
Często zadawane pytania do DBA 3.0 – wersja na 3 kwartał 2015 
 
 
Forty: 
P. [Pytanie]: Wzmiankowano, że forty posiadają bramę. Czy elementy muszą 
wkraczać do i wychodzić z  fortu przez tą bramę? 
O. [Odpowiedź]: W większości przypadków, tak. Fort ma bramę, przez którą wszystkie 
elementy wkraczające lub wychodzące muszą przejść, chyba że są to elementy 
wroga szturmujące go [fort]. 
 
Obozy: 
P.: Zasady stanowią, że mogę umieścić obóz w dowolnym miejscu wzdłuż arterii 
wodnej lub plaży. Czy mogę postawić mój obóz wraz z obsadzającym go elementem 
artylerii na tyłach mojego przeciwnika? 
O.: Nie. Obóz musi być [umieszczony] albo na tylnej krawędzi strefy rozstawienia 
gracza, albo na arterii wodnej lub plaży wyznaczającej tą tylną krawędź. 
 
P.: Czy obóz, który został zdobyty i splądrowany, jest usuwany ze stołu? 
O.: Opcjonalnie. Obóz funkcjonuje wówczas [po splądrowaniu] tylko jako dobry teren 
w przypadku standardowego obozu, lub jako zły teren w przypadku Gmachu. 
 
Gmach: 
P.: Posiadam duży model piramidy (Gmach), którego chciałbym używać jako obozu. 
Jest on większy od wyszczególnionego rozmiaru obozu. Czy mimo tego mogę go 
używać jako obozu? 
O.: Nie, aby Gmach mógł być użyty jako obóz musi spełniać wymogi rozmiaru 
[właściwe] dla obozu. 
 
Drogi: 
P.: W moim pierwszym ruchu w mojej turze poruszyłem się wzdłuż drogi aż 
doszedłem do kontaktu z wrogim elementem [stojącym] obok drogi. Poruszający się 
element musi opuścić drogę, aby dostosować się używając darmowego przesunięcia 
[na odległość] szerokości podstawki. Przesunięcie zabierze mój [element] z drogi. 
Czy mój ruch wciąż kosztuje 0 PIP? 
O.: Tak. 
 
Poruszanie się: 
P.: Czy grupa może skręcić wielokrotnie podczas ruchu? 
O.: Tak. Każdy ruch grupy jest liczony na niekorzyść całej grupy [każda odległość 
ruchu wykonanego przez grupę jest odejmowana od ruchu każdego z elementów]. 
 
Rzeki: 
P.: Przy przekraczaniu rzeki po raz pierwszy, czy muszę wykonać test na jej bliższym 
brzegu? 
O.: Tak, wykonujesz test kiedy po raz pierwszy dotykasz rzeki. 
 



P.: Jeśli nie mam [wystarczająco] ruchu by ukończyć przekraczanie rzeki innej niż 
łagodna lub jeśli musiałem się zatrzymać ponieważ poruszyłem się więcej niż 1 BW 
przed kontaktem z nią, czy muszę ukończyć przekraczanie w następnej turze? 
O.: Nie. 
 
P.: Jeśli element ucieka w rzekę, jest zniszczony. Czy element, który zostaje 
odrzucony w rzekę jest zniszczony? 
O.: Nie. 
 
P.: Czy mogę rozstawić [element] w rzece? 
O.: Nie. 
 
Wzajemnie przenikanie się: 
P.: Zasady wzajemnego przenikania się dla Lekkiej Piechoty stanowią, że „(a) 
rozpoczynają co najmniej częściowo bezpośrednio z przodu i kończą ruch wyrównane 
z tyłu”. Czy wyrównany z tyłu oznacza, że Lekka Piechota musi być [bezpośrednio] [z 
tyłu] za pojedynczym konkretnym elementem, czy też może wyrównać [ustawić] się 
za grupą elementów w linii i jedynie równolegle? W jaki sposób odmierzany jest ten 
ruch i co następuje, gdy element nie ma wystarczająco ruchu? 
O.: Musi skończyć [ruch] [z tyłu] za i wyrównany do konkretnej pojedynczej podstawki. 
Nie, ruch nie jest darmowy. Jeśli element nie ma wystarczająco ruchu, nie może 
przenikać. Ruch może być odmierzany po przekątnej. 
 
Strefy Zagrożenia: 
P.: Fragment o Strefie zagrożenia podaje jako możliwość (b), „by postępować naprzód 
{napierać} (advance) do lub w kierunku kontaktu z takim wrogiem”. Czy mogę 
wykonać ruch do kontaktu narożnikiem do narożnika zamiast do kontaktu 
frontalnego? 
O.: W większości przypadków, nie. Ruch do zachodzenia nie jest prawidłowym 
ruchem pod obostrzeniami TZ, chyba że jako część Grupy, która również znajduje się 
w TZ i wyrównuje się w celu dostosowania. Zobacz rysunek 7b dla zademonstrowania 
możliwości ruchu. Zobacz rysunek 13b dla przykładu kiedy ruch do kontaktu 
narożnikiem do narożnika jest dozwolony. 
 
Poruszanie się do kontaktu z wrogiem: 
P.: CP, Lit, CWg, Art. i WWg nie mogą wykonać ruchu do kontaktu z wrogiem. Czy 
mogą wykonać ruch do kontaktu narożnikiem do narożnika z wrogiem (do 
zachodzenia)? 
O.: Nie. 
 
Ostrzał z wozów bojowych: 
P.: Moje modele wozu bojowego w skali 15mm są [umieszczone na podstawkach] 
40mm na 80mm. Kiedy strzelam ze swojej długiej krawędzi, czy moje pole ostrzału to 
80mm z każdej strony? Jaki jest zasięg? 
O.: Szerokość podstawki (BW) dla wozu bojowego [w skali] 15mm to 40mm. 
Głębokość podstawki to 80mm. Twoje pole [ostrzału] to 1BW. Zasięg to 3BW czyli w 
twoim przykładzie 120mm. 
 



P.: Czy muszę wyznaczyć „strzelającą krawędź”. 
O.: Tak, musisz wyznaczyć „strzelającą krawędź”. Pole Ostrzału to 1BW z każdej 
strony [długiego na] 1BW odcinka [z] wyznaczonej jako Strzelająca Krawędź. Możesz 
strzelać na odległość do 3BW odmierzaną z dowolnego miejsca wyznaczonego 
odcinka. Zauważ proszę, że wozy bojowe używające opcjonalnych głębszych 
podstawek mogą mieć wyznaczoną strzelająca krawędź mniejszą od krawędzi 
modelu. 
 
Odrzucenie: 
P.: Dwa elementy są w kolumnie. Wiodący element zostaje zniszczony. Czy kolejny 
element zostaje także zniszczony? 
O.: Nie. Element z tyłu nie zostaje zniszczony chyba że ten element ma wrogą 
przednią krawędź w kontakcie ze swoim bokiem {flanką} lub tyłem. 
 
Odrzucenie Słoni: 
P.: Czy słoń, który ma w kontakcie zarówno na froncie jak i na boku {flance} lub tyle 
przednie krawędzie wroga (flankowany lub atakowany z tyłu), wykonuje ruch 
odrzucenia i niszczy elementy znajdujące się za nim? 
O.: Nie. Słonie odrzucone {otrzymujące rezultat walki w postaci odrzucenia} będąc w 
kontakcie z przednią krawędzią wroga zarówno z ich frontem jak i bokiem {flanką} lub 
tyłem zostają zniszczone zamiast odrzucone. Dzieje się tak samo jak w przypadku 
wszystkich innych elementów. 
 
P.: Jeśli moje słonie zostaną odrzucone {otrzymają rezultat walki w postaci 
odrzucenia} i nie są flankowane ani atakowane z tyłu, czy napotykają i niszczą 
wszystkie elementy na ich ścieżce odrzucenia? 
O.: W większości przypadków, tak. Elementy w BUA i Obozach są wyjątkiem od tej 
zasady. Elementy [znajdujące się] w tych elementach terenu zazwyczaj nie zostają 
zniszczone, chyba że są one innymi Słoniami. 
 
P.: Czy Słonie, które napotkają Słonie podczas ruchu odrzucenia, są w każdym 
przypadku zniszczone? 
O.: Tak. Nie kontynuują swojego ruchu odrzucenia. Niszczą również napotkane 
Słonie. 
 
P.: Czy jeśli moje Słonie rozpoczynają swój ruch odrzucenia ze swoim tyłem w 
kontakcie z Miastem, Fortem lub obozem, zostają zniszczone? 
O.: Tak. 
 
P.: Jeśli moje Słonie poruszą się do kontaktu z Miastem, Fortem lub obozem podczas 
ruchu odrzucenia (Słoń ma miejsce by rozpocząć ruch odrzucenia), co się wówczas 
staje? 
O.: Kończą swój ruch [w miejscu/w chwili kontaktu]. 
 
P.: Co następuje, jeśli moje Słonie wykonujące ruch odrzucenia dojdą do kontaktu z 
elementami [znajdującymi się] w Wiosce lub Gmachu? 
O.: Słonie, które zostają odrzucone w Słonie znajdujące się w Wiosce lub Gmachu 
niszczą je (i same zostają zniszczone) jak wskazano powyżej. Inne elementy 
zazwyczaj nie zostają zniszczone. Zostają odepchnięte w tył lub blokują odepchnięcie 
zgodnie ze zwykłymi zasadami odepchnięcia. 



 
P.: Zasady stanowią, że Słonie niszczą elementy „napotkane”. Czy to oznacza 
elementy, których tylko dotykają? 
O.: Nie. Słonie muszą rzeczywiście wkroczyć w obszar zajmowany przez innego 
[inny element], aby go zniszczyć.  W tym przypadku dotykanie nie liczy się za 
„napotkanie”. 
 
Rysunki: 
P.: Niektóre z opisów rysunków wydają się być niekompletne lub zagmatwane. Jaki 
jest właściwy opis? 
O.: Kilka rysunków ma trochę braków w opisach albo błędnych określeń. 
 
Rysunek 1a. Pierwsze zdanie trzeciego akapitu powinno mieć treść, „Niektóre typy 
wojsk [:] Kawaleria, Wielbłądy, Lekka Jazda, Średnia Piechota, Konna Piechota lub 
Lekka Piechota, mogą również rozstawić się w obszarze zacieniowanym.” 
 
Rysunek 1b.  Ostatnie zdanie drugiego akapitu powinno mieć treść … „Wszystkie 
inne elementy terenu nie mogą przekraczać współczynnika długości do szerokości 
2:1.” 
 
Rysunek 7b. Drugie zdanie ostatniego akapitu powinno mieć treść, „Możliwości dla 
Włóczni B to zatrzymać się, przesunąć się w bok by wyrównać linię z Ciężką Piechotą 
Y lub poruszyć się prosto {w linii prostej} wstecz bez żadnych odchyleń do [odległości] 
jej pełnego ruchu taktycznego.” 
 
Rysunek 15b.  Drugie zdanie [w części] „Ostrzał trzeciej ze stron” powinno mieć treść, 
„Jeśli po rozstrzygnięciu tego Łuk A jest wciąż w stanie strzelić, Łuk A może strzelić do 
swojego początkowego celu.” 
 
Rysunek 19a. Przedostatni akapit powinien mieć treść, „Rycerz D wybrał odrzucenie 
na głębokość jego własnej podstawki”. Ostatni akapit powinien mieć treść, „Rycerz E 
został odrzucony na [odległość] 1 Szerokości Podstawki [BW] co jest maksymalną 
odległością dla konnych elementów.” 
 
Sojusznicy: 
P.: Listy armii DBA wskazują  dostępnych sojuszników dla każdej armii.  Jednakże 
zasady Dużej Bitwy wskazują, [że] „Armia może zamiast tego obejmować 
sojusznicze dowództwa z tego samego roku z list z innym numerem lub z tym samym 
numerem, ale inną literą”. Czy to oznacza, że mogę wziąć dowolną listę armii w 
książce z innym numerem? Czy mogę wziąć tak wielu sojuszników jak tylko 
zapragnę? Czy mogę wybrać sojusznika niewskazanego na liście? 
O.: Nie. W Dużej Bitwie wciąż musisz wybierać swojego sojusznika lub sojuszników z 
[wskazanych we] właściwej sekcji list armii i przestrzegając podanych pouczeń. 
Cytowana [w pytaniu] zasada Dużej Bitwy powstrzymuje gracza przed wybieraniem 
drugiego możliwego sojusznika z tej samej listy jak pierwszego [takiego samego 
drugiego sojusznika jak pierwszego]. Zauważ proszę, że niektóre jednostkowe listy 
armii zezwalają na wyjątek od tej ogólnej zasady. Na przykład... Lista armii III/77 
Państwo Kościelne może wybrać III/73a dwa razy albo III/73b dwa razy, [czyli jak 
zapisano] „albo 0-2 z III/73a albo 0-2 z III/73b).” 



 
P.: Czy w Dużej Bitwie mogę [w ramach] dowództwa wziąć do 3 sojuszniczych 
elementów jak w rozgrywce normalnej wielkości? 
O.: Nie. Sojusznicze dowództwa muszą składać się z 12 elementów i nie mogą być 
przemieszane z innymi dowództwami. Zauważ proszę, że sojusznicy nie zawsze są 
wzajemni {sojusznicy jednej z armii nie muszą być sojusznikami drugiej}. 


