
OSTATNIA IITTOJNA CESANUAT
ERRATA

Już po lĄIydrukowaniu reguł wprowadzone zostaĘ
następuj4ce zmiany:

2.l. ozNAczEN|A JEDNO'STEK (błąd)
Białymi nadrukami oznacz,ono jednostki liniowe,
czamymi nadrukami -jednostki drugiqj linii.

4.2. llollIENT WYKONAN|A (wyjaśnienie)
Clracz zawsze ma prawo wykonaĆ fazę ruchu
odwodÓw w posunięciu przeciwnika, natomiast we
własnym posunięciu może ją wykonaĆ Ęlko wtedy,
jesli nię wykonał fazy ruchu odwodow w posunięciu
przeciwnika.

5. PBjZEplA"RszE JEDNO$TEK {wyjaŚnienie)
Przemarsz jednostki w fazie ruchu odwodÓw nie
ogranicza możliwoŚci jej przemarszu w fazie ruchu
zwykłego, ani odwrotnie.

6.2. WPLYW L|N|| KoNmoLI (wyjaśnienie)
Wpływ linii kontroli na przemarsze jest nieza|eżny
od tego, jak wiele jest jednostek przeciwnika,
ktÓrych linię kontroli znąidqj4 się pomiędzy danymi
heksami.

7.5. WYNffi ATAKU (wyjaśnienie)
Ata|\, z udziałęm więcqj niż 8Ps mąi4 taĘ sarną
szansę powodzenia jak ataki z siłą 8PS. Jeśli na
heksie znąjdt1je się ponad 8PS szansa powodzenia
jest taka sama jak w ataku na BPS.

8.r. JEDNo$TI{I RozBłTE (zmiana)
Jednostki rozbite nie mąja linii kontroli. Jednbstki
rozbite mąja połowę swqj normalnq| siły'
zaokry|Ąąc w doł. JeŚli w danęj walce bierze
udział więcqj takich jednostek, zaokr4glenia
dokonr4ie się po zsumowaniu ich sił (nP. siła
rozbitqo korpusu o sile 3P5 i rozbitąj dywizji o sile
lPS wynosi w sumie 2P5). Zaatakowana, stoj4ca
samobrie rozbita jednostka o sile 1 ma siłę l' lecz
szansa ataku na nią rośnie o 2.

9.5. TRt.,DNoścl rnnpnowE, (uzupelni'enie)
obecnośĆ mostu nie likwidqie modyfikaQi
wyniĘiącqi z odwrotu przez dużąrzekę.

2 l. l.DowoDzEN|E (wyjaŚnienie)
Dowodzenie jest usta|ane w Ęm momencie,
w ktÓrym maLo znaczenie.
2 l . l . f  l z rn iana)
Jednostki niedowodzone mąią w ataku tylko
polowę swqi sily' zaokrągląiąc w dół. Jeśli w danę'i
walce bierzę wdńa| więcę'i takich jednostek,
zaokrąglenia dokonqie się po zsumowaniu ich sił.
21.1.5. (uzupelnienle)
Jednostki niedowodzone nie mogą byc zbierane.

2 |.2. Da|.AŁAN|A szTABÓw (uzupełnienie)
Kozbity sztab nie zapewnia innyrn jedno,stkom
dowodzenia.

5(). PIOBILIZAC.IA (uzupelnienie)
Niemieckie jednostki mogq byc przerzucane Ęlko w
obrębie jednego fronfu.

5o. r. osł0NA tiloBILnZAa'I (uzupelnienie)
Jednostki niemieckie nie moga w pierwszym
posunięciu przehaczac granicy na froncie
wschodniopruskim.

56. l. ROSYJSKIE ASPIBAA|E (zmiana)
W etapach 2.26.XI| rosyjskie aspiraqie malqią do 4.

57.6. KBYzYs lloNAacnil (uzupetńenie)
JeŚli dowodzone rosyjskie jednosthi zaJmą 5 cele
wojny na Nizinie Węgierskiqi. gracz rosyjski
otrzymrłie jednorazowo |o ?z.

oPaJE

Yoniższe reguły mog4 byĆ stosowane w We za
zgodą obu graczy. Można stosowac wszystkie z
nich, Ęlko wybrane wspÓ|nie, lub przyjąĆ, że każdy
z gnczy wybiera jedną z opqii dotyczących Jego
wojsk. ReguĘ 47 - 50 stosr4je się wtedy Ęlko <tla tqj
strony, ktÓra wybierze jedną z nich.

4 T. STABIANT BII},KAIqSKI

v i VII Korpus austro-węgierskię.i 2 Armii pozostąją
w pocz4tkowym okresie wojny na tsałkanach'
Liczba oznacznikÓW PosiłkÓw na polu 27.IX
wzrasta do 10, na polu 5.X do 2, na polach z-2o.Xll
maleje do o. Zmianie ulega pula posiłkÓw:

42. REOKGANIZAC.'A

Austro.węgierskie Jednostki marszor^re (cztery
jednostki o odpomoŚci 5) nie uczestniczą w gne.
Zalnia'st nich Korpus Szurmay pojawia się jako
WProwadzenie w po.sunięciu 2Z.VIil. Nie może byĆ
dzielony. 7 i 5l DP uczestnicz4 w gIzę
samodzielnie.

4ó. BEzERW|ścl

Rozpocąmąiąc od etapu 5.lX gracz dowodzący
Sprzyrnierzonyrni może wskazaĆ w |sażdĘ fazie
zaopatrzenia dwie jednostki l.andszturmu' ktÓre



?,amierza sformowaĆ. Następnie dla kaŹdqi z nich
wykonqie rzut kostka. Wynik pazysty oznacza
możliwoŚĆ formowania, wynik nieparzysĘ - brak
tałriej możliwoŚci. Formowanie sztabÓw odbywa się
zgodnie z normalnq procedur4 - nie można wtedy
wskaąrwac drugiqi jednostki.

44. TWIERDZA WABSZAWSKA

Twierdza Warszawska nie ulega kasaqji - Warszawa
jest baktowana jak twierdza o obwodzie
zamknięĘym i sile 2. Rosyjski XXVII Korpus i 79 DP
wchodzą w skład załogi twierdzy . nie uczestniczą w
grzę.

45. KOLBJ TBAN$SYBERYJSKA

Rosja koncentn{e tabor kolejowy na Sybeńi, w celu
przyspieszenia transpońu tamtqiszych jednostek
Ljczba przysługuJących graczowi rosyjskiemu
przerzutÓvt maleje do 2 na fazę. Jako wcześniqisze
wprowadzenia pojawiąią się:
2l.lX - lV Korpus Syberyjski
27.|x. 5 Syberyjska Dywizja StrzelcÓw
9.x. n Korpus Kawaleńi
ls.X - XXX Korpus

46. ItrnX)LNośĆ KosYJsluct| KoLEI

W kazdym etapie od 22.VIn do 9.X gracz rosyjski
wykonq|e rzut kostką' aby sprawdziĆ, ile jednostek
udało się ściągnąĆ na front w ramach wprowadzeń.
KolqinoŚĆ wprowadzania jest zgodna z podan4 w
karcie kampanii z uwzględnieniem kolqjnoŚci w
wierszu. Liczbę możliwych do wprowadzenia
jednostek podąie tabela:

47. NIEPEWNE ZAOPATRZENIE

Liczba otrzymywanych punktÓw zaopabzenia nie
jest stała' |ecz za|eĘ od losu. W etapach przed
15.X Sprzymierzeni otrzymqią L5 Z^? plus liczbę
rÓwn4 wyttikowi rzufu kostką, zaś Kosjanie Lo ZAP
plus wynik rzutu. od etapu l5.X wl4cznie
Sprzyrnierzeni otrąrmqią |2 z^P plus wynik rzutu a
Kosjanie 7ZAP plus w;mik rzutu. Każdy z gracry
wykonqie oddzielny rzut dta każdego z etapów.
Sprzyrnierzeni zachowqią plzlwo aszczędzan|a ZAY
lub zwiększania otrzymywanqi ich liczby kosztem
punktÓw zwycięstrva, Rosjanie zachowqiq prawo
opÓźniania lub przyspieszania wprowadzeń

kosztem otrzymywanqo zaopatrzenia. Jeżeli liczba
otrzymywanych przez Sprzymierzonycb ZAP
prlełrracza 24 wydatki na forrnowanie Landszturmu
i budowanie okopÓw nie wlicząi4 się do limitu
a ZA?, ktore mażna przydzieliĆ na jeden front.

4a. z|ltrANA PLANÓW uoEIL|zAcYJNYclt

Jednostki Pojawiąiace się w grze zgodnie z rątłł4
3o nie mąią pr4rpisanych miejsc wyładowania, |ecz
miqisca' w ktÓrych wjeżdżĄą na planszę |ub są
mobilizowane. Jednostki te mog4 byĆ przerzucane
kolęią w pierwszej fazię ruchu własnego posunięcia
l6.V[ Nie obowiazl'tią limity przerzutovt,
obowiązqj4 jednak ograniczenia wyniĘiące z
przepustowości linii kolqjowych.
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49. ZTX)BYCIfiY TABOR

Linie kolęiowe na terytorium przeciwnika,
prowadzące nąikrÓtszą trasą do zdobytych celÓw
wojny, są traktowane tak jak linie na własnytn
terytorium. |fażdy taki przerzut wymaga jednego
dodatkowego transpońu i kosztr1ie LZAY na
odpowiednim froncię.

5o.IX)WoLNY P(x)zIAł,

Dowolny korpus moźe zostaĆ podzielony na
dywrzje' o ile pomiędzy korpusami, dla ktÓrych
przewidziano moż|iwoŚĆ podziału' znĄil41e się
korpus o idenĘcmqi sile, odpomo'Ści i
narodowoŚci. Jako składowe <lywĘje wykorzyshłie
się wtedy żetony przewidziarte dla tamtego
korpusu. Dowolne dwię dywizje mogą zostac
polączone' o ile przewidńano możliwoŚĆ
połączenia w korpus dwóch dywizji o idenĘczrrych
paramebach. ograniczeniem takich podziałÓw i
łączen jest |iczba dostępnych żętonÓvt. Reguła ta
nie dotyczy niemieckiego Rez€rwow€go Korpusu
Qwardii.
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