэзээ сар суурь нисгэгчгүй болдог (Жишээ нь,
үл хайхрах улмаас). бусад мужийн хөдөлж & сар шаардах эрхтэй.

Гариг сарны тухай хууль зөрчсөн гэм буруутай аймгийн 70 жилийн турш сар судлах эрхийг
алдаж. Энэ гэмт хэргийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй бүх тоног төхөөрөмж хурааж,
шударга аймгаар нь адилхан хувааж байна.

зөрчсөн хүмүүс: MS R7

SX дотоод ба гадаад орон зай дахь нийцтэй хууль:
SX Дэлхий Moon-хууль ( дотоод орон зай) бусад колони Planet дагуул үл
хамаарна (Гадаад орон зай) !

SX дотоод болон гадаад орон зай нийцтэй хууль:
SX хорио цээрийн тухай хууль ( дотоод орон зай) колончилсон Planet бүр хэрэглэж байна (Гадаад орон
зай) !

SX Satellites'-хууль ( дотоод орон зай) колончилсон Planet бүр хэрэглэж байна (Гадаад орон
зай) ! орон зай-колоничлолын өмнө орон зай хайгуул ирдэг. Муж тус бүр барихаар & тойрог
замд нь "Space-хайгуулын портын оруулах (SX P) . . Бүх хайгуулын-аас санаачилсан байна SX
P " с.

1GOD Орчлонгийн & сонгосон хүн төрөлхтөн биеийн ертөнцийн Кастодиан болох
бүтээсэн (Scroll 1 Итгэл 2) . Universe Кастодиан Guardians хангамж удирдамж, хууль
сансрын хайгуулын.
En

Төгсгөл.
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