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1. 0 Wprowadzenie

W dniu 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie, sto-

licy Boœni-Hercegowiny, kontrolowanej wówczas

przez Austriê, zgin¹³ w zamachu zorganizowa-

nym przez serbskich nacjonalistów arcyksi¹¿ê

Franciszek Ferdynand, nastêpca tronu Austrii

i Wêgier. Szef sztabu armii austriackiej, Konrad

von Hotzendorff wykorzysta³ tê okazjê do za³a-

twienia porachunków z Serbami, i w dniu 23 lip-

ca Austria przedstawi³a Serbii ultimatum z ter-

minem wykonania czterdziestu oœmiu godzin.

Serbowie zwrócili siê o pomoc do Rosji, swojego

tradycyjnego protektora. Niemcy, bêd¹ce so-

jusznikiem Austrii, wypowiedzia³y wojnê Rosji

w dniu 1 sierpnia, po og³oszeniu przez ni¹ mobi-

lizacji. Niemieckie plany wojenne nie przewidy-

wa³y prowadzenia wojny wy³¹cznie przeciwko

Rosji. Niemcy wypowiedzia³y wiêc wojnê Fran-

cji, sojusznikowi Rosji. Za¿¹da³y tak¿e od rz¹du

neutralnej Belgii prawa wolnego przejœcia dla

niemieckich oddzia³ów, których zadaniem by³a

realizacja niecnego planu Schlieffena. ¯¹danie

to zosta³o odrzucone, a niemiecka napaœæ na

Belgiê spowodowa³a reakcjê Anglii, która wypo-

wiedzia³a wojnê Niemcom 4 sierpnia. I tak, led-

wo up³yn¹³ miesi¹c, zamach w Sarajewie dopro-

wadzi³ do wybuchu I Wojny Œwiatowej. Jej ko-

niec nast¹pi³ po ponad czterech latach, w dniu

11 listopada 1918 roku. Upad³y trzy wielkie dy-

nastie, które rozpoczyna³y tê wojnê: Habsbur-

gów, Hohenzollernów i Romanowów, Lenin pro-

wadzi³ wojnê domow¹ o przejêcie w³adzy nad

Rosj¹, Austro — Wêgry rozpad³y siê na pañstwa

narodowe. W niewiele lepszej kondycji by³y

zwyciêskie Francja i Anglia. Stany Zjednoczone,

które przyst¹pi³y do wojny w kwietniu 1917 ro-

ku, rozczarowane zawartym pokojem wycofa³y

siê w polityczny izolacjonizm. Druga Wojna

Œwiatowa by³a nastêpstwem Pierwszej. 

Œcie¿ki Chwa³y: Pierwsza Wojna Œwiatowa jest

gr¹, dziêki której dwaj gracze mog¹ odtworzyæ

przebieg Wielkiej Wojny w historycznym klima-

cie, ale i w sposób pozwalaj¹cy na mi³e spêdze-

nie czasu. Gracz kieruj¹cy Pañstwami Central-

nymi musi wykorzystaæ swoj¹ centraln¹ pozycjê

i doskona³e niemieckie armie w celu pokonania

przewa¿aj¹cych liczebnie przeciwników. Gracz

kieruj¹cy Aliantami bêdzie z kolei rzuca³ swoje

liczne armie na przeciwnika, licz¹c na to, ¿e re-

wolucja w Rosji nie wybuchnie przynajmniej do

czasu przybycia amerykañskich posi³ków. 

Zasady gry podzielono na siedemnaœcie rozdzia-

³ów (od 1.0 do 17.0), te podzielono z kolei na

podrozdzia³y (np. 2.1 i 2.2). W wielu przypad-

kach jedne zasady gry odwo³uj¹ siê do innych. 

2. 0 Czêœci sk³adowe gry

W opakowaniu gry „Œcie¿ki Chwa³y” znajduj¹

siê: 

· Plansza

· 176 du¿ych ¿etonów 

· 140 ma³ych ¿etonów

· dwie karty pomocnicze

· zasady gry

· 110 kart strategicznych

· kostka szeœcienna

2.1 Plansza

Na planszy umieszczono pola kwadratowe, pola

w kszta³cie oœmioramiennych gwiazd oraz pola

okr¹g³e. Pola s¹ po³¹czone ze sob¹ liniami. Dwa

pola uwa¿a siê za przyleg³e, jeœli s¹ ze sob¹ po³¹-

czone lini¹. Pola oznaczono tak, aby by³o widocz-

ne, który z graczy je kontroluje na pocz¹tku gry,

jaki teren zawieraj¹, czy znajduje siê na nich port

lub twierdza oraz czy dane pole bêdzie mia³o zna-

czenie podczas obliczania punktów zwyciêstwa.

Na planszy oznaczono tak¿e cztery mo¿liwe przy-

czó³ki dla alianckich si³ ekspedycyjnych (MEF).

Niektóre po³¹czenia pól tworz¹ linie przerywane,

symbolizuj¹ce pewne ograniczenia w ich u¿ywa-

niu, które zosta³y opisane na planszy obok tych li-

nii. Odpowiednio oznaczony zosta³ równie¿ Pó³-

wysep Synaj. Atak prowadzony przez obie strony

z tego pola podlega pewnym ograniczeniom. Na

planszy umieszczono tak¿e schematy i tzw. tory,

u³atwiaj¹ce notowanie ró¿nych funkcji gry. 
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2.2 ¯etony

2.2.1. Jednostki bojowe

W grze wystêpuj¹ dwa rodzaje jednostek: korpu-

sy i armie. Mniejszy ¿eton korpusu reprezentuje

si³y od 20,000 do 50,000. Wiêkszy ¿eton armii re-

prezentuje du¿e zgrupowanie si³, oko³o 300,000

¿o³nierzy, wraz z towarzysz¹c¹ artyleri¹, si³ami

powietrznymi itd. 

¯etony korpusów i armii s¹ dwustronne. Strony

¿etonu reprezentuj¹ poziomy wartoœci bojowej.

Przód ¿etonu przedstawia jednostkê w pe³nej sile,

ty³ ¿etonu oznacza si³ê zredukowan¹. Nale¿y za-

uwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ jednostek zredukowanych

posiada mniejsz¹ wartoœæ bojow¹ ni¿ jednostki

w pe³nej sile, natomiast redukcja nie ma wp³ywu

na wytrzyma³oœæ oraz zasiêg ruchu jednostki. 

2.2.2 ¯etony znacznikowe

W grze wystêpuje 13 typów ¿etonów znaczniko-

wych. 

2.3 Karty strategiczne

Ka¿dy z graczy ma do dyspozycji w³asn¹ taliê 55

kart strategicznych, podzielonych na trzy grupy:

14 kart mobilizacji, 20 kart wojny ograniczonej

oraz 21 kart wojny totalnej. 

3.0 Stosowane w grze symbole
i terminologia

* (gwiazdka): jeœli oznaczona tym symbolem

karta strategiczna zostanie zagrana jako wyda-

rzenie, jest usuwana z gry po danej rundzie ak-

cji. Karty nie usuwa siê z gry, jeœli zostanie zagra-

na jako karta operacyjna, karta ruchu strategicz-

nego lub jako karta uzupe³nieñ. 

KB: oznacza, ¿e dana karta mo¿e byæ zagrana ja-

ko wydarzenie podczas walki. Na niektórych kar-

tach znajduje siê napis: „Mo¿e byæ u¿yta pod-

czas jednego starcia na etap”. Karty tego typu s¹

odrzucane ale nie usuwane z gry natychmiast po

ich u¿yciu. W przeciwieñstwie do innych kart bi-

tewnych nie oznaczonych gwiazdk¹ (*) nie mo-

g¹ one wp³ywaæ na wiêcej ni¿ jedno starcie pod-

czas tego samego etapu gry. [ patrz 9.5.4. ]

Nazwa wydarzenia: podkreœlenie nazwy wyda-

rzenia wskazuje na to, ¿e wydarzenie to jest ko-

nieczne dla pojawienia siê innych wydarzeñ. Ozna-

cza te¿, ¿e w grze wystêpuje ¿eton z nazw¹ wyda-

rzenia, który mo¿e byæ zastosowany jako przypo-

mnienie faktu, ¿e dane wydarzenie nast¹pi³o. 

Aktywacja: wszystkie jednostki znajduj¹ce siê

na danym polu s¹ aktywowane do ruchu lub wal-

ki i mog¹ prowadziæ akcje zgodne ze wskazania-

mi znacznika aktywacji, jeœli zosta³ zap³acony

koszt aktywacji tego pola podczas Rundy Akcji. 

Gracz aktywny: gracz, który przeprowadza ak-

cje podczas swojej czêœci Rundy Akcji. 

Wartoœæ bojowa: zdolnoœæ prowadzenia walki

przez jednostkê lub fort. Wartoœci tej u¿ywa siê

podczas ustalania wyniku starcia w Tabeli Walki.

Wartoœæ bojowa fortu jest równa wartoœci podanej

na planszy. Jest to miara zdolnoœci jednostki do

zadania strat podczas walki. Nale¿y zwróciæ uwa-

gê na to, ¿e korpus podczas walki mo¿e byæ s³ab-

szy od armii z ni¿sz¹ wartoœci¹ bojow¹, poniewa¿

w przypadku armii stosuje siê bardziej korzystn¹

Tabelê Walki ni¿ w przypadku korpusu. 

Kontrola pola: ka¿de pole na planszy jest kon-

trolowane przez jedn¹ ze stron — Pañstwa Cen-

tralne lub Aliantów. Nieprzyjaciel przejmuje

kontrolê nad polem, jeœli wkroczy na nie swoj¹

jednostk¹ i nie ma na tym polu w³asnego, do-

tychczas nie zniszczonego fortu. Jeœli fort w³a-

sny zostanie oblê¿ony i zniszczony lub siê pod-

da, kontrolê nad tym polem natychmiast przej-

muje nieprzyjaciel. 

Wytrzyma³oœæ: zdolnoœæ jednostki do wytrwania

podczas starcia. Wielkoœæ zadanych strat musi byæ

równa lub wiêksza od wytrzyma³oœci jednostki,

aby jednostka ta zosta³a zredukowana. Wytrzyma-

³oœæ fortu jest równa wartoœci podanej na planszy. 

Wysokoœæ strat: wynik uzyskany w Tabeli Wal-

ki podczas starcia. 

Zasiêg ruchu: iloœæ pól, na które mo¿e wejœæ

jednostka, która zosta³a aktywowana do wykona-

nia ruchu podczas Rundy Akcji. 

Punkty ruchu: koszt wejœcia jednostki na po-

le. W grze Œcie¿ki Chwa³y dla wszystkich pól

koszt ten wynosi 1. 

Brak zaopatrzenia: sytuacja ta wystêpuje, gdy

nie mo¿na przeprowadziæ linii zaopatrzenia od w³a-

snego Ÿród³a zaopatrzenia do danej jednostki. Jed-

nostka bez zaopatrzenia jest bardzo ograniczona

w swoich dzia³aniach. Jeœli pozostaje bez zaopatrze-

nia podczas Fazy Wyczerpania — jest eliminowana. 

Wartoœæ operacyjna: iloœæ punktów operacyj-

nych, któr¹ gracz mo¿e przeznaczyæ na aktywo-

wanie jednostek do ruchu lub walki podczas

Rundy Akcji. 

Punkty uzupe³nieñ: stosowane do odtwarza-

nia jednostek wyeliminowanych lub wzmacnia-

nia jednostek zredukowanych. 
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Liczba punktów ruchu strategicznego: liczba

punktów ruchu strategicznego, któr¹ gracz mo¿e

wykorzystaæ podczas wykonywania ruchu strate-

gicznego. 

Ruch strategiczny: akcja, podczas której gracze mo-

g¹ szybko przemieœciæ jednostki na du¿e odleg³oœci

w obrêbie kontrolowanego przez siebie terytorium. 

Pola zwyciêstwa: pola z czerwon¹ obwódk¹

i drukowanymi na czerwono nazwami. Jeœli do-

chodzi do przejêcia kontroli nad jednym z ta-

kich pól, natychmiast jest przesuwany znacznik

Punktów Zwyciêstwa na odpowiednim torze. 

Poziom zaanga¿owania wojennego: okreœla

grupê kart strategicznych, która mo¿e byæ w³¹-

czona do talii ka¿dego z graczy. 

Zmiana stanu wojny: na niektórych kartach

strategicznych obu graczy jest podana liczba pól,

o któr¹ nale¿y przesun¹æ znacznik stanu wojny da-

nego gracza oraz wskaŸnik ³¹cznego stanu wojny,

jeœli karta taka zostanie zagrana jako wydarzenie. 

4.0 Pocz¹tkowe ustawienia gry

Gra Œcie¿ki Chwa³y mo¿e byæ rozgrywana we-

d³ug trzech scenariuszy: Wstêpnego, Wojny

Ograniczonej oraz Kampanii. Wszystkie scena-

riusze rozpoczynaj¹ siê w sierpniu 1914 roku,

wykorzystuj¹c identyczne ustawienia gry, które

podano poni¿ej. 

4.1. Ustawienia ¿etonów
znacznikowych

4.1.1 Znacznik etapów umieszczany jest na To-

rze Etapów na polu sierpnia 1914. 

4.1.2 Znacznik punktów zwyciêstwa jest

umieszczany na polu 10 Toru Ogólnego. 

4.1.3 Trzy znaczniki Poziomu Wojny umieszcza-

ne s¹ na polu 0 Toru Ogólnego. 

4.1.4 ¯etony uzupe³nieñ wszystkich pañstw

umieszczane s¹ na polu 0 Toru Ogólnego. 

4.1.5 Znacznik zdobytych w Rosji przez Pañ-

stwa Centralne punktów zwyciêstwa jest

umieszczany na polu 0 Toru Ogólnego. 

4.1.6 Znaczniki Obowi¹zkowych Ofensyw

Aliantów i Pañstw Centralnych umieszczane s¹

obok odpowiednich pól. 

4.1.7 Znacznik przyst¹pienia do wojny Stanów

Zjednoczonych umieszczany jest na polu neu-

tralnym odpowiedniego toru. 

4.1.8. Znacznik rosyjskiej kapitulacji umiesz-

czany jest na polu „Bo¿e, chroñ Cara” odpo-

wiedniego toru. 

4.1.9 Ka¿dy z graczy umieszcza szeœæ swoich

znaczników akcji obok w³asnego Pola Akcji. 

4.1.10 Znaczniki ruchu / ataku otrzymuje gracz

kieruj¹cy Pañstwami Centralnymi, poniewa¿ to

on bêdzie przeprowadza³ pierwsz¹ akcjê. 

4.1.11 Wszystkie pozosta³e znaczniki s¹ roz-

mieszczane poza plansz¹ w zasiêgu rêki. 

4.2 Pocz¹tkowe rozmieszczenie
jednostek. 

4.2.1 Jednostki Pañstw Centralnych i Aliantów

umieszczane s¹ na polach podanych w spisie na

ostatniej stronie zasad gry. 

Uwaga: na niektórych polach mog¹ siê znajdowaæ

wy³¹cznie okopy. 

4.2.2 Jednostki pañstw neutralnych pozostaj¹

na pocz¹tku gry poza plansz¹. Jednostki pañ-

stwa neutralnego, które przyst¹pi³o do wojny

rozmieszczane s¹ na planszy natychmiast po za-

graniu odpowiedniej karty. 

4.2.3 Wszystkie pozosta³e jednostki nale¿y

umieœciæ w zasiêgu rêki poza plansz¹. 

4.2.4 (zasada opcjonalna) Gracze, którzy uwa¿aj¹, ¿e

pocz¹tkowe rozstawienie faworyzuje stronê Alian-

tów, mog¹ skorzystaæ z podanego poni¿ej rozstawie-

nia opcjonalnego, które pomaga zrównowa¿yæ grê. 

· jeden korpus austriacki z Pola Rezerwy jest

umieszczany w Stanis³awowie. 

· jeden korpus austriacki z Pola Rezerwy jest

umieszczany w Trencie. 

· jeden korpus rosyjski z Pola Rezerwy jest

umieszczany w £ucku. 

· okopy z Brukseli s¹ usuwane. 

· w Strasburgu umieszczany jest okop na po-

ziomie 1. 

· okopy na poziomie 1 umieszczane s¹ w Ve-

ronie, Asiago, Maggiore i Udine. 

4.3 Pocz¹tkowe Karty Strate-
giczne

4.3.1 Gracz kieruj¹cy Pañstwami Centralnymi

podejmuje decyzjê, czy w jego rêce znajdzie siê

na pocz¹tku gry karta „Sierpniowych salw”. Na-

stêpnie gracz tasuje swoj¹ Taliê Mobilizacji i ci¹-

gnie z niej 7 kart (wliczaj¹c w to wyci¹gniêt¹

wczeœniej kartê „Sierpniowych salw”. 

4.3.2 Gracz kieruj¹cy Aliantami tasuje 14 swo-

ich kart Mobilizacji i ci¹gnie 7 z nich. 
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5.0 Ustalanie zwyciêzcy

5.1 Zasady ogólne

5.1.1 Wygrana w grze jest ustalana po jej zakoñ-

czeniu na podstawie iloœci Punktów Zwyciêstwa. 

W ka¿dym ze scenariuszy do odniesienia zwy-

ciêstwa konieczne jest zdobycie odpowiedniej

iloœci Punktów Zwyciêstwa. 

5.1.2 Iloœæ punktów zwyciêstwa ulega podczas

gry ci¹g³ym zmianom z ró¿nych powodów, poda-

nych na Karcie Pomocniczej. 

5.1.3 (zasada opcjonalna dla graczy, którzy uwa-

¿aj¹, ¿e ustawienia gry faworyzuj¹ Aliantów): Pañ-

stwa Centralne otrzymuj¹ dodatkowy punkt zwy-

ciêstwa, gdy jako pierwsze osi¹gn¹ poziom Wojny

Ograniczonej i Wojny Totalnej. Pierwszeñstwo

jest okreœlane w skali etapu, a nie rundy gry. 

5.2 Zwyciêstwo automatyczne

5.2.1 Pañstwa Centralne odnosz¹ zwyciêstwo

we wszystkich scenariuszach automatycznie,

gdy poziom Punktów Zwyciêstwa osi¹gnie 20

podczas segmentu E. 2 Fazy Okreœlania Pozio-

mu Wojny dowolnego etapu. 

5.2.2 Alianci odnosz¹ zwyciêstwo we wszystkich

scenariuszach automatycznie, gdy poziom

Punktów Zwyciêstwa osi¹gnie 0 podczas seg-

mentu E. 2 Fazy Okreœlania Poziomu Wojny do-

wolnego etapu. 

5.3 Scenariusz Wstêpny

5.3.1 Zakoñczenie scenariusza nastêpuje na zakoñ-

czenie trzeciego etapu, czyli jesieni¹ 1914 roku. 

5.3.2 ¯aden z graczy nie mo¿e osi¹gn¹æ pozio-

mu wojny ograniczonej, niezale¿nie od wskazañ

znaczników. 

5.3.3 Nie stosuje siê zasady 16.5, dotycz¹cej wa-

runków pokoju.5.3.4 Po zakoñczeniu gry po-

Wyj¹tek: jeœli któryœ z graczy zaakceptuje pro-

ponowane warunki pokoju, gra koñczy siê re-

misem niezale¿nie od aktualnej iloœci Punktów

Zwyciêstwa. 

ziom punktów zwyciêstwa jest porównywany

z podanymi poni¿ej zakresami. 

Zwyciêstwo Pañstw Centralnych: 14 lub

wiêcej Punktów Zwyciêstwa. 

Remis: od 11 do 13 Punktów Zwyciêstwa (wynik

historyczny). 

Zwyciêstwo Aliantów: 10 lub mniej Punktów

Zwyciêstwa. 

5.4 Scenariusz Wojny Ograni-
czonej

5.4.1 Zakoñczenie tego scenariusza nastêpuje: 

· gdy któryœ z graczy odniesie zwyciêstwo au-

tomatycznie, 

· gdy któryœ z graczy osi¹gnie poziom Wojny

Totalnej, 

· na zakoñczenie 10 etapu gry (lato 1916), 

· gdy któryœ z graczy zaakceptuje warunki po-

koju. 

5.4.2 Po zakoñczeniu gry poziom punktów zwy-

ciêstwa jest porównywany z podanymi poni¿ej

zakresami. 

Zwyciêstwo Pañstw Centralnych: 17 lub

wiêcej Punktów Zwyciêstwa. 

Remis: od 13 do 16 Punktów Zwyciêstwa (wynik

historyczny). 

Zwyciêstwo Aliantów: 12 lub mniej Punktów

Zwyciêstwa. 

5.5 Kampania

5.5.1 Gra kampanijna koñczy siê: 

· gdy któryœ z graczy odniesie automatyczne

zwyciêstwo, 

· po zakoñczeniu 20 etapu (zima 1919), 

· w wyniku zawieszenia broni, 

· gdy któryœ z graczy zaakceptuje warunki pokoju. 

5.5.2 Podczas gry kampanijnej stosuje siê dwa

sposoby okreœlania zwyciêzcy, zale¿nie od tego,

czy gracz kieruj¹cy Pañstwami Centralnymi za-

gra³ kartê „Traktatu brzeskiego”. Poziom punk-

tów zwyciêstwa jest porównywany z poddanymi

poni¿ej zakresami. 

5.5.2.1 Karta „Traktatu brzeskiego” zosta³a

zagrana

Zwyciêstwo Pañstw Centralnych: 11 lub

wiêcej Punktów Zwyciêstwa. 

Remis: 10 Punktów Zwyciêstwa. 

Zwyciêstwo Aliantów: 9 lub mniej Punktów

Zwyciêstwa (wynik historyczny). 

5.5.2.2 Karta „Traktatu brzeskiego” nie zo-

sta³a zagrana

Zwyciêstwo Pañstw Centralnych: 13 lub

wiêcej Punktów Zwyciêstwa. 

Remis: od 10 do 12 Punktów Zwyciêstwa. 

Zwyciêstwo Aliantów: 9 lub mniej Punktów

Zwyciêstwa. 
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5.6 Zasady turniejowe

5.6.1 Scenariusze Wojny Ograniczonej lub Kam-

panijny mog¹ znaleŸæ zastosowanie podczas roz-

grywek turniejowych. 

5.6.2 W celu ustalenia, kto bêdzie gra³ po stro-

nie alianckiej gracze uczestnicz¹cy w turnieju li-

cytuj¹ wybrane przez siebie iloœci punktów zwy-

ciêstwa. Gracz, który zalicytowa³ najwiêcej obej-

muje dowództwo Aliantów. Po zakoñczeniu sce-

nariusza zalicytowana iloœæ punktów zwyciêstwa

jest dodawana do osi¹gniêtego poziomu punk-

tów podczas gry. 

5.6.2.1 Zalicytowana iloœæ punktów zwyciêstwa

nie jest brana pod uwagê, gdy nast¹pi automa-

tyczne zwyciêstwo. 

5.6.3 Podczas rozgrywek turniejowych maj¹ za-

stosowanie standardowe, opisane w poszczegól-

nych scenariuszach warunki zwyciêstwa (5.4.2

i 5.5.2) ale remis jest uznawany za zwyciêstwo

Aliantów. 

5.6.4 Podczas rozgrywek turniejowych przegry-

waj¹ obaj gracze, jeœli któryœ z nich przyjmie za-

proponowane warunki pokojowe. 

6.0 Przebieg gry

Gra Œcie¿ki Chwa³y jest rozgrywana w etapach.

Ka¿dy etap zosta³ podzielony na fazy i segmen-

ty, które nale¿y wykonywaæ œciœle wed³ug okre-

œlonej poni¿ej kolejnoœci. 

A. Faza Obowi¹zkowej Ofensywy

Ka¿dy z graczy wykonuje jeden rzut kostk¹ i po-

równuje uzyskany wynik z w³asn¹ Tabel¹ Obo-

wi¹zkowej Ofensywy. Zapisy w Tabeli wskazuj¹,

które pañstwo (jeœli w ogóle) musi przeprowa-

Uwaga autora: oznacza to, ¿e oferowanie po-

koju podczas turnieju jest ryzykowne, chyba,

¿e rozgrywki tocz¹ siê systemem ka¿dy z ka¿-

dym lub do dwóch przegranych. 

Uwaga autora: scenariusz Wojny Ograniczonej

nadaje siê do tego lepiej, poniewa¿ jego rozegra-

nie wymaga mniej czasu. Rozegranie ca³ej kam-

panii mo¿e siê odbyæ podczas rundy fina³owej.

dziæ ofensywê w danym etapie. Znacznik Obo-

wi¹zkowej Ofensywy jest umieszczany na odpo-

wiednim polu Tabeli. 

B. Faza Akcji

Ka¿da Faza Akcji jest podzielona na szeœæ rund.

Podczas ka¿dej rundy ka¿dy z graczy mo¿e prze-

prowadziæ jedn¹ akcjê. Ka¿d¹ rundê rozpoczyna

gracz kieruj¹cy Pañstwami Centralnymi. 

C. Faza Wyczerpania. 

Wszystkie odciête od zaopatrzenia Armie i kor-

pusy s¹ eliminowane. Korpusy przechodz¹ na

Pole „Jednostek mo¿liwych do odtworzenia”.

Armie, które zosta³y wyeliminowane z powodu

braku zaopatrzenia s¹ usuwane z gry na sta³e

i nie mog¹ byæ odtworzone. Podczas tej fazy mo-

¿e siê tak¿e zmieniæ strona kontroluj¹ca pola

znajduj¹ce siê poza liniami wroga. 

D. Faza Oblê¿eñ

Nale¿y wykonaæ rzut jedn¹ kostk¹ dla ka¿dej

oblê¿onej twierdzy. Jeœli twierdza siê poddaje,

zostaje na niej umieszczony ¿eton oznaczaj¹cy

zniszczenie. 

E. Faza Okreœlania Poziomu Wojny

E. 1. Nale¿y sprawdziæ Tabelê Punktów Zwy-

ciêstwa i wprowadziæ zmiany, które mog¹ nast¹-

piæ podczas tej Fazy. 

E. 2. Ustalanie, czy któryœ z graczy odniós³ au-

tomatyczne zwyciêstwo. 

E. 3. Ustalanie, czy nast¹pi³o zawieszenie broni. 

E. 4. Ka¿dy z graczy sprawdza, czy zmieni³ siê je-

go poziom zaanga¿owania w wojnê. Segment ten

jest pomijany w pierwszym etapie (sierpieñ 1914). 

F. Faza Uzupe³nieñ

F. 1. Faza Uzupe³nieñ Aliantów: punkty uzupe³-

nieñ zebrane dziêki zagraniu podczas danego

etapu kart i zaznaczone na Torze Ogólnym zo-

staj¹ przeznaczone na odtwarzanie lub wzmac-

nianie jednostek, zgodnie z odpowiedni¹ tabel¹.

Punkty nie wykorzystane nie przechodz¹ na na-

stêpny etap i przepadaj¹. 

F. 2. Faza Uzupe³nieñ Pañstw Centralnych:

punkty uzupe³nieñ zebrane dziêki zagraniu

podczas danego etapu kart i zaznaczone na To-

rze Ogólnym zostaj¹ przeznaczone na odtwarza-

nie lub wzmacnianie jednostek, zgodnie z odpo-

wiedni¹ tabel¹. Punkty nie wykorzystane nie

przechodz¹ na nastêpny etap i przepadaj¹. 

G. Faza Losowania Kart Strategicznych

Ka¿dy z graczy ci¹gnie karty ze swojej talii do

chwili posiadania w rêce siedmiu kart. Jeœli talia

siê skoñczy³a, nale¿y przetasowaæ karty zagrane

dotychczas i nie wy³¹czone z gry. Przed ci¹gniê-

ciem nowych kart ka¿dy z graczy mo¿e odrzuciæ

posiadane jeszcze karty bitewne, które uzna za

zbyteczne. Jeœli w talii nie ma wystarczaj¹cej ilo-

œci kart, gracz bierze tyle, ile jest i rozpoczyna

kolejny etap z mniej ni¿ siedmioma kartami. 

H. Zakoñczenie etapu

Jeœli wojna trwa nadal i nie jest to zakoñczenie

ostatniego etapu, znacznik etapów jest przesuwa-

ny na nastêpne pole Toru Etapów i rozpoczyna siê

kolejny etap — od Fazy Obowi¹zkowej Ofensywy

7.0 Obowi¹zkowa Ofensywa. 

7.1 Zasady ogólne

7.1.1 Na pocz¹tku ka¿dego etapu obaj gracze

wykonuj¹ rzut jedn¹ kostk¹, a wynik porównuj¹

ze wskazaniami Tabeli. Znacznik ofensywy jest

umieszczany na odpowiednim polu. 

7.1.2 Wynik „Nie ma” lub sytuacja, w której

wskazane pañstwo jest nadal neutralne oznacza-

j¹, ¿e w danym etapie nie bêdzie obowi¹zku

przeprowadzenia ataku. 

7.1.3 Gdy pañstwo nie jest neutralne, jego jed-

nostki musz¹ przeprowadziæ atak na jednostki

nieprzyjaciela podczas danego etapu. Nie prze-

prowadzenie takiego ataku oznacza stratê 1 PZ.
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Strata nastêpuje tak¿e wówczas, gdy na planszy

nie ma jednostek, które mog³yby atak przepro-

wadziæ. W przypadku Pañstw Centralnych po-

ziom PZ spada o jeden, w przypadku, gdy Alian-

ci nie przeprowadz¹ takiej obowi¹zkowej ofen-

sywy, poziom PZ roœnie o 1. 

7.1.4 Podczas Obowi¹zkowej Ofensywy jednost-

ki brytyjskie lub francuskie musz¹ zaatakowaæ

jednostki niemieckie na terytorium Francji, Bel-

gii lub Niemiec. 

7.1.5 Podczas Obowi¹zkowej Ofensywy jednost-

ki niemieckie musz¹ zaatakowaæ jednostki ame-

rykañskie, brytyjskie, francuskie lub belgijskie

na terenie Francji, Belgii lub Niemiec. Uwaga:

po zagraniu karty „H-L przejmuj¹ dowodzenie”

wynik rzutu zmuszaj¹cy Niemcy do przeprowa-

dzenia ofensywy nie jest brany pod uwagê —

traktuje siê go jak wynik „Nie ma”. 

7.1.6 Jeœli wynikiem rzutu jest „A-W-W” i W³o-

chy nie s¹ neutralne, jednostki austriackie mu-

sz¹ zaatakowaæ jednostki w³oskie, pole we W³o-

szech lub pole, na którym stoj¹ jednostki alianc-

kie prowadz¹ce zaopatrzenie przez W³ochy. Jeœli

W³ochy s¹ neutralne lub s¹ ca³kowicie okupowa-

ne przez Pañstwa Centralne, wynik „A-W-W”

traktuje siê jak wynik „A-W”.

7.1.7 Wynik „A-W” oznacza obowi¹zek przepro-

wadzenia ataku przez jednostki austriackie na

dowolnie wybran¹ jednostkê nieprzyjaciela. 

7.1.8 Po zagraniu karty „Francuskiego buntu” wy-

nik „F” ma przeciwne skutki. Oznacza to, ¿e prze-

prowadzenie ataku przez jednostki francuskie pod-

czas tego etapu spowoduje wzrost poziomu PZ o 1. 

7.1.9 Po zagraniu karty „Hoffmann” do wyniku

rzutu ustalaj¹cego Obowi¹zkow¹ Ofensywê dla

Wyj¹tek: wzrost poziomu PZ nie nast¹pi, gdy

jednostki francuskie bêd¹ siê znajdowa³y na

jednym polu z jednostkami amerykañskimi. 

Pañstw Centralnych dodawane jest +1. 

7.1.10. Po zagraniu karty „H-L przejmuj¹ dowo-

dzenie” wynik wskazuj¹cy na obowi¹zkow¹ nie-

mieck¹ ofensywê nie jest brany pod uwagê do

koñca gry. 

7.1.11 Po zagraniu karty „Rewolucji Bolsze-

wickiej” wynik wskazuj¹cy na obowi¹zkow¹ ro-

syjsk¹ ofensywê nie jest brany pod uwagê do

koñca gry. Gdy wydarzenie nast¹pi podczas eta-

pu, w którym ju¿ zosta³a wyznaczona obowi¹z-

kowa ofensywa dla Rosji, wskazanie to przestaje

obowi¹zywaæ, a ¿eton Obowi¹zkowej Ofensywy

przesuwa siê na pole „ Nie ma lub przeprowa-

dzona”.

8.0 Faza Akcji

8.1 Zasady ogólne

8.1.1 Ka¿da Faza Akcji sk³ada siê z szeœciu rund.

Podczas ka¿dej rundy obaj gracze mog¹ przepro-

wadziæ po jednej akcji. 

8.1.2 Gracz kieruj¹cy Pañstwami Centralnymi

przeprowadza akcje jako pierwszy podczas ka¿-

dej rundy. 

8.1.3 Podczas rundy ka¿dy z graczy MUSI wy-

konaæ JEDN¥ z podanych ni¿ej czynnoœci: 

· zagraæ kartê strategiczn¹ jako punkty opera-

cyjne lub punkty ruchu strategicznego lub

punkty uzupe³nieñ lub wydarzenie, 

· zaoferowaæ warunki pokojowe, jeœli pozwala

na to aktualny poziom PZ, 

· przeprowadziæ operacjê z wykorzystaniem

jednego punktu operacyjnego bez zagrywa-

nia karty strategicznej. 

8.1.4 Numerowane znaczniki akcji s³u¿¹ do za-

znaczania w Tabeli Akcji, jaki rodzaj akcji zosta³

przeprowadzony i w jakiej kolejnoœci. 

8.1.5 Gracze przeprowadzaj¹ swoje akcje na

zmianê do chwili, a¿ ka¿dy z nich przeprowadzi

szeœæ akcji. 

9.0 Karty strategiczne

9.1 Zasady ogólne

9.1.1 Karty strategiczne s¹ prawdziwym sercem

gry Œcie¿ki Chwa³y. Wszystkie akcje, w tym tak-

¿e ruchy i walka, s¹ inicjowane przez graczy po-

przez zagranie kart strategicznych. 

9.1.2 Ka¿dy z graczy posiada w³asn¹ taliê kart

strategicznych. Talie s¹ podzielone na trzy gru-

py: Mobilizacji, Wojny Ograniczonej i Wojny To-

talnej. Gracze rozpoczynaj¹ grê w³asnymi karta-

mi Mobilizacji. Pozosta³e karty dodaje siê do ta-

lii po osi¹gniêciu odpowiedniego poziomu zaan-

ga¿owania w wojnê. [patrz 16.1]. 

9.1.3 Ka¿d¹ z kart strategicznych mo¿na wyko-

rzystaæ na jeden z czterech sposobów: jako

punkty operacyjne, jako punkty ruchu strate-

gicznego, jako punkty uzupe³nieñ lub jako wy-

darzenie. Karta mo¿e byæ wykorzystana wielo-

krotnie i na ró¿ne sposoby, ale podczas jednego

zagrania dan¹ kartê mo¿na zagraæ tylko w jeden

z wymienionych sposobów. 

9.1.4. (Zasada opcjonalna) gracze, którzy pragn¹

posiadaæ wiêksz¹ kontrolê nad sk³adem kart po-

siadanych w rêce, mog¹ posiadaæ nie siedem ale

osiem kart na pocz¹tku etapu. Pozosta³e zasady

nie ulegaj¹ zmianie, gracze maj¹ po prostu wiê-

cej kart w rêce. 

9.2 Operacje

9.2.1 Po zagraniu karty strategicznej jako punk-

tów operacyjnych gracz mo¿e je wykorzystaæ do

aktywacji swoich jednostek. 

9.2.2 Aktywacja danego pola do ruchu lub do

walki wymaga tyle samo punktów operacyjnych. 

9.2.3 Koszt aktywacji danego pola jest równy

Wyj¹tek: niektóre wydarzenia pozwalaj¹ na

jednoczesne zagranie karty jako punktów ope-

racyjnych podczas tej samej rundy akcji. 

Wyj¹tek: operacja automatyczna, oferowanie

pokoju i rozstrzyganie oblê¿eñ (patrz 8.1.3,

16.5 15.3) 
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iloœci jednostek znajduj¹cych siê na tym polu

i nale¿¹cych do ró¿nych pañstw. Wyj¹tki od tej

zasady wymieniono poni¿ej: 

· jednostki belgijskie znajduj¹ce siê w An-

twerpii, Ostendzie, Calais lub Amiens dla

celów aktywacji mog¹ byæ uwa¿ane za jed-

nostki brytyjskie. 

· dla celów aktywacji wszystkie jednostki bry-

tyjskie s¹ uznawane za nale¿¹ce do jednego

pañstwa, niezale¿nie od swojej narodowo-

œci. 

· jednostki francuskie i amerykañskie mog¹

byæ uwa¿ane za nale¿¹ce do tego samego

pañstwa na terenie Francji i Niemiec dla ce-

lów aktywacji. 

· strategiczne karty Pañstw Centralnych za-

grane jako wydarzenia: „Armia Po³udniowa”

i „11 Armia” pozwalaj¹ na traktowanie zgru-

powañ jednostek ró¿nych narodowoœci jako

nale¿¹cych do jednego pañstwa podczas ak-

tywacji. Szczegó³y opisano na kartach. 

9.2.4 Koszt aktywacji pola z jednostkami ró¿-

nych narodowoœci pozostaje zwiêkszony, nieza-

le¿nie od tego, czy niektóre z tych jednostek nie

bêd¹ siê ruszaæ ani atakowaæ. Nie jest wiêc mo¿-

liwe obni¿anie w ten sposób kosztu aktywacji. 

9.2.5 Jedno pole mo¿na aktywowaæ do ruchu

lub do walki, nigdy do obu rodzajów akcji jedno-

czeœnie. Po aktywowaniu danego pola nale¿y na

nim umieœciæ ¿eton „Ruch” lub „Atak”. 

9.2.6 Mo¿na aktywowaæ tylko takie pola, na któ-

rych znajduj¹ siê w³asne jednostki. Pole zawiera-

j¹ce wy³¹cznie w³asn¹ twierdzê nie mo¿e byæ ak-

tywowane. 

9.2.7 Na Bliskim Wschodzie Alianci mog¹ akty-

wowaæ tylko jedno pole do ataku podczas jednej

rundy akcji. 

Ograniczenie to dotyczy tak¿e Konstantynopola

i Bursy, które znajduj¹ siê na obu planszach.

Ograniczenia nie dotycz¹ aktywacji do ruchu. 

Wyj¹tek: do tego limitu nie jest wliczane pole

zawieraj¹ce przyczó³ek MEF i pole, na którym

znajduje siê brytyjska Armia Bliskowschodnia. 

9.2.7.1 Jeœli zaopatrzenie dla MEF dociera po-

przez przyczó³ek, aktywacja MEF do ruchu lub

do walki wymaga wydania 3 punktów operacyj-

nych. Aktywacja innych jednostek alianckich

prowadz¹cych zaopatrzenie przez przyczó³ek

wymaga wydania jednego punktu operacyjnego

na korpus. Tak wiêc aktywacja zgrupowania

MEF i 2 korpusów wymaga wydania 5 punktów

operacyjnych. Zabroniona jest czêœciowa aktywa-

cja takich zgrupowañ, zawsze nale¿y ponieœæ pe³-

ny koszt w punktach operacyjnych. Powy¿sze za-

sady nie obowi¹zuj¹, gdy jednostka MEF zosta-

nie wprowadzona do gry jako zwyk³e posi³ki,

zgodnie z zasad¹ 9.5.3.4. Przyczó³ek MEF mo¿e

byæ u¿ywany dla celów zaopatrzenia tylko przez

armiê MEF lub korpusy brytyjskie i australijskie. 

9.2.8 Po oznaczeniu wszystkich aktywowanych

pól gracz mo¿e poruszyæ jednostki znajduj¹ce

siê na polach oznaczonych ¿etonem „Ruch”. Nie

ma obowi¹zku przemieszczania wszystkich jed-

nostek znajduj¹cych siê na takim polu. 

9.2.9 Po zakoñczeniu przesuniêæ gracz mo¿e

rozpocz¹æ ataki prowadzone z pól oznaczonych

¿etonem „Atak”. 

9.3 Ruchy strategiczne

9.3.1 Zagranie karty strategicznej jako punktów

ruchów strategicznych pozwala na przesuniêcie

Armii lub korpusów. 

9.3.2 Gracz otrzymuje iloœæ punktów ruchu stra-

tegicznego, która jest podana na karcie. 

9.3.3 Gracz nie mo¿e zagraæ karty strategicznej

jako punktów ruchu strategicznego, jeœli wyko-

nywa³ ruch strategiczny w poprzedniej rundzie

akcji tego samego etapu. Gracz mo¿e natomiast

wykonaæ ruch strategiczny w ostatniej rundzie

jednego etapu i w pierwszej rundzie etapu na-

stêpnego. 

9.4 Punkty uzupe³nieñ

9.4.1 Po zagraniu karty strategicznej jako punk-

tów uzupe³nieñ gracz oznacza uzyskane iloœci

punktów na Torze Ogólnym ¿etonami odpo-

wiednich narodowoœci. 

Punkty „A” na kartach alianckich s¹ oznaczane

¿etonem alianckim na Torze Ogólnym i maj¹ za-

stosowanie do wszystkich mniejszych pañstw

[17.1.1.1]. 

9.4.2 Gdy gracz decyduje siê na otrzymanie

punktów uzupe³nieñ, nie mo¿e podczas danej

rundy przeprowadzaæ ¿adnej innej akcji. 

9.4.3 Gracz nie mo¿e zagraæ karty strategicznej

jako punktów uzupe³nieñ, jeœli wykona³ takie

zagranie w poprzedniej rundzie akcji tego same-

go etapu. Gracz mo¿e natomiast zagraæ punkty

uzupe³nieñ w ostatniej rundzie jednego etapu

i w pierwszej rundzie etapu nastêpnego. 

9.4.4 Zebrane podczas etapu punkty uzupe³-

nieñ s¹ wykorzystywane podczas Fazy Uzupe³-

nieñ. 

9.4.5 Na alianckich kartach strategicznych nie

uwzglêdniono punktów uzupe³nieñ amerykañ-

skich [patrz 17.1.8]. 

9.5 Wydarzenia

9.5.1 Zasady ogólne

9.5.1.1 Po zagraniu karty strategicznej jako wy-

darzenia nale¿y postêpowaæ zgodnie z opisany-

mi na karcie poleceniami. 

9.5.1.2 Gdy zostanie zagrana jako wydarzenie

karta strategiczna oznaczona gwiazdk¹, jest usu-

wana z gry po zakoñczeniu danej rundy akcji.

Karta pozostaje w grze, jeœli zostanie zagrana ja-

ko punkty operacyjne, punkty ruchu strategicz-

nego lub punkty uzupe³nieñ. 

9.5.1.3 Na wielu kartach strategicznych obok

nazwy wydarzenia znajduje siê podana w nawia-

sie zmiana poziomu wojny. Po zagraniu karty ja-

Wyj¹tek: Bu³garia, W³ochy i Turcja nie mog¹

otrzymywaæ punktów uzupe³nieñ gdy pozosta-

j¹ neutralne. 
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ko wydarzenia wzrasta o podan¹ wartoœæ poziom

wojny danego gracza oraz poziom wspólny, od-

powiednie ¿etony nale¿y przesun¹æ na Torze

Ogólnym. 

9.5.1.4 Do pewnych kategorii kart strategicz-

nych odnosz¹ siê opisane poni¿ej zasady dodat-

kowe. 

9.5.2 Karty przyst¹pienia do wojny pañstw neu-

tralnych

9.5.2.1 Bu³garia, Grecja, W³ochy i Rumunia

przystêpuj¹ do wojny po zagraniu odpowiedniej

karty strategicznej jako wydarzenia. Jednostki

tych pañstw s¹ rozmieszczane na planszy bezpo-

œrednio po zagraniu karty. [patrz 4.2.2]. 

9.5.2.2 Podczas jednego etapu mo¿e przyst¹piæ

do wojny tylko jedno pañstwo neutralne. Jeœli na

przyk³ad wiosn¹ roku 1915 przyst¹pi¹ do wojny

W³ochy, Pañstwa Centralne nie mog¹ zagraæ

w tym samym etapie przyst¹pienia Bu³garii do

wojny. 

9.5.2.3 Stany Zjednoczone i Turcja przystêpuj¹

do wojny na innych zasadach [patrz odpowied-

nio 16.3 i 16.1.3.1]. 

9.5.2.4 Ograniczone przyst¹pienie Grecji do

wojny: nastêpuje po zagraniu wydarzenia „Salo-

niki”. Jednostki greckie s¹ rozmieszczane na

planszy zgodnie ze spisem podanym na ostatniej

stronie. Jednostki te s¹ nadal neutralne, a wiêc

¿adna ze stron nie mo¿e nimi poruszaæ ani

wchodziæ na zajête przez nie pola, ani przez nie

przechodziæ. Nie mo¿na tak¿e takich pól atako-

waæ ani prowadziæ przez nie zaopatrzenia. Obie

strony mog¹ wkraczaæ i atakowaæ na pozosta³e

pola na terytorium Grecji, na których nie ma

greckich jednostek. Jednostki greckie mog¹ siê

przemieszczaæ dopiero po zagraniu karty przy-

st¹pienia Grecji do wojny jako wydarzenia. 

9.5.2.5 W sytuacji, gdy Pañstwa Centralne osi¹-

gnê³y ju¿ poziom wojny totalnej (i u¿ywaj¹ ju¿

talii Wojny Totalnej) a Alianci jeszcze tego po-

ziomu nie osi¹gnêli (i swoich kart Wojny Total-

nej jeszcze nie u¿ywaj¹), Alianci nie mog¹ zagraæ

karty przyst¹pienia do wojny W³och i Rumunii

jako punktów operacyjnych, punktów uzupe³-

nieñ lub punktów ruchu strategicznego. Karty

te mog¹ byæ zagrane tylko jako wydarzenia. Kar-

ty te mog¹ byæ potraktowane jako niepotrzebne

karty bitewne i odrzucone pod koniec etapu pod

warunkiem opisanym w 9.5.4.5. Powy¿sze ogra-

niczenia przestaj¹ obowi¹zywaæ na pocz¹tku

etapu, w którym Alianci otrzymaj¹ swoje karty

Wojny Totalnej. 

9.5.3 Karty posi³ków

9.5.3.1 Ka¿dy z graczy mo¿e wprowadzaæ do gry

nowe jednostki jako posi³ki po zagraniu odpo-

wiednich kart strategicznych jako wydarzeñ. Pod-

czas jednego etapu ka¿dy z graczy mo¿e wprowa-

dziæ tylko raz posi³ki dla jednej narodowoœci. 

Gracz nie mo¿e zagraæ karty posi³ków, jeœli

wszystkich wprowadzanych do gry jednostek nie

mo¿e umieœciæ na planszy. Posi³ki mog¹ byæ

wprowadzone do gry tak¿e wówczas, gdy okupo-

wana jest stolica danego pañstwa. Nie dotyczy

to specjalnej sytuacji Orleanu. 

9.5.3.2 Przybywaj¹ce jako posi³ki korpusy s¹

umieszczane w Polu Rezerwy, z dwoma poni¿-

szymi wyj¹tkami: 

· pozostaj¹ca w sile korpusu Arabska Armia

Pó³nocna jest umieszczana na wskazanym

na karcie polu, 

· turecki korpus Senussi jest umieszczany na

wskazanym na karcie polu. 

9.5.3.3 Przybywaj¹ce jako posi³ki Armie s¹

umieszczane w stolicy danego pañstwa (w przy-

padku Austro-Wêgier w Wiedniu lub w Buda-

peszcie) i/lub na dowolnym kontrolowanym po-

lu bêd¹cym Ÿród³em zaopatrzenia dla danego

pañstwa. Posi³ki nie mog¹ byæ umieszczane

w oblê¿onej twierdzy. Wyj¹tki s¹ nastêpuj¹ce: 

· armie amerykañskie pojawiaj¹ siê na dowol-

Wyj¹tek: podczas pierwszego etapu, a wiêc

w sierpniu 1914, nie mo¿na wprowadziæ ¿ad-

nych posi³ków. 

nym polu we Francji bêd¹cym portem, 

· armie francuskie mog¹ siê pojawiæ w Orle-

anie, jeœli Pary¿ jest ca³kowicie zajêty przez

w³asne wojska, 

· francuska Armia Orientalna pojawia siê na

polu wskazanym przez kartê, 

· rosyjska Armia Kaukaska pojawia siê na po-

lu wskazanym przez kartê, 

· brytyjska Armia Bliskowschodnia pojawia

siê na polu wskazanym przez kartê, 

· brytyjska Armia MEF pojawia siê na jednym

z czterech oznaczonych odpowiednio pól na

planszy [patrz 9.5.3.5]. 

Pojawiaj¹ce siê na planszy armie musz¹ byæ za-

opatrzone. 

Jeœli karta strategiczna pozwala na wprowadze-

nie wiêcej ni¿ jednej armii jednoczeœnie, mog¹

siê one pojawiæ na ró¿nych polach. 

9.5.3.4 Gracz kieruj¹cy Aliantami mo¿e wpro-

wadziæ ka¿d¹ ze swoich czterech armii bliskow-

schodnich (brytyjskie MEF i B-W, francuska

Orientalna i rosyjska Kaukaska) w stolicy odpo-

wiedniego pañstwa lub na pole bêd¹ce Ÿród³em

zaopatrzenia. W takim przypadku nie obowi¹zu-

j¹ wymienione na kartach ograniczenia. Armie te

wprowadzone do gry poza plansz¹ Bliskiego

Wschodu trac¹ mo¿liwoœæ operowania na tej

planszy (oraz w Salonikach w przypadku francu-

skiej Armii Orientalnej). S¹ traktowane jak po-

zosta³e armie alianckie, ale nie mog¹ byæ odtwa-

rzane. 

9.5.3.5 Desant MEF: po zagraniu karty jako wy-

darzenia przyczó³ek MEF jest umieszczany wraz

z Armi¹ MEF na jednym z czterech oznaczo-

nych pól. Pole to mo¿e byæ traktowane jako

aliancki port. Obaj gracze mog¹ wchodziæ na ta-
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kie pole oraz je atakowaæ. Gdy na przyczó³ek

MEF wkrocz¹ jednostki Pañstw Centralnych,

przyczó³ek jest usuwany i pole przestaje byæ

alianckim portem. 

9.5.4 Karty bitewne

9.5.4.1 Karty bitewne s¹ zagrywane podczas

ustalania wyniku walki. Jako pierwszy ewentual-

ne karty bitewne wprowadza do gry gracz prze-

prowadzaj¹cy atak. W drugiej kolejnoœci karty

bitewne wprowadza gracz bêd¹cy stron¹ broni¹-

ca siê. Karty bitewne s¹ jedynymi kartami, które

mo¿na zagraæ podczas rundy akcji przeciwnika. 

9.5.4.2 Jeœli zosta³a wygrana walka, w której zo-

sta³a u¿yta karta bitewna, gracz mo¿e tak¹ od-

kryt¹ kartê po³o¿yæ po swojej stronie planszy. 

Le¿¹ca w odkrytej formie karta mo¿e wp³ywaæ

na wynik jednej walki podczas jednej rundy ak-

cji, jeœli s¹ spe³nione warunki umo¿liwiaj¹ce wy-

korzystanie karty, a¿ do chwili, gdy gracz j¹ wy-

korzystuj¹cy walkê przegra. 

9.5.4.3 Po przegranej walce gracz odrzuca zasto-

sowane w niej karty bitewne, zarówno zagrane

aktualnie, jak i te zaoszczêdzone z poprzednich

rund dziêki wygranym walkom. 

9.5.4.4 Karta bitewna mo¿e byæ u¿yta w odnie-

sieniu do tylko jednej walki podczas jednej run-

dy akcji. 

9.5.4.5 Na zakoñczenie etapu s¹ odrzucane

wszystkie u¿yte karty bitewne, nawet te, które

pozosta³y w grze dziêki wygranym walkom. Kar-

ty przechodz¹ do puli kart u¿ytych. 

9.5.4.6 Przed losowaniem nowych kart strate-

Wyj¹tek: karty oznaczone gwiazdk¹ lub napi-

sem „Mo¿e byæ u¿yta tylko raz podczas etapu”

s¹ odpowiednio usuwane z gry lub odrzucane

bezpoœrednio po zakoñczeniu walki nawet

wówczas, gdy gracz walkê wygra³.

gicznych ka¿dy z graczy mo¿e odrzuciæ posiada-

ne przez siebie i nie zagrane karty bitewne, tak-

¿e przed przetasowaniem talii z powodu osi¹-

gniêcia wy¿szego poziomu zaanga¿owania wo-

jennego. Karty bitewne s¹ jednymi kartami stra-

tegicznymi, które mog¹ byæ dobrowolnie odrzu-

cone przez graczy. 

10.0 Zgrupowania

10.1 Zasady ogólne

10.1.1 Na jednym polu mog¹ siê znajdowaæ trzy

jednostki, niezale¿nie od swoich rozmiarów. Do

limitu tego nie wlicza siê twierdz. 

10.1.2 Ograniczenia nie s¹ brane pod uwagê

podczas ruchu zwyk³ego i ruchu strategicznego. 

10.1.3 Na jednym polu nigdy nie mog¹ siê znaj-

dowaæ jednostki przeciwnych stron. 

10.1.4 Kontrolowane przez tego samego gracza

jednostki ró¿nych narodowoœci mog¹ staæ na

tym samym polu, zwiêksza to jednak koszt akty-

wacji takiego pola. 

11.0 Ruch

11.1 Zasady ogólne

11.1.1 Jednostki, których zasiêg ruchu wynosi

1 lub wiêcej mog¹ byæ przesuniête w ramach

operacji, jeœli ich pole zosta³o aktywowane do

ruchu. Kolejne zgrupowanie jednostek mo¿e byæ

przesuniête, jeœli zakoñczy³ siê ruchu zgrupowa-

nia poprzedniego. 

11.1.2 Wejœcie na dowolne pole kosztuje

1 punkt ruchu, niezale¿nie od rodzaju terenu,

który siê tam znajduje. 

11.1.3 Przesuniêcie nastêpuje pomiêdzy dwo-

ma polami po³¹czonymi lini¹ ci¹g³¹ lub przery-

wan¹. Podczas wykonywania ruchu nie mo¿na

pomijaæ pól. 

11.1.4 Linie przerywane wskazuj¹ na ogranicze-

nia w ruchu lub ataku pomiêdzy danymi polami,

które mog¹ wykonywaæ tylko jednostki okreœlo-

Wyj¹tek: oblê¿one twierdze. 

nych narodowoœci. Opis jednostek umieszczono

na planszy obok odpowiednich linii. I tak na

przyk³ad tylko jednostki brytyjskie mog¹ wyko-

naæ ruch lub atak pomiêdzy Londynem i Calais. 

11.1.5 Jednostka podczas jednej rundy akcji nie

mo¿e przekroczyæ swojego zasiêgu ruchu. Nie-

wykorzystane punkty ruchu nie mog¹ byæ prze-

kazane innej jednostce ani zaoszczêdzone na na-

stêpn¹ rundê akcji. 

11.1.6 Jednostki mog¹ przechodziæ przez pola

oznaczone ¿etonem „Atak” ale nie mog¹ zakoñ-

czyæ na nich swojego ruchu. 

11.1.7 Jednostki nie mog¹ wchodziæ na pola, na

których znajduj¹ siê wrogie jednostki. 

11.1.8 Jednostki mog¹ wchodziæ na pole, na

którym znajduje siê wroga twierdza, jeœli bêd¹

mog³y j¹ oblegaæ lub jeœli ju¿ jest oblê¿ona.

[patrz 15.2.1]. 

11.1.9 Jednostki Pañstw Centralnych mog¹

przechodziæ przez Amiens, Calais i Ostendê —

ale nie mog¹ na tych polach koñczyæ ruchu, do-

póki nie zostanie zagrana karta „Wyœcigu do mo-

rza” lub dopóki poziom zaanga¿owania Pañstw

Centralnych w wojnê nie osi¹gnie wartoœci 4. 

11.1.10 ¯adna jednostka nie mo¿e wejœæ na po-

le oznaczone „MEF”, dopóki nie zostanie na

nim umieszczony ¿eton przyczó³ka. Jednostki

nie musz¹ opuszczaæ pola po usuniêciu przy-

czó³ka, ale ¿adna inna jednostka nie mo¿e ju¿

wejœæ na to pole. 

11.1.11 Jednostki nie mog¹ wkraczaæ na teryto-

rium pañstwa neutralnego, dopóki nie przyst¹pi

ono do wojny. 

Wyj¹tek: Ograniczone przyst¹pienie Grecji do

wojny [patrz 9.5.2.4]. Wszystkie jednostki mo-

g¹ tak¿e wkraczaæ na terytorium Albanii. 
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11.1.12 Jednostki obu stron mog¹ wkraczaæ na

terytorium Persji po przyst¹pieniu do wojny

Turcji. Gdy to nast¹pi, Ahwaz staje siê polem

zwyciêstwa kontrolowanym przez Aliantów. 

11.1.13 Gracze przejmuj¹ kontrolê nad polem,

na które wkraczaj¹ ich jednostki, chyba, ¿e na-

stêpuje oblê¿enie twierdzy. 

11.1.14 Arabska Armia Pó³nocna nie powoduje

zmiany kontroli pola, na które wkracza. Pole, na

którym ta armia stoi (poza polem z oblê¿on¹

twierdz¹) uznaje siê za pole kontrolowane przez

Aliantów. Po opuszczeniu pola przez t¹ armiê

przywrócona zostaje kontrola Pañstw Central-

nych. Nie ma to wp³ywu na pola, nad którymi

kontrolê przejê³y inne jednostki alianckie — po-

zostaj¹ pod kontrol¹ Aliantów tak¿e po odejœciu

Arabskiej Armii Pó³nocnej. 

11.1.15 Armia lub korpus nale¿¹cy do Brytyj-

skich Si³ Ekspedycyjnych (BKE) mog¹ opero-

waæ tylko na terytorium Wielkiej Brytanii, Fran-

cji, Belgii lub Niemiec. 

11.2 Okopy

11.2.1 Po zagraniu przez któregoœ z graczy wy-

darzenia „Okopy” Armia znajduj¹ca siê na polu

aktywowanym do ruchu mo¿e zamiast ruchu.

przyst¹piæ do kopania okopów. Pozosta³e jed-

nostki znajduj¹ce siê na tym polu mog¹ siê po-

ruszaæ. 

11.2.2 Po wykonaniu wszystkich ruchów pod-

czas danej rundy akcji gracz wykonuje jeden

rzut kostk¹ dla ka¿dego pola, na którym znajdu-

je siê armia buduj¹ca okopy. Jeœli wynik rzutu

jest równy lub mniejszy od wytrzyma³oœci armii,

na polu jest umieszczany ¿eton okopów na po-

ziomie 1. Gdy ¿eton taki ju¿ siê tam znajdowa³,

Uwaga: tylko jeden gracz mo¿e zagraæ wyda-

rzenie „Okopy” podczas ca³ej gry. 

jest odwracany na drug¹ stronê, na drugi poziom

okopów. 

11.2.3 Na jednym polu mo¿e siê znajdowaæ tyl-

ko jeden ¿eton okopów na maksymalnie drugim

poziomie. 

11.2.4 ¯eton okopów pozostaje na polu a¿ do

chwili, gdy wejdzie na nie wroga jednostka, na-

wet jeœli nie bêdzie na nim jednostek w³asnych. 

11.2.5 ¯eton okopów na poziomie 1 jest zdej-

mowany z planszy po wkroczeniu na pole wro-

giej jednostki. 

11.2.6 Po wkroczeniu wrogiej jednostki na pole

zawieraj¹ce ¿eton okopów na poziomie 2, ¿eton

ten jest zastêpowany przez ¿eton okopów na po-

ziomie 1 strony przeciwnej. 

11.2.7 Tylko armie mog¹ budowaæ okopy, ale

z okopów mog¹ korzystaæ tak¿e korpusy. 

11.2.8 Same twierdze nie mog¹ korzystaæ z oko-

pów. Natomiast jednostki broni¹ce siê na polu

z twierdz¹ korzystaj¹ z okopów dodaj¹c tak¿e

wartoœæ bojow¹ twierdzy do swojej wartoœci bo-

jowej. 

11.2.9 (zasada opcjonalna): gdy jednostkom

niemieckim, brytyjskim, francuskim lub w³o-

skim nie uda siê zbudowaæ okopów, na polach

zajmowanych przez te jednostki umieszczany

jest specjalny ¿eton znacznikowy. Gdy w tak¿e

nastêpnej rundzie akcji jednostki te przyst¹pi¹

do budowania okopów, od wyniku rzutu odej-

muje siê 1. ¯eton specjalny jest usuwany, gdy

uda siê zbudowaæ okopy lub jednostki nie bêd¹

budowa³y w nastepnej rundzie (wliczaj¹c w to

nastêpn¹ rundê nastêpnego etapu). Wynik rzu-

tu mo¿e byæ zmodyfikowany tylko o minus 1. 

11.3 Plansza Bliskiego Wschodu

11.3.1 Na planszy Bliskiego Wschodu mog¹

operowaæ wy³¹cznie nastêpuj¹ce armie: rosyjska

Kaukaska, brytyjskie Bliskowschodnia i MEF,

francuska Orientalna oraz tureckie YLD i Islam-

ska. Ograniczenia dotycz¹ tak¿e Konstantyno-

pola i Bursy, które znajduj¹ siê na obu planszach. 

11.3.2 Pomiêdzy polem „Na Kaukaz” a Gro-

znym i Poti mo¿e siê przemieœciæ tylko jeden ro-

syjski korpus w ci¹gu ca³ego etapu. Ruchu tego

nie mo¿e wykonaæ ¿adna armia rosyjska. Po za-

graniu wydarzenia „Upadek cara” ¿adna rosyjska

jednostka nie mo¿e przechodziæ pomiêdzy po-

lem „Na Kaukaz” i polami na planszy Bliskiego

Wschodu. Natomiast jeden rosyjski korpus na

etap nadal mo¿e siê przemieœciæ pomiêdzy tymi

polami w ramach ruchu strategicznego. 

12.0 Walka

12.1 Zasady ogólne

12.1.1 Zainicjowanie walki mo¿e nast¹piæ tylko

wówczas, gdy pole, na którym znajduj¹ siê jed-

nostki zostanie aktywowane do ataku. Prowa-

dzenie walki nie jest obowi¹zkowe, tak wiêc nie

wszystkie jednostki znajduj¹ce siê na aktywowa-

nym polu musz¹ atakowaæ. Gracz nie mo¿e ata-

kowaæ pola, na którym znajduj¹ siê wy³¹cznie

jednostki przeciwnika, które wycofa³y siê pod-

czas obecnej rundy walki. 

12.1.2 Gracz aktywny, czyli ten, który przepro-

wadza swoj¹ akcjê podczas rundy, jest uwa¿any

za stronê atakuj¹c¹, drugi gracz siê broni. 

12.1.3 Jeden atak mo¿e byæ przeprowadzony

tylko na jedno pole. W ataku mo¿e uczestniczyæ

dowolna iloœæ jednostek znajduj¹cych siê na

przyleg³ych polach, które zosta³y aktywowane

do ataku. 

12.1.4 Jednostki znajduj¹ce siê na tym samym

polu mog¹ atakowaæ ró¿ne pola przyleg³e. 

12.1.5 Jedna jednostka mo¿e uczestniczyæ tylko

w jednym ataku podczas tej samej rundy akcji.

Wartoœæ bojowa jednostki nie mo¿e byæ dzielona

pomiêdzy ró¿ne walki. 

12.1.6 Korpusy o wartoœci bojowej 0 mog¹ ata-

kowaæ samodzielnie lub razem z innymi jed-

nostkami. Podczas wspólnego ataku nie zwiêk-

szaj¹ si³y ataku, ale mog¹ ponosiæ straty. 
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12.1.7 Tylko jednostki, które uczestniczy³y

w ataku mog¹ ponosiæ straty lub wykorzystaæ

powodzenie po walce. Jednostki, które nie

uczestniczy³y w ataku, a znajduj¹ siê na polu,

z którego atak wyszed³, nie mog¹ ponosiæ strat

ani pójœæ naprzód po wygranej walce. 

12.1.8 Jednostki mog¹ atakowaæ wzd³u¿ linii

przerywanych, jeœli ich narodowoœæ zosta³a wy-

mieniona obok takich linii na planszy. Rosyjskie

armie nie mog¹ wykonywaæ ataków pomiêdzy

polem „Na Kaukaz” i Bliskim Wschodem. Jeden

rosyjski korpus w ci¹gu ca³ego etapu mo¿e wy-

konaæ atak lub wycofaæ siê pomiêdzy tymi pola-

mi. Takie posuniêcie jest uznawane za wykorzy-

stanie jednego ruchu, dozwolonego zgodnie

z 13.2.2. 

12.1.9 Atak si³ami wielu narodowoœci: jednostki

ró¿nych narodowoœci mog¹ uczestniczyæ w tym

samym ataku tylko wówczas, gdy na jednym po-

lu znajduj¹ siê jednostki wszystkich tych naro-

dowoœci. W zwi¹zku z tym i w odniesieniu do

ograniczeñ dotycz¹cych zgrupowañ, w jednym

ataku mog¹ uczestniczyæ jednostki najwy¿ej

trzech narodowoœci. 

12.1.9.1 Pozosta³e pola, z których przeprowa-

dzany jest atak si³ami wielu narodowoœci mog¹

zawieraæ jednostki dowolnych narodowoœci, bio-

r¹cych udzia³ w tym ataku. 

12.1.10 Londyn: jednostki mog¹ przeprowadziæ

atak z Londynu tylko wówczas, gdy w ataku bio-

r¹ równie¿ udzia³ jednostki stacjonuj¹ce na po-

lach w Belgii lub we Francji. 

12.2 Ustalanie wyniku walki

12.2.1 Ka¿da walka jest rozgrywana zgodnie

z ni¿ej podan¹ procedur¹ i w podanej kolejnoœci: 

1. Ustalanie walcz¹cych jednostek. 

2. Ustalanie si³y walcz¹cych jednostek. 

3. Próba ataku z flanki. 

4. Zagrywanie kart bitewnych. 

5. Ustalanie modyfikatorów. 

6. Ustalanie kolumny w Tabelach Walki. 

7. Ustalanie wyniku walki. 

8. Ponoszenie strat. 

9. Ustalanie zwyciêzcy. 

10. Wycofywanie siê. 

11. Wykorzystywanie powodzenia. 

12.2.2 Ustalanie walcz¹cych jednostek: gracz

aktywny ustala, które z jego jednostek przepro-

wadz¹ atak i na jakie pole. 

12.2.3 Ustalanie si³y walcz¹cych jednostek: ka¿-

dy z graczy sumuje wartoœci bojowe jednostek

bior¹cych udzia³ w walce. Gracz broni¹cy siê do-

daje tak¿e wartoœæ bojow¹ twierdzy, jeœli znajdu-

je siê na atakowanym polu. Obaj gracze wykonu-

j¹ te czynnoœci jednoczeœnie. 

12.2.4 Próba ataku z flanki: jeœli zostan¹ spe³-

nione pewne warunki wstêpne, gracz aktywny

mo¿e spróbowaæ przeprowadziæ atak z flanki

[patrz 12.3]. Jeœli atak z flanki siê powiedzie,

czynnoœci opisane powy¿ej w punktach od 6 do

8 wykonywane s¹ przez graczy nie jednoczeœnie

lecz na przemian. 

12.2.5 Zagrywanie kart bitewnych: gracz prze-

prowadzaj¹cy atak mo¿e zagraæ dowoln¹ iloœæ

kart bitewnych, jeœli istniej¹ warunki do ich za-

grania. Dodatkowo mog¹ byæ wykorzystane od-

kryte karty bitewne le¿¹ce przed graczem, któ-

re mog¹ byæ u¿yte w danej walce i nie by³y u¿y-

wane w poprzedniej walce podczas tej samej

rundy akcji. Nastêpnie swoje karty bitewne mo-

¿e zagraæ w podobny sposób gracz broni¹cy siê. 

12.2.6 Ustalanie modyfikatorów: obaj gracze

ustalaj¹ ostateczn¹ wartoœæ modyfikatorów wy-

nikaj¹cych z zagranych kart i dotycz¹cych danej

walki. Nale¿y tak¿e wzi¹æ pod uwagê modyfika-

tor (-3), jeœli wszystkie atakuj¹ce jednostki znaj-

duj¹ siê na polu Pó³wyspu Synaj. 

Opisane czynnoœci gracze wykonuj¹ jednoczeœnie. 

12.2.7 Ustalanie kolumny w Tabelach Walki:

Wyj¹tek: po zagraniu wydarzenia „Ruroci¹g

synajski” ujemny modyfikator nie jest brany

pod uwagê. Umieszczonego na planszy ¿etonu

ruroci¹gu nie mo¿na ju¿ usun¹æ. 

ka¿dy z graczy ustala po pierwsze, z której Tabe-

li Walki bêdzie korzysta³. Jeœli w si³ach gracza

bior¹cych udzia³ w walce znajduje siê co naj-

mniej jedna armia (nawet o zredukowanej war-

toœci bojowej), gracz mo¿e u¿ywaæ Tabeli Walki

Armii. W przeciwnym przypadku u¿ywa Tabeli

Walki Korpusu / Twierdzy. Ka¿dy z graczy odnaj-

duje kolumnê o wartoœci odpowiadaj¹cej ³¹cznej

sile bior¹cych udzia³ w walce w³asnych jedno-

stek. Ostateczna kolumna jest ustalana po wy-

konaniu przesuniêæ w lewo lub w prawo o liczbê

kolumn wynikaj¹c¹ z rodzaju terenu na polu ata-

kowanym. Wp³yw terenu na walkê zosta³ opisa-

ny w odpowiedniej Tabeli. Wp³yw terenu i oko-

pów na walkê jest sumowany. Przesuniêcia nie

mog¹ spowodowaæ wyjœcia poza tabelê, tak wiêc

przesuniêcia wiêksze lub mniejsze od zakresu

Tabeli s¹ ignorowane. Gracze wykonuj¹ opisane

czynnoœci jednoczeœnie, chyba, ¿e zostanie

przeprowadzony udany atak z flanki lub zosta³a

zagrana bitewna karta „Von Hutier”. 

12.2.8 Ustalanie wyniku walki: ka¿dy z graczy

wykonuje jeden rzut kostk¹, wynik jest odpo-

wiednio modyfikowany i odnoszony do ustalonej

poprzednio kolumny w Tabeli Walki. Najni¿szy

mo¿liwy wynik, nawet po modyfikacjach, wyno-

si 1, najwy¿szy mo¿liwy wynik to 6. Gracze wy-

konuj¹ czynnoœci jednoczeœnie, chyba, ¿e zosta-

nie przeprowadzony udany atak z flanki lub zo-

sta³a zagrana bitewna karta „Von Hutier”. 

12.2.9 Ponoszenie strat: gracze musz¹ ponieœæ

straty zadane przez nieprzyjaciela. Jeœli nie by³

atak z flanki, strona broni¹ca siê musi ponieœæ

straty w pierwszej kolejnoœci, ale nie bêdzie to

mia³o wp³ywu na wysokoœæ strat zadanych ata-

kuj¹cemu przeciwnikowi. 

12.2.10 Ustalanie zwyciêzcy: gracz, który zada³

przeciwnikowi wy¿sze straty jest zwyciêzc¹

i mo¿e zatrzymaæ zagrane lub wybrane karty bi-

tewne. Gracz, który przegra³ walkê musi odrzu-

ciæ wszystkie zagrane lub wybrane karty bitew-

ne. Jeœli obaj gracze uzyskali identyczn¹ wiel-
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koœæ zadanych strat, uznaje siê, ¿e przegrali

obaj. Obaj gracze musz¹ wiêc odrzuciæ karty. 

12.2.11 Wycofywanie siê: jeœli gracz atakuj¹cy

wygra³ walkê i chocia¿ jedna z jego jednostek

pozosta³a w pe³nej wartoœci bojowej, wszystkie

broni¹ce siê jednostki, które przetrwa³y walkê

musz¹ siê wycofaæ. Gracz broni¹cy siê mo¿e

mieæ mo¿liwoœæ poniesienia dodatkowych strat

i pozostania na miejscu. 

12.2.12 Wykorzystywanie powodzenia: gdy bro-

ni¹ce siê si³y zosta³y zniszczone lub wycofa³y

siê, si³y atakuj¹ce mog¹ wykorzystaæ powodze-

nie i pójœæ naprzód, jeœli s¹ wœród nich jednostki

o pe³nej wartoœci bojowej. 

12.3 Atak z flanki

12.3.1 Gracz atakuj¹cy mo¿e spróbowaæ prze-

prowadziæ atak z flanki, jeœli zostan¹ spe³nione

wszystkie wymienione warunki: 

· atak jest prowadzony z co najmniej dwóch

pól jednoczeœnie, 

· wœród si³ atakuj¹cych znajduje siê co naj-

mniej jedna armia, 

· na polu bêd¹cym celem ataku nie ma ba-

gien, gór, okopów ani samotnej twierdzy. 

12.3.2 Podczas próby ataku z flanki gracz ataku-

j¹cy musi wyznaczyæ jedno z pól, z których wy-

prowadzany jest atak, jako pole ataku frontalne-

go. Za ka¿de pole, z którego wyprowadzany jest

atak, ale nie bior¹ce udzia³u w ataku frontalnym,

które jest po³¹czone lini¹ ci¹g³¹ z polem bêd¹-

cym celem ataku i jednoczeœnie z ¿adnym in-

nym zajêtym przez nieprzyjaciela polem, gracz

atakuj¹cy otrzymuje modyfikator +1 podczas

ustalania powodzenia ataku z flanki. Pola, na

których znajduj¹ siê wy³¹cznie nieprzyjacielskie

twierdze nie s¹ brane pod uwagê. Nie s¹ rów-

nie¿ brane pod uwagê pola zajête przez si³y nie-

przyjaciela, ale po³¹czone z rozpatrywanym po-

lem lini¹ przerywan¹. 

12.3.3 Gracz atakuj¹cy wykonuje rzut jedn¹

kostk¹. Jeœli zmodyfikowany wynik wynosi 4 lub

wiêcej, atak z flanki uwa¿a siê za udany i gracz

atakuj¹cy bêdzie móg³ wykonaæ czynnoœci opisa-

ne w punktach od 6 do 8 przed graczem broni¹-

cym siê. Oznacza to, ¿e si³a ognia strony broni¹-

cej siê zostanie zmniejszona na skutek poniesio-

nych strat. Jeœli zmodyfikowany wynik rzutu

wynosi 3 lub mniej, atak z flanki jest nieudany,

a gracz broni¹cy siê wykonuje czynnoœci z punk-

tów od 6 do 8 przed graczem atakuj¹cym. 

12.4 Ponoszenie strat

12.4.1 Wynik uzyskany przez gracza w Tabeli

Walki wyznacza poziom strat poniesionych

przez przeciwnika. 

12.4.2 Ponoszenie strat powoduje redukcjê lub

eliminacjê jednostek lub twierdz. Strata pozio-

mu wartoœci bojowej jednostki powstaje w od-

niesieniu wytrzyma³oœci jednostki do wysokoœci

poniesionych strat. 

12.4.3 Gracze musz¹ ponieœæ tak du¿o strat, jak

to tylko jest mo¿liwe, ale nie mog¹ ponieœæ

strat, które przewy¿szaj¹ wytrzyma³oœæ jednost-

ki. Gracz nie mo¿e ponieœæ mniej strat, jeœli po-

zwala na to wytrzyma³oœæ jednostek, ale nie mo-

¿e równie¿ ponieœæ strat przewy¿szaj¹cych wy-

trzyma³oœæ. 

Przyk³ad: dwie armie francuskie — jedna o pe³-

nej wartoœci i wytrzyma³oœci 3 oraz druga zredu-

kowana, równie¿ o wytrzyma³oœci 3 musz¹ po-

nieœæ straty na poziomie 5. Gracz musi wyelimi-

nowaæ zredukowan¹ armiê i zast¹piæ j¹ korpu-

sem o wytrzyma³oœci 1. Korpus przyjmuje dwa

pozosta³e poziomy strat i równie¿ jest elimino-

wany. Druga armia pozostaje w pe³nej wartoœci.

Gracz nie móg³ wybraæ poniesienia strat przez

armiê w pe³nej wartoœci i armiê zredukowan¹,

poniewa¿ ³¹czna wytrzyma³oœæ 6 przekroczy³aby

wysokoœæ strat. 

12.4.4 Zredukowan¹ armiê, która poniesie stra-

ty zastêpuje korpus w pe³nej wartoœci bojowej,

który jest przenoszony z Pola Rezerwy na pole,

na którym znajdowa³a siê wyeliminowana armia.

Gdy w Polu Rezerwy nie ma odpowiedniego kor-

pusu w pe³nej wartoœci, wyeliminowan¹ armiê

mo¿e zast¹piæ korpus zredukowany. Gdy w Polu

Rezerwy nie ma ¿adnych korpusów odpowied-

niej narodowoœci, wyeliminowana armia jest

usuwana z gry na sta³e i nie mo¿e ju¿ byæ odtwa-

rzana dziêki punktom uzupe³nieñ. 

12.4.4.1 Zast¹pienie wyeliminowanej armii

przez korpus z Pola Rezerwy jest mo¿liwe tak¿e

w sytuacji, gdy armia ta by³a odciêta od zaopa-

trzenia, ale wyeliminowana w ten sposób armia

jest usuwana z gry na sta³e. 

12.4.4.2 Gdy na jednym polu znajduj¹ siê dwie

armie w pe³nej wartoœci bojowej i wytrzyma³oœci

3, które musz¹ ponieœæ straty na poziomie 7 lub

dwie armie w pe³nej wartoœci bojowej i wytrzy-

ma³oœci 2, które musz¹ ponieœæ straty na pozio-

mie 5, a w Polu Rezerwy nie ma ¿adnych korpu-

sów, niedozwolone jest zredukowanie obu armii.

Jedna z armii musi byæ wyeliminowana z gry na

sta³e, tak jakby by³ dostêpny korpus, który po-

niós³ ostatni, brakuj¹cy poziom strat. 

12.4.4.3 W sk³adzie si³ brytyjskich mog¹ siê

znajdowaæ jednostki ró¿nych narodowoœci. Ist-

niej¹ wiêc pewne ograniczenia, dotycz¹ce sytu-

acji zastêpowania wyeliminowanych armii przez

korpusy. Armia BKE mo¿e byæ zast¹piona wy-

³¹cznie przez korpus BKE, a korpus BKE mo¿e

zast¹piæ tylko Armiê BKE. Armiê MEF mo¿e za-

st¹piæ dowolny korpus brytyjski. Korpusy austra-

lijskie, kanadyjskie, portugalskie i arabskie nie

mog¹ zastêpowaæ ¿adnej armii brytyjskiej. 

12.4.5 Gdy w walce uczestnicz¹ si³y brytyjskie

i s¹ stron¹ atakuj¹c¹, istnieje kolejnoœæ ponosze-

nia strat przez jednostki, jeœli jest to mo¿liwe

bez przekroczenia wyznaczonego poziomu strat.

Straty powinny byæ poniesione przez jednostki

w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 

· Armia BKE

· korpus BKE

· Armia MEF

· korpusy australijskie lub kanadyjskie

Gdy ze wzglêdu na przekroczenie poziomu strat

obecna podczas walki i wymieniona jako pierw-

sza w zestawieniu jednostka nie mo¿e tych strat

ponieœæ, rozpatrywana jest kolejna jednostka. 

Podobna zasada obowi¹zuje w odniesieniu do ro-

syjskiej Armii Kaukaskiej. Je¿eli bêdzie bra³a

udzia³ w ataku, musi ponieœæ straty jako pierwsza,

o ile nie przekroczy to wyznaczonego poziomu

strat. 

We wszystkich przypadkach zasada 12.4.5 jest
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realizowana przed zasad¹ 12.4.3. 

12.4.6 Poziom zadanych strat jest odnoszony do

twierdz tylko wtedy, gdy na polu nie by³o innych

broni¹cych siê jednostek lub pozosta³y po wyeli-

minowaniu tych innych jednostek poziom strat

przewy¿sza wytrzyma³oœæ twierdzy lub jest jej

równy, co powoduje zniszczenie twierdzy. Pozo-

sta³y poziom strat nie ma wp³ywu na twierdzê,

jeœli atak przetrwa³a chocia¿ jedna broni¹ca siê

jednostka, nawet gdyby musia³a wycofaæ siê po

walce. Do twierdz kontrolowanych przez stronê

atakuj¹c¹ wyniki walki nie maj¹ odniesienia. 

12.5 Wycofanie

12.5.1 Gdy strona atakuj¹ca wygra walkê i posia-

da co najmniej jedn¹ jednostkê, która atakowa³a

i pozosta³a w pe³nej wartoœci, wszystkie broni¹-

ce siê jednostki, które przetrwa³y atak musz¹ siê

wycofaæ. Koniecznoœæ wycofania siê nie jest za-

le¿na od rozmiaru pozosta³ych atakuj¹cemu gra-

czowi jednostek ani od poziomu strat poniesio-

nych przez obie strony. 

12.5.2 Odleg³oœæ, na jak¹ pokonane jednostki

musz¹ siê wycofaæ, zale¿y od ró¿nicy w pozio-

mach zadanych strat. Jeœli ró¿nica ta wynosi 1,

pokonane jednostki musz¹ siê wycofaæ o 1 pole.

Jeœli ró¿nica jest wiêksza, musz¹ to byæ 2 pola. 

12.5.3 Pokonane jednostki, które broni³y siê

w okopach lub w terenie leœnym, pustynnym,

górzystym lub bagiennym mog¹ pozostaæ na

miejscu, jeœli ponios¹ dodatkowe straty. Nie

oznacza to zwiêkszenia poziomu strat. Zreduko-

wana mo¿e byæ dowolna broni¹ca siê jednostka.

Straty takie niweluj¹ koniecznoœæ wycofania

niezale¿nie od wyznaczonej odleg³oœci, ale po

tej dodatkowej redukcji na polu musi pozostaæ

co najmniej jedna, nawet zredukowana jednost-

ka. 

12.5.4 Pokonane jednostki, które nie mog¹ siê

wycofaæ lub pozostaæ na miejscu po poniesieniu

dodatkowych strat podlegaj¹ eliminacji. Armie

wyeliminowane z powodu niemo¿noœci wycofa-

nia siê s¹ na sta³e usuwane z gry. 

12.5.5 Wycofuj¹ce siê jednostki podlegaj¹ na-

stêpuj¹cym ograniczeniom: 

· nie mog¹ wchodziæ na pola, na których znaj-

duj¹ siê wrogie jednostki lub nie oblê¿one

wrogie twierdze, 

· mog¹ przechodziæ przez pola przekraczaj¹c

ich maksymaln¹ pojemnoœæ zgrupowania, ale

nie mog¹ siê na takich polach zatrzymywaæ, 

· musz¹ siê wycofywaæ poprzez pola kontrolo-

wane przez w³asn¹ stronê, a gdy nie jest to

mo¿liwe, mog¹ wchodziæ na pola kontrolo-

wane przez przeciwnika. Nie przejmuj¹ jed-

nak kontroli nad polami, przez które prze-

chodz¹, natomiast przejmuj¹ kontrolê nad

polem, na którym koñcz¹ wycofywanie siê.

[Wyj¹tek: patrz 15.1.9]. 

· jeœli jest to mo¿liwe, musz¹ zakoñczyæ ruch

na zaopatrzonym polu, 

· po wycofaniu nie mog¹ siê znaleŸæ z powro-

tem na polu, z którego rozpoczê³o siê wyco-

fanie, 

· podczas wycofywania siê na odleg³oœæ

dwóch pól mog¹ zakoñczyæ wycofanie na

polu przyleg³ym do pola, z którego siê wyco-

fa³y, jeœli tylko po drodze wesz³y na 2 pola.

Na przyk³ad jednostka wycofuj¹ca siê z Se-

danu mo¿e przejœæ przez Cambrai do Cha-

teau-Thierry. 

· jednostki mog¹ siê wycofywaæ na ró¿ne pola. 

12.5.6 Jeœli pokonane broni¹ce siê jednostki wy-

cofaj¹ siê na pole, które bêdzie atakowane w tej

samej rundzie akcji, nie bêd¹ dodawa³y swojej

si³y do si³y jednostek broni¹cych siê na tym po-

lu. Ponadto, je¿eli poziom zadanych strat wynie-

sie 1 lub wiêcej, jednostki, które wycofa³y siê na

atakowane pole s¹ natychmiast eliminowane, ale

eliminacja ta nie jest brana pod uwagê podczas

ponoszenia strat wynikaj¹cych z poziomu strat. 

12.5.7 Jednostki, które atakowa³y nigdy siê nie

wycofuj¹. 

12.5.8 Wycofanie siê z danego pola nie powodu-

je przejêcia kontroli nad tym polem przez stro-

nê przeciwn¹. 

12.6 Wykorzystywanie powodzenia

12.6.1 Wszystkie atakuj¹ce jednostki, które po-

zosta³y w pe³nej wartoœci bojowej mog¹ wyko-

rzystaæ powodzenie, jeœli broni¹ce siê jednostki

wycofa³y siê lub zosta³y wyeliminowane. 

12.6.2 Gdy wszystkie broni¹ce siê jednostki zo-

stan¹ wyeliminowane, jednostki atakuj¹ce mog¹

wejœæ tylko na atakowane pole. 

12.6.3 Gdy wszystkie broni¹ce siê jednostki wy-

cofa³y siê na odleg³oœæ dwóch pól, jednostki ata-

kuj¹ce mog¹ wejœæ na pola opuszczone przez wy-

cofuj¹ce siê jednostki. Jednostki wykorzystuj¹ce

powodzenie musz¹ siê zatrzymaæ po wejœciu na

teren leœny, górzysty lub bagnisty. 

12.6.4 Jednostki wykorzystuj¹ce powodzenie

nie mog¹ wejœæ na pole, na którym znajduj¹ siê

wrogie jednostki. 

12.6.5 Jednostki Pañstw Centralnych wykorzy-

stuj¹ce powodzenie mog¹ wejœæ na pole z wrog¹

twierdz¹, jeœli mog¹ j¹ oblegaæ, ale nie mog¹ iœæ

dalej. 

12.6.6 Jednostki Pañstw Centralne mog¹ po

udanym ataku wejœæ do Amiens, Calais lub

Ostendy, jeœli zostanie spe³niony jeden z poni¿-

szych warunków: 

· by³o to pole atakowane podczas walki, 

· zosta³o zagrane wydarzenie „Wyœcig do mo-

rza”, 

· stan wojny dla Pañstw Centralnych wynosi

4 lub wiêcej. 

12.6.8 Jednostki broni¹ce siê nie mog¹ wyko-

rzystaæ powodzenia nawet wtedy, gdy walkê wy-

graj¹. 

12.6.9 Jednostki id¹ce naprzód po udanym ata-

ku przejmuj¹ kontrolê nad polami, na które

wchodz¹, chyba, ¿e rozpoczynaj¹ oblê¿enie

twierdzy. 
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Przyk³ady walki

Przyk³ad 1: Sierpieñ 1914

8 Armia niemiecka (o pe³nej wartoœci bojowej 5-

3-3) oraz 1 korpus niemiecki (2-1-4) atakuj¹

2 Armiê rosyjsk¹ (3-2-3) w Tannenbergu. Si³y

niemieckie atakuj¹ z dwóch pól, mog¹ wiêc pró-

bowaæ przeprowadziæ atak z flanki. 8 Armia jest

wyznaczana do ataku frontalnego. Wynik rzutu

3 jest modyfikowany o +1, poniewa¿ korpus

niemiecki przylega wy³¹cznie do pola z 2 Armi¹.

Atak z flanki jest udany. Niemcy atakuj¹ pierw-

si u¿ywaj¹c kolumny 7 w Tabeli Walki Armii.

Wynik rzutu 3 oznacza wielkoœæ strat na pozio-

mie 4. Wytrzyma³oœæ 2 Armii wynosi 2, co przy

stratach 4 oznacza utratê dwóch poziomów. Na

miejscu 2 Armii pojawia siê korpus rosyjski 1-1-

3 przeniesiony z Pola Rezerwy. Rosjanie mog¹

prowadziæ walkê u¿ywaj¹c kolumny 1 w Tabeli

Walki Korpusu. Wynik rzutu 4 oznacza zadanie

strat na poziomie 1. Niemiecki korpus zostaje

zredukowany. Poniewa¿ strona broni¹ca siê po-

nios³a wiêksze straty, gracz atakuj¹cy wygra³

walkê. Poniewa¿ strona atakuj¹ca posiada jed-

nostki o pe³nej wartoœci bojowej, rosyjski korpus

musi siê wycofaæ. Rosjanie mogliby ze wzglêdu

na leœny teren skorzystaæ z mo¿liwoœci poniesie-

nia dodatkowych strat i pozostaæ na miejscu. Ro-

sjanie wycofuj¹ siê jednak na odleg³oœæ 2 pól do

Warszawy. 8 Armia niemiecka mo¿e pójœæ na-

przód, ale musi siê zatrzymaæ w Tannenbergu ze

wzglêdu na obecnoœæ lasu. Niemiecki korpus

nie mo¿e wykorzystaæ powodzenia poniewa¿ ma

zredukowan¹ wartoœæ bojow¹. 

Przyk³ad 2: Lipiec 1916

W Amiens stacjonuj¹ 3 i 4 Armie brytyjskie

(obie 4-3-3). W Chateau-Thierry stacjonuje kor-

pus kanadyjski (zredukowany 2-1-4) oraz 6 Ar-

mia francuska (3-3-3). Atakowane jest Cambrai,

gdzie znajduje siê 2 Armia niemiecka (5-3-3),

2 korpusy (oba 2-1-4) oraz okopy na 2 poziomie.

(Trzeba zauwa¿yæ, ¿e atak wymaga³ zu¿ycia

3 punktów operacyjnych ze wzglêdu na obec-

noœæ mieszanych si³ francusko-brytyjskich. Fran-

cuzi nie mogliby braæ udzia³u w ataku, gdyby nie

znajdowali siê na tym samym polu, co korpus ka-

nadyjski). Ze wzglêdu na obecnoœæ okopów na

atakowanym polu nie jest mo¿liwe przeprowa-

dzenie ataku z flanki, obie strony zadaj¹ wiêc

straty jednoczeœnie. Niemcy wykorzystuj¹ kartê

bitewn¹ „Okopane karabiny maszynowe”, co da-

je im modyfikator +1. Ze wzglêdu na okopy

Niemcy u¿ywaj¹ kolumny 12-14 w Tabeli Walki

Armii. Wynik rzutu 5 (+1) oznacza zadanie strat

na poziomie 7. Alianci atakuj¹ 13 punktami si³y,

ale obecnoœæ niemieckich okopów powoduje, ¿e

musz¹ u¿ywaæ kolumny 6-8. Uzyskuj¹ wynik 4,

co oznacza zadanie strat na poziomie 4. Zgodnie

z zasad¹ 12.4.5 jako korpus kanadyjski musi po-

nieœæ straty jako pierwszy i ulega eliminacji.

Francuzi ponieœli w tym etapie ciê¿kie straty

w walkach o Verdun, gracz kieruj¹cy Aliantami

redukuje wiêc 3 i 4 Armiê brytyjsk¹. Niemcy re-

dukuj¹ 2 Armiê i jeden korpus. Nie ma wycofy-

wania siê ani wykorzystywania powodzenia, po-

niewa¿ walkê wygra³a strona broni¹ca siê. Niem-

cy wygrali walkê, mog¹ wiêc zatrzymaæ w odkry-

tej formie kartê „Okopanych karabinów maszy-

nowych”. 

13.0 Ruch strategiczny

13.1 Zasady ogólne

13.1.1 Dziêki ruchom strategicznym jednostki

mog¹ byæ przemieszczane na du¿e odleg³oœci

w obrêbie kontrolowanego terytorium lub z i do

Pola Rezerwy. 

13.1.2 Ka¿dy punkt ruchu strategicznego po-

zwala na przemieszczenie jednego korpusu (w

pe³nej wartoœci lub zredukowanego) Przemiesz-

czenie armii (w pe³nej wartoœci lub zredukowa-

nej) wymaga wydania 4 punktów ruchu strate-

gicznego. 

13.1.3 W jednej rundzie akcji ta sama jednostka

mo¿e wykonaæ tylko jeden ruch strategiczny.

Jednostka mo¿e byæ przemieszczana za ka¿dym

razem, gdy gracz zagra kartê jako ruch strate-

giczny. 

13.1.4 Gracz mo¿e dowolnie podzieliæ punkty

ruchu strategicznego pomiêdzy ró¿ne pola i ró¿-

ne narodowoœci. Gracz mo¿e wykonywaæ ruch

strategiczny tylko niektórymi jednostkami z te-

go samego pola, nie ponosz¹c z tego powodu

¿adnych dodatkowych kosztów. 

13.1.5 Jednostka wykonuj¹ca ruch strategiczny

musi byæ zaopatrzona. 

13.1.6 Jednostki mog¹ siê przemieszczaæ ru-

chem strategicznym z jednego pola na drugie,

jeœli s¹ one po³¹czone liniami ci¹g³ymi lub prze-

rywanymi, po których mog¹ przechodziæ jed-

nostki danej narodowoœci. Podczas ruchu strate-

gicznego jednostki mog¹ wchodziæ tylko na pola

kontrolowane przez swoj¹ stronê. 

Pola, na które wchodz¹ jednostki podczas ruchu

strategicznego mog¹ przylegaæ do pól, na któ-

rych znajduj¹ siê wrogie jednostki lub twierdze.

Ruch strategiczny mo¿e przechodziæ przez pole

z oblê¿on¹ wrog¹ twierdz¹, ale nigdy przez pole,

na którym znajduje siê wroga jednostka. 

13.1.7 Korpusy mog¹ byæ tak¿e przerzucone

morskim ruchem strategicznym, z jednego kon-

trolowanego portu do innego, tak¿e kontrolowa-

nego portu. Morski i l¹dowy ruch strategiczny

nie mog¹ byæ ³¹czone. Morski ruch strategiczny

musi siê rozpocz¹æ i zakoñczyæ w kontrolowa-

nym porcie. Armii nie mo¿na przemieszczaæ

morskim ruchem strategicznym. 

13.1.7.1 Pañstwa Centralne dla celów morskie-

go ruchu strategicznego mog¹ u¿ywaæ kontrolo-

wanych przez siebie portów w Niemczech lub

w Rosji. 

13.1.7.2 Alianci mog¹ wykorzystywaæ dla celów

morskiego ruchu strategicznego dowolne kon-

trolowane przez siebie porty poza terytorium

Niemiec i Rosji. 

13.1.8 Jednostki mog¹ byæ przeniesione ruchem

Wyj¹tek: jednostki alianckie nie mog¹ poruszaæ

siê ruchem strategicznym z lub do Konstantyno-

pola, jeœli Alianci nie kontroluj¹ Galipoli. 

Wyj¹tek: jednostki rosyjskie mog¹ wykonywaæ

ruch strategiczny tylko na terytorium Rosji,

wliczaj¹c w to rosyjskie pola na planszy Bliskie-

go Wschodu.
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strategicznym z Pola Rezerwy na dowolne pole

na planszy, jeœli na polu tym znajduje siê ju¿ jed-

nostka tej samej narodowoœci i nie zostanie

przekroczony limit zgrupowania. 

Korpus mo¿e byæ tak¿e przeniesiony z Pola Re-

zerwy do dowolnej stolicy, jeœli jest zaopatrzona

lub do Ÿród³a zaopatrzenia dla danej narodowo-

œci. Brytyjski korpus przenoszony ruchem stra-

tegicznym z Pola Rezerwy na Bliski Wschód wy-

korzystuje limit jednego korpusu, który mo¿e

byæ przewieziony morskim ruchem strategicz-

nym zgodnie z zasad¹ 13.2.1

Korpusy amerykañskie mog¹ byæ przerzucone

ruchem strategicznym z Pola Rezerwy do dowol-

nego portu na terytorium Francji. 

13.1.9 Korpusy mog¹ byæ przerzucane ruchem

strategicznym z planszy do Pola Rezerwy. 

13.1.10 Jeœli wrogie jednostki okupuj¹ stolicê

danej narodowoœci (w przypadku Austro-Wêgier

Wiedeñ lub Budapeszt) korpusy tej narodowoœci

nie mog¹ byæ przerzucane pomiêdzy polami

planszy i Polem Rezerwy (i z powrotem) tak

d³ugo, jak trwa okupacja. 

13.2 Ograniczenia ruchu strategicznego na

Bliskim Wschodzie

13.2.1 Tylko jeden korpus brytyjski mo¿e byæ

przeniesiony morskim ruchem strategicznym

z lub na Bliski Wschód w ci¹gu ca³ego etapu.

Wyj¹tek: ograniczenia te nie dotycz¹ jedno-

stek serbskich i belgijskich. Korpus Czarnogó-

ry nie mo¿e u¿ywaæ ruchu strategicznego i nie

mo¿e opuœciæ swojego terytorium. 

Wyj¹tek: nie mo¿e to byæ pole, na którym znaj-

duje siê tylko Arabska Armia Pó³nocna (ANA)

lub turecki korpus SN. 

Ograniczenie to dotyczy tak¿e korpusu australij-

skiego, nie dotyczy natomiast korpusów kana-

dyjskich, portugalskich oraz BKE. Ograniczenia

nie dotycz¹ morskich lub l¹dowych ruchów stra-

tegicznych wykonywanych przez te jednostki

pomiêdzy polami na planszy Bliskiego Wschodu.

Na lub z Bliskiego Wschodu mog¹ byæ przerzu-

cane morskim ruchem strategicznym tylko kor-

pusy brytyjskie lub australijskie. 

13.2.2 Tylko jeden korpus rosyjski (ale nie Ar-

mia) mo¿e byæ przerzucony ruchem strategicz-

nym z lub na Bliski Wschód w ci¹gu ca³ego etapu. 

13.2.3 Tylko jeden korpus Pañstw Centralnych

mo¿e byæ przerzucony ruchem strategicznym

z lub na Bliski Wschód w ci¹gu ca³ego etapu. 

14.0 Zaopatrzenie

14.1 Zasady ogólne

14.1.1 Przed wykonaniem wiêkszoœci akcji jed-

nostki musz¹ byæ zaopatrzone. Niezaopatrzona

jednostka ponosi konsekwencje opisane w 14.3. 

14.1.2 Zaopatrzenie doprowadzane jest drog¹

zaopatrzenia, która mo¿e przechodziæ od pola

zajmowanego przez jednostkê do Ÿród³a zaopa-

trzenia przez dowoln¹ iloœæ kontrolowanych pól. 

Linia zaopatrzenia musi przebiegaæ przez linie

ci¹g³e lub przerywane, po których mog¹ siê po-

ruszaæ zaopatrywane jednostki. 

14.1.3 Zaopatrzenie nie mo¿e byæ prowadzone

przez pola kontrolowane przez nieprzyjaciela,

niezale¿nie od tego, czy znajduj¹ siê tam wrogie

jednostki lub wrogie twierdze. 

Wyj¹tek: mo¿na prowadziæ zaopatrzenie

przez pole zawieraj¹ce wrog¹ twierdzê, która

jest oblê¿ona.

Wyj¹tek: gracz nie mo¿e prowadziæ zaopatrze-

nia przez pole, na którym znajduje siê jego ob-

lê¿ona twierdza. 

Wyj¹tek: ograniczenie to nie dotyczy korpu-

sów tureckich. 

14.1.4 Gracze mog¹ prowadziæ zaopatrzenie dla

swoich jednostek przez kontrolowany przez sie-

bie nie oblê¿ony port bezpoœrednio do swojego

Ÿród³a zaopatrzenia lub do innego kontrolowa-

nego przez siebie i nie oblê¿onego portu,

a stamt¹d drog¹ l¹dow¹ do Ÿród³a zaopatrzenia.

W takiej linii zaopatrzenia mog¹ siê znajdowaæ

najwy¿ej dwa porty. 

14.1.4.1 Pañstwa Centralne mog¹ u¿ywaæ dla

celów zaopatrzenia wy³¹cznie portów znajduj¹-

cych siê na terenie Niemiec i Rosji. 

14.1.4.2 Alianci dla celów zaopatrzenia mog¹

u¿ywaæ dowolnych kontrolowanych przez siebie

portów poza terytorium Niemiec i Rosji. 

14.1.5 Korpusy Czarnogóry, Arabska Armia Pó³-

nocna oraz turecki SN s¹ zawsze zaopatrzone. 

14.1.6 Jednostki serbskie s¹ zawsze zaopatrzone

na terytorium Serbii. 

14.1.7 Twierdze nie potrzebuj¹ zaopatrzenia

i nie ponosz¹ skutków odciêcia od zaopatrzenia. 

14.1.8 Jednostki tureckie stacjonuj¹ce w Medy-

nie uwa¿a siê za zaopatrzone tylko podczas Fazy

Wyczerpania. Zasada ta nie odnosi siê do pola ja-

ko takiego ale do tureckich jednostek, a wiêc je-

œli jednostki tureckie opuszcz¹ Medynê i nie bê-

dzie do niej dociera³o zaopatrzenie, pole to

przejdzie pod kontrolê Aliantów. 

14.2 �ród³a zaopatrzenia

14.2.1 �ród³ami zaopatrzenia dla jednostek

Pañstw Centralnych s¹ Essen, Breslau, Sofia

i Konstantynopol. 

14.2.2 �ród³ami zaopatrzenia dla jednostek ro-

Wyj¹tek: Alianci mog¹ u¿ywaæ Konstantyno-

pola jako portu w linii zaopatrzenia tylko wte-

dy, gdy kontroluj¹ Galipoli. 
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syjskich, serbskich i rumuñskich s¹ pola oznaczo-

ne symbolami Ÿróde³ zaopatrzenia na wschodnim

krañcu terytorium Rosji oraz Belgrad. 

14.2.3 �ród³em zaopatrzenia dla jednostek

serbskich mog¹ byæ tak¿e Saloniki, jeœli znajdu-

j¹ siê pod kontrol¹ Aliantów. 

14.2.4 �ród³em zaopatrzenia dla wszystkich po-

zosta³ych alianckich jednostek jest Londyn. 

14.3 Skutki braku zaopatrzenia

14.3.1 Jednostki nie posiadaj¹ce zaopatrzenia

nie mog¹ byæ aktywowane podczas Operacji. 

14.3.2 Jednostki pozbawione zaopatrzenia nie

mog¹ byæ przerzucane ruchem strategicznym. 

14.3.3 Jednostki pozbawione zaopatrzenia nie

mog¹ budowaæ okopów, mog¹ jednak korzystaæ

z okopów znajduj¹cych siê na tym samym polu. 

14.3.4 Jednostki pozbawione zaopatrzenia nie

mog¹ korzystaæ z modyfikatorów wynikaj¹cych

z kart bitewnych (ale poza tym walcz¹ tak jak

zwykle). 

14.3.5 Jednostki pozbawione zaopatrzenia s¹

eliminowane podczas Fazy Wyczerpania. Armie,

które zosta³y wyeliminowane z powodu braku

zaopatrzenia nale¿y usun¹æ z gry na sta³e i nie

mo¿na ich odtworzyæ. Usuwanie pozbawionych

zaopatrzenia jednostek obu graczy odbywa siê

równoczeœnie. Tak wiêc usuniêcie z planszy

wrogiej i nie zaopatrzonej jednostki nie otwiera

drogi zaopatrzenia dla niezaopatrzonej jednostki

w³asnej. 

14.3.6 Podczas Fazy Wyczerpania przechodzi

pod kontrolê przeciwnika ka¿de pole, na którym

nie ma niezniszczonej twierdzy i jednoczeœnie

takie, na którym gdyby siê znajdowa³a w³asna

jednostka, zosta³aby wyeliminowana z powodu

braku zaopatrzenia. 

15.0 Twierdze

15.1 Zasady ogólne

15.1.1 Jednostki mog¹ wkraczaæ podczas ruchu

lub podczas wykorzystywania powodzenia po

walce na pola zawieraj¹ce wrogie nie oblê¿one

twierdze, jeœli s¹ w stanie rozpocz¹æ oblê¿enie

tych twierdz. 

15.1.2 Eliminacja twierdzy nie musi nast¹piæ

w drodze oblê¿enia. Twierdzê mo¿na zaatako-

waæ z przyleg³ego pola, jeœli nie jest ona oblê¿o-

na. [patrz 15.1.3 i 15.2.3]. 

15.1.3 Jednostki nie mog¹ atakowaæ ju¿ oblê¿o-

nej twierdzy. 

15.1.4 Wartoœæ bojow¹ twierdz dodaje siê do

wartoœci w³asnych jednostek, broni¹cych siê na

tym samym polu. 

15.1.5 Nie mo¿na dodawaæ wartoœci bojowej

twierdz do wartoœci jednostek atakuj¹cych. 

15.1.6 Samotne twierdze, bez innych jednostek

na tym samym polu, nie mog¹ byæ zaatakowane

z flanki, nic tak¿e nie daje obecnoœæ okopów na

tym polu. Atak z flanki mo¿na przeprowadziæ na

pole zawieraj¹ce wrog¹ twierdzê i wrog¹ jed-

nostkê bez okopów. 

15.1.7 Twierdze ponosz¹ straty tylko wówczas,

gdy broni¹ siê samodzielnie lub gdy wszystkie

inne broni¹ce siê na tym polu w³asne jednostki

zosta³y zniszczone. Twierdze maj¹ tylko jeden

poziom strat. Poniesienie straty przez twierdzê

oznacza jej zniszczenie, a na tym polu k³adziony

jest odpowiedni ¿eton. 

15.1.8 Nie mo¿na odtworzyæ twierdzy. Twierdza

zniszczona pozostaje w takim stanie do koñca gry. 

15.1.9 Pole z niezniszczon¹ twierdz¹ nie mo¿e

przejœæ pod kontrolê nieprzyjaciela, nawet jeœli

twierdza bêdzie oblê¿ona. 

15.1.10 Si³y niemieckie nie mog¹ atakowaæ ro-

syjskich twierdz a¿ do zagrania wydarzenia

„OberOst” lub do chwili, gdy poziom wojny

Pañstw Centralnych osi¹gnie 4 lub wiêcej. Si³y

niemieckie zawsze mog¹ oblegaæ rosyjskie

twierdze. Ograniczenia te nie dotycz¹ jednostek

austriackich. 

15.1.11 Si³y rosyjskie nie mog¹ atakowaæ ani ob-

legaæ niemieckich fortów w sierpniu 1914. 

15.2 Prowadzenie oblê¿eñ

15.2.1 Oblê¿enie mo¿e byæ rozpoczête tylko

wówczas, gdy podczas tej samej rundy akcji na

pole z twierdz¹ wejdzie co najmniej jedna Armia

lub korpusy w liczbie odpowiadaj¹cej wytrzyma-

³oœci twierdzy. W celu zaznaczenia obleganych

twierdz gracze mog¹ wykorzystaæ ¿etony znacz-

nikowe oblê¿enia. 

15.2.2 Oblê¿ony wrogi fort mo¿e byæ ignorowa-

ny przez w³asne jednostki, tak¿e podczas ustala-

nia linii zaopatrzenia. 

15.2.3 Gracz mo¿e aktywowaæ jednostki znaj-

duj¹ce siê na polu z oblê¿on¹ twierdz¹. Przyle-

g³e pola mog¹ jednak atakowaæ tylko te jednost-

ki, które nie uczestnicz¹ w oblê¿eniu i nie s¹

wliczane w opisany powy¿ej limit. Sam¹ twier-

dzê mog¹ atakowaæ wszystkie jednostki znajdu-

j¹ce siê na polu z oblegan¹ twierdz¹. 

15.2.4 Gracz nie mo¿e wyjœæ swoimi jednostka-

mi z pola z oblegan¹ twierdz¹ w taki sposób, ¿e

pole by³oby nadal przez niego okupowane

a twierdza nie by³aby oblegana na zakoñczenie

rundy. 

Jeœli si³y oblegaj¹ce twierdzê ponios¹ straty, któ-

re uniemo¿liwi¹ dalsze prowadzenie oblê¿enia,

si³y te nie musz¹ siê wycofywaæ, ale jednocze-

œnie oblê¿enie twierdzy jest zdjête. Oznacza to,

¿e podczas Fazy Oblê¿eñ nie bêdzie wykonywa-

ny rzut kostk¹ sprawdzaj¹cy ewentualn¹ kapitu-

lacjê. Przez takie pole nie bêdzie te¿ mo¿na pro-

wadziæ zaopatrzenia. Gdy na pole wejd¹ dodat-

kowe w³asne jednostki w odpowiedniej liczbie,

która ³¹czn¹ liczbê jednostek na polu zrówna

z opisanym w 15.2.1 limitem, oblê¿enie bêdzie

kontynuowane. 

15.3 Rozstrzyganie oblê¿eñ

15.3.1 Podczas Fazy Oblê¿eñ ka¿dego etapu na-

le¿y sprawdziæ, które z obleganych twierdz ska-

pitulowa³y. 

15.3.2 Dla ka¿dej oblê¿onej twierdzy wykony-
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wany jest jeden rzut kostk¹. Twierdza kapitulu-

je, jeœli wynik rzutu jest wiêkszy od jej wytrzy-

ma³oœci. Na polu z twierdz¹ nale¿y po³o¿yæ

znacznik zniszczenia. 

15.3.3 W etapach rozgrywaj¹cych siê w sierpniu

i wrzeœniu 1914 roku wyniki rzutów kostk¹ pod-

czas Fazy Oblê¿eñ s¹ modyfikowane o -2. Dziê-

ki temu oddawany jest krótszy czas trwania tych

etapów, tzn. jeden miesi¹c w porównaniu z trze-

ma w przypadku pozosta³ych etapów. 

16.0 Wojna i pokój

16.1 Stan wojny 

16.1.1 Obaj gracze rozpoczynaj¹ grê podczas

wszystkich scenariuszy na poziomie Mobilizacji. 

16.1.2 Podczas Fazy Okreœlania Poziomu Wojny

ka¿dego etapu poza pierwszym (za wyj¹tkiem

scenariusza wstêpnego) obaj gracze sprawdzaj¹,

czy zwiêkszy³ siê poziom ich zaanga¿owania

w wojnê. 

16.1.3 Jeœli stan wojny dla danego gracza osi¹-

gnie 4 lub wiêcej, zaanga¿owanie tego gracza

w wojnê osi¹ga poziom Wojny Ograniczonej.

Gracz dodaje wówczas karty Wojny Ograniczo-

nej do swojej talii, tasuj¹c j¹ nastêpnie razem

z kartami dotychczas zagranymi, tworz¹c w ten

sposób nowa taliê. W sk³ad nowej talii wejd¹

wiêc karty Wojny Ograniczonej oraz te karty

Mobilizacji, które nie znajduj¹ siê w danej chwi-

li w rêce gracza, ale nie zosta³y na sta³e usuniê-

te z gry. 

16.1.3.1 Przyst¹pienie Turcji do wojny: gdy za-

anga¿owanie w wojnê Pañstw Centralnych osi¹-

gnie poziom wojny ograniczonej, Turcja przystê-

puje do wojny po ich stronie. Jednostki tureckie

s¹ rozmieszczane na planszy na polach wymie-

nionych na ostatniej stronie instrukcji. 

16.1.4 Jeœli podczas Fazy Okreœlania Poziomu

Wojny stan wojny dla danego gracza osi¹gnie 11

lub wiêcej, zaanga¿owanie tego gracza w wojnê

osi¹ga poziom Wojny Totalnej. Gracz dodaje

wówczas karty Wojny Totalnej do swojej talii, ta-

suj¹c j¹ nastêpnie razem z kartami dotychczas

zagranymi, tworz¹c w ten sposób nowa taliê.

W sk³ad nowej talii wejd¹ wiêc karty Wojny To-

talnej oraz te karty Wojny Ograniczonej i karty

Mobilizacji, które nie znajduj¹ siê w danej chwi-

li w rêce gracza, ale nie zosta³y na sta³e usuniê-

te z gry. 

Uwaga autora: jest wysoce prawdopodobne, ¿e

podczas gry gracze mog¹ siê znajdowaæ na ró¿-

nych poziomach zaanga¿owania w wojnê. 

16.1.5 Znacznik poziomu wojny danego gracza

nigdy nie mo¿e byæ przesuniêty w dó³, a wiêc

gracz nie mo¿e obni¿yæ osi¹gniêtego poziomu

zaanga¿owania w wojnê. 

16.1.6 ¯eton znacznikowy stanu wojny gracza

mo¿e byæ usuniêty z Toru Ogólnego, gdy gracz

osi¹gnie poziom Wojny Totalnej. Wszystkie

wp³ywaj¹ce na stan wojny wydarzenia zagrane

przez gracza bêd¹ zwiêksza³y wy³¹cznie Wspól-

ny Stan Wojny. 

16.2 Wspólny Stan Wojny

16.2.1 Jeœli podczas Fazy Okreœlania Stanu Woj-

ny wspólny stan wojny osi¹gnie 40 lub wiêcej,

og³aszane jest zawieszenie broni. Jest to koniec

gry i nale¿y ustaliæ zwyciêzcê. 

16.2.2 Wspólny Stan Wojny stanowi podstawê

do okreœlania momentu przyst¹pienia do wojny

Stanów Zjednoczonych oraz rosyjskiej kapitula-

cji. 

16.3 Przyst¹pienie do wojny Stanów Zjednoczo-

nych

16.3.1 Przyst¹pienie Stanów Zjednoczonych do

wojny przebiega w trzech etapach, oznaczonych

na odpowiednim torze na planszy. Znacznik

przyst¹pienia Amerykanów do wojny znajduje

siê na pocz¹tku gry na polu neutralnym. 

16.3.2 Gdy wspólny stan wojny osi¹gnie 30,

znacznik przyst¹pienia Amerykanów do wojny

jest przesuwany na pole „Mo¿liwy telegram

Zimmermanna”. Wydarzenie to nie mo¿e byæ

zagrane, zanim znacznik nie znajdzie siê na tym

polu. 

16.3.3 Po zagraniu wydarzenia „Telegram Zim-

mermanna” znacznik przesuwany jest na tak

w³aœnie opisane pole. Stany Zjednoczone zaczy-

naj¹ aktywnie wspieraæ Aliantów, ale nie mo¿na

jeszcze graæ kart posi³ków amerykañskich. 

16.3.4 Gracz kieruj¹cy Aliantami mo¿e zagraæ

wydarzenia „Po tamtej stronie” dopiero w eta-

pie, który nast¹pi po zagraniu „Telegramu Zim-

mermanna”. Po zagraniu wydarzenia „Po tamtej

stronie” nale¿y przesun¹æ ¿eton znacznikowy

przyst¹pienia Amerykanów do wojny na pole

z takim w³aœnie napisem. Gracz kieruj¹cy Alian-

tami mo¿e ju¿ zagrywaæ karty amerykañskich

posi³ków, ale tylko jedn¹ w ci¹gu etapu. 

16.3.5 Wydarzenie „14 punktów” nie ma wp³y-

wu na przyst¹pienie Amerykanów do wojny, ale

równie¿ nie mo¿e byæ zagrane przed zagraniem

„Telegramu Zimmermanna”. Dlatego w³aœnie

wskaŸnik tego wydarzenia znajduje siê na od-

wrocie ¿etonu znacznikowego przyst¹pienia

Amerykanów do wojny. 

16.4 Kapitulacja Rosji

16.4.1 Gracz kieruj¹cy Pañstwami Centralnymi

mo¿e, zgodnie z wydarzeniami historycznymi,

wy³¹czyæ Rosjê z wojny dziêki Traktatowi brze-

skiemu. Do rosyjskiej kapitulacji mo¿na dopro-

wadziæ w szeœciu kolejnych stadiach. ¯eton ro-

syjskiej kapitulacji na pocz¹tku gry znajduje siê

na polu „Bo¿e chroñ Cara”. 

16.4.2 Gracz kieruj¹cy Pañstwami Centralnymi

powinien u¿ywaj¹c odpowiedniego ¿etonu ozna-

czaæ na bie¿¹co iloœæ pól zwyciêstwa kontrolo-

wanych przez siebie na terenie Rosji. ¯eton jest

przesuwany odpowiednio w górê po zdobyciu ta-

kiego pola lub w dó³, jeœli Aliantom uda siê to

pole odbiæ. 

16.4.3 Gdy Pañstwa Centralne kontroluj¹ 3 lub

wiêcej pola zwyciêstwa na terytorium Rosji, ¿e-
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ton kapitulacji rosyjskiej jest przesuwany na po-

le „Car mo¿e przej¹æ dowodzenie”, a Pañstwa

Centralne mog¹ zagraæ odpowiedni¹ kartê. Jeœli

Aliantom uda siê odbiæ pola zwyciêstwa w Rosji

i ich kontrolowana przez przeciwnika iloœæ spad-

nie poni¿ej 3 zanim zostanie zagrane wydarze-

nie „Car przejmuje dowodzenie”, ¿eton kapitu-

lacji rosyjskiej jest przesuwany z powrotem na

pole „Bo¿e chroñ Cara”. 

16.4.4 Wydarzenie „Upadek Cara” mo¿e byæ za-

grane tylko wtedy, gdy wczeœniej zagrano kartê

„Car przejmuje dowodzenie” i jednoczeœnie su-

ma ³¹cznego poziomu wojny oraz iloœci pól zwy-

ciêstwa w Rosji kontrolowanych przez Pañstwa

Centralne wyniesie 33 lub wiêcej. 

Gdy to nast¹pi, ¿eton rosyjskiej kapitulacji jest

przesuwany na pole „Mo¿liwy upadek Cara”. Je-

œli opisana powy¿ej suma spadnie poni¿ej 33 za-

nim zostanie zagrane wydarzenie „Upadek Cara”,

¿eton kapitulacji jest przesuwany z powrotem na

pole „Car przejmuje dowodzenie”, dopóki suma

znowu nie osi¹gnie poziomu 33 lub wiêcej. 

16.4.5 Po zagraniu wydarzenia „Upadek Cara”

¿eton „Upadku Cara” nale¿y po³o¿yæ na polu

zajmowanym w tym momencie na Torze Ogól-

nym przez ¿eton oznaczaj¹cy iloœæ pól zwyciê-

stwa na terytorium Rosji kontrolowanych przez

Pañstwa Centralne. Dodatkowo ¿eton rosyjskiej

kapitulacji jest umieszczany na polu „Upadek

Cara”. 

16.4.6 Wydarzenie „Rewolucja Bolszewicka”

mo¿e byæ zagrane w dowolnym etapie nastêpu-

j¹cym po zagraniu wydarzenia „Upadek Cara”

jeœli: 

1. Pañstwa Centralne kontroluj¹ wiêcej pól zwy-

ciêstwa w Rosji ni¿ w momencie upadku Cara

(wliczaj¹c w to ewentualn¹ kontrolê Baku) lub

2. Pañstwa Centralne kontroluj¹ wszystkie pola

zwyciêstwa w Rosji (tzn. 7), ale poza Baku. 

Jeœli zostan¹ spe³nione opisane warunki, ¿eton

kapitulacji rosyjskiej jest przesuwany na pole

„Mo¿liwa rewolucja”. Gdy sytuacja siê zmieni

i warunki nie bêd¹ spe³niane, ¿eton rosyjskiej ka-

pitulacji cofa siê na pole „Upadek Cara” a¿ do

chwili, gdy warunki zostan¹ ponownie spe³nione. 

16.4.7 Po zagraniu wydarzenia „Rewolucja Bol-

szewicka” ¿eton rosyjskiej kapitulacji nale¿y

przesun¹æ na tak w³aœnie opisane pole. 

16.4.8 Wydarzenie „Traktat brzeski” mo¿e byæ

zagrane w ka¿dej chwili po zagraniu wydarzenia

„Rewolucja Bolszewicka”. Po zagraniu karty

„Traktatu brzeskiego” ¿eton rosyjskiej kapitula-

cji jest umieszczany na tak w³aœnie opisanym

polu. 

16.4.9 Po Traktacie brzeskim jednostki rosyj-

skie nie mog¹ operowaæ poza terytorium Rosji,

Niemiec, Turcji, Austrii i Rumunii. Wszystkie

jednostki znajduj¹ce siê poza opisanym teryto-

rium zostaj¹ wyeliminowane. Jednostki rosyj-

skie po Traktacie brzeskim nie mog¹ przecho-

dziæ przez pola zajête przez inne jednostki

alianckie ani tworzyæ zgrupowañ z takimi jed-

nostkami. To samo odnosi siê do jednostek

alianckich w stosunku do jednostek rosyjskich.

Jednostki rosyjskie, które w tym momencie bê-

d¹ zgrupowane z jednostkami alianckimi zosta-

n¹ wyeliminowane (a w³aœciwie internowane).

Uniemo¿liwia to graczowi kieruj¹cymi Aliantami

u¿ywania jednostek rosyjskich jako tarczy chro-

ni¹cej inne jednostki przed atakiem. 

16.5 Warunki pokoju

16.5.1 Gracz mo¿e zaoferowaæ przeciwnikowi

warunki pokoju podczas swojej rundy akcji jako

jedyn¹ przeprowadzan¹ akcjê, pod warunkiem,

¿e aktualna iloœæ PZ znajduje siê w zakresie,

w którym dozwolona jest taka akcja dla tego gra-

cza. 

16.5.1.1 Gracz kieruj¹cy Pañstwami Centralny-

mi mo¿e zaoferowaæ warunki pokoju, jeœli aktu-

alna iloœæ PZ wynosi 11 lub wiêcej. 

16.5.1.2 Gracz kieruj¹cy Aliantami mo¿e zaofe-

rowaæ warunki pokoju tylko wówczas, gdy aktu-

alna iloœæ PZ wynosi 9 lub mniej. 

16.5.2 Jeœli przeciwnik przyjmie oferowany po-

kój, gra koñczy siê remisem. Jeœli proponowany

pokój zostanie odrzucony, gracz oferuj¹cy wa-

runki pokoju wykonuje rzut kostk¹, którego wy-

nik jest odnoszony do Tabeli Warunków Pokoju.

W rezultacie iloœæ PZ mo¿e siê zwiêkszyæ,

zmniejszyæ lub pozostaæ na dotychczasowym po-

ziomie. 

16.5.3 Podczas ca³ej gry warunki pokoju mog¹

proponowaæ obaj gracze dowoln¹ iloœæ razy. Wa-

runki pokoju mo¿na przedstawiaæ jednak tylko

raz podczas rundy akcji. Przyjêcie proponowa-

nych warunków pokoju mo¿e siê odbyæ oczywi-

œcie tylko raz w ci¹gu ca³ej gry, poniewa¿ ozna-

cza to zakoñczenie gry. 

17.0 Uzupe³nienia

17.1 Zasady ogólne

17.1.1 Podczas Fazy Uzupe³nieñ gracze mog¹

wykorzystaæ zebrane podczas ca³ego etapu

punkty uzupe³nieñ ka¿dej narodowoœci. 

17.1.1.1 Punkty uzupe³nieñ Aliantów (A) mo¿-

na wykorzystaæ dla odtworzenia lub uzupe³nie-

nia jednostek australijskich, Arabskiej Armii Pó³-

nocnej, belgijskich, kanadyjskich, z Czarnogóry,

portugalskich, rumuñskich, greckich i serbskich.

Z drugiej strony wymienione jednostki mog¹

byæ odtwarzane lub uzupe³nianie wy³¹cznie przy

wykorzystaniu alianckich punktów uzupe³nieñ. 

17.1.2 Niewykorzystane podczas Fazy Uzupe³-

nieñ punkty uzupe³nieñ przepadaj¹, nie mo¿na

ich wiêc przenosiæ na nastêpny etap. 

17.1.3 Nie mo¿na wykorzystaæ punktów uzu-

pe³nieñ, jeœli nieprzyjaciel okupuje stolicê danej

narodowoœci (Wiedeñ lub Budapeszt w przypad-

ku Austro-Wêgier). 

17.1.4 Ró¿norodne opcje oraz koszt wykorzysta-

Wyj¹tek: Ograniczenie to nie dotyczy jedno-

stek belgijskich i serbskich. Armie belgijskie

i serbskie mog¹ byæ odtworzone tylko wów-

czas, gdy bêd¹ mog³y pojawiæ siê na mapie

zgodnie z przepisem 17.1.5. 
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nia punktów uzupe³nieñ zosta³y podane w Ta-

beli Kosztu Uzupe³nieñ. 

17.1.4.1 Nastêpuj¹ce jednostki nie mog¹ otrzy-

mywaæ uzupe³nieñ: jednostki niemieckie i au-

striackie prowadz¹ce zaopatrzenie z Sofii lub

Konstantynopola, jednostki tureckie ci¹gn¹ce

zaopatrzenie z Essen, Breslau lub Sofii, jednost-

ki bu³garskie ci¹gn¹ce zaopatrzenie z Essen,

Breslau lub Konstantynopola oraz jednostki ro-

syjskie i bu³garskie ci¹gn¹ce zaopatrzenie z Bel-

gradu. 

Wymienione jednostki znajduj¹ce siê w opisa-

nych warunkach nie mog¹ wykonywaæ ruchu

strategicznego z i do Pola Rezerwy. 

17.1.5 Odtworzone armie pojawiaj¹ siê na plan-

szy zgodnie z zasadami dotycz¹cymi posi³ków [

patrz 9.5.3.3 ]. Od powy¿szej zasady s¹ dwa ni-

¿ej wymienione wyj¹tki: 

· armiê serbsk¹ mo¿na odtworzyæ w Saloni-

kach, jeœli pole znajduje siê pod kontrol¹

Aliantów oraz zosta³o zagrane jedno z wyda-

rzeñ, „Saloniki” lub „Przyst¹pienie Grecji

do wojny”. Jednostki serbskie mo¿na rów-

nie¿ odtwarzaæ w Belgradzie z zastosowa-

niem ograniczeñ dotycz¹cych wprowadza-

nia posi³ków. 

· armiê belgijsk¹ mo¿na odtworzyæ w Brukse-

li, Antwerpii lub Ostendzie. Armia belgijska

mo¿e byæ odtworzona w Calais, jeœli Alianci

nie kontroluj¹ ¿adnego z wymienionych pól.

(Pole Calais zawiera w sobie równie¿ frag-

ment terytorium Belgii kontrolowany przez

Aliantów po paŸdzierniku 1914 roku). 

17.1.6 Arabsk¹ Armiê Pó³nocn¹ po odtworzeniu

nale¿y umieœciæ nie w Polu Rezerwy, lecz na po-

lu Arabii. 

17.1.7 Jednostek oznaczonych na ¿etonie czar-

n¹ kropk¹ w górnym prawym rogu nie mo¿na ani

uzupe³niaæ ani odtwarzaæ. 

17.1.8 Punkty uzupe³nieñ Stanów Zjednoczo-

Wyj¹tek: nie mo¿na odtworzyæ serbskiej armii

w Belgradzie, jeœli Pañstwa Centralne kontro-

luj¹ Nis. 

nych: po zagraniu wydarzenia „Po tamtej stro-

nie” wszystkie alianckie karty zagrane jako

punkty uzupe³nieñ powoduj¹ zgromadzenie do-

datkowego jednego punktu uzupe³nieñ amery-

kañskich. 

Podziêkowania: 

Autor gry: Ted Raicer

Rozwiniêcie gry: Andy Lewis

Opracowanie graficzne pude³ka: Rodger B. Mac-

Gowan

Opracowanie graficzne planszy, kart i ¿etonów:

Mark Simonitch

Opracowanie zasad: Gene Billingsley

Testy gry: Gene Billingsley, Sean Cousins, Ben

Knight, Steve Kosakowski, Andy Maly, Dennis

Mason oraz... 

Uwaga: wyjaœnienia i zmiany
dotycz¹ce kart

Karty Pañstw Centralnych

#2 Przechwycony rozkaz: (wyjaœnienie) kar-

tê tê nale¿y zagraæ podczas próby przeprowadza-

nia ataku z flanki a nie jak dotychczas, podczas

zagrywania kart bitewnych. Gracz kieruj¹cy Pañ-

stwami Centralnymi nie mo¿e czekaæ na roz-

strzygniêcie i zagraæ tej karty dopiero po nieuda-

nej próbie ataku z flanki. 

Karty Aliantów

#6 Odwrót: (wyjaœnienie) karta jest zagrywa-

na zgodnie z ogólnymi zasadami, a wiêc zanim

bêdzie znany wynik walki. Uwaga A. Lewisa:

wydarzenie to symuluje zaplanowan¹ akcjê —

a nie wycofanie wykonane w odpowiedzi na

bardzo du¿e straty. 

#13 Zbrodnie w Belgii: (dodatek) karta mo-

¿e byæ zagrana jako wydarzenie tylko wówczas,

gdy stan wojny Aliantów jest na poziomie mo-

bilizacji, a nie wojny ograniczonej lub totalnej. 

#27 Wielki odwrót: (wyjaœnienie) jeœli efek-

ty tego wydarzenia zostan¹ zastosowane pod-

czas walki z si³ami rosyjskimi, walka nie bêdzie

rozstrzygana, a wszystkie zagrane na korzyœæ

spodziewanej walki karty bitewne wróc¹ do rê-

ki w³aœciciela. 

#45 Ofensywa Kiereñskiego: nie jest to kar-

ta bitewna. 

# 49 Ruroci¹g synajski: karta mo¿e byæ za-

grana jako wydarzenie niezale¿nie od tego, kto

kontroluje pole z Pó³wyspem Synaj. 
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Uwagi o kartach

Rozdzia³ ten zosta³ umieszczony dla lepszego

zrozumienia przez graczy wydarzeñ opisanych

na kartach. 

11-ta Armia: dowodzona przez Augusta von

Mackensena 11 Armia bra³a udzia³ w wielu nie-

mieckich ofensywach przeciwko Rosji i na Ba³ka-

nach. 

14 Punktów: okreœlone idealistycznie przez

prezydenta Woodrowa Wilsona wojenne cele

Stanów Zjednoczonych. 

Przewaga powietrzna: podczas I Wojny Œwia-

towej nast¹pi³ dynamiczny rozwój broni po-

wietrznej, zw³aszcza na froncie zachodnim.

Wprowadzanie nowych modeli samolotów, tak-

tyki walki powietrznej oraz organizacji przechy-

la³o przewagê to na jedn¹ to na drug¹ stronê.

Alianci uzyskali ca³kowite panowanie w powie-

trzu dopiero latem 1918 roku, gdy rzucili na

front ogromn¹ liczbê samolotów. 

Allenby: pocz¹tkowo dowodzi³ kawaleri¹ na

froncie zachodnim, poprowadzi³ Brytyjczyków

do zwyciêstwa nad Turcj¹ w latach 1917-1918. 

Korpus alpejski: elitarna jednostka niemiecka

szkolona do walki w górach, bra³a udzia³ w b³yska-

wicznej kampanii przeciwko Rumunii w roku 1916. 

Arabska Armia Pó³nocna (ANA): nazwa

nadana si³om arabskim dowodzonym przez ksiê-

cia Fajsala i jego doradcê Lawrance'a z Arabii

podczas rajdu na Damaszek. 

von Below: niemiecki genera³, który zwyciê¿y³

W³ochów pod Caporetto w roku 1917. 

Blokada: nasilaj¹ca siê angielska blokada

Pañstw Centralnych doprowadzi³a do prawdzi-

wego g³odu w Niemczech i Austrii podczas

dwóch ostatnich lat wojny. 

Blucher: kryptonim nadany niemieckiej ofen-

sywie przeciwko wojskom francuskim w maju

1918 roku, która pozwoli³a Niemcom na osi¹-

gniêcie linii rzeki Marny po raz pierwszy od

1914 roku. 

Rewolucja Bolszewicka: obalenie przez Le-

nina rz¹du Kiereñskiego doprowadzi³o do wyco-

fania siê Rosji z grona pañstw alianckich walcz¹-

cych z Niemcami. 

Ofensywa Brusi³owa: ofensywa, która sw¹ na-

zwê wziê³a od nazwiska g³ównodowodz¹cego,

by³a najwiêkszym rosyjskim zwyciêstwem pod-

czas ca³ej wojny, spowodowa³a niemal upadek

austriackiej monarchii. Zakoñczy³a siê jednak

strategiczn¹ pora¿k¹, czego skutkiem by³o sze-

rzenie siê defetystycznych nastrojów w ca³ej ar-

mii rosyjskiej. 

Bu³garia przystêpuje do wojny: Bu³garia

przy³¹czy³a siê do Pañstw Centralnych w 1915

roku, skuszona obietnicami otrzymania serb-

skiego terytorium. Doprowadzi³o to do upadku

Serbii, ale wojska bu³garskie ponios³y ostateczn¹

klêskê w paŸdzierniku 1918 roku, gdy ruszy³a

ofensywa Aliantów z rejonu Salonik. 

Chlor: jego u¿ycie przez Niemców pod Ypres

wiosn¹ 1915 roku spowodowa³o taktyczne prze-

³amanie frontu, nie wykorzystane jednak na sku-

tek braku niemieckich rezerw. 

Wywiad: alianckie akcje szpiegowskie nie od-

nosi³y wielkich sukcesów, porównywalnych do

tych z czasów II Wojny Œwiatowej, ale niew¹tpli-

wie od czasu do czasu pozwala³y na zdobycie

u¿ytecznych informacji. 

Konwój: angielska admiralicja d³ugo zwleka³a

z wprowadzeniem systemu konwojów, ale

w koñcu zosta³a do tego zmuszona wielkimi

stratami wœród statków handlowych zadanymi

przez U-booty w pocz¹tkach 1917 roku. Straty

natychmiast zaczê³y siê zmniejszaæ, a¿ ostatecz-

nie zniwelowano zagro¿enie ze strony niemiec-

kich ³odzi podwodnych. 

Okopy: wojska francuskie odnosi³y siê niechêt-

nie do budowania okopów (tak¿e z powodu bra-

ku dostaw ³opat i kilofów), ale chêæ unikniêcia

trafienia przez masy o³owiu przelatuj¹ce nad

ziemi¹ szybko zmusi³a ¿o³nierzy obu stron do

wkopywania siê w ziemiê. 

Wszyscy do boju!: has³o Foche'a nadane wiel-

kiej ofensywie Aliantów podczas koñcowych ty-

godni I Wojny Œwiatowej. 

Falkenhein: szef niemieckiego Sztabu Gene-

ralnego od wrzeœnia 1914 do sierpnia 1916, jego

pierwszym zadaniem po objêciu stanowiska by-

³o przeorientowanie niemieckiej strategii po

niepowodzeniu Planu Schlieffena. 

Upadek cara: rozruchy spowodowane g³odem

w Petersburgu na pocz¹tku 1917 roku przerodzi-

³y siê szybko w rewolucjê, która zakoñczy³a

trwaj¹ce 300 lat panowanie dynastii Romano-

wów w Rosji. 

Miotacze ognia: po raz pierwszy broñ ta zosta-

³a u¿yta na du¿¹ skalê w walkach pod Verdun w

1916 r.

Okopane karabiny maszynowe: jednym z g³ów-

nych elementów niemieckiej taktyki defensywnej

na froncie zachodnim by³o rozmieszczanie karabi-

nów maszynowych na doskonale umocnionych sta-

nowiskach. 

Von Francois: dowodzi³ niemieckim 1 korpu-

sem pod Tannenbergiem. Posiada³ prawdziwy

taktyczny talent, a jego agresywne posuniêcia

ociera³y siê czasem o niesubordynacjê. 

Armia Wschodnia: nazwa nadana si³om fran-

cuskim w Salonikach. 

Francuski bunt: rozwijaj¹cy siê wiosn¹ 1917

roku i trzymany w tajemnicy bunt w wojskach
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francuskich uniemo¿liwi³ Francji przeprowadze-

nie jakiejkolwiek wiêkszej ofensywy przez ca³y

rok. 

Grand Fleet: flota angielska zablokowa³a sku-

tecznie niemieck¹ Hochseeflotte podczas ca³ej

wojny. 

Wielki odwrót: latem 1915 roku armia rosyjska

opuœci³a terytorium Polski rozpoczynaj¹c wielki

odwrót, który zakoñczy³ siê jesieni¹ na linii bie-

gn¹cej od Rygi do Rumunii. 

Grecja przystêpuje do wojny: Grecja przy³¹-

czy³a siê do pañstw alianckich dopiero w 1917

roku, pomimo, ¿e od roku 1915 by³a okupowana

przez si³y Aliantów w Salonikach. 

Sierpniowe salwy: w sierpniu 1914 roku po¿y-

czone od Austrii moŸdzierze kalibru 305 mm

umo¿liwi³y zniszczenie przez Niemców fortów

miasta Liege. Zas³ugê zniszczenia przypisuje siê

czêsto s³awnym 402 milimetrowym moŸdzie-

rzom Kruppa, ale przyby³y one na miejsce ju¿ po

upadku Liege. 

Hochseeflotte: flota niemiecka wiêkszoœæ woj-

ny spêdzi³a w portach, zablokowana przez sil-

niejsz¹ flotê angielsk¹. Bra³a udzia³ w jednej tyl-

ko bitwie — Bitwie Jutlandzkiej w roku 1916.

Niemcy odnieœli taktyczne zwyciêstwo, które

by³o jednak strategiczn¹ pora¿k¹, poniewa¿ blo-

kady nie uda³o siê prze³amaæ. 

H-L przejmuj¹ dowodzenie: Hindenburg

i Ludendorff przejêli dowodzenie od Falkenhe-

ina w sierpniu 1916 roku i dzier¿yli dyktatorskie

rz¹dy w Niemczech a¿ do jesieni roku 1918. 

Hoffman: przypuszczalnie najwiêkszy talent

operacyjny podczas wojny. Jego zas³ug¹ by³o

wiele zwyciêstw niemieckich na froncie

wschodnim. 

Przygotowanie artyleryjskie: skoncentrowa-

ny, intensywny i krótkotrwa³y ostrza³ artyleryj-

ski, którego zadaniem jest otwarcie drogi dla

ataku piechoty. 

Von Hutier: niemiecki genera³, który zwyciê-

¿y³ wojska rz¹du Kiereñskiego pod Ryg¹ w roku

1917. PóŸniej dowodzi³ armiami we Francji. 

Niezale¿ne Si³y Powietrzne: poprzednik an-

gielskiego Dowództwa Lotnictwa Bombowego

z czasów II Wojny Œwiatowej. W 1918 roku roz-

poczê³y siê strategiczne naloty na niemieckie

oœrodki przemys³owe. 

W³ochy przystêpuj¹ do wojny: W³ochy zigno-

rowa³y swój pakt z Pañstwami Centralnymi z ro-

ku 1914. Pocz¹tkowo pozostawa³y neutralne,

ostatecznie przy³¹czy³y siê do Aliantów w roku

1915. 

Kemal: rozpoczyna³ wojnê jako dowódca dywi-

zji, dziêki swoim zdolnoœciom zosta³ dowódc¹

armii. Uznawany za ojca wspó³czesnej Turcji. 

Ofensywa Kiereñskiego: ostatnia rosyjska

ofensywa podczas wojny. Pocz¹tkowo odniesio-

no pewne sukcesy w walce z wojskami austriac-

kimi, ale ostatecznie nast¹pi³o rozbicie ca³ego

rosyjskiego frontu po³udniowego. 

Czo³gi (Landships - l¹dowe pancerniki): na-

zwa nadana wczesnym czo³gom angielskim, któ-

re rzeczywiœcie przypomina³y poruszaj¹ce siê po

l¹dzie drednoty. 

Landwera: niemieckie si³y terytorialne nie by-

³y przeznaczone do walki na froncie, ale szybo

zosta³y tam wys³ane i walczy³y ramiê w ramiê

z oddzia³ami liniowymi. 

Powstanie libijskie: muzu³manie w Libii og³o-

sili œwiêt¹ wojnê przeciwko Anglikom. Powsta-

nie zosta³o st³umione przez si³y œci¹gniête

z frontu walk z Turcj¹. 

Liman von Sanders: niemiecki genera³, który

pomaga³ organizowaæ i dowodziæ armi¹ tureck¹. 

Lloyd George: premier angielski, próbowa³ po-

wstrzymywaæ ofensywne zapêdy genera³a Haiga

poprzez wstrzymywanie uzupe³nieñ i zaopatrze-

nia, zw³aszcza po krwawych jatkach podczas

trzeciej bitwy pod Ypres. 

Lusitania: statek pasa¿erski zatopiony przez

niemiecki U-boot w roku 1915. Œmieræ 124

Amerykanów spowodowa³a nasilenie siê nastro-

jów antyniemieckich w Stanach Zjednoczonych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e „Lusitania” prawie na

pewno przewozi³a tak¿e ³adunek amunicji dla

Anglii. 

Mata Hari: egzotyczna tancerka, prostytutka

i niezbyt skuteczny szpieg niemiecki. Inni nie-

mieccy agenci odnosili wiêksze sukcesy, ale czy

gra dotycz¹ca I Wojny Œwiatowej by³aby kom-

pletna bez uwzglêdnienia najs³ynniejszego

szpiega? 

MEF (Œródziemnomorskie Si³y Ekspedy-

cyjne): nazwa nadana armii alianckiej, która wy-

l¹dowa³a na pó³wyspie Gallipoli z zadaniem wy-

eliminowania Turcji z wojny i otwarcia drogi za-

opatrzenia dla Rosji. Krwawa kampania trwa³a

prawie rok i zakoñczy³a siê niepowodzeniem. 

Michel: pierwsza i najwiêksza z niemieckich

ofensyw na froncie zachodnim w roku 1918.

Niemcy odnieœli wielki sukces taktyczny, zdo-

bywaj¹c wiêcej terytorium ni¿ Alianci podczas

swoich ofensyw w poprzednich trzech latach

wojny. Zwyciêska bitwa nie zakoñczy³a jednak

wojny z powodu braku w³aœciwego strategiczne-

go kierunku. 

Atak minowy: u¿ywanie min i kontrmin, tra-

dycyjny element prac oblê¿niczych, odgrywa³o

du¿¹ rolê podczas walk w okopach I Wojny Œwia-

towej. Najbardziej spektakularna by³a eksplozja

angielskiej miny pod Messines w 1917 roku,
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przez któr¹ wywo³ane wstrz¹sy zosta³y zareje-

strowane w Londynie. 

Moltke: siostrzeniec wielkiego Moltkego, który

doprowadzi³ do zwyciêstwa w wojnie francusko

— pruskiej. Dowodzi³ armi¹ niemieck¹ na po-

cz¹tku dzia³añ wojennych, jego niezdecydowa-

nie doprowadzi³o do klêski nad Marn¹. 

Gaz musztardowy: palny i trwa³y gaz, móg³

stwarzaæ zagro¿enie przez ca³e dni i tygodnie po

u¿yciu. 

OberOst: niemieckie dowództwo frontu

wschodniego, dzia³aj¹ce pocz¹tkowo pod przy-

wództwem Hindenburga, Ludendorffa i Hoff-

mana. 

Po tamtej stronie: Ameryka przyst¹pi³a do

I Wojny Œwiatowej w kwietniu 1918 roku, ale

musia³ up³yn¹æ rok, zanim zosta³y zaanga¿owane

w walkê du¿e si³y amerykañskie. 

Ofensywa dla pokoju: kryptonim nadany

ostatniej niemieckiej ofensywie podczas wojny,

jej niepowodzenie spowodowa³o upadek morale

niemieckiej armii. 

Fosgen: jeden z gazów bojowych, czêsto u¿ywa-

ny podczas I Wojny Œwiatowej. 

Miejsce straceñ: kryptonim nadany niemiec-

kiemu atakowi na Verdun, który mia³ spowodo-

waæ wykrwawienie siê armii francuskiej. Osta-

tecznie armia niemiecka wykrwawi³a siê w rów-

nym stopniu. 

Plehwe: jeden z najzdolniejszych dowódców

carskiej armii. Stary i schorowany, umar³ podczas

wojny. 

Putnik: serbski „bóg wojny”, jego s³abe zdrowie

zmusza³o go do przebywania w przegrzanym po-

mieszczeniu. Dziêki doskona³ej znajomoœci te-

renu oraz wojennemu instynktowi doprowadzi³

do kilkakrotnego odepchniêcia wojsk austriac-

kich. 

Wyœcig do morza: po bitwie nad Marn¹ w po-

cz¹tkach wrzeœnia 1914 roku nast¹pi³a seria ma-

newrów wojsk alianckich i niemieckich, próbu-

j¹cych wyjœæ na flankê przeciwnika. Usi³owania

te zakoñczy³y siê w paŸdzierniku po dojœciu do

Kana³u La Manche. Dlatego w³aœnie ten okres

wojny nazwano „wyœcigiem do morza”. 

Zbrodnie w Belgii: rozstrzeliwanie zak³adni-

ków i palenie miast podczas niemieckiej inwazji

na Belgiê sta³o siê podstaw¹ propagandy prze-

ciwko Hunom na okres ca³ej wojny. 

Porozumienie w Reichstagu: w pocz¹tko-

wym okresie wojny socjaliœci niemieccy z partii

SDP, bêd¹cej najwiêksz¹ polityczn¹ si³¹ w Re-

ichstagu, wsparli niemiecki wysi³ek wojenny na

podstawie politycznego porozumienia. Pakt zo-

sta³ zerwany w miarê rozwoju wydarzeñ wojen-

nych. 

Rumunia przystêpuje do wojny: Rumunia

przeceni³a rozmiary rosyjskiego zwyciêstwa nad

wojskami Pañstw Centralnych podczas ofensy-

wy Brusi³owa w roku 1916, przy³¹czy³a siê do

Aliantów i w ci¹gu 4 miesiêcy zosta³a podbita. 

Królewski Korpus Pancerny: korpus ten sto-

czy³ swoj¹ pierwsz¹ du¿¹ bitwê pod Cambrai

w roku 1917. Odniesiony tam sukces by³ zapo-

wiedzi¹ u¿ywania broni pancernej. ZapowiedŸ ta

zosta³a spe³niona ju¿ w nastêpnym pokoleniu. 

Saloniki: Alianci nie potrafili sk³oniæ Grecji do

przy³¹czenia siê do wojny po ich stronie. Pomi-

mo to mieszane si³y francusko-angielskie wyl¹-

dowa³y jesieni¹ 1915 roku w Salonikach ze spóŸ-

nionym zamiarem ratowania wojsk serbskich.

Liczebnoœæ si³ alianckich wzrasta³a podczas woj-

ny, ale swoj¹ skutecznoœæ si³y te mia³y udowod-

niæ dopiero pod koniec 1918 roku. 

Z³a pogoda: tak jak podczas innych wojen, z³a

pogoda, a zw³aszcza b³oto bêd¹ce jej skutkiem,

wp³ywa³a na przebieg wielu bitew I Wojny Œwia-

towej. 

Ruroci¹g synajski: koniecznym warunkiem

wstêpnym dla angielskiego uderzenia na Pale-

stynê by³o wybudowanie ruroci¹gu z wod¹ prze-

cinaj¹cego Pó³wysep Synaj. 

Armia Po³udniowa: mieszane si³y austriacko-

-niemieckie, walcz¹ce z dobrym skutkiem na

froncie wschodnim podczas prawie ca³ej wojny. 

Nie przejd¹!: has³o francuskich obroñców Ver-

dun, symbolizuj¹ce francusk¹ determinacjê. 

Traktat brzeski: traktat zawarty przez rz¹d

bolszewicki, zakoñczy³ udzia³ Rosji w I Wojnie

Œwiatowej, jego nastêpstwem by³a niemiecka

okupacja terytorium Ukrainy. 

Car przejmuje dowodzenie: car Miko³aj II

zast¹pi³ swojego wuja Wielkiego Ksiêcia na sta-

nowisku g³ównodowodz¹cego armi¹ rosyjsk¹ po

serii klêsk i wycofaniu siê Rosjan z Polski. Skut-

ki tej decyzji by³y katastrofalne dla Imperium

Rosyjskiego. Zosta³o pozbawione w³adcy, gdy¿

Miko³aj bawi³ siê w wojnê w swojej kwaterze. 

U - booty: Niemcy zadecydowali o rozpoczêciu

nieograniczonych dzia³añ podwodnych na pod-

stawie dwóch b³êdnych za³o¿eñ. Po pierwsze

uwa¿ali, ¿e w Rosji nie wybuchnie rewolucja —

a car zosta³ zdjêty z tronu w ci¹gu kilku tygodni.

Po drugie liczyli na to, ¿e okrêty podwodne po-

mog¹ wygraæ wojnê zanim wojska amerykañskie

pojawi¹ siê w Europie. Mo¿liwoœæ przyst¹pienia

Stanów Zjednoczonych do wojny w odpowiedzi

na podwodn¹ kampaniê zosta³a okreœlona jako

warte do poniesienia ryzyko. Jak pokaza³a histo-

ria, sta³o siê inaczej. 

Walther Rathenau: utalentowany przemys³o-

wiec niemiecki ¿ydowskiego pochodzenia. Ode-

gra³ kluczow¹ rolê w zorganizowaniu niemiec-

kiej gospodarki dla potrzeb d³ugotrwa³ej wojny.

Pomimo tak wielkich zas³ug dla Niemiec, zosta³

zamordowany po wojnie przez ultra nacjonali-

stów. 

Wojna w Afryce: w wojnê przeciwko niemiec-

kim koloniom w Afryce zosta³y zaanga¿owane
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znaczne si³y angielskie. G³ówn¹ tego przyczyn¹

by³ doskona³y dowódca von Lettow Vorbeck,

który stawia³ opór nawet po zakoñczeniu walk

w Europie. 

Przechwycony rozkaz: Rosjanie nadawali

swoje rozkazy u¿ywaj¹c dziecinnie ³atwego szy-

fru (nie stosowali otwartego tekstu, jak to czê-

stokroæ podawano). Dawa³o to Niemcom na

froncie wschodnim okazjê do uzyskania infor-

macji wywiadowczych o podstawowym znacze-

niu, zw³aszcza w roku 1914. 

Odwrót: obie strony stosowa³y strategiczne od-

wroty dla zniwelowania skutków zaplanowanych

przez przeciwnika ofensyw. Najlepszym przy-

k³adem jest odwrót wojsk niemieckich na liniê

Hindenburga w pocz¹tkach 1917 roku. 

Jankesi i czo³gi: wprowadzenie do walki wiel-

kiej liczby czo³gów w po³¹czeniu ze œwie¿ymi

oddzia³ami amerykañskimi mia³o du¿y wp³yw na

niemieckie morale w roku 1918. 

Judenicz: dowódca rosyjski w rejonie Kaukazu,

odniós³ wiele zwyciêstw nad wojskami turecki-

mi. Zwyciêstwa te nie mia³y jednak wiêkszego

znaczenia dla losów wojny. 

Naloty Zeppelinów: niemieckie naloty na An-

gliê przy u¿yciu Zeppelinów oraz wielkich bom-

bowców Gotha nie spowodowa³y zbyt du¿ych

strat, ale zatrzymywa³y dla obrony kraju du¿e si-

³y angielskiego lotnictwa i artylerii. 

Telegram Zimmermanna: by³a to próba prze-

kupienia Meksyku w celu wyst¹pienia przeciw-

ko Stanom Zjednoczonym. Zamiar ten spali³ na

panewce, a w po³¹czeniu z reakcj¹ na nieograni-

czon¹ wojnê podwodn¹ doprowadzi³ do wyst¹-

pienia Stanów Zjednoczonych podczas I Wojny

Œwiatowej przeciwko Niemcom. 

Uwagi dotycz¹ce projektu gry

Plansza

Plansza do Œcie¿ek Chwa³y przechodzi³a wiele

ró¿nych wcieleñ, wœród których by³a plansza

z heksami oraz plansza obszarowa, zanim wresz-

cie powsta³a wersja, która (mam nadziejê) le¿y

przed Wami na stole. G³ówn¹ zalet¹ punktowe-

go systemu wykonywania ruchów jest mo¿liwoœæ

skupienia siê projektanta na najwa¿niejszych

rzeczach. Nie ma potrzeby wprowadzania skom-

plikowanych zasad dotycz¹cych terenu lub za-

opatrzenia, aby uniemo¿liwiæ nierealistyczne

operacje strategiczne  lub podkreœliæ znaczenie

kluczowych miejsc. Plansza „wykonuje” to

wszystko za graczy. 

Plansza do gry umo¿liwia przeprowadzenie hi-

storycznych kampanii I Wojny Œwiatowej, pozo-

stawiaj¹c jednoczeœnie du¿o przestrzeni dla roz-

wi¹zañ alternatywnych. Dla osi¹gniêcia tego re-

zultatu rozgrywa³em historyczne wersje gry, do-

daj¹c lub likwiduj¹c pola i po³¹czenia miêdzy ni-

mi a¿ do chwili, gdy by³em zadowolony z koñco-

wego efektu. 

Sk³ad wojsk

W grze nie uwzglêdniono wszystkich armii

uczestnicz¹cych w I Wojnie Œwiatowej. Na przy-

k³ad nie wystêpuje w grze 8 Armia sformowana

przez Francuzów w 1914 roku. Uwzglêdniono na-

tomiast wszystkie najwa¿niejsze formacje, utrzy-

muj¹c ró¿nice si³y wystêpuj¹ce pomiêdzy armia-

mi ró¿nych pañstw. I tak 8 Armia francuska jest

reprezentowana w grze przez kilka korpusów. 

¯eton armii reprezentuje piechotê ze wspar-

ciem ciê¿kiej artylerii, lotnictwa i innych od-

dzia³ów pomocniczych. Jedynym wyj¹tkiem s¹

tu Serbowie, którym nada³em status armii opie-

raj¹c siê o ich osi¹gniêcia podczas wojny. Korpu-

sy to mniejsze zgrupowania wojsk, nawet armie

gorzej dowodzone lub z gorsz¹ logistyk¹ lub po-

zosta³oœci po rozbiciu armii. Bardziej abstrakcyj-

nym aspektem jest wprowadzanie korpusów po-

przez Pole Rezerwy, co oddaje zdolnoœæ danego

narodu do sprostania wymogom prowadzenia

nowoczesnej, stechnicyzowanej wojny. Podob-

nie rzecz siê ma z systemem wprowadzania uzu-

pe³nieñ, który daje graczom pewn¹ formê kon-

troli nad gospodark¹ czasu wojny. 

Co by by³o gdyby

Zanim zosta³ opracowany Plan Schlieffena,

Niemcy przewidywa³y na Zachodzie dzia³ania

defensywne. Pierwotna wersja planu przewidy-

wa³a atak na Belgiê i Holandiê. W roku 1914

mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e W³ochy stan¹ po

stronie Pañstw Centralnych. Rumunia w latach

1914-1915 oscylowa³a pomiêdzy stronami kon-

fliktu. Dlaczego wiêc Niemcy nie mia³yby roz-

pocz¹æ wojny z wiêkszoœci¹ swych armii na fron-

cie wschodnim lub zaatakowaæ Holandii? Dla-

czego W³ochy i Rumunia nie mia³yby przyst¹piæ

do Pañstw Centralnych? 

Gra Œcie¿ki Chwa³y pozwala graczom na wiele

alternatywnych rozwi¹zañ, jednoczeœnie wyklu-

czaj¹c inne. Niektóre z tych rozwi¹zañ wyklu-

czono ze wzglêdu na zbyt ma³e ich prawdopodo-

bieñstwo. Pomimo podpisanego z Niemcami

traktatu W³ochy przyst¹pi³yby do wojny po stro-

nie Pañstw Centralnych tylko w sytuacji pewnej

przegranej Aliantów (co nast¹pi³o w roku 1940).

Alianci mieli przewagê w dzia³aniach dyploma-

tycznych, poniewa¿ W³ochy pragnê³y przede

wszystkim zdobyæ terytorium pozostaj¹ce pod

kontrol¹ Austrii. Zawsze ³atwiej jest u¿yæ ziemi

wroga jako argumentu przetargowego. 

Pomimo wszelkich wahañ podczas zmieniaj¹-

cych siê losów wojny by³o bardzo ma³o prawdo-

podobne, aby Rumunia przy³¹czy³a siê do

Pañstw Centralnych — ona tak¿e chcia³a sko-

rzystaæ na podziale ziem austro — wêgierskich.

Pañstwa Centralne nie potrzebowa³y s³abych ar-

mii rumuñskich, wa¿na by³a rumuñska ropa

i pszenica. Jeœli Rumunia zachowa neutralnoœæ

do upadku caratu w Rosji, stanie siê niemieckim

wasalem, co w grze jest reprezentowane przez

dwa punkty zwyciêstwa. 

Z pozosta³ych alternatywnych rozwi¹zañ zrezy-

gnowano ze wzglêdu na zakres gry. Przyczyny

wojny i w pewnym stopniu jej przebieg zale¿a³y

od tworzonych przed wybuchem wojny planów

obu stron. Wojna nie musia³a wybuchn¹æ w 1914

roku, gdyby Niemcy nie przyjê³y realizacji Planu

Schlieffena. A gdyby wybuch³a, przebiega³aby

innymi drogami, a wówczas konieczny by³by zu-

pe³nie nowy zestaw kart. 

Inne alternatywy odrzucono, gdy¿ pozwalanie

graczom na ich realizacjê nie mia³oby sensu
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z punktu widzenia gry. Do tej kategorii nale¿y

inwazja na Holandiê. Niemcy zyskaliby pewn¹

przewagê taktyczn¹ w zamian za strategiczny

ból g³owy oraz straty na polu dyplomatycznym.

Dlatego w³aœnie Moltke M³odszy w pierwszym

rzêdzie odrzuci³ przejœcie swoich wojsk przez

terytorium Holandii. 

Wreszcie z pewnych opcji zrezygnowano, aby

niejako skontrowaæ historyczn¹ wiedzê graczy

i zapobiec zwichniêciu równowagi gry. Niektó-

rzy nadal twierdz¹, ¿e realizacja oryginalnego

Planu Schlieffena przyczyni³aby siê do niemiec-

kiego zwyciêstwa w wojnie ju¿ w roku 1914.

Gra, która obejmuje ca³¹ Pierwsz¹ Wojnê Œwia-

tow¹, nie mo¿e pozwalaæ na potê¿ne niemieckie

uderzenie wygrywaj¹ce w drugim etapie. 

Stan wojny

(lub: dlaczego wybuch rewolucji w Rosji zale¿y

od zatopienia „Lusitanii”?) 

Stan wojny to jeden z najwa¿niejszych i najbar-

dziej abstrakcyjnych mechanizmów gry. Zmiany

wartoœci stanu wojny nie zosta³y jednak przy-

padkowo przydzielone do ró¿nych wydarzeñ —

w³o¿ono w to wiele przemyœleñ i pracy metod¹

prób i b³êdów. 

Na stan wojny w grze sk³ada siê kilka elemen-

tów. Po pierwsze oddaje d¹¿enie obu stron do

osi¹gniêcia stanu pozwalaj¹cego na prowadzenie

nowoczesnej i stechnicyzowanej Wojny Total-

nej. Dlatego w³aœnie stan wojny ulega zmianie,

gdy wchodz¹ do gry 1 i 2 Armie brytyjskie.

Oznacza to zerwanie Anglii z tradycyjn¹ doktry-

n¹ polegania na potêdze floty. 

Po drugie, stan wojny ukazuje wp³yw przed³u¿a-

j¹cego siê konfliktu na morale narodu, politykê

i dyplomacjê. W miarê rozwoju wydarzeñ wojen-

nych niestabilna Rosja stawa³a siê coraz bardziej

podatna na klêski (patrz tor kapitulacji rosyj-

skiej), a Stany Zjednoczone coraz trudniej mo-

g³y pozostawaæ na uboczu (patrz tor przyst¹pie-

nia Ameryki do wojny). W takiej sytuacji Wielki

Odwrót ma wp³yw na stan wojny ze wzglêdu na

obni¿enie morale Rosjan po ich wycofaniu siê do

zachodniej Rosji, a zatopienie „Lusitanii”

zwiêksza wartoœæ stanu wojny, przybli¿aj¹c Ame-

rykanów do decyzji o przy³¹czeniu siê do Alian-

tów. Tak wiêc zwiêkszanie przez Pañstwa Cen-

tralne poziomu wojny w celu os³abienia Rosji

zwiêksza jednoczeœnie szansê przyst¹pienia do

wojny Stanów Zjednoczonych. Analogicznie,

dzia³ania Aliantów zmierzaj¹ce do przyspiesze-

nia wkroczenia Amerykanów zwiêkszaj¹ szansê

wyjœcia Rosji z wojny. Opisany efekt wahad³owy

stwarza interesuj¹cy problem dla obu graczy

oraz oddaje dynamikê wydarzeñ, która doprowa-

dzi³a historycznie do przyst¹pienia Stanów

Zjednoczonych do wojny oraz upadku cara

w przeci¹gu kilku tygodni. 

Natomiast poprzez mechanizm zawieszenia

broni oddano narastaj¹ce znu¿enie wojn¹ w kra-

jach poza Rosj¹. Gdy wojna koñczy siê zawiesze-

niem broni (zgodnie z histori¹ w etapie 19),

strona, która przegra³a musi prosiæ o warunki po-

koju. Jeœli nikt nie wygra, negocjacje lub obu-

stronne wyczerpanie doprowadzaj¹ do zakoñ-

czenia wojny. 

Warunki zwyciêstwa

O warunkach zwyciêstwa zadecydowa³y starania

o zachowanie równowagi gry, wzglêdy historycz-

ne oraz starania o stworzenie operacyjnych po-

wodów dla prowadzenia pewnych kampanii.

I tak korpus turecki stacjonowa³ w Medynie

przez ca³¹ wojnê. Oznaczenie Medyny jako

punktu zwyciêstwa daje powód graczowi, by

uczyni³ tak samo. 

Regu³y dotycz¹ce warunków pokoju oddaj¹ re-

alia wojny propagandowej toczonej przez obie

strony konfliktu. Jak w prawdziwej wojnie, gracz

mo¿e zaoferowaæ pokój wtedy, gdy czuje, ¿e je-

go pozycja jest odpowiednio silna. Taka oferta

mo¿e przynieœæ zysk propagandowy (i punkty

zwyciêstwa w grze). Jeœli oferta jest nieszczera

w oczywisty sposób, mo¿e spowodowaæ stratê

PZ. Jeœli oferta pokoju zostanie przyjêta, puste

gesty zostaj¹ zast¹pione przez prawdziw¹ dyplo-

macjê. Byæ mo¿e strona sk³adaj¹ca ofertê pokoju

zyskuje wiêcej, ale wynikiem gry jest remis, po-

niewa¿ ¿adna ze stron nie potrafi³a przechyliæ

szali na swoj¹ stronê. Przy okazji nale¿y podkre-

œliæ, ¿e przyjmowanie oferty pokoju nie le¿y

w duchu gry. Trzeba walczyæ, dopóki jest szansa

na odniesienie zwyciêstwa. 

Podziêkowania

Niech mi bêdzie wolno na zakoñczenie podziê-

kowaæ Markowi Hermanowi, wobec którego

Œcie¿ki Chwa³y maj¹ ogromny d³ug wdziêczno-

œci, Benowi Knightowi, który pomóg³ mi sprze-

daæ grê firmie Avalon Hill (nawet jeœli nic z te-

go nie wysz³o), wszystkim w firmie GMT. Dziê-

kujê Stevowi Kosakowskiemu., Jimowi Eliasono-

wi, Johnowi Walkerowi, Anandzie Gupcie, Bobo-

wi Irelanowi i tym wszystkim, którzy pomagali

w tworzeniu gry w taki lub inny sposób na prze-

strzeni minionych lat. Dziêkujê wreszcie Joan-

nie Spera, za udzielane wsparcie i zrozumienie. 

Ted S. Raicer

6 kwietnia 1999 r. 

Przyk³adowa rozgrywka

Przedstawiono poni¿ej przyk³adowy przebieg

pocz¹tkowych etapów gry z zamiarem zademon-

strowania graczom dzia³ania wielu mechani-

zmów gry oraz kilku pomys³ów strategicznych.

Opisana gra by³a rozgrywana pomiêdzy Genem

Billingsleyem, Prezydentem GMT, który dowo-

dzi³ stron¹ alianck¹ oraz Andym Lewisem, de-

weloperem gry, kieruj¹cym Pañstwami Central-

nymi. Zgodnie z komentarzami projektanta gry

Teda Raicera, ¿adna ze stron nie by³a ekspertem

od strategii. Przyk³ad ten ma pozwoliæ graczom

na wczucie siê w grê i w sytuacjê rozlicznych wy-

borów, których ci¹gle bêd¹ musieli dokonywaæ.

Proponujemy roz³o¿yæ planszê, rozstawiæ ¿etony

i przesuwaæ je zgodnie z podanymi w przyk³a-

dzie ruchami. 

Jednostki wymienione w przyk³adzie znajduj¹ siê

w pe³nej sile — chyba, ¿e ich okreœlenia zosta³y

ujête w nawiasy. Czyli 5 Armia francuska jest

w pe³nej sile, a (5 Armia) w sile zredukowanej. 

Pañstwa Centralne zdecydowa³y siê na otwarcie

gry kart¹ „Sierpniowych salw”. Dlatego dobiera-

j¹ tylko szeœæ kart. W rêku Aliantów powinno siê

znaleŸæ siedem kart. 

Sierpieñ 1914 — Faza Obowi¹zkowej Ofen-

Strona 26 Copyright © Firma Go³êbiewski, 2003



sywy

Pañstwa Centralne uzyska³y na kostce wynik 4,

co oznacza koniecznoœæ przeprowadzenia w tym

etapie ataku przez jednostki niemieckie w Bel-

gii, Francji lub w Niemczech — albo poziom

punktów zwyciêstwa obni¿y siê o 1. 

Alianci uzyskali wynik 2, co oznacza koniecz-

noœæ przeprowadzenia w tym etapie ataku przez

jednostki francuskie w Belgii, Francji lub

w Niemczech — albo poziom punktów zwyciê-

stwa zwiêkszy siê o 1. 

Sierpieñ 1914 — Faza Akcji 

1-sza akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty #1 „Sierpniowe salwy” jako wy-

darzenia. 

Znaczniki poziomu wojny Pañstw Centralnych

i poziomu ³¹cznego zostaj¹ przesuniête na pole 2. 

W Liege zostaje umieszczony znacznik znisz-

czonej twierdzy. 1 i 2 Armie niemieckie wcho-

dz¹ do Liege. 1,2 i 3 Armie niemieckie atakuj¹

francusk¹ 5 Armiê w Sedanie. 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 2, który jest

odnoszony do kolumny 15 w Tabeli Walki Armii.

Daje to wysokoœæ zadanych strat na poziomie 5.

Armia francuska traci tylko 3 punkty wytrzyma-

³oœci i jest odwracana na zredukowan¹ stronê.

Armia nie traci drugiego poziomu, poniewa¿ jej

wytrzyma³oœæ pomimo redukcji nadal wynosi 3,

a strat do poniesienia zosta³o tylko 2. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 3 w kolumnie 3 Tabeli

Walki Armii, co odpowiada wielkoœci zadanych

strat na poziomie 2. Poniewa¿ najni¿sza wytrzy-

ma³oœæ jednostek niemieckich wynosi 3, Niem-

cy nie ponosz¹ ¿adnych strat. 

Alianci przegrali walkê i musz¹ siê wycofaæ

o 2 pola, poniewa¿ ró¿nica w wysokoœci zada-

nych strat jest 2 lub wiêcej (maksymalna odle-

g³oœæ wycofania to 2 pola). 

(5 Armia) francuska wycofuje siê przez Chate-

au-Thierry do Cambrai. (Warto zauwa¿yæ, ¿e

w przeciwieñstwie do innych gier nie ma tutaj

obowi¹zku zatrzymania siê w odleg³oœci 2 pól od

pola pocz¹tkowego). 

2 i 3 Armie niemieckie wchodz¹ do Sedanu

i musz¹ siê zatrzymaæ, poniewa¿ jest to pole le-

œne. 

Atak ten pozwoli³ Niemcom na przeprowadze-

nie obowi¹zkowej ofensywy w tym etapie. Karta

„Sierpniowych salw” jest usuwana z gry, ponie-

wa¿ jest oznaczona gwiazdk¹ i zosta³a zagrana ja-

ko wydarzenie. 

Komentarz: standardowe otwarcie, bezpieczne

dla Pañstw Centralnych. Inne otwarcia powoduj¹,

¿e przebieg pierwszych etapów jest doœæ nieprzewi-

dywalny. Pañstwa Centralne powinny spróbowaæ

ataku z flanki, poniewa¿ mia³y 66% szans na powo-

dzenie i niewiele ryzykowa³y w przypadku niepowo-

dzenia — mia³y przeciwko sobie tylko jedn¹ francu-

sk¹ armiê. Wycofanie siê do Cambrai nie jest najlep-

szym posuniêciem Aliantów, gdy siê weŸmie pod uwa-

gê ograniczenia ruchu niemieckiego. Bardziej ko-

rzystne by³oby wycofanie siê do Melun. 

1-sza akcja Aliantów 

Zagranie karty #3 (posi³ki rosyjskie) jako

3 punktów operacyjnych. 

Aktywacja Bar le Duc do ruchu oraz Dubna i Ka-

mieñca Podolskiego do ataku. 

(9 Armia) francuska przesuwa siê z Bar le Duc

do Chateau-Thierry. 

Komentarz: gdyby 5 Armia francuska wycofa³a

siê poprzednio do Melun, nie by³oby potrzeby zu¿y-

wania punktu operacyjnego dla 9 Armii, poniewa¿

Chateau-Thierry by³oby prawdziw¹ stref¹ œmierci

dla jednostek niemieckich. 

3 Armia rosyjska z Dubna i 8 Armia z Kamieñca

Podolskiego atakuj¹ 3 Armiê austriack¹ w Tarno-

polu. Rosjanie decyduj¹ siê na atak z flanki. Uzy-

skuj¹ wynik 4, który zostaje zmodyfikowany do

5 dziêki temu, ¿e 3 Armia rosyjska ma kontakt

z wrogimi jednostkami tylko na atakowanym po-

lu. Atak z flanki jest skuteczny, Rosjanie mog¹

wiêc atakowaæ jako pierwsi, Austriacy bêd¹ mogli

odpowiedzieæ dopiero po poniesieniu strat. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 3 w kolumnie 6 Tabeli

Walki Armii, co odpowiada zadanym stratom na

poziomie 4. 3 Armia austriacka musi byæ zredu-

kowana, by wch³on¹æ dwa punkty strat, nastêp-

nie musi byæ zredukowana ponownie, wch³ania-

j¹c dwa pozosta³e punkty. 3 Armia austriacka jest

umieszczana na polu jednostek wyeliminowa-

nych i mo¿liwych do odtworzenia. W Tarnopolu

pojawia siê austriacki korpus, który atakuje z si³¹

1, wynik walki jest ustalany zgodnie z Tabel¹

Walki Korpusu. Wynik 4 oznacza wysokoœæ strat

na poziomie 1. Najni¿sza wytrzyma³oœæ jedno-

stek alianckich wynosi 2, a wiêc armie rosyjskie

nie zostaj¹ zredukowane. Korpus austriacki wy-

cofuje siê przez Stanis³aw do Czerniowic. 

3 Armia rosyjska wchodzi do Tarnopola. 

2-ga akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty „Armii Po³udniowej” (# 10) jako

3 punktów operacyjnych. 

Aktywacja Opola i Munkacza do ruchu, Sedanu

do ataku. 

Niemiecki (korpus) z Opola przemieszcza siê

do Czêstochowy, potem do £odzi. W Czêsto-

chowie nale¿y umieœciæ ¿eton kontroli Pañstw

Centralnych. Poniewa¿ nast¹pi³a zmiana gracza

kontroluj¹cego £ódŸ, znacznik punktów zwyciê-

stwa zostaje przesuniêty na pole 11. 

Komentarz: bardziej agresywnym posuniêciem

by³oby wejœcie 8 Armii do £odzi, a towarzysz¹cego

jej korpusu do Królewca. Wycofanie 8 Armii najpóŸ-

niej do 1-szej akcji drugiego etapu jest koniecznoœci¹

ze wzglêdu na zagro¿enie odciêciem. Wejœcie do £o-

dzi za³atwia³oby obie sprawy za jednym zamachem. 

(2 Armia) austriacka przemieszcza siê z Munka-

cza do Czerniowic. 

Komentarz: ruch o potencjalnie groŸnych nastêp-

stwach. Po wejœciu 4 Armii rosyjskiej do Czerniowic,

Armie 3 i 8 mog¹ odci¹æ zaopatrzenie si³om au-

striackim w Czerniowicach. 

2 i 3 Armie niemieckie atakuj¹ z Sedanu (5 Ar-

miê) francusk¹ w Camrai. 
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Atak z flanki nie jest mo¿liwy, poniewa¿ tylko

jedno pole jest w kontakcie z polem bêd¹cym

celem ataku. 

Alianci zagrywaj¹ bitewn¹ kartê „Odwrotu”

(#6). 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 4, co w ko-

lumnie 10 oznacza wysokoœæ strat na poziomie 5.

Bez wp³ywu karty bitewnej Alianci musieliby zre-

dukowaæ armiê oraz usun¹æ korpus. Dziêki zagra-

niu wymienionej karty korpus zosta³ uratowany. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 6 w kolumnie 2, co ozna-

cza wysokoœæ strat 3. 2 Armia niemiecka zostaje

zredukowana. 

Francuski (korpus) wycofuje siê tylko o jedno

pole do Amiens (dziêki zagraniu karty). Kartê

odwrotu trzeba usun¹æ z gry, poniewa¿ jest

oznaczona gwiazdk¹ i zosta³a zagrana jako wyda-

rzenie. 

3 Armia niemiecka wkracza do Cambrai. (2 Ar-

mia) nie mog³a iœæ naprzód, poniewa¿ nie posia-

da pe³nej si³y. Znacznik punktów zwyciêstwa

przesuwa siê na pole 12. 

Komentarz: kolejne ryzykowne posuniêcie Pañstw

Centralnych, powoduj¹ce zbytnie wysuniêcie armii

poza liniê frontu. 

2-ga akcja Aliantów

Zagranie karty „Blokada” (#2) jako 4 punktów

operacyjnych. 

Aktywacja Chateau-Thierry, Verdun, Tarnopola

i Kamieñca Podolskiego do ataku. (Alianci

chcieliby aktywowaæ Brukselê, Chateau-Thierry

i Verdun do wspólnego ataku na Sedan, ale nie

by³o to mo¿liwe — na ¿adnym z wymienionych

pól nie znajduj¹ siê jednoczeœnie wojska francu-

skie i angielskie, co dopiero uprawnia³oby do

przeprowadzenia wielonarodowego ataku.) 

(9 Armia) francuska z Chateau — Thierry oraz Ar-

mie 3 i 4 z Verdun (³¹cznie 8 punktów wartoœci

bojowej) atakuj¹ (2 Armiê) niemieck¹ w Sedanie. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 5, który w kolumnie 6-8

oznacza wysokoœæ strat na poziomie 5. W celu

wch³oniêcia tych strat armia niemiecka jest za-

stêpowana przez korpus (3 punkty strat) a na-

stêpnie korpus tak¿e jest eliminowany (pozosta-

³e 2 punkty). 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 3, który w ko-

lumnie 3 oznacza wysokoœæ strat na poziomie 2.

Alianci nie ponosz¹ ¿adnych strat, poniewa¿ ich

najni¿sza wytrzyma³oœæ wynosi 3. 3 Armia fran-

cuska wkracza do Sedanu. Atak ten pozwoli³ wy-

pe³niæ obowi¹zek ofensywy francuskiej. 

3 Armia niemiecka zosta³a odciêta od zaopatrze-

nia, nie mo¿e wiêc byæ aktywowana. Jeœli pozo-

stanie bez zaopatrzenia do Fazy Wyczerpania,

bêdzie usuniêta z gry i nie bêdzie mog³a byæ od-

tworzona. 

(2 Armia) austriacka i 2 korpusy w Czerniowi-

cach zostaj¹ zaatakowane przez 3 Armiê rosyjsk¹

z Tarnopola i 8 Armiê z Kamieñca Podolskiego. 

Alianci zagrywaj¹ kartê bitewn¹ #4 „Plehwe”,

która daje im modyfikator +1. 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 3, który

oznacza poziom strat 2. 3 Armia rosyjska zostaje

zredukowana. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 2, zmodyfikowany do 3,

co oznacza poziom strat 4. Pañstwa Centralne

decyduj¹ siê na eliminacjê obu korpusów. (2 Ar-

mia) wycofuje siê przez Stanis³aw do Munkacza. 

8 Armia rosyjska wykorzystuje powodzenie.

Znacznik punktów zwyciêstwa spada na pole 11.

Karta „Plehwe” jest usuwana z gry, jako ozna-

czona gwiazdk¹ i zagrana jako wydarzenie. 

Komentarz: doœæ skuteczna runda Aliantów, ale

bior¹c pod uwagê po³o¿enie wojsk Pañstw Central-

nych, by³a to runda straconych mo¿liwoœci. 3 punkty

operacyjne powinny by³y wystarczyæ do odciêcia od

zaopatrzenia ca³ego prawego skrzyd³a austriackie-

go, podczas gdy atak na Sedan móg³ byæ przeprowa-

dzony z Verdun. Przy odrobinie szczêœcia mo¿liwe

by³o odciêcie jednostek Pañstw Centralnych na obu

frontach. 

3-cia akcja Pañstw Centralnych 

Zagranie karty #12 (niemieckich posi³ków) jako

4 punktów operacyjnych. 

Komentarz: ta karta lub karta 9 Armii niemiec-

kiej powinna byæ zaoszczêdzona jako karta uzupe³-

nieñ na nastêpny etap. 

Aktywacja Liege. Metz, Timisvar i Nowego Sa-

du do ataku. 

1 Armia niemiecka z Liege oraz Armie

4 i 5 z Metz atakuj¹ francusk¹ 3 Armiê w Sedanie. 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 4, co oznacza

wysokoœæ strat na poziomie 7. 3 Armia francuska

jest wyeliminowana, a korpus, który pojawi³ siê

na jej miejsce zostaje zredukowany. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 3, co oznacza wysokoœæ

strat na poziomie 2, a wiêc Niemcy nie ponosz¹

¿adnych strat. 

Francuski (korpus) wycofuje siê przez Verdun

do Chateau-Thierry. 

Niemiecka 4 Armia wkracza do Sedanu. 

Komentarz: 3 Armia niemiecka odzyska³a chwi-

lowo po³¹czenie ze Ÿród³em zaopatrzenia, ale jej po-

³o¿enie jest nadal ryzykowne. 

Austriacki korpus z Timisvaru oraz 5 Armia

z Nowego Sadu atakuj¹ 1 Armiê serbsk¹ w Bel-

gradzie. 

Austriacy przeprowadzaj¹ atak z flanki. Wynik

4 zmodyfikowany do 5 oznacza atak udany. Gdy-

by na atakowanym polu nie by³o serbskiej armii,

nie mo¿na by przeprowadziæ ataku z flanki prze-

ciwko polu z samym fortem. 

Wynik rzutu oznacza uzyskanie przez Pañstwa
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Centralne wysokoœci strat na poziomie 3. Serb-

ska armia zostaje zredukowana za 2 punkty,

trzeci punkt strat jest ignorowany. Belgradzka

twierdza nie ponosi strat, dopóki na polu stacjo-

nuje w³asna jednostka. 

Przychodzi kolej na odpowiedŸ serbskiej (1 Ar-

mii) oraz fortu. Wynik rzutu 6 oznacza wysokoœæ

strat na poziomie 3. Obie austriackie jednostki

musz¹ byæ zredukowane, poniewa¿ jest to jedy-

na mo¿liwoœæ wch³oniêcia 3 punktów strat. Po-

niewa¿ obie strony zada³y sobie równe straty,

Serbowie nie musz¹ siê cofaæ. 

Komentarz: w sytuacji pe³nego zaanga¿owania

siê Pañstw Centralnych w walkê na frontach wschod-

nim i zachodnim nie powinno siê traciæ si³ na potycz-

ki z Serbami. 

3-cia akcja Aliantów

Zagranie karty # 3 (posi³ki rosyjskie) jako

2 punktów operacyjnych. 

Aktywacja Amiens i Nancy do ruchu. 

(Korpus) francuski przechodzi z Amiens do

Brukseli. 

1 Armia francuska przechodzi z Nancy do Ver-

dun. 

4-ta akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty # 7 (posi³ki niemieckie) jako

3 punktów operacyjnych. 

Komentarz: takie zagranie oznacza brak nie-

mieckich uzupe³nieñ w nastêpnym etapie. 

Aktywacja Insterbergu do ruchu, Cambrai i Se-

danu do ataku. 

korpus przechodz¹ z Insterbergu do Konigsbergu. 

3 Armia niemiecka z Cambrai i 4 Armia z Seda-

nu atakuj¹ francuskie (9 Armiê) i (korpus)

w Chateau-Thierry. 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 6, co oznacza

wysokoœæ strat na poziomie 7. Wyeliminowane

zostaj¹ francuska armia i dwa korpusy, tzn. ten,

który by³ na atakowanym polu i ten, który zast¹-

pi³ wyeliminowan¹ (9 Armiê). 

Alianci uzyskuj¹ wynik 5, co oznacza wysokoœæ

strat na poziomie 3. Niemiecka 3 Armia zostaje

zredukowana. 

Komentarz: niemiecka 8 Armia jest bezpieczna,

ale jak to poprzednio wykazano, wczeœniejszy ruch

do £odzi by³by bardziej efektywny. 3 Armia w Cam-

brai jest nadal zagro¿ona. 

4- ta akcja Aliantów 

Zagranie karty „Moltke” (# 9) jako 3 punktów

operacyjnych. 

Aktywacja Brukseli i Verdun do ataku. Aktywa-

cja Brukseli wymaga zu¿ycia 2 punktów, ponie-

wa¿ stacjonuj¹ tam jednostki angielskie i francu-

skie. 

Francuski (korpus) i Brytyjski Korpus Ekspedy-

cyjny z Brukseli oraz 1 i 3 Armie francuskie

z Verdun atakuj¹ 4 Armiê niemieck¹ w Sedanie. 

Próba ataku z flanki jest uwieñczona powodze-

niem dziêki wynikowi rzutu 6. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 2, co oznacza zreduko-

wanie niemieckiej 4 Armii. 

Pañstwa Centralne u¿ywaj¹ teraz kolumny

3 w Tabeli Walki Armii. Uzyskuj¹ wynik 2, co

oznacza wysokoœæ strat na poziomie 2. Francuski

(korpus) zostaje wyeliminowany. Pozosta³e jed-

nostki maj¹ wytrzyma³oœæ 3, a wiêc pozosta³y

1 punkt strat mo¿e byæ zignorowany. 

Armia niemiecka wycofuje siê przez Koblencjê

do Liege. ¯adna z alianckich jednostek nie idzie

naprzód. 

Komentarz: dziêki temu Sedan pozostaje pod

kontrol¹ Pañstw Centralnych, co daje zaopatrzenie

dla 3 Armii. 

5-ta akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty „Falkenhein” # 13 jako karty

uzupe³nieñ. 

¯eton uzupe³nieñ austriackich jest umieszczany

na polu 2 zbiorczego wykazu, ¿eton uzupe³nieñ

niemieckich na polu 3. 

Komentarz: zagranie to mog³o poczekaæ do ostat-

niej rundy, bardziej piln¹ spraw¹ by³o wycofanie

3 Armii do Sedanu. 

5 - ta akcja Aliantów

Zagranie automatycznego 1 punktu operacyjne-

go bez zagrywania karty. 

Aktywacja Antwerpii do ruchu. 

1 Armia Belgijska przemieszcza siê do Brukseli. 

Komentarz: Alianci po raz kolejny nie wykorzy-

stali mo¿liwoœci odciêcia wrogiej armii. Armia belgij-

ska powinna wejœæ do Sedanu. Zestawienie na jed-

nym polu z Anglikami powoduje wzrost kosztu akty-

wacji dla obu jednostek, poniewa¿ jednostki te mog¹

stacjonowaæ bez nastêpstw tylko na polach przyle-

g³ych do Kana³u, a wiêc w Antwerpii, Ostendzie

i Calais. 

6-ta akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty # 3 „Von Francois” jako 2 punk-

tów operacyjnych. 

Aktywacja Camrai i Liege do ruchu. 

(3 Armia) niemiecka z Cambrai i (4 Armia)

z Liege przesuwaj¹ siê do Sedanu. 

6 - ta akcja Aliantów

Zagranie karty posi³ków brytyjskich # 1 jako

4 punktów operacyjnych. 
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Aktywacja Grenoble i Tarnopolu do ruchu oraz

Verdun i Czerniowic do ataku. 

3 Armia rosyjska przechodzi z Tarnopola do

Lwowa. ¯eton punktów zwyciêstwa przesuwa

siê w dó³ na pole 10. 

Francuski korpus przechodzi z Grenoble do Pa-

ry¿a. 

Francuskie armie 1 i 4 atakuj¹ z Verdun niemiec-

kie (3 Armiê) i (4 Armiê) w Sedanie. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 5, co oznacza wysokoœæ

zadanych strat na poziomie 5. Niemiecka 3 Ar-

mia oraz korpus, który j¹ zast¹pi³, zostaj¹ wyeli-

minowane. 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 4, co oznacza

zadanie strat na poziomie 4. 1 Armia francuska

zostaje zredukowana. 

Niemiecka (4 Armia) wycofuje siê na odleg³oœæ

jednego pola do Koblencji. 

Rosyjska 8 Armia atakuje z Czerniowic austriac-

k¹ (2 Armiê) w Munkaczu. 

Atak z flanki jest niemo¿liwy, ¿adna ze stron nie

zagrywa karty bitewnej. 

Wynik rosyjskiego ataku jest ustalany w kolum-

nie 3 zamiast w 2 ze wzglêdu na obecnoœæ gór na

atakowanym polu. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 3, co oznacza straty na

poziomie 2. 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 1, co oznacza

zerowy poziom zadanych strat. 

Austriacka 2 Armia jest wyeliminowana, a kor-

pus, który j¹ zast¹pi³ wycofuje siê przez Cluj do

Debreczyna. 

Sierpieñ 1914 — Faza Wyczerpania

Nic siê dzieje, poniewa¿ wszystkie jednostki

i wszystkie pola s¹ odpowiednio zaopatrzone,

nie wy³¹czaj¹c Cambrai, gdy¿ Pañstwa Central-

ne nadal kontroluj¹ Sedan. 

Sierpieñ 1914 — Faza Oblê¿eñ

Nic siê nie dzieje, poniewa¿ nie jest oblegany

¿aden z fortów. 

Sierpieñ 1914 — Faza Poziomu Wojny

Nic siê nie dzieje. 

Sierpieñ 1914 — Faza Uzupe³nieñ

Pañstwa Centralne za 2 punkty uzupe³nieñ au-

striackich odtwarzaj¹ w Budapeszcie (2 Armiê)

i (3 Armiê), za 3 punkty uzupe³nieñ niemiec-

kich odtwarzaj¹ (2 Armiê) i (3 Armiê) w Essen

oraz przywracaj¹ (4 Armiê) do pe³nej wartoœci

bojowej. 

Sierpieñ 1914 — Faza Losowania Kart

Strategicznych

Alianci zu¿yli wszystkie posiadane karty, otrzy-

muj¹ wiêc 7 nowych kart. 

Pañstwom Centralnym pozosta³a jedna karta

w rêce, mog¹ wiêc wyci¹gn¹æ z talii tylko 6 kart.

Gdyby pozosta³a w rêce karta by³a kart¹ bitew-

n¹, mo¿na by j¹ odrzuciæ przed losowaniem,

dziêki czemu mo¿liwe by³oby otrzymanie 7 no-

wych kart. 

Wrzesieñ 1914 — Faza Obowi¹zkowej

Ofensywy

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 1, co ozna-

cza, ¿e jednostki austriackie musz¹ przeprowa-

dziæ atak podczas tego etapu, albo wskaŸnik

punktów zwyciêstwa zostanie przesuniêty

o 1 pole w dó³. 

W przypadku Aliantów wynik rzutu 5 wskazuj¹-

cy na W³ochy oznacza brak obowi¹zku ataku

w tym etapie, poniewa¿ W³ochy pozostaj¹ nadal

neutralne. 

Wrzesieñ 1914- Faza Akcji

1-sza akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty „OberOst” jako wydarzenia. 

Znaczniki poziomu wojny Pañstw Centralnych

i poziomu wspólnego zostaj¹ przesuniête na po-

le 3. Jednostki niemieckie mog¹ od tej chwili

atakowaæ pola zawieraj¹ce rosyjskie twierdze.

Karta jest usuwana z gry, poniewa¿ jest oznaczo-

na gwiazdk¹ i zosta³a zagrana jako wydarzenie. 

Komentarz: nie by³ to najlepszy moment na za-

granie tej karty, poniewa¿ Niemcy nie posiadaj¹ na

froncie wschodnim jednostek mog¹cych wykorzystaæ

stworzone mo¿liwoœci. Lepszym posuniêciem by³oby

zagranie automatycznego punktu operacyjnego w ce-

lu przechwycenia tempa gry lub te¿ zagranie karty

„Landwera” i przywrócenie pe³nej wartoœci bojowej

armiom w Essen. 

1-sza akcja Aliantów

Zagranie karty posi³ków brytyjskich (#14) jako

wydarzenia. 

W Londynie pojawia siê 1 Armia, angielski kor-

pus jest umieszczany w Polu Rezerwy. Poziom

wojny dla Aliantów podnosi siê o 1, w zwi¹zku

z czym znacznik ³¹cznego poziomu wojny prze-

suwa siê na pole 4. Karta jest po zagraniu usuwa-

na z gry, poniewa¿ jest oznaczona gwiazdk¹ i zo-

sta³a zagrana jako wydarzenie. 

Komentarz: wprowadzenie posi³ków pozwoli

skontrowaæ przewagê spowodowan¹ nadejœciem nie-

mieckich uzupe³nieñ, zw³aszcza w sytuacji, gdy Pañ-

stwom Centralnym nie pozosta³a ¿adna karta posi³-

ków. 

2-ga akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty „Porozumienie w Reichstagu”

(#9) jako wydarzenia. 

Znacznik punktów zwyciêstwa jest przesuwany

na pole 11. Poziom wojny Pañstw Centralnych

osi¹ga 4. Oznacza to, ¿e jednostki Pañstw Cen-

tralnych mog¹ wchodziæ na pola nabrze¿ne Fran-

cji i Belgii. Podczas Fazy Okreœlania Zaanga¿o-

wania w Wojnê osi¹gn¹ poziom wojny ograniczo-

nej. £¹czny poziom wojny osi¹ga 5. Karta jest po
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zagraniu usuwana z gry, poniewa¿ jest oznaczo-

na gwiazdk¹ i zosta³a zagrana jako wydarzenie. 

Komentarz: po raz kolejny mo¿na siê zastana-

wiaæ nad sensownoœci¹ zagrania. Zniesienie ograni-

czeñ ruchu nie przyniesie rezultatu w sytuacji, gdy

wojska niemieckie nie s¹ w stanie ruszyæ do ataku

w kierunku Kana³u. 

2-ga akcja Aliantów

Zagranie karty „Okopy” (#12) jako 3 punktów

operacyjnych. 

Aktywacja Londynu i Brukseli do ruchu. 

1 Armia brytyjska przemieszcza siê z Londynu

do Brukseli. 

1 Armia belgijska przechodzi z Brukseli do Cam-

brai. 

Znacznik punktów zwyciêstwa spada z powro-

tem na pole 10. 

Komentarz: Alianci post¹pili s³usznie, wprowa-

dzaj¹c 1 Armiê brytyjsk¹ na front tak szybko, jak to

tylko by³o mo¿liwe, ale stracili dodatkowy punkt ope-

racyjny z powodu bezu¿ytecznego ruchu belgijskiej

armii do Brukseli podczas poprzedniego etapu. 

3-cia akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty „Landwera” (#5) jako wydarzenia. 

(2 Armia) i (3 Armia) w Essen osi¹gaj¹ pe³n¹

wartoœæ bojow¹. Karta jest po zagraniu usuwana

z gry, poniewa¿ jest oznaczona gwiazdk¹ i zosta-

³a zagrana jako wydarzenie. 

Komentarz: lepiej póŸno ni¿ wcale, minê³y jednak

ju¿ trzy rundy bez ¿adnego ataku. 

3-cia akcja Aliantów

Zagranie karty posi³ków francuskich (#10) jako

wydarzenia. 

W Pary¿u pojawia siê 10 Armia francuska. Karta

jest po zagraniu usuwana z gry, poniewa¿ jest

oznaczona gwiazdk¹ i zosta³a zagrana jako wyda-

rzenie. 

4-ta akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty „Wyœcig do morza” (#8) jako

3 punktów operacyjnych. 

Aktywacja Essen, Koblencji i Budapesztu do ru-

chu. 

Niemieckie armie 2 i 3 przesuwaj¹ siê z Essen

do Sedanu. Tak¿e do Sedanu wkracza niemiec-

ka 4 Armia z Koblencji. 

Austriackie (2 Armia) i (3 Armia) przechodz¹

z Budapesztu do Munkacza. 

Komentarz: Nareszcie! 

4-ta akcja Aliantów

Zagranie karty „Putnika” (#5) jako 2 punktów

operacyjnych. 

Aktywacja Pary¿a i Belfort do ruchu. 

Francuski korpus przechodzi z Pary¿a do Brukseli. 

Jeden z francuskich korpusów z Belfort prze-

chodzi do Chateau-Thierry. 

5-ta akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty „Przechwycony rozkaz” (#2) ja-

ko 2 punktów operacyjnych. 

Aktywacja Sedanu i Przemyœla do ataku. 

Austriacka 4 Armia atakuje z Przemyœla rosyjsk¹

(3 Armiê) we Lwowie. 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 3, co oznacza

wielkoœæ zadanych strat na poziomie 2. Rosyjska

3 Armia zostaje wyeliminowana, na jej miejsce

pojawia siê korpus. 

Alianci uzyskuj¹ wynik 5, co oznacza zadane

straty na poziomie 3. 4 Armia austriacka zostaje

zredukowana. 

W ten sposób zosta³ spe³niony obowi¹zek prze-

prowadzenia ataku przez jednostki austriackie. 

Komentarz: 8 Armia utknê³a w Królewcu, a wiêc

ciê¿ar prowadzenia walki spoczywa na barkach ar-

mii austriackich. Wykonany atak mia³ sens, ale dla-

czego zu¿ywaæ armie austriackie, gdy posiada siê na

froncie silniejsze jednostki niemieckie? 

Niemiecka 2 Armia atakuje z Sedanu francuski

korpus w Chateau-Thierry. Korpus zostaje auto-

matycznie zniszczony, jednostki Pañstw Cen-

tralnych nie mog¹ ponieœæ ¿adnych strat. Nie

wykorzystuj¹ powodzenia. 

3 i 4 Armie niemieckie atakuj¹ z Sedanu belgij-

sk¹ 1 Armiê w Cambrai. 

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 5, co oznacza

wielkoœæ zadanych strat na poziomie 5. Armia

belgijska zostaje zredukowana. 

Wynik rzutu Aliantów 3 oznacza brak strat nie-

mieckich. 

(1 Armia) belgijska wycofuje siê przez Amiens

do Calais. 

Jednostki Pañstw Centralnych nie wykorzystuj¹

powodzenia. 

Komentarz: Pañstwa Centralne czyni¹ s³usznie

nie id¹c naprzód. Uda³o im siê przeprowadziæ dwa

skuteczne ataki za cenê 1 punktu operacyjnego. 

5-ta akcja Aliantów

Zagranie karty posi³ków rosyjskich (#11) jako

3 punktów operacyjnych. 

Komentarz: oznacza to zrezygnowanie z dwóch

bardzo potrzebnych rosyjskich armii. Plan ataku

Aliantów jest dobry, u¿yli tylko niew³aœciwej karty. 
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Aktywacja Verdun i Brukseli do ataku. 

Niemieckie 2, 3 i 4 Armia w Sedanie s¹ atakowa-

ne przez francuskie (1 Armiê) i 4 Armiê z Ver-

dun oraz Brytyjski Korpus Ekspedycyjny, brytyj-

sk¹ 1 Armiê oraz francuski korpus z Brukseli. 

Alianci podejmuj¹ próbê ataku z flanki, przy wy-

niku rzutu 5 jest ona uwieñczona powodzeniem. 

Alianci uzyskuj¹ wynik walki 6, co oznacza wiel-

koœæ zadanych strat na poziomie 7. Niemiecka

2 Armia zostaje wyeliminowana, korpus, który

pojawi³ siê na jej miejsce zostaje zredukowany. 

Pañstwa Centralne maj¹ teraz tylko 11 punktów

wartoœci bojowej, by odpowiedzieæ na atak

Aliantów. Uzyskuj¹ wynik 1, co oznacza wielkoœæ

zadanych strat na poziomie 3. Brytyjski Korpus

Ekspedycyjny musi ponieœæ straty jako pierwszy

[ patrz 12.4.5 ] i zostaje zredukowany. 

3 Armia niemiecka wycofuje siê do Koblencji,

3 Armia do Metz a (korpus) do Strasburga. 

6-ta akcja Pañstw Centralnych

Zagranie karty „Okopów” (#6) jako 3 punktów

operacyjnych. 

Aktywacja Metz, Strasburga i Mulhouse do ataku. 

(7 Armia) niemiecka atakuje z Mulhouse fran-

cuski korpus i twierdzê w Belfort. Do okreœlania

wyniku walki u¿ywana jest kolumna 2 ze wzglê-

du na obecnoœæ okopu na atakowanym polu.

Pañstwa Centralne uzyskuj¹ wynik 5, francuski

korpus zostaje wyeliminowany. 

Alianci mogliby odpowiedzieæ na atak u¿ywaj¹c

kolumny 4, ale w Tabeli Walki Korpusu nie mo-

g¹ zadaæ Niemcom ¿adnych strat. 

Niemiecka (7 Armia) nie mo¿e pójœæ naprzód,

poniewa¿ nie posiada pe³nej wartoœci bojowej. 

Niemieckie 3 Armia i 5 Armia z Metz oraz 6 Ar-

mia i (korpus) ze Strasburga atakuj¹ francusk¹

2 Armiê i fort w Nancy. 

Ze wzglêdu na obecnoœæ okopów Pañstwa Cen-

tralne u¿ywaj¹ podczas okreœlania wyników wal-

ki kolumny 15, natomiast Alianci kolumny 6-8. 

Obie strony uzyskuj¹ w wyniku rzutu 6. 

Francuska 2 Armia zamienia siê na zredukowany

korpus i wycofuje siê przez Verdun do Bar le Duc. 

Niemiecka 5 Armia zostaje zredukowana, nato-

miast Armie 3 i 6 wchodz¹ do Nancy, usuwaj¹c

stamt¹d ¿eton okopów. 

6-ta akcja Aliantów

Zagranie karty „Zbrodnie w Belgii” (#13) jako

punktów uzupe³nieñ. 

Znacznik punktów uzupe³nieñ Aliantów przesu-

wa siê na pole 1, znaczniki angielski i francuski

na pole 2, znacznik rosyjski na pole 3. Znacznik

uzupe³nieñ w³oskich pozostaje na poziomie ze-

ro, poniewa¿ W³ochy nie przyst¹pi³y jeszcze do

wojny, a ¿adne pañstwo neutralne nie mo¿e

otrzymywaæ punktów uzupe³nieñ. 

Komentarz: doœæ rozs¹dne zagranie, ale bior¹c

pod uwagê poziom zaanga¿owania w wojnê lepsze

by³oby zagranie tej karty jako wydarzenia, zw³aszcza

gdyby wprowadzono do gry rosyjskie Armie 9 i 10. 

Wrzesieñ 1914 — Faza Wyczerpania

Nic siê nie dzieje. 

Wrzesieñ 1914 — Faza Oblê¿eñ

Trwa oblê¿enie Nancy. Aby odnieœæ powodze-

nie, Pañstwa Centralne powinny uzyskaæ wynik

5 lub 6 (ze wzglêdu na modyfikator (-2) podczas

pierwszego i drugiego etapu). Wynik 4 oznacza,

¿e Nancy nadal siê broni. 

Wrzesieñ 1914 — Faza Ustalania Poziomu

Wojny 

Pañstwa Centralne osi¹gaj¹ poziom wojny ograni-

czonej. Turcja przystêpuje do wojny i jednostki tu-

reckie rozmieszcza siê na wskazanych polach plan-

szy. Pañstwa Centralne posiadaj¹ jeszcze w rêce

kartê bitewn¹ #4 (Z³a pogoda) i odrzucaj¹ j¹. Na-

stêpnie tasowana jest razem talia Wojny Ograni-

czonej i talia Mobilizacji (poza kartami „Sierpnio-

wych salw”, „OberOst”, „Porozumienia w Reich-

stagu” oraz „Landwera”), tworz¹c now¹ taliê. 

Wrzesieñ 1914 — Faza Uzupe³nieñ

Za 2 punkty uzupe³nieñ odtwarzana jest 3 Ar-

mia, Alianci umieszczaj¹ j¹ na polu „Na Kaukaz”. 

Punkt uzupe³nieñ alianckich pozwala na odzy-

skanie pe³nej wartoœci bojowej przez 1 Armiê

belgijsk¹. 

Straty poniesione przez Korpus Ekspedycyjny

(BKE) nie mog¹ byæ uzupe³niane, tak wiêc uzu-

pe³nienia angielskie pozwalaj¹ na przywrócenie

pe³nej wartoœci bojowej trzem angielskim kor-

pusom na Bliskim Wschodzie. 

Za 2 punkty uzupe³nieñ francuskich s¹ odtwa-

rzane w zmniejszonej wartoœci bojowej 2 i 3 Ar-

mie francuskie. (2 Armia) pojawia siê w Pary¿u,

który osi¹ga swoj¹ maksymaln¹ pojemnoœæ. Dla-

tego (3 Armia) pojawia siê w Orleanie [zgodnie

z zasad¹ 9.5.3.3.]. 

Wrzesieñ 1914 — Faza Losowania Kart

Strategicznych

Alianci tak¿e odrzucaj¹ kartê bitewn¹, tasuj¹ ta-

liê Mobilizacji (bez zagranych kart wydarzeñ)

i losuj¹ 7 kart. 

Pañstwa Centralne losuj¹ 7 kart. 

Komentarz: minê³y dwa etapy gry, wype³nione

mylnymi posuniêciami, straconymi okazjami i skutecz-

nymi zagraniami obu stron. Mówi¹c krótko, by³ to ty-

powy pocz¹tek rozgrywki prowadzonej przez dwóch

niedoœwiadczonych graczy w „Œcie¿ki Chwa³y”. Sytu-

acja jest na tym etapie gry ca³kiem zrównowa¿ona

i nie mo¿na przewidzieæ koñcowego wyniku gry. 

Gra jest w Waszych rêkach. Mo¿ecie kontynu-

owaæ rozpoczêt¹ rozgrywkê lub zacz¹æ wszystko

od pocz¹tku, staraj¹c siê pope³niæ mniej od nas

b³êdów strategicznych. ¯yczymy dobrej zabawy

podczas podejmowania trudnych decyzji! 

Andy, Gene i Ted. 



Odpowiedzi na najczêœciej za-
dawane pytania

P: Czy Pary¿ rzeczywiœcie nie jest Ÿród³em za-

opatrzenia? 

O: Tak. 

P: Czy armia belgijska bêdzie pozbawiona za-

opatrzenia, jeœli niemo¿liwe bêdzie przeprowa-

dzenie drogi zaopatrzenia z Londynu? 

O: Tak, jeœli nie bêdzie ¿adnej morskiej dro-

gi zaopatrzenia wiod¹cej z Londynu. 

P: dotyczy alianckiej karty #6 z talii Mobilizacji: 

1) co siê stanie, jeœli straty, które Alianci musz¹

ponieœæ bêd¹ wiêksze ni¿ wytrzyma³oœæ obec-

nych jednostek? Czy ca³y stos jednostek zosta-

nie wyeliminowany, skoro karta neguje tylko

1 poziom strat korpusu? Czy te¿ zagranie tej

karty ma dawaæ mo¿liwoœæ wycofania siê jedne-

go zredukowanego korpusu, niezale¿nie od wy-

niku walki? 

O: Intencj¹ autora gry by³o w³aœnie stwo-

rzenie takiej mo¿liwoœci — aby móg³ prze-

trwaæ jeden zredukowany korpus. 

2) czy wszystkie pozosta³e po walce si³y Alian-

tów wycofuj¹ siê o jedno pole, czy mo¿e tylko

dodatkowo „zaoszczêdzona” jednostka wycofuje

siê o jedno pole, a ca³a reszta o 2 pola? 

O: wszystkie jednostki wycofuj¹ siê o 1 pole. 

3) czy jednostki alianckie musz¹ siê wycofaæ po

walce o jedno pole, nawet gdy tê walke wygra³y? 

O: Tak. Pozostaj¹ce w pe³nej wartoœci bojo-

wej jednostki przeciwnika mog¹ pójœæ do

przodu. 

P: aliancka karta #39 „Nie przejd¹! » powinna

pozostaæ w grze tak d³ugo, jak strona broni¹ca

siê bêdzie wygrywaæ, ale karta mo¿e wp³yn¹æ na

grê tylko wtedy, gdy strona broni¹ca siê przegra

walkê (po czym karta jest usuwana z gry). Czy

to oznacza, ¿e pomimo braku gwiazdki, czyli

wskaŸnika nakazuj¹cego usuniêcie karty, karta

ta mo¿e byæ u¿yta tylko raz? 

O: Tak. 

P: czy Pañstwa Centralne mog¹ przejœæ swoj¹ ar-

mi¹ z Brukseli do Ostendy i Calais i powróciæ do

Brukseli zanim zostanie zagrana karta »Wyœcigu

do morza« lub zanim osi¹gn¹ poziom Wojny

Ograniczonej? 

O: Tak. Nie narusza to zasad Wyœcigu do

Morza. W opisanym ruchu Pañstwa Cen-

tralne przejm¹ tak¿e kontrolê nad Calais

i Ostend¹, zdobywaj¹c punkty zwyciêstwa. 

P: dotyczy wojny w Afryce. Czy korpus brytyjski,

który ma byæ na sta³e usuniêty z gry, mo¿e byæ

wybrany z korpusów wyeliminowanych? A jeœli

nie, to czy s¹ jakieœ inne ograniczenia? 

O: Nie ma innych ograniczeñ, ale nie mo¿-

na tam wys³aæ rozbitego korpusu — martwi

¿o³nierze na niewiele siê zdadz¹. 

P: Ruch Strategiczny: korpus mo¿e byæ przenie-

siony z Pola Rezerwy na dowolne pole bêd¹ce

Ÿród³em zaopatrzenia na terenie swojego kraju.

Czy oznacza to, ¿e serbski korpus mo¿e byæ

umieszczony na dowolnym polu w Serbii, skoro

serbskie jednostki s¹ zawsze zaopatrzone na te-

renie Serbii? 

O: Nie

P: Libia: karta libijska nie mo¿e byæ zagrana, gdy

w Libii znajduje siê nieprzyjacielski korpus. Czy

Alianci mog¹ wkroczyæ do Libii po przyst¹pieniu

Turcji do wojny? 

O: OdpowiedŸ twierdz¹ca w obu przypad-

kach. 

P: wed³ug zasad twierdze nie ponosz¹ ¿adnych

konsekwencji zwi¹zanych z brakiem zaopatrze-

nia. Czy dotyczy to samych twierdz, czy tak¿e

jednostek w nich stacjonuj¹cych? Czy podczas

Fazy Wyczerpania zgin¹ wszystkie pozbawione

zaopatrzenia jednostki a twierdza pozostanie

pod dotychczasow¹ kontrol¹? 

O: Tylko twierdze mog¹ przetrwaæ brak za-

opatrzenia, jednostki ulegaj¹ likwidacji —

zaopatrzenia wystarcza tylko na potrzeby

garnizonu, dla ca³ej reszty ju¿ nie. 

P: jeœli po poprzednim wygranym ataku pozosta-

³a wy³o¿ona karta »Miotaczy ognia«, czy trzeba

t¹ kartê bitewn¹ odrzuciæ po walce przegranej

w nastêpnej rundzie? 

O: Karta »Miotaczy ognia« jest oznaczona

gwiazdk¹, a wiêc musi byæ odrzucona bez-

poœrednio po u¿yciu. Pytanie dotyczy u¿y-

cia kart bitewnych po wygranej walce. Aby

mog³y byæ u¿yte, musz¹ byæ spe³nione opi-

sane na nich warunki. Karta bitewna jest

usuwana, jeœli zostanie przegrana walka,

podczas której u¿ywa siê modyfikatorów

opisanej na tej karcie. 

P: Czy Antwerpia jest portem? 

O: Nie

P: Rosyjska armia oblega Królewiec, a si³y rosyjskie

zdoby³y Memel. Czy 8 Armia niemiecka w Insterber-

gu jest odciêta od zaopatrzenia? 

O: Tak, pod warunkiem, ¿e Rosjanie przeszli

wczeœniej przez Tannenberg, odcinaj¹c osta-

tecznie drogê zaopatrzenia. Oczywiœcie nie

mo¿na tego przeprowadziæ w 1 etapie, gdy Ro-

sjanie nie mog¹ jeszcze wchodziæ na pola zawie-

raj¹ce niemieckie twierdze ani ich atakowaæ. 

P: podczas oblê¿enia twierdzy bêd¹cej Ÿród³em

zaopatrzenia nie mog¹ siê w niej pojawiæ posi³ki,

skoro nie mog¹ siê znajdowaæ WEWN¥TRZ

twierdzy. 

O: Tak. 

P: czy jednostka 0-1-3 mo¿e zaatakowaæ, wype³-

niaj¹c dziêki temu obowi¹zek przeprowadzenia

ataku ustalony podczas Fazy Obowi¹zkowej

Ofensywy? 

O: Tak. 

P: Czy jednostki, które przegra³y walkê broni¹c

siê na polu z fortem musz¹ siê stamt¹d wycofaæ? 

O: Tak. 

P: czy korpusy amerykañskie mog¹ byæ przenie-

sione z Pola Rezerwy do kontrolowanego portu

na terytorium Francji? 

O: Nie, do przeniesienia amerykañskich

korpusów podczas ruchu strategicznego

konieczna jest obecnoœæ armii lub korpusu

amer. na docelowym polu. Zasada ta sym-

bolizuje nacisk k³adziony przez Pershinga

i Wilsona na to, by jednostki amerykañskie

dzia³a³y niezale¿nie. 

P: czy ograniczenia dotycz¹ce ruchu strategicz-

nego na Bliskim Wschodzie odnosz¹ siê tak¿e do

ruchu z / do Konstantynopola? 

O: Tak. 
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P: czy wp³yw okopów i terenu górzystego na

walkê kumuluje siê? 

O: Tak, wp³yw terenu ulega kumulacji. 

P: interesuj¹ce pytanie: jednostki brytyjskie

znajduj¹ siê w Persji (np. w Ahwazie), a Turkom

w jakiœ sposób uda³o siê zdobyæ Basrê. Jednost-

ki brytyjskie zosta³y odciête od zaopatrzenia, ale

czy pole, na którym stoj¹ pozostanie pod kontro-

l¹ Aliantów, skoro mo¿na tam doci¹gn¹æ zaopa-

trzenie z Rosji? 

O: Tak. 

P: czy jednostki rosyjskie mog¹ wykonywaæ ruch

strategiczny pomiêdzy specjalnymi polami? Czy

jednostka rosyjska z pola » Na Kaukaz« mo¿e

byæ przeniesiona na pole »Do Moskwy« a na-

stêpnie gdzieœ na planszê? Takie zagranie nast¹-

pi³oby w sytuacji, gdyby Pañstwa Centralne za-

jê³y Humañ i Odessê. 

O: Nie. Korpusy mo¿na prze-

mieszczaæ ruchem strategicznym

na Pole Rezerwy lub z powrotem

na planszê. 

P: Oto opis sytuacji, która wynik³a ze

specjalnych zasad dotycz¹cych Kon-

stantynopola. 1. Brytyjczycy zdobyli

Konstantynopol. 2. Bu³garzy zdobyli

Galipoli. 3. Brytyjczycy zdobyli Sofiê

i nadal kontroluj¹ Serbiê. Do kogo na-

le¿y Konstantynopol? Pañstwa Cen-

tralne nie mog¹ tam doprowadziæ za-

opatrzenia. Alianci, ze wzglêdu na za-

sady specjalne tak¿e nie mog¹ tam do-

prowadziæ zaopatrzenia. Co siê stanie? 

O: wszystkie jednostki Pañstw

Centralnych na Bliskim Wschodzie

zostan¹ pozbawione zaopatrzenia

i bêd¹ wyeliminowane. To samo

stanie siê z jednostkami Bu³garski-

mi w Galipoli. Brytyjczycy w Kon-

stantynopolu s¹ tak¿e bez zaopatrzenia

i zostan¹ wyeliminowani. Pola na teryto-

rium Turcji ze wzglêdu na brak zaopatrze-

nia przejd¹ pod kontrolê Aliantów. Konstan-

tynopol przejdzie pod kontrolê Pañstw Cen-

tralnych, chyba, ¿e bêdzie mo¿liwe dopro-

wadzenie zaopatrzenia z Salonik lub przez

Serbiê (ale w pytaniu nie by³o o tym

wzmianki). Galipoli ze wzglêdu na brak za-

opatrzenia przejdzie pod kontrolê Aliantów. 

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zasada 14.3.6 nie mó-

wi o tym, ¿e aby przej¹æ kontrolê nad po-

lem, nale¿y doprowadziæ tam swoje zaopa-

trzenie. Zasada mówi, ¿e pole przechodzi

pod kontrolê przeciwnika wówczas, gdyby

znajduj¹ca siê na tym polu jednostka w³a-

sna zosta³a wyeliminowana ze wzglêdu na

brak zaopatrzenia. Nie ma wiêc znaczenia

fakt, ¿e Pañstwa Centralne nie mog¹ do-

prowadziæ zaopatrzenia do Konstantynopo-

la, on i tak przechodzi z powrotem pod ich

kontrolê. Z podobnego powodu Galipoli

przechodzi pod kontrolê Aliantów. Wszyst-

kie te wydarzenia nastêpuj¹ jednoczeœnie. 

P: Czy to oznacza, ¿e Brytyjczycy nie bêd¹ mo-

gli doprowadziæ zaopatrzenia do Konstantyno-

pola bez kontroli Galipoli nawet wówczas, gdy

zajm¹ wszystkie inne pola na planszy Bliskiego

Wschodu? 

O: Nie, jeœli bêd¹ ju¿ mogli doprowadziæ

zaopatrzenie przez Bliski Wschód, bêd¹

mogli tak¿e zaopatrywaæ Konstantynopol. 

P: Gdy z powodu braku zaopatrzenia zmienia siê

kontrola pola, na którym znajduje siê okop na

poziomie 1, czy okop znika, zmienia siê na okop

strony przeciwnej czy te¿ pozostaje na polu kon-

trolowanym przez wroga? 

O: Sytuacjê tê nale¿y potraktowaæ tak, jak-

by na to pole wkroczy³a wroga jednostka

(poziom 1 okopu jest eliminowany, a po-

ziom 2 zmienia siê na poziom 1 strony

przeciwnej) 

P: Jeœli pokonana broni¹ca siê jednostka musi

siê wycofaæ na odleg³oœæ dwóch pól, a jedyna

droga odwrotu prowadzi przez pola pozostaj¹ce

pod kontrol¹ nieprzyjaciela, to czy mo¿na naj-

pierw wejœæ na pole w³asne a potem na wrogie,

przejmuj¹c je pod swoj¹ kontrolê, czy te¿ nale¿y

koniecznie zakoñczyæ wycofanie na polu w³a-

snym, jeœli jest tylko taka mo¿liwoœæ? 

O: Wycofanie musi siê zakoñczyæ na kon-

trolowanym przez siebie polu, jeœli jest to

tylko mo¿liwe. 

P: Korpus austriacki oblega £uck. Czy w nastêp-

nym ruchu mo¿e odejœæ z £ucka i zacz¹æ oblegaæ

Dubno? Wygl¹da to na lukê w przepisach, po-

zwalaj¹c¹ na przenikanie przez liniê

twierdz poprzez przenoszenie oblê¿e-

nia z jednej twierdzy na inn¹ po³o¿on¹

dalej. Czy jest to dozwolone? 

O: Tak, MO¯NA to zrobiæ (mo¿na

opuœciæ pole z oblegan¹ twierdz¹

i odejœæ w dowolnym kierunku)

i nie jest to luka w przepisach, po-

niewa¿ jeœli inna jednostka nie roz-

pocznie jednoczeœnie oblê¿enia

£ucka, jednostka w Dubnie bêdzie

pozbawiona zaopatrzenia i zosta-

nie wyeliminowana w Fazie Wy-

czerpania, zanim zd¹¿y cokolwiek

uzyskaæ w Fazie Oblê¿eñ. Innym

mo¿liwym rozwi¹zaniem jest do-

ci¹gniêcie zaopatrzenia do Dubna

inn¹ drog¹, ale to by oznacza³o, ¿e

jakaœ inna jednostka musia³aby

dojœæ do Dubna tak czy inaczej,

a wiêc twierdza w £ucku nie by³a-

by tak po prostu »przeskoczona«. 

P: Si³y austriackie okupuj¹ Belgrad i wyelimino-

wa³y wszystkie si³y serbskie. Co siê stanie w Fa-

zie Wyczerpania z polami na terytorium Serbii,

na których nie ma austriackich jednostek? Czy

pozostaj¹ pod kontrol¹ Aliantów zgodnie z zasa-

d¹, ¿e w Fazie Wyczerpania jednostki serbskie

by³yby na tych polach zaopatrzone? 

O: Tak. 
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Rozmieszczenie jednostek
Uwaga: nazwa jednostki umieszczona w nawia-

sach oznacza koniecznoœæ umieszczenia na planszy

w zredukowanej wartoœci bojowej. 

Rozmieszczenie si³ pañstw
centralnych

Austro-Wêgry:

Pole Rezerwy PC: 5 korpusów

Front wschodni: 

Krakau (Kraków): 1 korpus, okopy 1

Tarnów: 1 Armia

Przemyœl: 4 Armia

Tarnopol: 3 Armia

Czernowitz: 1 korpus

Munkacs: (2 Armia) 

Front serbski: 

Timisvar: 1 korpus

Novi Sad: 5 Armia

Sarajewo: 6 Armia

Front w³oski: 

Trent: okopy 1

Villach: 1 korpus, okopy 1

Triest: okopy 1

Niemcy:

Pole Rezerwy PC: 8 korpusów

Front zachodni: 

Brema: (1 korpus) 

Aachen: 1 Armia

Koblenz: 2 i 3 Armia

Metz: 4 i 5 Armia, okopy 1

Strasbourg: 6 Armia

Mulhouse: (7 Armia), okopy 1

Front wschodni: 

Konigsberg (Królewiec): okopy 1

Insterberg: 8 Armia i 1 korpus

Oppeln (Opole): (1 korpus) 

Rozmieszczenie si³ alianckich

Belgia: 

Antwerpia: 1 Armia

Pole rezerwy Aliantów: 1 korpus

Anglia: 

Pole rezerwy aliantów: 1 korpus i 1 korpus BKE

Bruksela: Armia BKE, okopy 1

Bliski Wschód: 

Port Said: (1 korpus), okopy 1

Kair: (1 korpus), okopy 1

Basra: (1 korpus), okopy 1

Francja: 

Pole rezerwy Aliantów: 7 korpusów

Sedan: 5 Armia

Verdun: 3 i 4 Armia, okopy 1

Nancy: 1 i 2 Armia, okopy 1

Belfort: 2 korpusy, okopy 1

Bar le Duc: (9 Armia) 

Pary¿: (6 Armia), okopy 1

Grenoble: 1 korpus

Czarnogóra: 

Cintinje: 1 korpus

Rosja:

Pole rezerwy Aliantów: 6 korpusów

Ryga: 1 korpus, okopy 1

Szawli: 1 korpus

Kowno: 1 Armia

Grodno: 1 korpus

£om¿a: 2 Armia

Iwangorod (Dêblin): 4 Armia

Lublin: 5 Armia

Dubno: 3 Armia

Kamieniec Podolski: 8 Armia

Odessa: 1 korpus, okopy 1

Bliski Wschód: 

Batumi: 1 korpus

Kars: 1 korpus

Erewañ: 1 korpus

Serbia: 

Pole rezerwy Aliantów: 2 korpusy

Belgrad: 1 Armia

Valjevo: 2 Armia

Rozmieszczenie si³ pañstw
neutralnych
Wymienione poni¿ej jednostki s¹ umieszczane

na planszy po przyst¹pieniu danego pañstwa do

wojny. 

Albania: 

Nie posiada ¿adnych jednostek, na jej teryto-

rium mog¹ wkraczaæ jednostki obu stron. 

Bu³garia: 

Sofia: 2 korpusy

Na dowolnych innych 4 polach na terytorium

Bu³garii: po 1 korpusie

Grecja: 

Florina: 1 korpus

Larisa: 1 korpus

Ateny: 1 korpus

W³ochy:

Pole rezerwy Aliantów: 4 korpusy

Turyn: 1 korpus

Verona: (1 Armia) 

Asiago: (4 Armia) 

Maggiore: (3 Armia) 

Udine: (2 Armia) 

Rzym: 1 korpus

Tarent: 1 korpus

Persja:

Nie posiada ¿adnych jednostek, po przyst¹pie-

niu do wojny Turcji mog¹ na jej terytorium

wkraczaæ jednostki obu stron. 

Rumunia:

Bukareszt: 2 korpusy

Na dowolnych innych czterech polach na teryto-

rium Rumunii: po 1 korpusie

Turcja:

Adrianopol: 1 korpus 

Gallipoli: 1 korpus

Konstantynopol: 1 korpus

Balikesir: 1 korpus

Ankara: 1 korpus

Adana: 1 korpus

Rize: 1 korpus

Erzerum: 1 korpus

Giresun: okopy 1

Van: 1 korpus

Mosul: 1 korpus

Bagdad: 1 korpus, okopy 1

Damaszek: 1 korpus

Gaza: 1 korpus, okopy 1

Medyna: 1 korpus

Stany Zjednoczone:

Przystêpuj¹c do wojny nie posiadaj¹ ¿adnych

jednostek na planszy. Wszystkie amerykañskie

jednostki wchodz¹ do gry za poœrednictwem

Kart Uzupe³nieñ. 
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