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Armia
Dowódcy
Podstawowym budulcem naszej armii bêd¹ baterie artylerii,
szwadrony kawalerii i bataliony piechoty.
Ka¿da armia musi mieæ g³ównodowodz¹cego oraz mo¿e
posiadaæ dowódców poœredniego szczebla jeœli posiada
jednostki wy¿szego szczebla (np. pu³k) szwadron lub batalion.
W przypadku posiadania wiêcej ni¿ 1 baterii artylerii armia
mo¿e tak¿e posiadaæ dowódcê poœredniego szczebla dla tego
rodzaju broni.
Kawaleria mo¿e posiadaæ swojego g³ównodowodz¹cego
podobnie jak artyleria. Jeœli ca³a kawaleria jednej ze stron jest
oddzia³em wy¿szego szczebla (pu³kiem) wówczas dowódca
tego oddzia³u jest g³ównodowodz¹cym kawalerii.
G³ównodowodz¹cym piechoty jest dowódca ca³ego zwi¹zku
taktycznego (ca³ej armii).
Piechota mo¿e mieæ dowódców poœrednich szczebli dla
wiêkszych oddzia³ów, np. w sile pu³ku.
Jeœli jakiœ rodzaj wojska posiada liczbê oddzia³ów, kwalifikuj¹c¹
siê do utworzenia oddzia³u wy¿szego szczebla, musi go
sformowaæ wystawiaj¹c dowódcê ca³ego zwi¹zku taktycznego.
Np.Jeœli mamy w armii 5 sotni kozackich a taka liczba formuje
pu³k to musimy wystawiæ dowódcê pu³ku kozaków.
Jeœli mamy w armii 2 szwadrony huzarów i 5 sotni kozaków to
musimy wystawiæ dowódcê pu³ku kozackiego ale mo¿emy
tak¿e wystawiæ dowódcê kawalerii.
Ka¿dy dodatkowy dowódca daje armii przyrost liczby punktów
w ka¿dej turze. Mo¿e siê zdarzyæ sytuacja, ¿e dowódca armii
daje mniejszy przyrost ni¿ jeden z dowódców zwi¹zku
taktycznego (zw³aszcza kawalerii).
Liczebnoœæ armii
Jeœli nie korzystamy ze scenariusza a chcemy rozegraæ bitwê z
wywa¿onymi liczebnie stronami mo¿na siê pos³u¿yæ punktacj¹
w celu okreœlenia wielkoœci armii.
W tym celu nale¿y tak dobraæ jednostki aby nie przekroczyæ
pewnej umówionej puli punktów. Koszty jednostek w ksiêdze
armii s¹ podawane w odniesieniu do 1 figurki. Cena oddzia³u to
cena wszystkich figurek sk³adaj¹cych siê na ten oddzia³.
Objaœnienia do opisów jednostek
Ka¿da formacja posiada swój opis, przy którym jest podana
struktura regimentu wraz z minimaln¹ i maksymaln¹ liczb¹
figurek w oddzia³ach przy rozstawieniu.
Dowódcy poœrednich szczebli oprócz kosztu w punktach maj¹
podan¹ liczbê punktów dowodzenia, któr¹ mog¹ wzbogaciæ
armiê podczas ka¿dej tury.

Jegrzy
Piechota lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Jeger: 3
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 20
Struktura regimentu do 1811
III

II

II

II

20-30 20-30 20-30 20-30
Struktura regimentu po 1811

Uwaga. Jeœli wystêpuj¹ pu³ki mieszane gdzie batalion strzelców
towarzyszy grenadierom, ka¿dy batalion w grze rz¹dzi siê
swoimi prawami - np. grenadierzy maj¹ swoje modyfikatory,
strzelcy maj¹ swoje dla strzelania. Koszt formowania jednostek
jest jednak dla ca³ego pu³ku taki sam Bataliony grenadierów s¹
czêsto zaznaczone szarym kolorem w rysunkach struktur.

Ugrupowania wspólne
Mo¿liwe do zaci¹gniêcia w ka¿dej armii.
Powstañcza piechota
Piechota niezorganizowana.
Koszt formowania oddzia³u:
Powstaniec: 1
Dowódca wy¿szego szczebla (k6 pd): 10
II

7-60

Uwagi:
Nie posiadaj¹ struktur. Wystarcz¹ dwie jednostki aby stworzyæ
wy¿sz¹ strukturê i powo³aæ dow. Wy¿szego szczebla. Dowódca
wy¿szego szczebla mo¿e byæ tylko jeden dla wszystkich
oddzia³ów powstañczych - przywódca powstania. Na pocz¹tku
bitwy nale¿y kostk¹ k6 okreœliæ jego zdolnoœæ gromadzenia PD.
Powstañcza kawaleria
Kawaleria lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Powstaniec: 2
Dowódca wy¿szego szczebla (k6 pd): 10
II

4-20

Uwagi:
Nie posiadaj¹ struktur. Wystarcz¹ dwie jednostki aby stworzyæ
wy¿sz¹ strukturê i powo³aæ dow. Wy¿szego szczebla. Dowódca
wy¿szego szczebla mo¿e byæ tylko jeden dla wszystkich
oddzia³ów powstañczych - przywódca powstania. Na pocz¹tku
bitwy nale¿y kostk¹ k6 okreœliæ jego zdolnoœæ gromadzenia PD.

Przyk³ad:

II

Objaœnienia do przyk³adu:
Opis oznacza, ¿e jednostki Jegrów s¹ piechota lekk¹. Jeœli
kampania rozgrywa siê do 1811 r. w³¹cznie, mo¿emy tworzyæ
bataliony sk³adaj¹ce siê z min. 20 figurek a max 30.
Ka¿da figurka kosztuje nasz 3 pkt.
Posiadaj¹c cztery takie bataliony mo¿emy powo³aæ dowódcê
pu³ku za 20 pkt i w ten sposób powstanie pu³k Jegrów. W ka¿dej
turze da on naszej armii dodatkowe 8 PD. Po roku 1811
struktura pu³ków i ich liczebnoœæ uleg³a zmianie. Pu³k tworzy³y
trzy bataliony o mniejszej liczebnoœci 10-20 figurek. Bêdziemy
stosowaæ tak¹ strukturê graj¹c w bitwach po 1811 roku.
W uwagach wyjaœniono jeszcze, ¿e jednostka jegrów mo¿e
korzystaæ z zasad dotycz¹cych strzelców w grze.

Jaszczyki amunicyjne
Grupa
Koszt formowania oddzia³u:
Jaszczyk: 30
Uwagi:
Jaszczyk mo¿e obs³u¿yæ 2 baterie. Jego funkcja jest taka, ¿e w
jednej wybranej przez gracza turze podnosi skutecznoœæ 2
baterii znajduj¹cych siê o max 30 cm od jaszczyka do poziomu
3 normalnie niedostêpnego dla artylerii. Po wykonaniu tego
zadania jaszczyk jest usuwany z makiety.

III

II

II

II

10-20 10-20 10-20

Uwagi:
Oddzia³y strzelców.

Dowódca armii
Koszt: (9+k6 pd): 100.
Dowódca (g³ównodowodz¹cy) kawalerii
Koszt: (10 pd): 100.
Dowódca (g³ównodowodz¹cy) artylerii
Koszt: w zale¿noœci od armii.

Dragoni

Armia francuska
Wielka Armia. Najlepsza i najwaleczniejsza armia napoleoñskiej
europy. Przechodzi³a ci¹g³e reorganizacje, czêsto jako skutki
krwawych kampanii z czego dla skali gry najwa¿niejsze
nast¹pi³y po 1808 roku. Najtrudniejszym okresem s¹ ostatnie
lata epoki 1812-1815 kiedy to Wielka Armia utraci³a najwiêksze
atuty w postaci najlepszej kawalerii i artylerii.

Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Dragon: 10
Dowódca wy¿szego szczebla (10 pd): 20
Uwagi:
Struktura regimentu
III

Kawaleria
Jazda francuska formowana by³a w jednostki: kirasjerów,
karabinierów, szwole¿erów-lansjerów, dragonów, u³anów,
huzarów i strzelców konnych.

II

II

II

II

6-12

6-12

6-12

6-12

Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ na takich zasadach jak
piechota (zasiêg 30 cm).

Kirasjerzy
U³ani

Jazda ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Kirasjer: 12
Dowódca wy¿szego szczebla (11 pd): 40

Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
U³an: 10
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 20

Struktura regimentu do 1807
III

Struktura regimentu
III
II

II

II

II

7-14

7-14

7-14

7-14

Struktura regimentu od 1808
III

II

II

II

II

6-12

6-12

6-12

6-12

Huzarzy
II

II

7-14

7-14

II

II

II

7-14

7-14

7-14

Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Huzar: 6
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 15
Uwagi:

Karabinierzy
Jazda ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Karabinier: 15
Dowódca wy¿szego szczebla (11 pd): 40

Struktura regimentu
III

II

II

II

II

6-12

6-12

6-12

6-12

Struktura regimentu do 1807
III

Jednostki rozpoznawcze.

II

II

II

II

7-14

7-14

7-14

7-14

Strzelcy konni

Struktura regimentu od 1808
III

II

II

II

II

II

7-14

7-14

7-14

7-14

7-14

Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Strzelec: 10
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 15
Uwagi:
Struktura regimentu
III

Uwagi:
Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ na takich zasadach jak
piechota (zasiêg 20 cm).

II

II

II

II

6-12

6-12

6-12

6-12

Szwole¿erowie-Lansjerzy (od 1807)
Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Szwole¿er: 10
Dowódca wy¿szego szczebla (11 pd): 40
Struktura regimentu
III

II

II

II

II

6-12

6-12

6-12

6-12

Uwagi:
Jednostka uderza w szar¿y lancami za co otrzymuje
modyfikator.

Jednostki rozpoznawcze.
Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ na takich zasadach jak
piechota (zasiêg 30 cm).

Piechota

Dowódca artylerii (konnej i pieszej)
Koszt: (10 pd): 80.

Piechota liniowa
Piechota liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Fizylier: 3
Dowódca wy¿szego szczebla (4 pd): 10

Uwagi:
Armia mo¿e liczyæ maksymalnie tyle baterii artylerii ile posiada
batalionów piechoty.

Inne
Struktura regimentu do 1808

Francuska armia mo¿e posiadaæ postaci specjalne oraz
samodzielne grupy (niewydzielone z oddzia³ów).

III

II

II

II

Kompania saperów
Koszt formowania:
Saper: 10

30-60 30-60 30-60
Struktura regimentu po 1808

I

III

II

II

II

30-60 30-60 30-60 30-60

Grenadierzy
Piechota ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Grenadier: 4
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 20
Struktura regimentu do 1808

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- podpalenie
- gaszenie
- burzenie budynku
- utworzenie zatoru drogowego
- budowa umocnieñ polowych
- budowa przeprawy wodnej
Kompania pontonierów
Koszt formowania:
Pontonier: 3

III

II

3-6

II

II

II
I

30-60 30-60 30-60

3-6

Struktura regimentu po 1808
III

II

II

II

II

30-60 30-60 30-60 30-60

Grenadierzy gwardii
Piechota ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Grenadier: 6
Dowódca wy¿szego szczebla (10 pd): 30
Struktura regimentu do 1808
III

II

II

II

30-60 30-60 30-60
Struktura regimentu po 1808
III

II

II

II

II

30-60 30-60 30-60 30-60

Artyleria
Francuska artyleria dzieli³a siê na piesz¹ i konn¹. Na ca³¹
artyleriê mo¿e przypadaæ jeden g³ównodowodz¹cy artyleri¹.

Bateria artylerii pieszej
Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 120
Haubica: 90

Bateria artylerii konnej
Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 170

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- budowa przeprawy wodnej
Kompania/Pluton sztabowy
Koszt formowania:
Oficer sztabowy: 30
I

3-6

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- Zwiad
- Fortel
- Poszukiwanie brodu
Grupy sztabowej nie dotyczy przepis o koniecznym zasiêgu 40
cm do celu akcji w przypadku fortelu i zwiadu.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko
jedn¹ tak¹ grupê w armii.
Zwiadowcy najemni
Koszt formowania:
Zwiadowca: 50
Uwagi:
W ka¿dej turze daje k6 PD swojej armii.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko 3
takie figurki w armii.
Snajper
Koszt formowania:
Snajper: 50
Uwagi:
W ka¿dej turze mo¿e wykonaæ misjê specjaln¹ “atak snajperski”.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko tyle
takich figurek ilu wystêpuje w armii g³ównodowodz¹cych
poszczególnych rodzajów wojsk czyli maksymalnie trzy figuki.

Armia rosyjska

Kozacy

Uczestniczy³a w niemal¿e ka¿dej wojnie z epoki. W latach
1810-1811 przesz³a wa¿n¹ reorganizacjê. Cech¹
charakterystyczn¹ by³o du¿e nasycenie artyleri¹ oraz
oddzia³ami kozackimi, zw³aszcza w ostatnich latach epoki
napoleoñskiej.

Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Kozak: 7
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 10
Struktura regimentu
III

Kawaleria
Jazda rosyjska formowana by³a w jednostki: kirasjerów,
dragonów, u³anów, huzarów i kozaków.

II

II

II

II

II

4-15

4-15

4-15

4-15

4-15

Uwagi:
Jednostki rozpoznawcze.Nie mog¹ tworzyæ szyków innych ni¿
rój. W zasadach opcjonalnych mog¹ ca³ymi sotniami rozdzielaæ
siê na grupy a póŸniej ³¹czyæ z powrotem w sotnie (szwadrony
kozackie). By³a to bardzo nieregularna jazda w zwi¹zku z czym
pokazana struktura regimentu jest tylko uznanym standardem.
Kozacy mog¹ tworzyæ pu³ki od 2-10 sotni.

Kirasjerzy
Jazda ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Kirasjer: 15
Dowódca wy¿szego szczebla (10 pd): 50
Struktura regimentu
III

Piechota
II

7-14

II

II

II

II

7-14

7-14

7-14

7-14

Rosyjska piechota to g³ównie pu³ki liniowe i gwardii.

Gwardia
Dragoni
Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Dragon: 12
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 25

Grenadierzy
Piechota ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Grenadier: 5
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 20

Struktura regimentu
III

Struktura regimentu do 1811
III

II

II

II

II

II

7-14

7-14

7-14

7-14

7-14

II

Uwagi:
Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ na takich zasadach jak
piechota (zasiêg 30 cm).

II

II

II

20-30 20-30 20-30 20-30
Struktura regimentu po 1811
III

II

II

II

U³ani
Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
U³an: 10
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 20

10-20 10-20 10-20

Jegrzy
Piechota lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Jeger: 3
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 20

Struktura regimentu
III

II

II

II

II

II

7-14

7-14

7-14

7-14

7-14

Struktura regimentu do 1811
III

Huzarzy

II

Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Huzar: 8
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 15

II

II

II

20-30 20-30 20-30 20-30
Struktura regimentu po 1811
III

Struktura regimentu

II

II

II

III

10-20 10-20 10-20
II

II

II

II

II

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

Uwagi:
Jednostki rozpoznawcze.

Uwagi:
Oddzia³y strzelców (zasiêg 40 cm).

Piechota liniowa

Artyleria

Grenadierzy

Rosyjska artyleria dzieli³a siê na piesz¹ i konn¹. Czêstotliwoœæ
wystêpowania artylerii w szeregach armii by³a podobna do
francuskiej. Na ca³¹ artyleriê mo¿e przypadaæ jeden
g³ównodowodz¹cy artyleri¹.

Piechota ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Grenadier: 4
Dowódca wy¿szego szczebla (5 pd): 10

Bateria artylerii pieszej
Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 100
Haubica: 70

Struktura regimentu do 1810
III

II

II

II

30-60 30-60 30-60

Bateria artylerii konnej
Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 150

Dowódca artylerii (konnej i pieszej)

Struktura regimentu po 1810

Koszt: (8 pd): 50.

III

II

Uwagi:
Armia mo¿e liczyæ maksymalnie tyle baterii artylerii ile posiada
batalionów piechoty.

II

30-60 30-60

Uwagi:
Przed 1811 rokiem Jeden z batalionów mo¿e byæ batalionem
grenadierskim, pozosta³e dwa to fizylierzy. Po 1810 roku oba
bataliony by³y grenadierskimi.

Inne

Muszkieterowie (od 1811 P.Piechoty)
Piechota liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Muszkieter: 3
Dowódca wy¿szego szczebla (5 pd): 10

Kompania saperów
Koszt formowania:
Saper: 10

Rosyjska armia mo¿e posiadaæ postaci specjalne oraz
samodzielne grupy (niewydzielone z oddzia³ów).

I

3-6
Struktura regimentu do 1810
III

II

II

II

30-60 30-60 30-60

Struktura regimentu po 1810
III

II

II

Kompania/Pluton sztabowy
Koszt formowania:
Oficer sztabowy: 30

30-60 30-60

Uwagi:
Jeden z batalionów do 1811 roku mo¿e byæ batalionem
grenadierskim.
Jegrzy
Piechota lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Jeger: 3
Dowódca wy¿szego szczebla (5 pd): 10
Struktura regimentu do 1810
III

II

II

I

3-6

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- Zwiad
- Fortel
- Poszukiwanie brodu
Grupy sztabowej nie dotyczy przepis o koniecznym zasiêgu 40
cm do celu akcji w przypadku fortelu i zwiadu.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko
jedn¹ tak¹ grupê w armii.

II

30-60 30-60 30-60

Struktura regimentu po 1810
III

II

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- podpalenie
- gaszenie
- burzenie budynku
- utworzenie zatoru drogowego
- budowa umocnieñ polowych
- budowa przeprawy wodnej

II

30-60 30-60

Uwagi:
Oddzia³y strzelców.
Jeden z batalionów do roku 1811 mo¿e byæ batalionem
grenadierskim (karabinierzy)

Zwiadowcy najemni
Koszt formowania:
Zwiadowca: 50
Uwagi:
W ka¿dej turze daje k6 PD swojej armii.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko 3
takie figurki w armii.
Snajper
Koszt formowania:
Snajper: 50
Uwagi:W ka¿dej turze mo¿e wykonaæ misjê specjaln¹ “atak
snajperski”.Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na
posiadaæ tylko tyle takich figurek ilu wystêpuje w armii
g³ównodowodz¹cych poszczególnych rodzajów wojsk.

Armia austriacka

U³ani

Najczêstszy przeciwnik armii francuskiej.

Kawaleria
Jazda formowana by³a w jednostki: karabinierów, kirasjerów,
dragonów, szwole¿erów, u³anów, huzarów i Insurectio.

Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
U³an: 10
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 20
Struktura regimentu
III

II

II

II

7-14

7-14

7-14

Kirasjerzy
Jazda ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Kirasjer: 15
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 50

Huzarzy
Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Huzar: 8
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 15

Struktura regimentu
III

II

II

II

7-14

7-14

7-14

Struktura regimentu
III

Karabinierzy
Jazda ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Karabinier: 18
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 50

II

II

II

II

6-12

6-12

6-12

6-12

Uwagi:
Jednostki rozpoznawcze.

Struktura regimentu
III

Wêgierskie pospolite ruszenie (Insurecttio)

II

II

II

II

7-14

7-14

7-14

7-14

Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
JeŸdziec: 4
Dowódca wy¿szego szczebla: brak

Uwagi:
Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ na takich zasadach jak
piechota (zasiêg 20 cm).

Szwole¿erowie
Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Szwole¿er: 12
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 25
Struktura regimentu
III

II

II

II

7-14

7-14

7-14

Uwagi:
Jednostka nie otrzymuje modyfikatora za pierwsze uderzenie nie posiada lanc.

II

4-15

Uwagi:
Wystêpuj¹ jako pojedyncze szwadrony. Nie mog¹ tworzyæ
szyków innych ni¿ rój.

Piechota
Austriacka piechota to pu³ki liniowe niemieckie i wêgierskie oraz
graniczne.
W³aœciwoœci¹ specjaln¹ piechoty austriackiej jest mo¿liwoœæ
tworzenia szyku masy batalionowej i dywizyjnej (nieco
zmodyfikowane kolumny).
S¹ to bardzo skuteczne w defensywie szyki na polu walki
wprowadzone od 1807 roku.
Masa batalionowa ma front o szerokoœci 6 figurek a dywizyjna
12 figurek. W walce w zwarciu masa batalionowa i dywizyjna
jest traktowana jak szyk kolumny.

Dragoni
Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Dragon: 12
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 25
Struktura regimentu
III

II

II

II

7-14

7-14

7-14

Uwagi:
Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ na takich zasadach jak
piechota (zasiêg 30 cm).

Masa batalionowa

Masa dywizyjna

Pu³ki graniczne
Piechota lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Piechur: 3
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 30

Piechota liniowa
Piechota liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Piechur: 4
Dowódca wy¿szego szczebla (5 pd): 30
do 1805

Wêgierskiego

Struktura regimentu Niemieckiego
III

Struktura regimentu do 1805

III

III
II

II

II

II

II

II
II

30-50 30-50 30-50

II

30-50 30-50 30-50
30-50 30-50

Bat. Gren. Wsp z innym regimentem

Struktura regimentu do 1807

Struktura regimentu po 1805
III

II

II

III

II

II

II

30-50 30-50 30-50

30-50

II

30-50

II

II

30-50 30-50 30-50

Bat. Gren.

Struktura regimentu do 1811

Struktura regimentu po 1809
III
III

II

II

II
II

30-50 30-50 30-50

II

30-50 30-50

Bat. Gren.

Struktura regimentu po 1811
III

II

II

II

Uwagi:
Oddzia³y rozpoznawcze.

II

Artyleria

30-50 30-50 30-50 30-50
Bat. Gren.

Uwagi:
Bataliony grenadierów s¹ traktowane jak piechota ciê¿ka.
Po 1813 roku jeden z batalionów mo¿e byæ batalionem
Landwehry (piech. Lekka).

Bateria artylerii pieszej
Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 150
Haubica: 100

Jegrzy
Piechota lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Jeger: 5
Dowódca wy¿szego szczebla (5 pd): 30

Bateria artylerii konnej
do 1805

Wêgierskiego

Struktura regimentu Niemieckiego

Austriacka artyleria dzieli³a siê na piesz¹ i konn¹. Artyleria
konna by³a artyleri¹ rezerwow¹. Na ca³¹ artyleriê mo¿e
przypadaæ jeden g³ównodowodz¹cy artyleri¹.

III

Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 200

Dowódca artylerii (konnej i pieszej)

III

Koszt: (5 pd): 100.
II

II

II

II

30-50 30-50 30-50

II

II

30-50 30-50 30-50

Bat. Gren. Wsp z innym regimentem

Uwagi:
Armia mo¿e liczyæ maksymalnie tyle baterii artylerii ile posiada
batalionów piechoty.

Struktura regimentu do 1807

Inne

III

II

II

II

II

II

30-50 30-50 30-50

30-50

30-50

Austriacka armia mo¿e posiadaæ postaci specjalne oraz
samodzielne grupy (niewydzielone z oddzia³ów).

Bat. Gren.

Kompania saperów
Koszt formowania:
Saper: 10

Struktura regimentu do 1811
III

II

II

II
I

30-50 30-50 30-50
Bat. Gren.

3-6

Struktura regimentu po 1811
III

II

II

II

II

30-50 30-50 30-50 30-50
Bat. Gren.

Uwagi:
Oddzia³y strzeleckie (zasiêg 40 cm).
Bataliony grenadierów s¹ traktowane jak piechota ciê¿ka.

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- podpalenie
- gaszenie
- burzenie budynku
- utworzenie zatoru drogowego
- budowa umocnieñ polowych
- budowa przeprawy wodnej

Kompania/Pluton sztabowy
Koszt formowania:
Oficer sztabowy: 30
I

3-6

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- Zwiad
- Fortel
- Poszukiwanie brodu
Grupy sztabowej nie dotyczy przepis o koniecznym zasiêgu 40
cm do celu akcji w przypadku fortelu i zwiadu.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko
jedn¹ tak¹ grupê w armii.
Zwiadowcy najemni
Koszt formowania:
Zwiadowca: 50
Uwagi:
W ka¿dej turze daje k6 PD swojej armii.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko 3
takie figurki w armii.
Snajper
Koszt formowania:
Snajper: 50
Uwagi:W ka¿dej turze mo¿e wykonaæ misjê specjaln¹ “atak
snajperski”.Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na
posiadaæ tylko tyle takich figurek ilu wystêpuje w armii
g³ównodowodz¹cych poszczególnych rodzajów wojsk.

Armia pruska

Piechota

Przeciwnik armii francuskiej.

Kawaleria
Jazda formowana by³a w jednostki: kirasjerów, dragonów, i
landwehry.

Piechota liniowa
Piechota liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Piechur: 4
Dowódca wy¿szego szczebla (5 pd): 30
Struktura regimentu do 1808

Kirasjerzy

III

Jazda ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
Kirasjer: 15
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 50

II

II

II

30-60 30-60 30-60

II

30-60

Bat. Gren. Wsp z innym regimentem

Struktura regimentu
III
II

II

II

II

II

II

4-15

4-15

4-15

4-15

4-15

30-60
Samodzielne Bat. Fizyl. (By³o ich 20)

Struktura regimentu do 1808

Uwagi:
Kirasjerzy pruscy nie posiadali kirysów i s¹ w praktyce
traktowani jako jazda liniowa.

III

II

Dragoni

II

II

30-60 30-60 30-60

Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Dragon: 12
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 25

Uwagi:
Szare symbole to bataliony grenadierów a bia³e muszkieterów
(od 1808 bat grenadierów zosta³ przekszta³cony w fizylierów piechota liniowa). Jeden batalion grenadierów powstawa³
wskutek po³¹czenia z po³ow¹ bat. z innego pu³ku. Bataliony
grenadierów s¹ traktowane jak piechota ciê¿ka. Bataliony
muszkieterów s¹ traktowane jak piechota lekka i strzelcy.
Bataliony fizylierów s¹ traktowane jak zwyk³a piechota liniowa.
Istnia³y do 1808 roku samodzielne bataliony fizylierskie.

Struktura regimentu
III

II

II

II

4-15

4-15

4-15

4-15

30-60

Bat. Gren. Wsp z innym regimentem

1 Bat. Fizyl.

II

II

Uwagi:
Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ na takich zasadach jak
piechota (zasiêg 30 cm).

Huzarzy

Landwehra
Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Piechur: 2
Dowódca wy¿szego szczebla: brak

Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Huzar: 8
Dowódca wy¿szego szczebla (6 pd): 15

II

4-20

Uwagi:
Wystêpuje jako pojedyncze bataliony.

Struktura regimentu
III

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

4-10

4-10

4-10

4-10

4-10

4-10

4-10

4-10

4-10

4-10

Artyleria

Uwagi:
Jednostki rozpoznawcze.

Pruska artyleria dzieli³a siê na piesz¹ i konn¹. Czêstotliwoœæ
wystêpowania artylerii w szeregach armii by³a niska i bateria
przypada³a na jeden pu³k. Na ca³¹ artyleriê mo¿e przypadaæ
jeden g³ównodowodz¹cy artyleri¹.

Landwehra

Bateria artylerii pieszej

Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
JeŸdziec: 4
Dowódca wy¿szego szczebla: brak

Bateria artylerii konnej (max 3)

II

4-20

Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 100
Haubica: 70
Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 150

Dowódca artylerii (konnej i pieszej)
Koszt: (8 pd): 50.

Uwagi:
Wystêpuj¹ jako pojedyncze szwadrony. Nie mog¹ tworzyæ
szyków innych ni¿ rój.

Uwagi:
Armia mo¿e posiadaæ maksymalnie tyle baterii artylerii ile
posiada pu³ków piechoty.

Inne
Pruska armia mo¿e posiadaæ postaci specjalne oraz
samodzielne grupy (niewydzielone z oddzia³ów).
Kompania saperów
Koszt formowania:
Saper: 10
I

3-6

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- podpalenie
- gaszenie
- burzenie budynku
- utworzenie zatoru drogowego
- budowa umocnieñ polowych
- budowa przeprawy wodnej
Kompania/Pluton sztabowy
Koszt formowania:
Oficer sztabowy: 30
I

3-6

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- Zwiad
- Fortel
- Poszukiwanie brodu
Grupy sztabowej nie dotyczy przepis o koniecznym zasiêgu 40
cm do celu akcji w przypadku fortelu i zwiadu.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko
jedn¹ tak¹ grupê w armii.
Zwiadowcy najemni
Koszt formowania:
Zwiadowca: 50
Uwagi:
W ka¿dej turze daje k6 PD swojej armii.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko 3
takie figurki w armii.
Snajper
Koszt formowania:
Snajper: 50
Uwagi:W ka¿dej turze mo¿e wykonaæ misjê specjaln¹ “atak
snajperski”.Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na
posiadaæ tylko tyle takich figurek ilu wystêpuje w armii
g³ównodowodz¹cych poszczególnych rodzajów wojsk.

Armia angielska

Artyleria

Kawaleria

Angielska artyleria dzieli³a siê na piesz¹ i konn¹. Czêstotliwoœæ
wystêpowania artylerii w szeregach armii by³a bardzo niska i
bateria przypada³a na jeden/dwa pu³ki. Na ca³¹ artyleriê mo¿e
przypadaæ jeden g³ównodowodz¹cy artyleri¹.

Jazda formowana by³a w jednostki: dragonów, i huzarów.

Dragoni (tak¿e ciê¿cy)
Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Dragon: 12
Dowódca wy¿szego szczebla (10 pd): 45
Struktura regimentu

Bateria artylerii pieszej
Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 100

III

Bateria artylerii konnej (max 3)

II

II

II

II

II

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

Bat. Zak³. Nie trzeba ich wystawiaæ w pu³ku.
Uwagi:
Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ na takich zasadach jak
piechota (zasiêg 30 cm).

Huzarzy
Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Huzar: 8
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 35

Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 150
Haubica: 100
Dowódca artylerii (konnej i pieszej)
Koszt: (8 pd): 50.
Uwagi:
Armia mo¿e posiadaæ maksymalnie tyle baterii artylerii ile
posiada pu³ków piechoty.

Inne
Angielska armia mo¿e posiadaæ postaci specjalne oraz
samodzielne grupy (niewydzielone z oddzia³ów).

Struktura regimentu
III

II

II

II

II

II

8-15

8-15

8-15

8-15

8-15

Kompania saperów
Koszt formowania:
Saper: 10
I

Bat. Zak³. Nie trzeba ich wystawiaæ w pu³ku.

Uwagi:
Jednostki rozpoznawcze.

3-6

Piechota
Piechota angielska
Piechota liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Piechur: 4
Dowódca wy¿szego szczebla (10 pd): 50
Struktura regimentu

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- podpalenie
- gaszenie
- burzenie budynku
- utworzenie zatoru drogowego
- budowa umocnieñ polowych
- budowa przeprawy wodnej

III

II

II

II

Kompania/Pluton sztabowy
Koszt formowania:
Oficer sztabowy: 30

25-60 25-60 25-60
Bat. Zak³. Nie trzeba go wystawiaæ w pu³ku.

Uwagi:
Zasiêg ostrza³u 40 cm

3-6

Piechota irlandzka
Piechota liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Piechur: 3
Dowódca wy¿szego szczebla (5 pd): 30
III

Struktura regimentu
II

II

II

25-60 25-60 25-60

Uwagi:
Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- Zwiad
- Fortel
- Poszukiwanie brodu
Grupy sztabowej nie dotyczy przepis o koniecznym zasiêgu 40
cm do celu akcji w przypadku fortelu i zwiadu.
Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na posiadaæ tylko
jedn¹ tak¹ grupê w armii.

Bat. Zak³. Nie trzeba go wystawiaæ w pu³ku.

Uwagi:
Zasiêg ostrza³u 40 cm

Piechota szkocka
Piechota liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Piechur: 5
Dowódca wy¿szego szczebla (5 pd): 30
Struktura regimentu

III

II

Uwagi:
Zasiêg ostrza³u 40 cm

I

II

II

25-60 25-60 25-60
Bat. Zak³. Nie trzeba go wystawiaæ w pu³ku.

Zwiadowcy najemni
Koszt formowania:
Zwiadowca: 30
Uwagi:
W ka¿dej turze daje k6 PD swojej armii.
Mo¿na posiadaæ dowoln¹ iloœæ takich figurki w armii.
Snajper
Koszt formowania:
Snajper: 30
Uwagi:
W ka¿dej turze mo¿e wykonaæ misjê specjaln¹ “atak
snajperski”.Jeœli scenariusz nie wskazuje inaczej, mo¿na
posiadaæ tylko tyle takich figurek ile wystêpuje w armii
batalionów piechoty.

Armia hiszpañska

Piechota

Mo¿e byæ wsparciem dla armii angielskiej w scenariuszach z
wojny na pó³wyspie iberyjskim.

Kawaleria

Piechota liniowa
Piechota liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Piechur: 3
Dowódca wy¿szego szczebla (3 pd): 100

Pu³ki starsze
Jazda ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
JeŸdziec: 20
Dowódca wy¿szego szczebla (15 pd): 150
Struktura regimentu

Struktura regimentu
III

II

III

II

10-50 10-50 10-50

II

II

6-20

6-20

Pu³ki m³odsze
Jazda ciê¿ka.
Koszt formowania oddzia³u:
JeŸdziec: 20
Dowódca wy¿szego szczebla (10 pd): 120
Struktura regimentu

II

Milicja prowincjonalna
Piechota niezorganizowana.
Koszt formowania oddzia³u:
Piechur: 2
Dowódca wy¿szego szczebla (1 pd): 50
Struktura regimentu
III

II

III

II

II

10-50

10-50 10-50

Samodzielne Bat. (By³o ich 42)
II

II

6-20

6-20

Dragoni
Jazda liniowa.
Koszt formowania oddzia³u:
Dragon: 12
Dowódca wy¿szego szczebla (8 pd): 100
Struktura regimentu

III

II

II

6-15

6-15

Uwagi:
Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ jak piechota (zasiêg 30cm).

Huzarzy
Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Huzar: 6
Dowódca wy¿szego szczebla (3 pd): 30
Struktura regimentu

Artyleria
Czêstotliwoœæ wystêpowania artylerii w szeregach armii by³a
bardzo niska i bateria przypada³a na jeden/dwa pu³ki. Na ca³¹
artyleriê mo¿e przypadaæ jeden g³ównodowodz¹cy artyleri¹.

Bateria artylerii pieszej
Koszt formowania oddzia³u:
Dzia³o (bat): 150
Haubica: 100
Dowódca artylerii (konnej i pieszej)
Koszt: (6 pd): 100.
Uwagi:
Armia mo¿e posiadaæ maksymalnie tyle baterii artylerii ile
posiada pu³ków piechoty. Za³ogi artylerii hiszpañskiej nie
uciekaj¹ i nie stosuja zasad przemieszczania siê. Zmuszone
do ucieczki zostaj¹ wyeliminowane.

Inne
Grupa partyzantów
Koszt formowania:
Partyzant: 2

III
I

II

II

6-12

6-12

3-6

Uwagi:
Jednostki rozpoznawcze.

Strzelcy konni (Cacadores)
Jazda lekka.
Koszt formowania oddzia³u:
Strzelec konny: 8
Dowódca wy¿szego szczebla (4 pd): 50
Struktura regimentu

III

II

II

6-12

6-12

Uwagi:
Jednostki rozpoznawcze. Jednostka mo¿e prowadziæ ostrza³ na
takich zasadach jak piechota (zasiêg 20 cm).

Uwagi:Funkcjonuje jak grupa.
Potrafi wykonywaæ tylko poni¿sze misje:
- Zasadzka
- Utworzenie zatoru drogowego
- Podpalenie
- Burzenie budynku
Armia mo¿e posiadaæ tyle grup p. ile posiada oddzia³ów.
Zwiadowcy najemni
Koszt formowania:
Zwiadowca: 20
Uwagi: W ka¿dej turze daje k6 PD swojej armii.
Mo¿na posiadaæ dowoln¹ iloœæ takich figurki w armii.
Snajper
Koszt formowania:
Snajper: 20
Uwagi:W ka¿dej turze mo¿e wykonaæ misjê specjaln¹ “atak
snajperski”.Mo¿na posiadaæ tylko jedn¹ tak¹ figurkê.

