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Wstêp

Jest to druga ods³ona zasad do rozgrywania bitew w okresie 
napoleoñskim. Poprzednia mia³a miejsce w 2003 na dziœ ju¿ nie 
istniej¹cym serwisie fantastyczno wargamerskim „Stalowa Dolina” a 
system by³ zatytu³owany: „Wyzwolenie”. 
Teraz zasady zosta³y przeredagowane,przetestowane i jest to nieco inny 
(mam nadziejê, ¿e lepszy) system bitewny.

Napisa³em te zasady, poniewa¿ w naszym kraju nie ma w³aœciwie 
rodzimych zasad dla rozgrywania  bitew z okresu napoleoñskiego a wierzê, 
¿e jest wielu ludzi, którzy odczuwaj¹  ten brak. To, ¿e  zasady s¹ stworzone 
w Polsce daje nam jeszcze jeden atut jakim jest mo¿liwoœæ stworzenia 
wokó³ nich grupy mog¹cej je swobodnie rozwijaæ. 

Wybra³em skalê figurek 1/72 lub, jak kto woli 15mm, 18mm. 
Wielu potencjalnych graczy posiada takie figurki a byæ mo¿e na rozgrywkê 
skusi siê tez wielu modelarzy. Skala figurek zosta³a tez wybrana z powodu 
ich zwyczajnej dostêpnoœci. Kupuj¹c zestaw takich figurek (ich wybór w 
ka¿dym szanuj¹cym siê sklepie modelarskim jest naprawdê ogromny) 
otrzymujemy pe³nowartoœciowy oddzia³ do gry i nie musimy kupowaæ 
trzydziestu kolejnych fizylierów bo brakuje nam jedna figurka do 
sformowania regimentu.  Doœwiadczeni gracze w innych, zw³aszcza  
komercyjnych systemach doskonale wiedz¹ jaka jest polityka producentów 
figurek i o co w tym chodzi. Wreszcie trzeci¹ przyczyn¹ wyboru takiej skali 
jest wielka liczebnoœæ armii jak¹ mo¿na szybko osi¹gn¹æ kolekcjonuj¹c 
figurki 1/72.

Krótko o zasadach

Zasady gry zosta³y skonstruowane w taki sposób by przede 
wszystkim zachowaæ realizm dzia³ania ca³ych armii ale tak¿e pojedynczych 
jednostek. Celem by³o te¿ oddanie klimatu tamtych czasów i bitewnej 
atmosfery gry. Gracze mog¹ szukaæ inspiracji w opisach historycznych 
bitew i dzie³ach klasycznych malarzy, których przyk³ady znalaz³y siê tak¿e 
na kartach zdarzeñ do gry. Po takiej inspiracji bêd¹ mogli odczuæ, ¿e 
przedstawiane tu zasady wprowadzaj¹ na sto³y bitewne podobny klimat i 
mo¿liwoœæ kreowania podobnych zdarzeñ jak opisane w historycznych 
ksi¹¿kach.

Wyszed³em z za³o¿enia, ¿e historyczne bitwy nie by³y meczem 
kilkunastu dru¿yn dla zasady nazywanych oddzia³ami o ustalonych 
cyfrowych parametrach. Przewa¿nie  systemy bitewne nie uwzglêdniaj¹ 
globalnych warunków, jakie wp³ywaj¹ na przebieg bitwy skupiaj¹c siê na 
szczegó³ach sprzêtu, formacji, szyków i rodzajów wojsk. Ten ostatni 
element jest wa¿n¹ zmienn¹ nadaj¹ca takim grom charakteru gier 
taktycznych, ale przecie¿ losy bitew nie zale¿a³y tylko od tego ile baterii 
artylerii w aktualnej chwili by³o na placu boju.
G³ównymi czynnikami by³y takie atrybuty walcz¹cych stron jak:

- morale i przygotowanie wojsk
- w³aœciwe rozpoznanie sytuacji
- planowanie i dzia³ania sztabów
- wreszcie sprawne kierowanie bitw¹ przez dowódców

Tych aspektów postanowi³em dotkn¹æ w systemie za pomoc¹ Punktów 
Dowodzenia, staraj¹c siê jednoczeœnie o jak najwiêksz¹ „grywalnoœæ” i 
realizm sytuacji bitewnych. 
Dla estetów i modelarzy atutem systemu mo¿e byæ fakt, ¿e w grze nie 
u¿ywa siê ¿adnych ¿etonów i markerów na polu bitwy (mo¿liwe jest 
stosowanie waty jako dymu, ale myœlê, ¿e to dopuszczalny efekt wizualny). 
Dla osób lubi¹cych ciekawe, pe³ne niespodzianek rozgrywki w systemie 
znalaz³y siê karty zdarzeñ z klimatycznymi obrazami Kossaków oraz 
zasady zawansowane uwzglêdniaj¹ce barwne szczegó³y epoki.

O skalach

Skala gry
Za pomoc¹ tego systemu mo¿na rozgrywaæ bitwy z udzia³em dwóch, trzech 
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brygad a nawet dywizji. Bitwy wielkie bêd¹ mo¿liwe, ale raczej uci¹¿liwe w 
rozgrywce m.in. ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ figurek.

Skala czasu
W grze jedna tura równa siê 20 minutom czasu rzeczywistego. Tak jak w 
innych systemach mamy tu szereg faz, które uk³adaj¹ ruchy pojedynczych 
typów wojsk w harmonijn¹ bitewn¹ zawieruchê.

Skala przestrzeni
Wynosi 1/1000.Oznacza to, ¿e jeden metr bêdzie mia³ w œwiecie gry wymiar 
jednego kilometra. Odleg³oœæ metra bêdzie np. zasiêgiem przeciêtnego 
dzia³a, wiêc nale¿y uwzglêdniæ to przy tworzeniu warunków do gry, czyli 
makiety.

Skala liczebnoœci
Czyli ilu ludzi jest w jednej figurce?
Za³o¿y³em, ¿e w figurce piechoty bêdzie ludzi 20, w figurce konnicy 10 a w 
artyleryjskiej nie jest to œciœle okreœlone 3 - 5 dzia³, co odzwierciedla si³ê 
baterii. 

Skala modelarska
Figurki w   z za³o¿enia s¹ w skali 1/72. Mo¿na je nabyæ w ka¿dym sklepie 
modelarskim i jest ca³kiem spory wybór. System ma wychodziæ naprzeciw 
ludziom, którzy nie lubi¹ komercyjnych praktyk w tej materii, wiêc ka¿d¹ 
armiê mo¿na przystosowaæ do gry.

Przygotowanie do gry

Jak ka¿dy system bitewny tak¿e i ten wymaga pewnych specyficznych 
rekwizytów. Bêdziemy potrzebowali przede wszystkim figurek oraz makiety, 
czyli armii i terenu bitwy. Potrzebne s¹ wydrukowane zasady, wersja 
skrócona, najlepiej dla ka¿dego z graczy osobna, notatki dowodzenia dla 
ka¿dej armii, oraz talia kart zdarzeñ. Warto siê zaopatrzyæ w jak¹œ 
klimatyczn¹ bitewn¹ muzykê. Mimo, ¿e to niby zupe³nie inny okres to 
dobrym t³em jest soundtrack z filmu “Braveheart”, ”W³adca Pierœcieni” lub 
jeœli ktoœ lubi jakieœ klasyczne klimaty.

Rekwizyty
W grze bitewnej zawsze potrzebne s¹ jakieœ rekwizyty. Tu potrzebowaæ 
bêdziemy kostki szeœcienne, czyli zwyk³e k6, miarê o d³ugoœci 1m lub 
d³u¿sz¹, watê, kartki papieru wydrukowane dodatki do zasad (notatki 
dowodzenia, karty zdarzeñ  i szybkie zasady) i d³ugopis lub lepiej o³ówek. 

Figurki
Niektórzy ¿artobliwie mówi¹ o systemach bitewnych: "szopka z figurkami". 
Rzeczywiœcie ta gra nie jest dla takich ludzi. Jest to gra dla pasjonatów, 
którzy czuj¹ piêkno figurek i bitew z ich udzia³em. Przeciêtna armia mo¿e 
wymagaæ ok 200-300 figurek. Przygotowanie figurek do bitwy jest bardzo 
czasoch³onne jeœli malujemy je dok³adnie lub nie poch³ania czasu prawie w 
ogóle, jeœli zdecydujemy siê na stylizacjê jak np. postarzanie. Nie wa¿ne czy 
malujemy figurki czy postarzamy,  jedn¹ czynnoœæ powinniœmy wykonaæ. 
Dorobiæ im podstawki.

Podstawki
Do naszej gry przewa¿nie stosujemy figurki w skali 1/72, które doskonale 
komponuj¹ siê na podstawkach 17mm.
Podstawki dla pieszych figurek maj¹ wymiary 17x17 mm a dla konnych 
17x34mm. Mo¿na zrobiæ je z kartonika 1 - 2 mm gruboœci. Podstawki po 
przyklejeniu figurek mo¿na jeszcze raz posmarowaæ klejem np. wikolem i 
posypaæ trawk¹ modelarsk¹. Dla malowanych figurek jest to wrêcz 
wskazane.  Mo¿emy przygotowaæ tak¿e podstawki pod ca³e oddzia³y, które 
pomog¹ nam przemieszczaæ dziesi¹tki figurek. Dobrym pomys³em by³oby 
stworzenie poœrednich podstawek na po 6 figurek piechoty lub 3 kawalerii o 
wymiarach 34x51mm . Bêd¹ one bardzo uniwersalne przy tworzeniu 
rozmaitych szyków od linii po czworoboki.
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Teren
Polem bitwy powinien byæ stó³ o wymiarach 2 x 3 m lub wiêkszy. 
Wystrój makiety to elementy typu markerów jak fortyfikacje, okopy, wa³y 
ziemne oraz elementy sta³e jak budynki, wzgórza, rzeki i lasy. Elementy  
wystroju zale¿¹ od konkretnego scenariusza. Wargamerskie makiety 
czêsto s¹ wy³o¿one modelarsk¹ trawk¹ do makiet kolejowych. Jeœli jej nie 
mamy to mo¿na po³o¿yæ np. frotowy zielonkawy materia³ na stole. Sam 
gra³em czêsto na stole od tenisa sto³owego wy³o¿onym frotowym 
materia³em i by³o to naprawdê dobre rozwi¹zanie. Zielony materia³ frotowy 
mo¿na zawsze zdj¹æ ze sto³u a nie powoduje on nadmiernej przyczepnoœci 
figurek podczas przesuwania po polu bitwy. Budynki, rzeki, wzgórza... Na 
ten temat napisano setki artyku³ów - wystarczy dobrze poszukaæ. Drzewka 
mo¿na te¿ kupiæ gotowe w sklepie modelarskim. Bardzo ³adne s¹ drzewka 
firm produkuj¹cych systemy bitewne. S¹ one po prostu stworzone do bitew 
z figurkami ale niestety nie nale¿¹ do najtañszych. Alternatyw¹ znów mog¹ 
byæ znacznie tañsze drzewka do makiet kolejowych. Bardzo cennym 
Ÿród³em informacji na temat wykonania makiet do gry bêdzie internet.

Podstawowe pojêcia

Armia
W systemach bitewnych armiami nazywamy wszystkie oddzia³y ka¿dej z 
walcz¹cych stron. Nazewnictwo to jest umowne i przewa¿nie nie nale¿y go 
traktowaæ dos³ownie jak szczebel w realnych si³ach zbrojnych. Raczej jest 
to ogó³ wystawionych do bitwy figurek gracza. Armia mo¿e wiêc tak 
naprawdê mieæ np. si³ê brygady.
Istnieje dodatek  do gry omawiaj¹cy zasady formowania najwa¿niejszych 
armii europejskich tego okresu.

Rzut testowy 
Wykonuje siê, aby sprawdziæ efekt jakiejœ okolicznoœci, w której znalaz³a 
siê jednostka. W teœcie trzeba osi¹gn¹æ wynik wy¿szy od podanego w 
zasadach. Np. jednostka wykrywaj¹ca bród w rzece, powinna wykonaæ test 
wykrywania brodu. Aby wykryæ bród kostka musi osi¹gn¹æ liczbê 6. Jest to 
test o wartoœci 6. Gdyby test mia³ wartoœæ 4  gracz musia³by mieæ wynik na 
kostce 4,5 lub 6. Najczêœciej w grze jest stosowany test o wartoœci 5 (5,6).

Kostka k6
W grze tej u¿ywa siê standardowej kostki szeœciennej w skrócie opisywanej 
jako k6.

Formacje
Ka¿dy oddzia³ w grze mo¿e przybieraæ dwie formacje: zwart¹ i rozproszon¹  
wp³ywaj¹ one na w³aœciwoœci bojowe oddzia³u. Formacjê rozproszon¹ 
nazywam czasami w zasadach luŸn¹ tyralier¹ b¹dŸ rojem. Mo¿e to byæ 
myl¹ce ale ufam, ¿e wiêkszoœæ potencjalnych graczy spotka³a siê z tymi 
terminami i bêdzie doskonale wiedzia³a o co chodzi.

Szyki
Ka¿dy oddzia³ znajduje siê w jakimœ szyku. Szyk jest uporz¹dkowanym pod 
k¹tem w³aœciwoœci bojowych oddzia³u rozstawieniem figurek. W epoce, w 
której rozgrywany jest system istnia³o du¿e zró¿nicowanie szyków. 
Szykami s¹ np. czworobok, linia, kolumna itp. Przyk³ady szyków znajduj¹ 
siê w dalszej czêœci zasad.  

Tury i fazy

Dla uporz¹dkowania przebiegu bitwy w czasie, stosuje siê tury 
podzielone na fazy. W ka¿dej fazie wykonuje siê jak¹œ czêœæ dzia³añ 
walcz¹cych stron, która w rzeczywistoœci odbywa³aby siê w ci¹gu 20 minut 
czasu bitwy.

Sekwencja tury

Faza dowodzenia
Zdarzenia
Zbieranie punktów dowodzenia. 
Wydawanie rozkazów. 

Faza ruchu 
Licytacja 
Ucieczki i poœcigi
Pierwszy ruch kawalerii 
Ruch piechoty 
Drugi ruch kawalerii 
Ruch artylerii 

Faza ostrza³u 
Ostrza³ artylerii 
Ostrza³ piechoty 
Ostrza³ kawalerii 

Faza walki 
Walka w zwarciu
Przesuniêcia
Ucieczki, poœcigi i zbieranie oddzia³ów 
Stabilnoœæ armii 

Opis faz

Faza dowodzenia
W tej fazie obie strony sprawdzaj¹ zdarzenia na kartach zdarzeñ (jeœli chc¹ 
u¿yæ zdarzeñ w grze) i  zbieraj¹ punkty dowodzenia. Po zebraniu punkty s¹ 
zapisywane i sumowane z punktami, które ju¿ siê nagromadzi³y w 
poprzednich turach. Oznacza to ¿e mo¿na przelewaæ niewykorzystane 
punkty z jednej tury do nastêpnej i tak przez ca³¹ bitwê. Pomocne s¹ tu 
“notatki dowodzenia”.
Nastêpnie odbywa siê wydawanie rozkazów. Ka¿dy rozkaz kosztuje jak¹œ 
iloœæ punktów dowodzenia. Szczegó³owy opis rozkazów i ich kosztów w 
punktach dowodzenia znajduje siê w sekcji "dowodzenie". 

Faza ruchu
G³ówna czêœæ tej fazy jest podzielona na trzy czêœci. Ruch wykonuj¹: 
kawaleria, piechota i artyleria. Ruch kawalerii zosta³ podzielony na dwa 
segmenty. Nie powoduje to komplikacji podczas rozgrywki a bardzo j¹ 
urealnia i pozwala na wiêcej „manewrowoœci” i mniej sytuacji do 
rozstrzygniêcia na poziomie abstrakcyjnym. Ka¿dy ruch jest ograniczony 
zasiêgiem charakterystycznym dla typu wojsk oraz szyku, w jakim siê 
znajduje oddzia³. 

Faza ostrza³u
Jest podzielona na trzy czêœci. Pierwsza strzela artyleria, której ostrza³ ma 
najbardziej istotny wp³yw na walkê. W drugiej czêœci ostrza³u dokonuje 
piechota. Kawaleria jako formacja praktycznie prawie nie strzelaj¹ca, 
dokonuje swojego ewentualnego ostrza³u na koñcu fazy ostrza³u. 

Faza walki
Najpierw dokonujemy szar¿/szturmów i rozstrzygamy walki. Przez szar¿e i 
szturmy rozumie siê wszystkie zbli¿enia na odleg³oœæ 5 cm miêdzy wrogimi 
oddzia³ami, jakie dokona³y siê w bie¿¹cej turze. 
Kolejn¹ czynnoœci¹ jest wprowadzenie strat w walkach w zwarciu.
Nastêpnie ustalamy ucieczki, zwyciêzcy przesuwaj¹ oddzia³y, zbieramy 
oddzia³y oraz sprawdzamy stabilnoœæ armii.

Rozpoczêcie bitwy

Rozstawianie jednostek
Wszystkie oddzia³y s¹ rozstawiane zgodnie ze scenariuszem. 
Ka¿dy scenariusz rz¹dzi siê swoimi specyficznymi regu³ami, np. inne s¹ 
iloœci punktów dowodzenia rozdawanych na pocz¹tku bitwy stronom, inne 
s¹ strefy rozstawienia itp. 

Strefy rozstawienia
S¹ to pola wyznaczane w ka¿dym scenariuszu, na których rozstawiane s¹ 
jednostki. Nie jest nigdzie okreœlone, ¿e jedna strona musi mieæ jedn¹ strefê 
rozstawienia. Mo¿e mieæ ich kilka. Wszystkie oddzia³y musz¹ znajdowaæ siê 
w strefach rozstawienia. Wyj¹tek stanowi¹ jednostki rozpoznawcze.

Jednostki rozpoznawcze s¹ rozstawiane przez graczy na przemian, w 
dowolnych miejscach na makiecie, nie bli¿ej ni¿ 60 cm (strefy kontroli) od 
stref rozstawienia i jednostek rozpoznawczych nieprzyjaciela, które ju¿ 
zosta³y rozstawione. Pierwszeñstwo rozstawienia jest rozstrzygane za 
pomoc¹ rzutu kostk¹. Wy¿szy wynik wygrywa. Rozmieszczenie jednostek 
rozpoznawczych odbywa siê przed rozstawieniem jednostek zwyk³ych.
O tym czy dana jednostka jest rozpoznawcza decyduj¹ charakterystyki 
jednostek i scenariusze . Informacje nale¿y pobieraæ w pierwszej kolejnoœci 
ze scenariusza, a jeœli s¹ one niewystarczaj¹ce z charakterystyk zawartych 
w dalszej czêœci systemu (patrz: piechota, kawaleria) a tak¿e dodatku 
opisuj¹cego armie. Rozstawianie jednostek zwyk³ych mo¿e odbywaæ siê 
równie¿ na przemian lub za parawanem.

Reasumuj¹c, aby przygotowaæ siê do bitwy nale¿y:
- przygotowaæ makietê
- zgromadziæ wszystkie rekwizyty i oczywiœcie armie.
- przeczytaæ scenariusz i zasady
- stworzyæ armie i obliczyæ ceny rozkazów dla armii
- rozstawiæ jednostki rozpoznawcze 
- rozstawiæ pozosta³e jednostki w strefach rozstawienia
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 Dowodzenie

Zdarzenia

Na pocz¹tku fazy sprawdzamy zdarzenia. Ka¿dy z graczy ci¹gnie 
kartê z tej samej talii i natychmiast ujawnia jej treœæ jeœli karta ma czerwony 
punkt, jeœli ró¿owy to czeka z ujawnieniem do momentu, gdy w³aœciwoœci 
karty bêd¹ mo¿liwe do wykorzystania. Jeœli punkt jest zielony, gracz mo¿e 
pozostawiæ kartê w ukryciu i zagraæ j¹ w dogodnej dla niego w fazie 
dowodzenia. Wszelkie modyfikacje rozgrywki opisane s¹ na kartach.
Gracz mo¿e zagraæ w jednej fazie dowodzenia dowoln¹ liczbê kart ze 
swojej uzbieranej podczas wczeœniejszych tur puli. 

Zdarzenia s¹ opcjonalne. Nie trzeba wprowadzaæ kart zdarzeñ do gry, 
jeœli jednak siê na nie zdecydujemy nale¿y konsekwentnie przestrzegaæ 
zasady ci¹gniêcia karty przez ka¿dego gracza co turê w fazie dowodzenia. 

Otrzymywanie Punktów Dowodzenia

Wszelkie kwestie dotycz¹ce zbierania punktów dowodzenia przez 
struktury armii rozstrzyga siê w fazie dowodzenia. W tej fazie równie¿ 
wydaje siê rozkazy. Punkty dowodzenia (PD) otrzymuje siê za stoj¹ce na 
polu bitwy jednostki, przy czym w zale¿noœci od rodzaju oddzia³u czy figurki 
punktów tych otrzymuje siê ró¿n¹ iloœæ. Oto wykaz jednostek z ich 
zarobkiem w punktach dowodzenia na turê:

Otrzymywanie PD
Dowódca armii  standardowo 10 p 
Bateria artylerii 1 p 
Szwadron kawalerii 1 p 
Zwiadowca* 1-5 p* 
Oddzia³ rozpoznawczy 3 p 
Modyfikator za umiejscowienie na wzgórzu +1 p. 
Spowodowanie eliminacji, ucieczki lub wycofania w poprzedniej turze 
oddzia³u wroga  1p/figurkê
*Zale¿y od zwiadowcy. Zwiadowcy s¹ opisywani w scenariuszu. 

Jednostka stoj¹ca w lesie, lub nie posiadaj¹ca kontaktu wzrokowego z 
jednostk¹ wroga nie otrzymuje punktów dowodzenia. 
Jednostka nie posiadaj¹ca kontaktu wzrokowego z dowódc¹ wy¿szego 
szczebla nie przynosi armii ¿adnych PD. 
Dowódca, który nie posiada kontaktu wzrokowego z dowódc¹ 
wy¿szego szczebla nie przynosi armii PD.
Struktura ta  wygl¹da nastêpuj¹co:

- Dowódca armii
- Dowódcy rodz. wojsk: artylerii, kawalerii
- Dowódcy zwi¹zków  taktycznych (pu³ki, brygady)
- Oddzia³y, Baterie.

Punktów dowodzenia nie otrzymuj¹ jednostki, które walcz¹ w zwarciu lub 
znajduj¹ siê w stanie ucieczki.

Rozkazy

Aby mo¿na by³o poruszyæ jak¹kolwiek jednostkê w danej turze 
potrzebny jest rozkaz. Rozkazy wydawane s¹ dla ca³ej armii.
Ka¿dy z graczy zapisuje w ukryciu rozkaz dla swojej armii, mo¿e siê to 
odbyc za pomoc¹ dodatku “notatek dowodzenia”. Mo¿na siê te¿ pos³u¿yæ 
zwyk³ymi kartkami. Nastêpnie rozkazy s¹ odkrywane jednoczeœnie. W 
jednej turze mo¿na wydaæ tylko jeden rozkaz dla w³asnej armii. Za ka¿dy 
rozkaz p³aci siê odpowiedni¹ iloœæ punktów dowodzenia (PD). Ka¿da armia 
w zale¿noœci od wielkoœci p³aci adekwatn¹ iloœæ PD za rozkazy. Przed bitw¹ 
nale¿y sporz¹dziæ cennik rozkazów dla danej armii.
Ceny oblicza siê nastêpuj¹co: liczy siê wszystkie oddzia³y piechoty i mno¿y 
razy dwa. Wynik zapisuje siê na kartce.Liczy siê wszystkie baterie artylerii i 
mno¿y razy trzy. Wynik dodaje siê do poprzedniego. Oddzia³ów 
kawaleryjskich nie liczy siê.

Obliczanie cen rozkazów dla danej wielkoœci armii:
- liczba jednostek piechoty x 2 
- liczba jednostek artylerii x 3 
- jednostek kawalerii nie liczy siê wcale 

Tak otrzymany wynik modyfikator wielkoœci armii (MWA) dodajemy do 
ka¿dego kosztu rozkazu w tabeli i otrzymujemy  koszt  rozkazów dla danej 

armii. Koszty mo¿emy wpisaæ w “notatkach dowodzenia”. Koszty rozkazów 
liczy siê tylko raz na pocz¹tku bitwy i do koñca pozostaj¹ takie same.

Koszt rozkazów dla armii
Gotowoœæ 50 p +MWA
Ruch 10 p +MWA
Atak 20 p +MWA
Odwrót -20 p +MWA
Przygotowanie artyleryjskie 0 p. +MWA

Opisy rozkazów

Gotowoœæ
Armia ustawiona na placu boju nie jest gotowa do walki. Pierwszym 
rozkazem jaki trzeba wydaæ jest rozkaz gotowoœci. Rozkaz ten musi zostaæ 
wydany  aby móc wydaæ jakikolwiek inny.      Armia, która nie posiada tego 
rozkazu nie mo¿e siê poruszaæ i zmieniaæ formacji. Wyj¹tek stanowi¹ 
jednostki rozpoznawcze, które nie posiadaj¹ takiej restrykcji ruchu.
Armia z wydanym rozkazem gotowoœci mo¿e zmieniaæ formacje i poruszaæ 
siê wewn¹trz strefy rozstawienia. Mo¿e te¿ otrzymaæ w nastêpnej turze inny 
rozkaz np. "przygotowanie artyleryjskie" ,"ruch" b¹dŸ "atak". Jeœli z jakiœ 
powodów (np. scenariusz, karty zdarzeñ) musia³ byæ wydany inny rozkaz - 
nie mo¿na i nie trzeba  wydawaæ ju¿ rozkazu gotowoœæ. 

Ruch
Rozkaz ten pozwala armii na normalne poruszanie siê. Jednostki mog¹ 
wychodziæ poza strefê rozstawienia. Nie mog¹ siê jednak zbli¿yæ na 
odleg³oœæ bli¿sz¹ ni¿ 30 cm do wroga. Zakaz dotyczy równie¿ jednostek 
rozpoznawczych. Mo¿liwy jest ostrza³.

Atak
Rozkaz ten powoduje, ¿e wszystkie jednostki mog¹ zbli¿aæ siê do wroga 
nawet do podstawek jego figurek. Mo¿liwy jest ostrza³ i szar¿e.

Odwrót
Wydaj¹ca go strona mo¿e zarobiæ punkty dowodzenia. Wszystkie oddzia³y 
armii, które znajduj¹ siê 30 cm i bli¿ej wroga zostaj¹ zmuszone do odwrotu. 
Stosuj¹ siê do nich zasady wycofania. Figurki s¹ obracane w chwili 
wydania rozkazu, jeszcze w fazie dowodzenia. Wszystkie w ten sposób 
zainicjowane wycofania s¹ realizowane podczas fazy ruchu w tej turze. 
Przeciwnik mo¿e deklarowaæ poœcig za oddzia³ami, które wycofuj¹ siê a 
znajdowa³y siê w walce w zwarciu ( w odleg³oœci min. 5 cm). Armia z tym 
rozkazem w turze jego wydania mo¿e zbieraæ swoje oddzia³y. Stan armii, w 
chwili wydania rozkazu jest od tej chwili traktowany jako uaktualniony w 
kontekœcie zasady o stabilnoœci armii - nale¿y go zanotowaæ. Gracz nie 
bierze udzia³u w licytacji inicjatywy w turze wydania - traci j¹ automatycznie. 
Mo¿liwy jest ostrza³.

Przygotowanie artyleryjskie
Rozkaz ten mo¿liwy jest do wydania jeœli gracz nie wyda³ jeszcze innego 
rozkazu ni¿ "gotowoœæ" lub "przygotowanie artyleryjskie". Oznacza to, ¿e 
jeœli zosta³ np. wydany rozkaz "ruch", nie mo¿na wydaæ w trakcie ca³ej bitwy 
rozkazu "przygotowanie artyleryjskie". Armia z wydanym rozkazem 
przygotowania artyleryjskiego mo¿e zmieniaæ formacje i poruszaæ siê 
wewn¹trz strefy rozstawienia a tak¿e ostrzeliwaæ wroga broni¹ rêczn¹.
Gracz mo¿e otworzyæ ogieñ ca³¹ dostêpn¹ artyleri¹.W pierwszej turze, gdy 
zostaje wydany ogieñ artylerii ma skutecznoœæ równ¹ 1.Jeœli rozkaz 
zostanie wydany kolejny raz, w ka¿dej nastêpnej turze, ogieñ artylerii osi¹ga 
skutecznoœæ 2.

Ograniczenia i wyj¹tki

Wydanie rozkazu  nie jest obowi¹zkowe jeœli nie ma aktualnie w grze 
¿adnych walk w zwarciu. W ka¿dej turze, gdy jakakolwiek jednostka 
znajduje siê w walce w zwarciu armia musi otrzymaæ rozkaz “atak” lub 
“odwrót”. Jeœli gracz nie posiada w tym momencie wystarczaj¹cej iloœci 
punktów dowodzenia, traci wszystkie swoje punkty i jest wydawany rozkaz 
“odwrót”. Za wydanie tego rozkazu mo¿e zarobiæ punkty w tej samej turze.

Ruch

Inicjatywa 

Licytacja Gracze na pocz¹tku fazy ruchu licytuj¹ kolejnoœæ. 
Potajemnie zapisuj¹ na kartce iloœæ punktów dowodzenia, które 
wykorzystaj¹ na przejêcie inicjatywy. Punkty te przepadaj¹ bezpowrotnie. 
Nastêpnie gracze odkrywaj¹ kartki jednoczeœnie i gracz, który wyda³ wiêcej 
punktów ma inicjatywê. Jeœli gracze wydaj¹ t¹ sam¹ iloœæ punktów licytacja 
jest uniewa¿niana i wykonuje siê nastêpn¹ do skutku. Jeœli gracz posiada 
punkty dowodzenia musi wydaæ przynajmniej 1 punkt podczas licytacji. 
Maksymalna iloœæ punktów nie jest okreœlona i zale¿y od gracza i jego stanu 
aktualnego posiadania punktów dowodzenia. Jeœli gracz zapisze wiêcej 
punktów dowodzenia ni¿ posiada przegrywa automatycznie licytacjê i 
wszystkie jego punkty s¹ likwidowane. Stan punktów powinien byæ 
kontrolowany za pomoc¹ “notatek dowodzenia” do³¹czonych do zasad.

Gracz posiadaj¹cy inicjatywê ustala kolejnoœæ poruszania  oddzia³ów 
przez strony w ka¿dym module ruchu. Decyduje kto pierwszy porusza np 
konnicê itd.. Odstêpstwem od tej regu³y jest ruch ucieczek i poœcigów (oraz 
opcjonalnie pododdzia³ów) wykonywany jako pierwszy niezale¿nie od 
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modu³ów wg. Kolejnoœci posiadania inicjatywy. Oddzia³ poœcigowy zawsze 
rusza siê po ruchu uciekaj¹cego na pocz¹tku fazy ruchu. Jeœli 
poœcig/ucieczkê prowadzi konnica ma do dyspozycji maksymalny dystans 
sk³adaj¹cy siê z dwóch modu³ów. Oddzia³ poœcigowy porusza siê w 
formacji rozproszonej (szyk roju dla kawalerii lub tyraliery dla piechoty).
Gracz posiadaj¹cy inicjatywê jest te¿ uwa¿any za stronê atakuj¹c¹ w 
przypadku rozstrzygania walk w zwarciu z poprzednich tur.

Zasady ruchu

Ruch w grze odbywa siê w fazie ruchu w sekwencjach wydzielonych 
dla ka¿dego rodzaju wojsk osobno. Najpierw po³owê swojego ruchu 
wykorzystuje kawaleria, póŸniej rusza siê piechota. Nastêpnie konnica 
koñczy swój ruch, a dopiero na koñcu porusza siê najmniej mobilna 
artyleria.Ruch zale¿ny jest od rodzaju wojsk, szyku i formacji a tak¿e 
terenu. W grze s¹ dwie formacje: zwarta i rozproszona oraz trzy rodzaje 
wojsk: kawaleria, piechota i artyleria. Ruch zaczyna siê od zmiany formacji i 
szyku. Nastêpnie oddzia³ porusza siê w dowolnym kierunku o wyznaczon¹ 
iloœæ cm i mo¿e siê dowolnie obracaæ. Obroty s¹ wliczane w zasiêg ruchu.
Szyki wielka kolumna i czworobok do sformowania wymagaj¹ zu¿ycia 
ca³ego dostêpnego ruchu piechoty, ruch w tej samej fazie nie jest wiêc 
mo¿liwy. Po zbli¿eniu 5cm wrogie oddzia³y s¹ uwa¿ane za zwi¹zane w 
walce w zwarciu. Oddzia³y takie mog¹ wykonywac tylko przemieszczenia 
zwi¹zane z walk¹ i bêd¹ce jej wynikiem (poœcig, ucieczka, wycofanie, 
przemieszczenia). Oddzia³, który dokona³ zbli¿enia jest uwa¿any za 
atakuj¹cy. Jeœli atak nastêpuje od czo³a formacji i jest zadeklarowan¹ 
szar¿¹,  oddzia³ broni¹cy siê mo¿e zadeklarowaæ kontratak (szczegó³y w 
sekcjach szar¿a i kontrszar¿a). 

Teren a ruch

Normalny 
Bez ograniczeñ. Teren czysty bez ¿adnych zniekszta³ceñ i ³agodne 
dostêpne wzgórza, droga, droga w lesie. 

Trudny
Kwalifikuje siê tu wszystko, co mo¿e sprawiæ trudnoœæ w poruszaniu siê 
oddzia³ów. Wszelkie moczary, bagna, podmok³e tereny, las, pola z 
wysokim ¿ytem, œnieg. Ruch zmniejszony o po³owê. Mo¿liwoœæ ruchu w 
lesie, na terenach podmok³ych i moczarach tylko w formacji rozproszonej. 
Artyleria  tylko z prêdkoœci¹ 10 cm bez mo¿liwoœci ostrza³u. 

Przeszkoda terenowa
Ka¿da fortyfikacja, p³ot, murek, strumyk, bród (rzeki bez brodów s¹ 
nieprzekraczalne),most itp. Pokonanie przeszkody terenowej wymaga 
zu¿ycia ca³ego modu³u ruchu danego oddzia³u.

Formacje

Zwarta 
To formacja, której figurki s¹ z³¹czone podstawkami.
Oddzia³ w takiej formacji ma front, bok i ty³. Formacja zwarta mo¿e 
przybieraæ formê szyku ale mo¿na te¿ stworzyæ dowoln¹ formacjê zwart¹ 
bez ustalonego szyku. Figurki musza byæ jednak zwarte szóstkami dla 
piechoty (kompanie) i trójkami konnicy (plutony). Ka¿da grupa musi byæ w 
odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 5 cm od innej nale¿¹cej do tego samego 
oddzia³u. Oddzia³ w formacji zwartej nie mo¿e siê poruszaæ w lesie i terenie 
trudnym - jeœli koniecznie musi przejœæ przez taki teren, formacja jest 
zamieniana na rozproszon¹. 

Rozproszona (luŸna)
Figurki stoj¹ luŸno nie stykaj¹c siê podstawkami w nieregularnym szyku i 
odleg³oœci nie przekraczaj¹cej 5cm od kolejnych podstawek. Ka¿da figurka 
nale¿¹ca do oddzia³u musi mieæ przynajmniej jedn¹ inn¹ figurkê nale¿¹c¹ 
do tego samego oddzia³u w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 5cm. Formacja ta 
nie posiada boku oraz ty³u. 

Oddzia³y tej samej armii mog¹ przechodziæ przez siebie tylko, gdy oba lub, 
choæ jeden z nich jest w formacji luŸnej. W innym przypadku oba 
przechodz¹ce oddzia³y rozpraszaj¹ siê i przechodz¹ do formacji luŸnej. 

Rodzaje wojsk, formacje, szyki i wp³yw na ruch

Piechota 
W szyku czworoboku 10 cm.
W formacji zwartej 20 cm kolumna, linia, wielka kolumna 
W formacji rozproszonej 40 cm 

Kawaleria 
W formacji zwartej 45 cm w pierwszym module  ruchu i 45 w drugim.
W formacji rozproszonej 60 cm w pierwszym ruchu i 60  w drugim.
 
Artyleria 
Ruch wynosi 20 cm bez mo¿liwoœci strzelania.
Artyleria konna porusza siê o maksymalnie 90 cm.
Artyleriê (tak¿e konn¹) mo¿na te¿ przemieszczaæ o 10 cm z normalnymi 
mo¿liwoœciami bojowymi. Mo¿e wówczas prowadziæ normalny ostrza³.

Postaci i grupy
S¹ pojedynczymi figurkami i pododdzia³ami przemierzaj¹cymi pole bitwy. 
Postaci i grupy specjalne s¹ opisywane w scenariuszach i dodatkach.
Poruszaj¹ siê tak jak adekwatny rodzaj wojsk w zale¿noœci czy s¹ pieszo 
czy konno a dystans jest wyznaczany tak jak dla formacji rozproszonej. 
Postaci nie mog¹ znajdowaæ siê bli¿ej ni¿ 30 cm od wroga. 
Jeœli tak siê stanie w dowolnym momencie bitwy figurka jest odsuwana 
przez przeciwnika tak by warunek 30 cm zosta³ spe³niony przy przebyciu 
przez figurkê jak najmniejszej drogi. 
Jeœli oddzia³ regularny znajdzie siê w pobli¿u (5cm) od grupy, grupa ulega 
rozbiciu i jest zdejmowana natychmiast z makiety. 

Piechota

Piechota jest prezentowana w postaci oddzia³ów licz¹cych od 
maksymalnie 60 figurek a minimalnie 7. Oddzia³, który ma 6 figurek jest 
zdejmowany z makiety. Oddzia³y piechoty w grze s¹ odpowiednikiem 
liczebnoœci batalionów. Nazwa "batalion" i oddzia³ piechoty mo¿e byæ przez 
graczy u¿ywana zamiennie.

Szyki piechoty

Tyraliera 

Mo¿e byæ szykiem formacji rozproszonej oraz zwartej. Posiada tylko front.

Linia 

Jest szykiem w formacji zwartej. Posiada g³êbokoœæ 1 lub 2 figurek a 
rozpiêtoœæ w zale¿noœci od liczebnoœci oddzia³u.

Czworobok

Jest szykiem w formacji zwartej. Posiada tylko front. To szyk formowany 
przeciw dzia³aniom wrogiej kawalerii. Powstaje w wyniku wykorzystania 
modu³u ruchu przez 1 lub wiêcej oddzia³ów oddalonych od siebie o nie 
wiêcej ni¿ 30cm. Ma front z ka¿dej strony. Powinno siê go prezentowaæ za 
pomoc¹ figurek ustawiaj¹c je w czterech liniach ustawionych na bazie 
kwadratu lub prostok¹ta. W rzeczywistoœci forma tego szyku mo¿e byæ 
dowolna, ale musi tworzyæ ³añcuch figurek zwróconych frontem na zewn¹trz 
szyku. W szyku tym w oddzia³ mo¿e ostrzeliwaæ nieprzyjaciela zwartego w  
walce jeœli jest to tylko kawaleria. Wewn¹trz szyku mog¹ siê znajdowaæ 
jakieœ figurki np.. dowódca. 

Kolumna

Jest szykiem w formacji zwartej. Posiada g³êbokoœæ min 4 figurek i 
rozpiêtoœæ zale¿n¹ od liczebnoœci. Jeœli kolumna w danej turze wykonuje 
ruch nie mo¿e wykonywaæ ostrza³u.

Wielka kolumna

Jest szykiem w formacji zwartej. Powstaje w wyniku wykorzystania modu³u 
ruchu przez 2 lub wiêcej oddzia³ów oddalonych od siebie o nie wiêcej ni¿ 30 
cm. Czo³o szyku to min. 8 figurek, g³êbokoœæ zale¿na jest od liczby figurek. 
Mo¿na wiêc, po³¹czyæ oddzia³y w jeden szyk jakim jest wielka kolumna. 
Szyk dostêpny jest tyko dla wojsk francuskich. Jeœli WK w danej turze 
wykonuje ruch nie mo¿e wykonywaæ ostrza³u.
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Rodzaje piechoty

Ciê¿ka 
Grenadierzy. Tworzy wszystkie dostêpne w  grze szyki.

Piechota liniowa 
Tworzy wszystkie dostêpne w  grze szyki.

Lekka 
Fizylierzy, strzelcy itp. Tworz¹ wszystkie dostêpne w grze szyki.

Niezorganizowana 
Ch³opi, buntownicy, powstañcy itp. Ten typ piechoty nie mo¿e tworzyæ 
szyków innych ni¿ kolumna i tyraliera. 

Kawaleria

Kawaleria jest w grze prezentowana w postaci oddzia³ów licz¹cych  
max ok 20 a minimalnie 4 figurki. Oddzia³, który ma 3 figurki jest 
zdejmowany z makiety jako maruderzy. Oddzia³y kawalerii s¹ 
odpowiednikiem liczebnoœci szwadronów. 

Szyki kawalerii

Rój 

Mo¿e byæ szykiem w formacji zarówno rozproszonej jak i zwartej. Nie 
posiada boków ani ty³u, wszêdzie ma front.

Linia 

Jest szykiem w formacji zwartej. Posiada g³êbokoœæ 1 lub 2 figurek oraz 
rozpiêtoœæ w zale¿noœci od liczebnoœci oddzia³u. Linia mo¿e mieæ kilka 
niezale¿nych czêœci/szeregów w odleg³oœciach max 5 cm od siebie.

Kolumna 

Jest szykiem w formacji zwartej. Posiada szerokoœæ min 2 figurek i 
g³êbokoœæ zale¿n¹ od liczebnoœci d³ugoœæ jest liczebniejsza ni¿ 
czo³o.Kolumna  mieszcz¹ca siê na drodze mo¿e byæ wykorzystana do 
szar¿y w lesie i terenie trudnym.

Rodzaje jazdy

Kirasjerzy
 Tworz¹ wszystkie dostêpne w grze szyki. Jazda ciê¿ka.

Karabinierzy 
Tworz¹ wszystkie dostêpne w grze szyki. Mog¹ ostrzeliwaæ nieprzyjaciela 
na zasadach piechoty. Jazda ciê¿ka.

Szwole¿erowie-lansjerzy 
Tworz¹ wszystkie dostêpne w grze szyki. W szar¿y specjalny modyfikator. 
Jazda liniowa.

Dragoni 
Tworz¹ wszystkie dostêpne w grze szyki. Mog¹ ostrzeliwaæ nieprzyjaciela 
na zasadach piechoty. Jazda liniowa.

Huzarzy 
Tworz¹ wszystkie dostêpne w grze szyki. S¹ jednostkami rozpoznawczymi. 
Jazda lekka.

Strzelcy konni 
Tworz¹ wszystkie dostêpne w grze szyki. S¹ jednostkami rozpoznawczymi. 
Mog¹ ostrzeliwaæ nieprzyjaciela na zasadach piechoty. Jazda lekka.

Kozacy 
Tworz¹ tylko szyk roju ale tak¿e w formacji zwartej (³¹czone po trzy figurki 
jazdy). S¹ jednostkami rozpoznawczymi. Jazda lekka.

Artyleria

Artyleria nie przybiera szyków ani formacji. Artyleria porusza siê w 
postaci figurek pojedynczych dzia³, które reprezentuj¹ baterie artylerii. Na 
potrzeby mechaniki gry bateria artylerii to przeliczeniowo 4 dzia³a 
wystêpuj¹ce na autentycznym polu bitwy.Artyleria jest mobilna tylko, jeœli 
posiada przynajmniej jedn¹ figurkê obs³ugi. Obs³uga powinna staæ w 
odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 5 cm od figurki dzia³a. W jednej fazie artyleria 
mo¿e ruszyæ siê na odleg³oœæ 20cm a konna 90 cm. Dzia³o w ten sposób 
transportowane nie mo¿e w tej fazie otwieraæ ognia. Najlepiej zaznaczyæ to 
np. odwracaj¹c figurkê dzia³a ty³em do kierunku ruchu. Wraz z dzia³em 
przemieszczane s¹ figurki obs³ugi.

Przemieszczanie 
Jest inn¹ alternatywn¹ form¹ ruchu artylerii. Figurka porusza siê o zaledwie 
10 cm ale nie zostaje obarczona ¿adnymi restrykcjami. Mo¿e normalnie 
otwieraæ ogieñ. Wraz z dzia³em przemieszczane s¹ figurki obs³ugi. 

Przydzielanie obs³ugi
 W grze jest mo¿liwe przydzielenie obs³ugi dla stanowisk artylerii. W fazie 
ruchu artylerii mo¿na przemieœciæ dowoln¹ liczbê figurek miêdzy dzia³ami 
nie zwa¿aj¹c na zasady ruchu. Mo¿na w ten sposób wyrównywaæ straty w 
obs³udze ponoszone przez pojedyncze dzia³a. Mo¿liwe jest równie¿ 
przemieszczenie obs³ugi dzia³a do oddzia³u piechoty w sytuacji zagro¿enia.
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Szar¿a/szturm 

Jest to wynik dotarcia oddzia³u na odleg³oœæ 5 cm do oddzia³u 
przeciwnika. Szar¿ê mog¹ wykonywaæ tylko jednostki kawalerii i piechoty 
(szturm). Chêæ szar¿y nale¿y zadeklarowaæ przed ruchem. Deklaracja 
szar¿y jest obarczona kosztem w PD. Strona deklaruj¹ca szar¿ê musi 
wydaæ tyle PD ile figurek znajduje siê w szar¿uj¹cym oddziale. 
Minimalna odleg³oœæ na jakiej trzeba to zrobiæ to 15 cm przed kontaktem z 
celem szar¿y. Kawaleria mo¿e zadeklarowaæ szar¿ê w ka¿dym ze swoich 
modu³ów ruchu. Szar¿a wywo³uje modyfikatory dla atakuj¹cego oddzia³u w 
walce w zwarciu. Jeœli szar¿a nie jest deklarowana to nie mo¿e byæ 
traktowana jako szar¿a podczas modyfikowania rzutów w walce ale takie 
zbli¿enie do przeciwnika i nawi¹zanie walki bez szar¿y jest mo¿liwe. Ruch 
szar¿y mo¿e siê odbywaæ po ³uku. Oddzia³ mo¿e wykonywaæ dowolne 
skrêty, lecz ostatnie 15 cm musi przebiegaæ w lini mo¿liwie prostej. Jeœli 
szar¿a nie dojdzie do 5 cm od celu oddzia³ pozostaje w miejscu dok¹d 
doszed³ i szar¿ê uwa¿a siê za nie udan¹ a PD zostaj¹  utracone.
Jeœli w chwili zakoñczenia ruchu szar¿y w odleg³oœci 5 cm od oddzia³u 
szar¿uj¹cego znajduj¹ siê inne ni¿ cel wrogie oddzia³y to do wszystkich 
staræ z nimi  stosuje siê zasady wynikaj¹ce z szar¿y.  Mijane przez oddzia³ 
deklaruj¹cy szar¿ê oddzia³y w odleg³oœci 5 cm od niego maj¹ prawo 
wykonaæ test reakcji na szar¿ê. 

Kontrszar¿a

Jeœli cel szar¿uj¹cego lub nie zwi¹zany walk¹ oddzia³ wroga, przy 
którym w odleg³oœci 5 cm przechodzi zadeklarowana szar¿a/szturm 
wyrzuci 5 lub 6 na k6 mo¿e podj¹æ siê kontrszar¿y, zmiany szyku lub 
ostrza³u defensywnego. Kontrakcjê mog¹ wykonaæ nie bêd¹ce w ucieczce, 
nie zwi¹zane walk¹ oddzia³y posiadaj¹ce dowolny rozkaz, nawet odwrót.

Jeœli cel szar¿y jest mniej liczebny, jest zwi¹zany walk¹ lub jest 
piechot¹/artyleri¹ a atakuj¹cym jest kawaleria, podczas szar¿y testuje siê 
najpierw odpornoœæ na szar¿ê przed testem mo¿l iwoœci  
kontrszar¿y/ostrza³u defensywnego. Jeœli wynikiem rzutu jest 5 lub 6 
oddzia³ cel zaczyna automatycznie uciekaæ a szar¿uj¹cy staje siê 
œcigaj¹cym - walka jest rozgrywana jeszcze w tej samej turze w fazie walki. 
Kawaleria nie testuje odpornoœci na szar¿ê, testuje od razu mo¿liwoœæ 
kontrszar¿y chyba, ¿e jest zwi¹zana walk¹. Oddzia³ szar¿uj¹cy dociera na 
odleg³oœæ 5 cm a oddzia³ kontrszar¿uj¹cy dochodzi do szar¿uj¹cego 
przemierzaj¹c w jego kierunku 5 cm. Jeœli oddzia³ kontrszar¿uj¹cy ma front 
zwrócony w kierunku innym ni¿ atakuj¹cego go oddzia³u, wykonuje obrót w 
ramach akcji kontrszar¿y. Oddzia³ atakowany, a tak¿e znajduj¹cy siê w 
zasiêgu 5 cm od szar¿y w dowolnym jej momencie oddzia³ wroga mo¿e 
wykonaæ ostrza³ defensywny zamiast kontrszar¿y lub zmianê szyku. 
Ostrza³ ten wykonuje siê na takich samych zasadach jak ten z fazie ostrza³u 
(mo¿e go wykonaæ tak¿e kawaleria). Artyleria nie wykonuje kontrszar¿y ale 
po udanym teœcie mo¿e wykonaæ ostrza³ def. Dzia³ania def. wykonuje siê w 
trakcie ruchu ale straty w wyniku szar¿ i kontrszar¿ ustala siê w fazie walki.

Dzia³ania defensywne przed szar¿¹:
- test ucieczki - ucieka na 5,  6 (tylko piech, oddz. s³absze)
- sprawdzanie szlusowania szar¿uj¹cej kawalerii 5,6
- kontrakcja (kontrszar¿a, zm. szyku, ostrza³)   na  5, 6 

Szlusowanie

Kawaleria wykonuj¹ca szar¿ê wykonuje rzut kostk¹. Jeœli wynik wynosi 5,6 
szyk zostaje rozproszony przed  zwarciem z przeciwnikiem. 

Walka i ostrza³

W fazie ostrza³u ka¿dy z rodzajów wojsk ma swój modu³ ostrza³u. Jako 
pierwsza strzela artyleria, ka¿da bateria wykonuje go oddzielnie. Kolejnym 
rodzajem wojsk jest piechota a na koñcu ostrza³ wykonuje kawaleria 
posiadaj¹ca tak¹ mo¿liwoœæ (dragoni, strzelcy konni, karabinierzy). Jako 
pierwszy w ka¿dym module ostrza³ ka¿dego rodzaju wojsk wykonuje gracz 
posiadaj¹cy inicjatywê. Ostrza³u nie wykonuj¹ oddzia³y zwi¹zane walk¹ z 
wyj¹tkiem czworoboków walcz¹cych z kawaleri¹.

Podstawowe pojêcia

Liczebnoœæ w kompaniach
Jest wskaŸnikiem si³y oddzia³u. Stosuje siê tu unikatow¹ formê 
przedstawiania liczebnoœci oddzia³ów. Iloœæ figurek w oddziale nale¿y 
podzieliæ przez szeœæ i zaokr¹gliæ w górê. Inaczej i proœciej w bitewnej 
praktyce dochodzi siê do tego wyniku licz¹c ile grup szeœcio figurkowych ma 
oddzia³ + reszta. S¹ to odpowiedniki kompanii i tak mo¿emy te grupy 
nazywaæ. Np. oddzia³ licz¹cy 21 figurek ma 3 grupy po 6 figurek + 3 figurki 
czyli jego liczebnoœæ wynosi 4. 

Strefa ataku 
To po³owa œcianek kostki szeœciennej, która posiada oczka 1,2 i 3. 

Strefa obrony 
To druga po³owa kostki szeœciennej posiadaj¹ca oczka 4,5 i 6. 

Modyfikacje stref 
To przesuniêcie punktu ciê¿koœci strefy obrony i ataku. Inaczej mówi¹c atak 
w wyniku modyfikacji stref mo¿e posiadaæ nie tylko oczka 1,2 i 3 ale równie¿ 
1,2,3 i 4 a nawet 5. Modyfikacje dodatnie wykonuje siê na korzyœæ ataku a 
ujemne na korzyœæ obrony. Np. modyfikacja +1 spowoduje przesuniêcie 
punktu ciê¿koœci tak, ¿e 1,2,3 i 4 bêd¹ to oczka ataku a 5 i 6 obrony. Uwaga 
niezale¿nie od tego jak wiele by³oby modyfikatorów 1 zawsze nale¿y do 
ataku a 6 do obrony. 

Ostrza³ artylerii

Skutecznoœæ ognia jest czynnikiem, który wp³ywa na straty wywo³ane 
przez ostrza³ artylerii i ma zastosowanie do ca³ej artylerii posiadanej przez 
stronê. Skutecznoœæ mo¿e mieæ dwie wartoœci: 1,2 (opcjonalnie w kartach 
zdarzeñ i zasadach specjalnych 3) i s³u¿y do zwiêkszania strat zadawanych 
przez baterie. Jeœli armia posiada inny rozkaz ni¿ przygotowanie 
artyleryjskie skutecznoœæ wynosi 1. 

Modyfikatory ostrza³u artylerii:
Cel w zasiêgu 50 cm                                +1
Cel w zasiêgu 30 cm                                +1
Strza³ do formacji rozproszonej                - 1 
Strza³ do innej baterii artylerii                    -1 
Artyleria strzelaj¹ca ze wzgórza               +1 
Cel znajduje siê na wzgórzu                      -1 
Cel ufortyfikowany                                    -1 
Dzia³a ciê¿kie (12 funtów)                         +1 

Modyfikatory sumuj¹ siê. 

Ka¿de dzia³o po wskazaniu swojego celu i okreœleniu rodzaju strza³u 
wykonuje rzut tak¹ liczb¹ kostek k6 jak¹ posiada aktualnie skutecznoœæ. 
Jeœli wynik jest osadzony w zmodyfikowanej strefie ataku a oddzia³ jest w 
formacji zwartej, to liczba na kostce/kostkach wyznacza straty w figurkach. 
Jeœli atakowany oddzia³ jest w szyku rozproszonym lub linii w przypadku 
trafienia na kostce otrzymuje stratê jednej figurki bez wzglêdu na liczbê 
oczek na kostce. 

Ostrza³  kulami (zasiêg  100 cm)
Oddzielne straty otrzymuj¹ wszystkie oddzia³y (tak¿e w³asne) w linii strza³u - 
dla ka¿dego nale¿y je ustaliæ oddzielnie. Kula zatrzymuje siê jednak na 
oddziale w szyku zwartym (z wyj¹tkiem szyku linii).
W przypadku, gdy celem strza³u kul¹ jest bateria artylerii i otrzymuje ona 
straty nale¿y wykonaæ dodatkowy rzut kostk¹ dla ka¿dego punktu strat. 
Wynik 6 oznacza, ¿e zniszczone zostaj¹ dzia³a i bateria zostaje usuniêta z 
gry. Inny wynik oznacza utratê figurki obs³ugi. 

Ostrza³ kartaczami (zasiêg 60 cm)
Strzelaj¹c kartaczami podnosimy skutecznoœæ o 1 pkt, czyli mo¿emy kulaæ 
zawsze 1 kostk¹ wiêcej. 
Straty otrzymuje tylko oddzia³ bêd¹cy celem strza³u.

Haubice mog¹ prowadziæ tylko ostrza³ kartaczami.
Wprowadzanie strat odbywa siê automatycznie po strzale.  
Artyleria nie mo¿e strzelaæ do dowódców i innych figurek specjalnych. 

Ostrza³ piechoty i kawalerii

Widocznoœæ oraz zasiêg nale¿y rozpatrywaæ po linii prostej biegn¹cej 
od centrum (œrodka ciê¿koœci) podstawek do celu. 
 Dwa szeregi figurek (tak¿e w tym samym oddziale) blokuj¹ widocznoœæ. 

Front oddzia³u

Dwa szeregi figurek  
blokuj¹ widocznoœæ
tym figurkom.
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Las ogranicza zasiêg do po³owy normalnego zasiêgu. 
Do jednostek w lesie nie mo¿na strzelaæ. Mo¿na strzelaæ tylko jednostkami  
bêd¹cymi w lesie i do jednostek w lesie b¹dŸ poza nim. 
Ostrza³ jest wykonywany w takiej kolejnoœci, jaka by³a ustalana podczas 
licytacji inicjatywy w fazie ruchu.
Najpierw wykonywane s¹ strza³y zwyciêskiego w licytacji gracza a póŸniej 
przeciwnika. Oddzia³ strzelaj¹cy musi wybraæ tyle kostek k6, jak¹ ma 
liczebnoœæ.  Np. oddzia³ sk³adaj¹cy siê z 21 ludzi musi wzi¹æ 4 kostki.
Modyfikujemy rzut testowy 

Modyfikatory ostrza³u: 
Cel znajduje siê dalej ni¿ po³owa zasiêgu -1 
Za strza³ do formacji rozproszonej -1 
Strzelanie w lesie (i z lasu) -1 
Cel za dymem -1* 
Cel ufortyfikowany -1 
Strzelaj¹ strzelcy, strzelcy konni, dragoni +1 

Modyfikatory sumuj¹ siê. 
*- w przypadku zastosowania zasady dym.

Nastêpnie nale¿y rzuciæ w³aœciw¹ liczbê kostek i odczytaæ wyniki. Ka¿da 
kostka, która wskazuje strefê ataku powoduje u przeciwnika straty w 
wysokoœci jak¹ wskazuje iloœæ oczek dla szyków zwartych lub zawsze 
jedn¹ figurkê dla szyków rozproszonych. 
Np. kostka wskazuj¹ca 2 likwiduje dwie figurki w oddziale w szyku zwartym 
a kostka wskazuj¹ca 5 ¿adnej. Straty ostrza³u wprowadzane s¹ 
natychmiast. 
Zasiêgi broni
- karabinek kawaleryjski- strzelcy konni, karabinierzy                       20 cm
- karabin piechoty, muszkiet - piechota                                              30 cm 
- sztucer - strzelcy, snajperzy                                                            40 cm

Czworobok ostrzeliwuje kawaleriê
Oddzia³ nie bêd¹cy w szyku czworoboku nie mo¿e prowadziæ ostrza³u jeœli 
prowadzi walkê w zwarciu (czyli w zasiêgu 5cm stoj¹ wrogie figurki), 
wyj¹tkiem jest czworobok walcz¹cy z tylko jednostkami kawalerii. Mo¿e on 
ostrzeliwaæ ka¿d¹ jednostkê figurkami, które maj¹ kontakt wzrokowy z 
wrogiem. Kompanie nie mog¹ strzelaæ dwa razy w jednej fazie ostrza³u - 
nale¿y rozdzieliæ ogieñ kompanii pomiêdzy wrogie oddzia³y kawalerii.

Walka

Walka w zwarciu odbywa siê pomiêdzy oddzia³ami, które s¹siaduj¹ 
ze sob¹ w zasiêgu 5cm. Ka¿dy oddzia³ musi stoczyæ walkê z ka¿dym 
wrogim oddzia³em znajduj¹cym siê w tym zasiêgu 5cm od jego figurek.
Jeœli dosz³o do walki i  w walce bior¹ udzia³ oddzia³y uformowane w szyki to 
ich formacja zmieniana jest w rozproszon¹. Wyj¹tek stanowi szyk wielkiej 
kolumny i czworoboku. Dla tych szyków wykonuje siê rzut kostk¹ w ka¿dej 
turze walki przed okreœlaniem strat. W przypadku otrzymania 5 lub 6 szyk 
zmienia siê w rozproszony.
Jeœli w czworoboku znajdowa³y siê jakieœ figurki przechodz¹ one w 
miejsce, gdzie nie bêd¹ zaanga¿owane walk¹ (dalej ni¿ 5 cm od wroga).
Brane pod uwagê s¹ tylko figurki z 2 pierwszych walcz¹cych szeregów. Po 
zwarciu oddzia³ów i rozproszeniu figurki musz¹ byæ tak ustawiane by by³o 
widaæ wyraŸnie dwa walcz¹ce szeregi. 
Oddzia³y zwi¹zane walk¹ mog¹ siê poruszaæ tylko w wyniku walki 
(przesuniêcia, ucieczka, wycofanie, poœcig). Nie mog¹ siê poruszaæ 
normalnym ruchem w fazie ruchu.

Straty

Rzut okreœlaj¹cy wysokoœæ strat po obu walcz¹cych stronach jest 
wykonywany tylko raz. Kula kostkami gracz, który jest stron¹ atakuj¹c¹. 
Jeœli nie mo¿na takiej wskazaæ bo walka toczy siê od kilku tur to kula gracz z 
inicjatyw¹ w tej turze. Gracz, który wykonuje rzut kostkami posiada strefê 
ataku. W walce rozstrzygaj¹cej szar¿ê z tej tury strefê ataku posiada gracz 
szar¿ujacego oddzia³u. Kulaj¹cy musi wybraæ tyle kostek k6, jak¹ 
liczebnoœæ w kompaniach maj¹ dwa pierwsze szeregi oddzia³ów 
uczestnicz¹cych w walce. Liczebnoœæ ka¿dej ze stron liczona jest osobno. 

Np. oddzia³  zwarty 21 figurkami musi wzi¹æ 4 kostki, a oddzia³ sk³adaj¹cy 
siê z 28 musi wzi¹æ 5 kostek. Czyli razem kulaj¹cy gracz bierze 9 kostek za 

oddzia³ swój i przeciwnika, i kula.
Strefa ataku (gracza szar¿ujacego, z inicjatyw¹) i obrony jest 
modyfikowana zgodnie z list¹: 

Modyfikatory do strat w walce:
Wiêksza liczebnoœæ                                                               +/- 1 
Liczebnoœæ dwukrotnie wiêksza                                            +/- 2
Szar¿a/szturm                                                                          +2 
Szar¿a lansjerów                                                                     + 1 
Kontrszar¿a                                                                              - 1 
Atak na bok oddzia³u w szyku                                                   + 1 
Atak na ty³ oddzia³u w szyku                                                      +2 
Cel szar¿y ufortyfikowany/w lesie                                              - 1 
Obrona piechoty w czworoboku przed kawaleri¹                       - 3 
Formacja zwarta                                                                    +/- 1 
Szyk kolumny                                                                         +/- 1 
Wielka kolumna                                                                     +/- 2 
Kawaleria                                                                               +/- 1  
Jazda ciê¿ka                                                                          +/- 1 
Piechota ciê¿ka                                                                      +/-1 

Modyfikatory sumuj¹ siê. 

Nastêpnie nale¿y wykonaæ rzut odpowiedni¹ iloœci¹ kostek i odczytaæ 
wyniki. Ka¿da kostka, która wskazuje strefê ataku powoduje u przeciwnika 
w defensywie lub nie posiadaj¹cego inicjatywy straty w wysokoœci jednej 
figurki a ka¿da kostka wskazuj¹ca strefê obrony powoduje stratê jednej 
figurki  w oddziale atakuj¹cym lub z inicjatyw¹. Straty wprowadzane s¹ 
natychmiast po obu stronach. 
Np. Piechota rosyjska której gracz akurat posiada inicjatywê ale w takim 
starciu jest to nie istotne, atakuje bardziej liczebn¹ piechotê francusk¹. 
Normalnie piechota rosyjska mia³a by modyfikator +2 za szar¿ê ale 
poniewa¿ piechota francuska jest bardziej liczebna modyfikator równowa¿y 
siê o jeden punkt i ostatecznie wynosi +1. Strefa ataku to 1,2,3 i 4 (za 
modyfikator +1) Strefa obrony to oczka 5 i 6 na kostce. Kostki wskazuj¹ce 2, 
4, 1 i 2 likwiduj¹ cztery figurki u atakowanego gracza francuskiego oddzia³u 
bez inicjatywy a kostka wskazuj¹ca 5 stratê jednej figurki u  posiadaj¹cego 
inicjatywê i oddzia³ rosyjski. 

Oddzia³, który  zada³ wiêksze straty zostaje zwyciêzc¹ walki. Jeœli straty 
s¹ równe to zwyciêzc¹ jest oddzia³ mniejszy liczebnie. Przegrany musi 
sprawdziæ czy nie rozpocznie siê ucieczka. Jeœli przegrany nie ucieka, 
zwyciêzca mo¿e przesuwaæ figurki, które uczestniczy³y w walce o 5 cm pod 
warunkiem, ¿e s¹ w formacji rozproszonej, nie mo¿e jednak rozdzielaæ 
oddzia³ów, tworz¹c odstêpy powy¿ej 5 cm miêdzy figurkami. Jeœli dojdzie do 
sytuacji, w której wskutek przesuniêcia oddzia³ bêdzie siê znajdowa³ w 
strefie walki (5 cm) od innego oddzia³u, którego na pocz¹tku fazy walki nie 
mia³ w zasiêgu 5cm - oddzia³y wchodz¹ do walki. Jeœli jakieœ  figurki nie maj¹ 
w zasiêgu 5cm figurek wroga, mo¿na je przesuwaæ o dowoln¹ odleg³oœæ i 
w³¹czyæ do walki pamiêtaj¹c jednak by nie powsta³y przerwy powy¿ej 5 cm 
miêdzy figurkami danego oddzia³u. W skutek przesuniêæ mo¿na roz³¹czyæ 
oddzia³y walcz¹ce.Mo¿na przesuniêcia wykonaæ po walkach.

Artyleria w pobli¿u, której w odleg³oœci 5 cm znajdzie siê wrogi oddzia³, 
prowadzi walkê jak piechota w formacji rozproszonej. Jeœli w odleg³oœci 5 
cm od za³ogi baterii znajduj¹ siê inne sojusznicze za³ogi - mo¿na je w³¹czyæ 
do walki i traktowaæ jako jeden wielki oddzia³ piechoty w szyku tyraliery. 
Dzia³o bez obs³ugi które znajduje siê w strefie kontroli oddzia³u (30 cm) 
mo¿e byæ przejête przez obs³ugê jego armii na normalnych zasadach 
przydzielania obs³ugi.

Walka wielu oddzia³ów

Ka¿dy oddzia³ musi nawi¹zaæ walkê z ka¿dym oddzia³em znajduj¹cym 
siê w zasiêgu 5cm od podstawek jego figurek. Ka¿da figurka mo¿e 
uczestniczyæ w walce tylko raz w ci¹gu jednej tury. Jeœli kilka oddzia³ów 
walczy z jednym to mniej liczebny oddzia³ musi rozdzieliæ si³y pomiêdzy 
oddzia³y wroga wg frontu walki.  
Atak na zwi¹zany walk¹ oddzia³ w szyku rozproszonym jest atakiem na ty³ 
oddzia³u.Ostrza³ oddzia³u walcz¹cego jest mo¿liwy jeœli linia widocznoœci 
nie przecina figurek w³asnego oddzia³u. Ostrza³ artylerii afektuje walcz¹ce 
oddzia³y obu stron bez wzglêdu na to czy jest to ostrza³ kulami czy 
kartaczami. Wrogi walcz¹cy oddzia³, który w wyniku walki utraci³ pierwotny 
szyk traktuje siê jak formacjê rozproszon¹ w walce, szar¿ach i ostrzale.

Ucieczka i wycofanie oddzia³ów

Je¿eli dany oddzia³ lub grupa oddzia³ów staje siê stron¹ przegran¹ w 
walce gracz kula kostk¹ k6 czy przegrany oddzia³ nie bêdzie zmuszony do 
ucieczki. Ucieczka nastêpuje po rzucie k6 w momencie otrzymania liczby 6 

Front oddzia³u

Ty³ oddzia³u

Bok oddzia³u Bok oddzia³u

m
5
c

5
c

m

5cm
cm

5

5 kompanii w walce

£¹cznie 8 kompanii w walce, czyli 8 kostek k6

3 kompanie w walce
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Modyfikatory do rzutu 
Zwyciêzca liczebniejszy +1 
Zwyciêzca dwukrotnie liczebniejszy +2 
Zwyciêzca posiada konnicê +1 
Przegrany posiada konnicê -1 
Przegrany za przeszkod¹ -1 
Walka w lesie -1 
Przegrany jest oddzia³em gwardii -2 
Przegrany liczebniejszy -1 

Modyfikatory sumuj¹ siê

Po walce ustala siê tylko czy dany oddzia³ zmienia status na 
uciekaj¹cy i mo¿na odwróciæ figurki. Ucieczka odbywa siê maksymalnym 
ruchem dostêpnym dla danego typu jednostek w  fazie ruchu.  Ucieczka 
odbywa siê w kierunku, który pozwoli jednostce na zebranie siê. 
Ruch ucieczki nie mo¿e siê odbywaæ w kierunku wrogich oddzia³ów ani do 
strefy kontroli wrogich oddzia³ów (30 cm). Ucieczka odbywa siê tak d³ugo 
a¿ oddzia³ nie zostanie zebrany b¹dŸ bêdzie zmuszony opuœciæ krawêdŸ 
makiety. Oddzia³ taki uwa¿a siê za stracony. 

Oddzia³ uciekaj¹cy mo¿ zatrzymaæ siê:
- w lesie jeœli w zasiêgu 30 cm nie ma wrogich oddzia³ów.
- w momencie gdy jest odgrodzony od wrogów przes³onami terenowymi lub 
w³asnymi oddzia³ami.

Maruderzy

W ka¿dym ruchu ucieczki w fazie ruchu od oddzia³u od³¹cza siê 
pewna liczba maruderów. Piechota traci w ka¿dym ruchu ucieczki k6 
figurek maruderów zaokr¹glaj¹c w dó³. Kawaleria traci w ka¿dym ruchu 
ucieczki k6-3 figurek zaokr¹glaj¹c w dó³. 

Wycofanie 

Jest dobrowolnym wycofaniem oddzia³u z walki w zwarciu - nie trzeba 
testowaæ czy oddzia³ wycofuje siê. Dzieje siê to automatycznie po 
deklaracji gracza. Stosuj¹ siê do tego manewru normalne zasady ucieczki 
z wyj¹tkiem maruderów. Oddzia³ wycofywany z walki nie traci figurek 
podczas ruchu ucieczki. Wycofanie podobnie jak szar¿a kosztuje tak¹ 
liczbê PD jak¹ ma liczebnoœæ w figurkach wycofywany oddzia³. 

Poœcig 

Za oddzia³em uciekaj¹cym b¹dŸ wycofywanym zwyciêzca mo¿e 
wszcz¹æ poœcig. Poœcig odbywa siê normalnym ruchem danego rodzaju 
wojsk w fazie ruchu. Jeœli oddzia³ poœcigowy znajduje siê 5 cm od figurki 
uciekaj¹cego b¹dŸ wycofywanego oddzia³u œcigaj¹cy mo¿e walczyæ z 
oddzia³em uciekaj¹cym. Walka ta ró¿ni siê od normalnej walki w zwarciu 
tylko tym ¿e zwyciêzca (oddzia³ poœcigowy, atakuj¹cy) nie ponosi ¿adnych 
strat nawet jeœli kostki takowe wskazuj¹ a w walce brane pod uwagê s¹ 
wszystkie figurki obu walcz¹cych stron. Oddzia³ œcigaj¹cy traktowany jest 
jak szar¿uj¹cy. Jeœli oddzia³ poœcigowy wejdzie w zasiêg 5 cm od wrogiego 
nie uciekaj¹cego oddzia³u to nale¿y to rozpatrywaæ jako szar¿ê. 
Oddzia³, który walczy³ z jednostk¹ uciekaj¹c¹ mo¿e bez wzglêdu na 
licytacjê kolejnoœci ruchów podejmowaæ poœcig po ruchu jednostki 
uciekaj¹cej. Ka¿dy oddzia³ znajduj¹cy siê w odleg³oœci mniejszej ni¿ 5 cm 
od uciekaj¹cego i bêd¹cy jego wrogiem jest traktowany jako poœcigowy i 
mo¿e zadawaæ mu straty. 

Zbieranie oddzia³ów

Zbieranie oddzia³ów odbywa siê po ustaleniu strat i ucieczek. 
Oddzia³y, które rozpoczê³y w³aœnie ucieczkê nie mog¹ zostaæ zebrane w tej 
samej turze. Oddzia³y wycofywane s¹ traktowane jak uciekaj¹ce i tez 
musza siê zebraæ, wyj¹tek stanowi kawaleria. Oddzia³ zebrany jest 
formowany w dowolny szyk w formacji zwartej ustawiony frontem do 
przeciwnika. Oddzia³y zebrane nie mog¹ w chwili zebrania zostaæ 
ustawione w szyku czworoboku lub wielkiej kolumny. 

Zbieranie mo¿e siê odbywaæ tylko poza stref¹ kontroli lub linia 
widocznoœci wrogiego oddzia³u (30 cm  strefy kontroli opisane w dalszej 
czêœci). Zebranie oddzia³u udaje siê, gdy zostanie wyrzucona liczba 6. 
Stosuje siê modyfikatory do wyniku rzutu testowego 

Zebranie oddzia³u: 
W lesie +1
Oddzia³ nie posiada kontaktu wzrokowego z wrogiem +1 
W³asna artyleria w odleg³oœci 30 cm od oddzia³u +1 
Oddzia³ gwardii +1 
Kawaleria +1
Kozacy +1 
Dowódca w odleg³oœci 30 cm od oddzia³u +1
Poœwiêcenie na ten cel 1 PD/figurkê  +1 

Modyfikatory sumuj¹ siê

Wycofane oddzia³y kawalerii posiadaj¹ce figurkê trêbacza zbieraj¹ siê bez 
koniecznoœci wykonywania  jakiegokolwiek  rzutu testowego.

Stabilnoœæ armii

Ostatnim elementem, jaki nale¿y wykonaæ w turze jest ocena 
stabilnoœci armii. Armia, której ponad 50% stanu jednostek piechoty, artylerii 
i kawalerii zosta³o wyeliminowanych lub znajduje siê w stanie ucieczki musi 
otrzymaæ rozkaz odwrotu w nastêpnej turze. Stan armii zostaje 
zaktualizowany zgodnie z rozkazem odwrót.
Rozkaz "ruch" nie mo¿e zostaæ wydany dopóki armia nie osi¹gnie 50% 
aktualnej sprawnoœci w oddzia³ach. W notowaniu stanu jednostek armii 
powinny byæ pomocne notatki dowodzenia. 

Zasady zaawansowane

Poni¿sze zasady nie s¹ obowi¹zkowe aczkolwiek warto je choæby 
przeczytaæ bo w przypadku niektórych scenariuszy mog¹ siê bardzo 
przydaæ. Namawiam do stopniowego wprowadzania ich do rozgrywek gdy¿ 
mog¹ nadaæ pe³niejszego kolorytu bitwom.

Brody 

Mo¿na siê umówiæ, ¿e brody nie s¹ znane. Wykrywanie brodów 
zajmuje jednostce, która stoi przy rzece (5 cm) w szyku rozproszonym jeden 
modu³ ruchu. Kawaleria dwa modu³y, wiêc ma wiêksze mo¿liwoœci wykrycia. 
Bród zostaje wykryty  gdy wyrzucona zostanie liczba 6. Jednostki 
rozpoznawcze i zwiadowcy maj¹ wiêksz¹ szansê 5 i 6. Po³o¿enie brodu po 
wykryciu jest wskazywane przez przeciwnika. Wykryty bród nie mo¿e byæ 
oddalony o wiêcej ni¿ 5 cm od dowolnej wykrywaj¹cej figurki. 

Wykryty bród powinien zostaæ oznaczony i nie jest dostêpny dla 
przeciwnika chyba, ¿e ten ma kontakt wzrokowy w jednostk¹, która wykrywa 
b¹dŸ przebywa wykryty bród. Bród mo¿e byæ odkryty przez przeciwnika na 
takich samych zasadach i nie zmienia po³o¿enia.

Bród przemierza siê tak jak przeszkodê terenow¹ patrz ruch. Na 
d³ugoœci 50 cm mo¿e istnieæ na rzece tylko jeden bród. 

Wykrywanie brodu
- wykrywanie przez jednostkê na 6 (rozpoznawcze i zwiadowcy 5,6)

Dym 

Broñ palna w tym okresie wytwarza³a w trakcie bitwy ogromne iloœci 
dymu. Mo¿na to odzwierciedliæ za pomoc¹ k³êbków waty, które pos³u¿¹ jako 
znaczniki. Takie waciane k³êby dymu mog¹ znacznie wzbogaciæ wizualnie 
pole bitwy. Dym mo¿e byæ zdjêty w kolejnej fazie ostrza³u, w której 
jednostka, która go wytworzy³a nie prowadzi ognia. 
Jednostka strzelaj¹ca przez dym otrzymuje modyfikator -1. 
Dym mo¿e zas³oniæ jednostkom oddzia³y wroga oraz dowódców w 
momencie zbierania PD w fazie dowodzenia. 

Wydzielanie pododdzia³ów do zadañ specjalnych

W fazie ruchu tytu³em zmiany szyku mo¿na wydzieliæ kompaniê (6 
figurek) w przypadku piechoty lub pluton (3 figurki) w przypadku kawalerii. 
Wydzielona grupa jest stawiana w szyku rozproszonym najdalej o 
maksymalny zasiêg ruchu (2 modu³y w przypadku kawalerii) od 
macierzystego oddzia³u. 
Oddzia³y opisane jako niezorganizowane nie mog¹ wydzielaæ grup.
Oddzia³ ciê¿ki mo¿e mieæ wydzielon¹ tylko jedn¹  tak¹ grupê. 
Oddzia³ liniowy mo¿e mieæ wydzielone dwie grupy. 
Oddzia³ lekki mo¿e mieæ wydzielone trzy grupy. 
Oddzia³ rozpoznawczy mo¿e wydzieliæ tak¹ liczbê kompanii/plutonów aby 
jego  liczebnoœæ nie spad³a poni¿ej dopuszczalnej wielkoœci. 
Oddzia³y kozaków, mog¹ rozdzieliæ siê ca³e na plutony a póŸniej po³¹czyæ z 
dowolnym z nich.

Oddzia³ macierzysty jest traktowany jako oddzielny, pomniejszony o 
wydzielon¹ grupê oddzia³. Grupa wydzielona porusza siê wraz z w³aœciwym 
rodzajem wojsk w fazie ruchu oddzielnie od oddzia³u. 
Ponowne wcielenie kompanii/plutonu przebiega równie¿ w fazie ruchu jako 
zmiana szyku grupa mo¿e siê znajdowaæ o maksymalny ruch od oddzia³u 
macierzystego w trakcie wcielenia. Kompania/pluton nie posiada cech 
oddzia³u. Nie mo¿na nim w³¹czaæ siê do walki ale mo¿na go ostrzeliwaæ. 
Grupa nie mo¿e siê zbli¿aæ na odleg³oœæ mniejsz¹ ni¿ 5 cm do wrogiego 
oddzia³u lub innej wrogiej grupy. 

Jeœli wrogi oddzia³ regularny znajdzie siê w pobli¿u (5cm) wydzielonej 
kompanii/pluton, grupa ulega rozbiciu i jest zdejmowana natychmiast z 
makiety. 
Gdy macierzysty oddzia³ jest zmuszony do ucieczki grupa ulega eliminacji.
Gdy armia otrzymuje rozkaz odwrotu wszystkie wydzielone grupy z 
oddzia³ów zmuszonych do ucieczki  ulegaj¹ eliminacji.

Grupy samodzielne 
Istnieje mo¿liwoœæ posiadania przez armiê samodzielnych (tzn.) Nie 
wydzielonych z oddzia³ów  grup specjalnych. Nie ró¿ni¹ siê niczym od 
opisanych powy¿ej z wyj¹tkiem tego, ¿e nie nale¿¹ do ¿adnego oddzia³u i 
mog¹ posiadaæ wszystkie tylko niektóre z mo¿liwoœci wykonywania misji 
normalnych pododdzia³ów. Gdy armia otrzymuje rozkaz odwrotu grupy 
samodzielne pozostaj¹ w stanie gotowoœci. Opisy tych grup znajduj¹ siê w 
opisach armii w dodatku o europejskich armiach oraz scenariuszach. 
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Misje pododdzia³ów

Misje s¹ wykonywane w fazie ruchu przez grupy, które nie mog¹ w tym 
czasie siê poruszaæ (ca³y ruch wykorzystuj¹ na wykonanie misji). Gracze w 
fazie ruchu po licytacji inicjatywy powinni zapisaæ w tajemnicy przed sob¹ 
misje swoich pododdzia³ów i odkryæ kartki jednoczeœnie. Grupa wykonuj¹ca 
misjê traci ca³¹ fazê ruchu na jej wykonanie - nie mo¿e w tym czasie 
wykonywaæ innej czynnoœci np. marszu  w³¹czania lub wydzielania siê z 
oddzia³u. Mo¿liwe jest wykonanie tylko jednej misji przez ka¿d¹ grupê w 
danej fazie ruchu. Wszelkie efekty s¹ wprowadzane natychmiast. 
Podstawowym warunkiem przeprowadzenia misji jest przebywanie celu 
misji w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 40 cm od grupy. Lokalizacja grupy jest na 
ten czas obozem wypadowym. Wykonywanie misji w danej turze przez 
pododdzia³ nie jest obowi¹zkowe.

Zwiad
Oddzia³ wroga musi siê znajdowaæ w linii widocznoœci i zasiêgu 40 cm. 
Zwiad daje dodatkowo 10 PD na konto w³asnej armii.

Wolty¿erka
Ostrza³ k6 wykonywany z wszelkimi modyfikatorami dotycz¹cymi ostrza³u. 
Mo¿liwy jest ostrza³ innej grupy lub oddzia³u w zasiêgu 40 cm.

Fortel
Oddzia³ wroga musi siê znajdowaæ w linii widocznoœci i w zasiêgu 40 cm. 
Fortel eliminuje 10 PD z aktualnej puli u przeciwnej strony.

Pozorowany atak
Jednostka w zasiêgu 40 cm (oddzia³) bêd¹ca celem tej misji powinna 
wykonaæ szar¿ê na odleg³oœæ 1 modu³u lub pe³nego ruchu w kierunku grupy 
jeœli rzut k6 wyka¿e 1,2 lub 3. Grupa jest odsuwana na bezpieczn¹ 
odleg³oœæ 30 cm. Jednostka bêd¹ca celem mog³a ju¿ wczeœniej ruszyæ siê w 
tej turze.

Zasadzka
Misja zakoñczona jest powodzeniem po rzucie k6 o wyniku 1,2,3,4.
Eliminuje k6 figurek u przeciwnika. Jeœli rzut siê nie powiedzie straty 
dotycz¹ grupy. Zasadzkê mo¿na wykonywaæ przeciw oddzia³om i grupom  
w zasiêgu 40 cm.

Wywo³anie eksplozji amunicji
Jaszczyk lub bateria musza siê znajdowaæ w zasiêgu 40 cm.Powodzenie 
przy rzucie 1,2,3. Unicestwia dzia³o artylerii. Jeœli celem by³ jaszczyk 
amunicyjny, wybuch niszczy wszystko w promieniu 15cm.

Podpalenie
Powodzenie przy rzucie 1,2,3 na k6. Z. 40 cm.

Gaszenie
Powodzenie przy rzucie 1,2 na k6. Z. 40 cm.

Burzenie budynku
Powodzenie przy rzucie 1,2,3 na k6. Z. 40 cm.

Utworzenie zatoru drogowego
Mo¿na utworzyæ tylko w lesie. Powodzenie przy rzucie 1,2,3. Zator jest 
traktowany jako przeszkoda terenowa. Z. 40 cm.

Atak snajperski
Przeprowadzany na figurkê postaci, specjaln¹ w oddziale lub pojedyncz¹, 
np. dowódcê . Powodzenie przy wyniku 1 na k6. Z. 40 cm.

Pojmanie (tylko kawaleria)
Misja pojmania figurki pojedynczej  lub postaci nie nale¿¹cej do oddzia³u i 
nie znajduj¹cej siê w zasiêgu  5 cm od w³asnego oddzia³u. Powodzenie przy 
wyniku 1 na k6. Niepowodzenie oznacza utratê grupy. Z. 40 cm.

Budowa umocnieñ polowych (tylko piechota)
Stawiane s¹ prowizoryczne umocnienia max 10 cm/turê. W zasiêgu 40 cm 
musi siê znajdowaæ las i budowana fortyfikacja!

Budowa przeprawy wodnej
Powstaje max 10 cm/turê. Wymaga przynajmniej jednej figurki sapera. W 
zasiêgu 40 cm musi siê znajdowaæ las i budowana przeprawa!
 
Poszukiwanie brodu
Bród zostaje wykryty  gdy wyrzucona zostanie liczba 6. Z. 40 cm.

Figurki specjalne w oddzia³ach

W oddzia³ach znajduj¹ siê czêsto figurki inne ni¿ regularne wojsko. S¹ 
to muzykanci, chor¹¿owie i dowódcy. Te figurki maj¹ wp³yw na zachowanie 
oddzia³u. Oddzia³ mo¿e mieæ wiêcej ni¿ jedn¹ figurkê danego typu!

Trêbacz, dobosz
 Po stracie tej figurki  oddzia³ przechodzi w szyk rozproszony w  aktualnej  
turze.

Dudziarz (szkocka piechota)

Daje premiê +1 do walki w zwarciu. Po stracie tej figurki  oddzia³ przechodzi 
w szyk rozproszony w  aktualnej  turze.

Chor¹¿y
Jeœli zostaje utracony w walce w zwarciu oddzia³ musi dodatkowo testowaæ 
ucieczkê bez wzglêdu na to czy wygra³ walkê czy nie.

Oficer
Utrata powoduje automatyczne przejœcie w szyk luŸny  jeœli oddzia³ walczy 
w zwarciu automatyczn¹ ucieczkê. 

Eliminacja figurki specjalnej odbywa siê w momencie gdy w walce lub 
ostrzale padnie w strefie ataku potrójny wynik. Np. Trzy jedynki.     
Figurka wybierana przez osobê zadaj¹c¹ straty. Jest to dodatkowa strata do 
zadanych przez kostki. Istnieje równie¿  mo¿liwoœæ utraty takiej figurki 
wskutek akcji specjalnej grupy lub postaci.   
Np.. jeœli wykonujemy rzut trzema kostkami i wyrzucimy trzy dwójki to oprócz 
wprowadzenia strat trzech figurek likwidujemy figurkê specjaln¹.
Innym sposobem eliminacji mo¿e byæ strza³ snajperski.

Dowódcy i struktura

W grze mog¹ wystêpowaæ pojedyncze figurki postaci dowódców, 
którzy otrzymuj¹ dla armii PD. Ka¿da wiêksza struktura ni¿ batalion mo¿e 
mieæ swojego dowódcê. Kilka batalionów/szwadronów szefa pu³ku, kilka 
pu³ków szefa brygady itp. Tacy poœredni dowódcy s¹ opisani w opisie 
jednostek w dodatku o armiach. Oprócz tego w grze mog¹ wystêpowaæ 
dowódcy rodzajów wojsk dla artylerii i kawalerii.
Utrata dowódcy powoduje (dodatkowy) test ucieczki dla podleg³ych mu 
oddzia³ów. Najwy¿szy rang¹ bêdzie zawsze dowódca armii. 

Zasady uzupe³niaj¹ce

Zwyciêstwo

Zasady zwyciêstwa w grze nie s¹ sformu³owane turniejowo. Jak 
napisa³em we wstêpie moim za³o¿eniem by³o stworzenie gry historycznej 
pozwalaj¹cej na odtwarzanie piêknych scen bitewnych i wczucie siê w 
klimat ówczesnego pola boju. Podobnie jak w literaturze i opisach 
historycznych nie wskazuje siê zwyciêscy za pomoc¹ punktów  zwyciêstwa 
tak i w grze pozby³em siê tego powszechnie stosowanego mechanizmu.
Ka¿dy scenariusz w grze bêdzie posiada³ zadania dla ka¿dej ze stron. Ich 
wykonanie lub nie, bêdzie okreœla³o umownie stopieñ zwyciêstwa. To, kto 
zwyciê¿y³ i w jakim stopniu bêdzie po prostu zale¿ne od oceny graczy. 
Wnioski z bitwy musz¹ nasuwaæ siê same a nie byæ wynikiem dzia³añ 
matematycznych. 

Raport z bitwy mo¿na sporz¹dziæ okreœlaj¹c liczbê zabitych po obu 
stronach oraz wykonanie zadañ przewidzianych w scenariuszu. Powinien 
mieæ on formê opisow¹ ale mo¿na po prostu wypunktowaæ wyniki.
Ocena bitwy zawsze jednak zale¿y od graczy.

Kontrola nad obszarem (strefa kontroli)

Zasady te mog¹ siê przydaæ przy okreœleniu zdobycia jakiegoœ terenu 
lub obiektu znajduj¹cego siê na nim. Kontrola nad obszarem przez oddzia³ 
to powierzchnia ko³a o promieniu 30 cm wokó³ niego. Jeœli pola kontroli 
pokrywaj¹ siê to teren ten nie nale¿y do nikogo. Armia kontroluje teren 

objêty kontrol¹ przez oddzia³y oraz bêd¹cy w zasiêgu wzroku tych 
oddzia³ów a nie bêd¹cy w zasiêgu wzroku jednostek wroga. Do okreœlania 
stref kontroli nie licz¹ siê postaci. 

Bitwa kilkudniowa

Jeœli czas bitwy siêgn¹³ zmroku i zosta³a ona przerwana nastêpuje noc 
i bitwa siê zaczyna od nowa nad ranem. Strefa rozstawienia to strefa 
kontrolowana przez armiê po bitwie dnia poprzedniego. 

Czas bitwy 
W ró¿nych porach roku bitwy trwaj¹ d³u¿ej lub krócej w zale¿noœci, od tego 
do którego momentu jest jeszcze widno. W czasie gry jedna godzina to trzy 
tury, mo¿na wiêc oszacowaæ ile czasu toczy siê bitwa i kiedy musi siê 
przerwaæ. Jeœli bitwa zaczyna siê póŸniej ni¿ we wczesnych godzinach 
rannych to trzeba oczywiœcie oszacowaæ czas, który pozosta³ do koñca 
dnia. Wartoœci podane poni¿ej mog¹ byæ pomocne przy okreœlaniu 
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maksymalnego czasu trwania bitew w ró¿nych porach roku.

Wiosna 
Bitwa mo¿e siê toczyæ od 8:00 do 18:00, 10 godzin czyli 30 tur. 

Lato 
Bitwy tocz¹ siê od 6:00 do 21:00 czyli 15 godzin i 45 tur. 

Jesieñ 
Bitwa mo¿e siê toczyæ miêdzy godzinami 8:00 a 18:00, 10 godzin i 30 tur. 

Zima 
Bitwa toczy siê od 9:00 do 16:00 czyli 7 godzin i 21 tur. 

Gdy czas siê skoñczy obie walcz¹ce armie s¹ wycofywane z pola bitwy. 
Odbywa siê to automatycznie bez zbêdnych komplikacji. po prostu 
jednostki s¹ œci¹gane. 

Fortyfikacje

Fortyfikacje polowe 

S¹ prowizorycznymi fortyfikacjami. Do ich wzniesienia potrzebny jest 
rozkaz ruch i 50 PD. budowa trwa trzy tury w ci¹gu których buduj¹cy oddzia³ 
jest w szyku tyraliera. Oddzia³ ten musi mieæ po³¹czenie z lasem 5cm i 
miejscem budowy.
Powinniœmy mieæ przygotowane jakieœ  modele fortyfikacji poza makiet¹ do 
wykorzystania jako markery.

Szaniec, reduta 

Mog¹ zostaæ wzniesione w nocy w strefie kontrolowanej przez oddzia³y 
danej strony w nocy. mo¿e zostaæ wzniesiona jedna reduta na 50 figurek. 
Mo¿e ona pomieœciæ dwie baterie artylerii i 50 figurek. Pokonanie reduty lub 
szañca w ruchu jest identyczne jak przeszkody terenowej. 
Reduty i szañce zas³aniaj¹ ostrza³ artylerii kulami. Ostrza³ kartaczy 
pozostaje bez zmian.

Forty 

S¹ specjalnymi budowlami obronnymi.
Ich wyst¹pienie na polu bitwy jest podyktowane scenariuszem.
Piechota szturmuj¹ca mury jest do nich przyleg³a i oddalona na odleg³oœæ 
maksymalnie 5cm. Piechota na murach mo¿e zadawaæ obra¿enia jak w 
walce w zwarciu oraz strzeleckie.
Piechota oblegaj¹ca tylko strzeleckie. Pokonanie murów fortu jest mo¿liwe 
jeœli podczas modu³u ruchu piechota w odleg³oœci 5 cm od murów  wykula 6 
na k6. W czasie ca³ego modu³u musi wykonaæ tylko t¹ jedn¹ operacjê. Jeœli 
rzut siê powiedzie 3k6 figurek tworzy przyczó³ek na murach fortu. Od tej 
pory walczy na normalnych zasadach walki w zwarciu. Co turê w tym 
miejscu mo¿e przejœæ na mury kolejne 3k6 figurek. Mo¿na kulaæ kostk¹ w 
kolejnych turach by sprawdziæ czy piechota nie utworzy kolejnych 
przyczó³ków. Piechota musi byæ wyposa¿ona w sprzêt do pokonania murów 
czyli drabiny.

Pokonanie murów:
- tylko piechota na 6

Tworzenie przyczó³ka na murach
- przechodzi 3k6 figurek

Budynki

Zajmowanie budynków odbywa siê kosztem ca³ego modu³u ruchu. W 
budynku mo¿e siê ulokowaæ piechota, artyleria i kawaleria. Budynek jest 
traktowany w walce jak fortyfikacja. Ogieñ artyleryjski mo¿e wznieciæ po¿ar 
w budynku lub go zniszczyæ. Budynek drewniany przeobra¿a siê w ruinê lub 
zapala siê na 5,6 a kamienny na 6. Budynek objêty ogniem lub zniszczony 
nie mo¿e byæ zajêty przez ¿adn¹ jednostkê. Jednostka bêd¹ca w œrodku 
otrzymuje 2k6 obra¿eñ i jest wystawiana na zewn¹trz w formacji 
rozproszonej.Budynki a tak¿e podpalone i zrujnowane budynki, zas³aniaj¹ 
ostrza³ artylerii.

Po¿ar lub zniszczenie przez artyleriê:
- cel drewniany 5,6
- cel kamienny na 6

Tworzenie scenariuszy

Na pocz¹tku przedstawiam szkielet konstrukcji scenariusza dla tych, 
którzy chcieliby tworzyæ w³asne i ewentualnie je publikowaæ. 
Ka¿dy scenariusz powinien sk³adaæ siê z nastêpuj¹cych elementów:

Rys sytuacji 
Mapka pogl¹dowa ze strefami rozstawienia
Opis scenariusza 
Iloœæ punktów dowodzenia dostêpnych dla ka¿dej ze stron na pocz¹tku 
Wyszczególnienie jednostek 
Opis postaci wystêpuj¹cych w scenariuszu 
Zasady specjalne 
Zadania do wykonania dla ka¿dej ze stron 

Uwagi do tworzenia scenariuszy
Dowódcy mog¹ mieæ zadeklarowan¹ w scenariuszu zdolnoœæ dowodzenia, 
dziêki której bêd¹ zbieraæ wiêcej lub mniej ni¿ standardowe 10 PD podczas 
tury. Jeœli o jakimœ dowódcy wiadomo, ¿e by³ nieudacznikiem lub by³ 
wybitny, nie wahajmy siê daæ mu mo¿liwoœæ zbierania innej iloœci PD ni¿ 
standardowa. Z drugiej strony nie nale¿y przesadzaæ. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e 
dowódca nie powinien zdobywaæ wiêcej ni¿ 25 PD podczas tury (to ju¿ i tak 
ogromna iloœæ). Nale¿y pamiêtaæ projektuj¹c scenariusze by nie szafowaæ 
zbyt mocno przewag¹ PD gdy¿ jest to w tej grze czêsto klucz do zwyciêstwa. 
Wiêksza iloœæ PD powoduje, ¿e armia mo¿e oprócz podjêcia dzia³añ 
ofensywnych tak¿e utrzymaæ siê w walce w zwarciu i przej¹æ inicjatywê. 

Scenariusze mog¹ byæ tworzone pod k¹tem sztuki wojennej lub mieæ 
bardziej przygodowy charakter. Przygodowe scenariusze mog¹ mieæ 
wprowadzane jakieœ nietypowe dla gier wojennych elementy jak 
przechwycenie dyli¿ansu podczas bitwy, wozu z ¿o³dem wrogiej armii, 
odbicie lekarza, ataki na obozy, forty przygraniczne, mosty, cel odszukania 
brodu pod ogniem wrogich dzia³, cel rozpoznania (polegaj¹cy np. na 
zebraniu odpowiedniej iloœci PD przy warunku nie wydaniu rozkazu atak)  
itp... 

Jeœli chcemy aby nasze scenariusze by³y przygotowane raczej dla 
celów sprawdzenia sprawnoœci taktycznych graczy, sprawa siê nieco 
bardziej komplikuje. Za³o¿eniem powinien byæ du¿y i urozmajcony terenowo 
obszar zmagañ (lasy, pagórki, bagna, stawy, wsie, du¿o dróg). Makieta 
powinna w takich scenariuszach dawaæ mo¿liwoœci wielu wyborów ruchów, 
ataków, rozstawienia artylerii na wzgórzach, kozaków w lasach itp. 
Nie istnieje gotowy przepis na tworzenie takich scenariuszy ale przydatna 
mo¿e byæ tu uwa¿na lektura historycznych przekazów i map bitew. 
Eksploruj¹c zasoby internetu mo¿na  znaleŸæ gotowe pomys³y  scenariuszy 
na niektórych witrynach wargamerskich.
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