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1. 0 Wprowadzenie 

W dniu 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie, stolicy 
Bośni-Hercegowiny, kontrolowanej wówczas przez 
Austrię, zginął w zamachu zorganizowanym przez 
serbskich nacjonalistów arcyksiążę Franciszek 
Ferdynand, następca tronu Austrii i Węgier. Szef sztabu 
armii austriackiej, Konrad von Hotzendorff wykorzystał 
tę okazję do załatwienia porachunków z Serbami, i w 
dniu 23 lipca Austria przedstawiła Serbii ultimatum z 
terminem wykonania czterdziestu ośmiu godzin. 
Serbowie zwrócili się o pomoc do Rosji, swojego 
tradycyjnego protektora. Niemcy, będące sojusznikiem 
Austrii, wypowiedziały wojnę Rosji w dniu 1 sierpnia, po 
ogłoszeniu przez nią mobilizacji. Niemieckie plany 
wojenne nie przewidywały prowadzenia wojny 
wyłącznie przeciwko Rosji. Niemcy wypowiedziały więc 
wojnę Francji, sojusznikowi Rosji. Zażądały także od 
rządu neutralnej Belgii prawa wolnego przejścia dla 
niemieckich oddziałów, których zadaniem była 
realizacja niecnego planu Schlieffena. Żądanie to 
zostało odrzucone, a niemiecka napaść na Belgię 
spowodowała reakcję Anglii, która wypowiedziała wojnę 
Niemcom 4 sierpnia. I tak, ledwo upłynął miesiąc, 
zamach w Sarajewie doprowadził do wybuchu I Wojny 
Światowej. Jej koniec nastąpił po ponad czterech 
latach, w dniu 11 listopada 1918 roku. Upadły trzy 
wielkie dynastie, które rozpoczynały tę wojnę: 
Habsburgów, Hohenzollernów i Romanowów, Lenin 
prowadził wojnę domową o przejęcie władzy nad Rosją, 
Austro — Węgry rozpadły się na państwa narodowe. W 
niewiele lepszej kondycji były zwycięskie Francja i 
Anglia. Stany Zjednoczone, które przystąpiły do wojny 
w kwietniu 1917 roku, rozczarowane zawartym pokojem 
wycofały się w polityczny izolacjonizm. Druga Wojna 
Światowa była następstwem Pierwszej. 
 
Ścieżki Chwały: Pierwsza Wojna Światowa jest grą, 
dzięki której dwaj gracze mogą odtworzyć przebieg 
Wielkiej Wojny w historycznym klimacie, ale i w sposób 
pozwalający na miłe spędzenie czasu. Gracz kierujący 
Państwami Centralnymi musi wykorzystać swoją 
centralną pozycję i doskonałe niemieckie armie w celu 
pokonania przeważających liczebnie przeciwników. 
Gracz kierujący Aliantami będzie z kolei rzucał swoje 
liczne armie na przeciwnika, licząc na to, że rewolucja 
w Rosji nie wybuchnie przynajmniej do czasu przybycia 
amerykańskich posiłków. 
 
Zasady gry podzielono na siedemnaście rozdziałów (od 
1.0 do 17.0), te podzielono z kolei na podrozdziały (np. 
2.1 i 2.2). W wielu przypadkach jedne zasady gry 
odwołują się do innych. 
 

2. 0 Części składowe gry 

W opakowaniu gry „Ścieżki Chwały” znajdują się: 
 

• Plansza 
• 176 dużych żetonów 
• 140 małych żetonów 
• dwie karty pomocnicze 

• zasady gry 
• 110 kart strategicznych 
• kostka sześcienna 

 

2.1 Plansza 

Na planszy umieszczono pola kwadratowe, pola w 
kształcie ośmioramiennych gwiazd oraz pola okrągłe. 
Pola są połączone ze sobą liniami. Dwa pola uważa się 
za przyległe, jeśli są ze sobą połączone linią. Pola 
oznaczono tak, aby było widoczne, który z graczy je 
kontroluje na początku gry, jaki teren zawierają, czy 
znajduje się na nich port lub twierdza oraz czy dane 
pole będzie miało znaczenie podczas obliczania 
punktów zwycięstwa. Na planszy oznaczono także 
cztery możliwe przyczółki dla alianckich sił 
ekspedycyjnych (MEF). Niektóre połączenia pól tworzą 
linie przerywane, symbolizujące pewne ograniczenia w 
ich używaniu, które zostały opisane na planszy obok 
tych linii. Odpowiednio oznaczony został również 
Półwysep Synaj. Atak prowadzony przez obie strony z 
tego pola podlega pewnym ograniczeniom. Na planszy 
umieszczono także schematy i tzw. tory, ułatwiające 
notowanie różnych funkcji gry. 
 

2.2 Żetony 
 
2.2.1. Jednostki bojowe 
W grze występują dwa rodzaje jednostek: korpusy i 
armie. Mniejszy żeton korpusu reprezentuje siły od 
20,000 do 50,000. Większy żeton armii reprezentuje 
duże zgrupowanie sił, około 300,000 żołnierzy, wraz z 
towarzyszącą artylerią, siłami powietrznymi itd. 
Żetony korpusów i armii są dwustronne. Strony żetonu 
reprezentują poziomy wartości bojowej. Przód żetonu 
przedstawia jednostkę w pełnej sile, tył żetonu oznacza 
siłę zredukowaną. Należy zauważyć, że większość 
jednostek zredukowanych posiada mniejszą wartość 
bojową niż jednostki w pełnej sile, natomiast redukcja 
nie ma wpływu na wytrzymałość oraz zasięg ruchu 
jednostki. 
Twierdze nie są uznawane za jednostki. 
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2.2.2 Żetony znacznikowe 
W grze występuje 13 typów żetonów znacznikowych. 
 

2.3 Karty strategiczne 

Każdy z graczy ma do dyspozycji własną talię 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): jeśli oznaczona tym symbolem karta 
strategiczna zostanie zagrana jako wydarzenie, jest 
usuwana z gry po danej rundzie akcji. Karty nie usuwa 
się z gry, jeżeli zostanie zagrana jako karta operacyjna, 
karta ruchu strategicznego lub jako karta uzupełnień. 
 
Aktywacja: wszystkie jednostki znajdujące się na 
danym polu są aktywowane do ruchu lub walki i mogą 
prowadzić akcje zgodne ze wskazaniami znacznika 
aktywacji, jeśli został zapłacony koszt aktywacji tego 
pola podczas Rundy Akcji. 
 
Brak zaopatrzenia: sytuacja ta występuje, gdy nie 
można przeprowadzić linii zaopatrzenia od własnego 
źródła zaopatrzenia do danej jednostki. Jednostka bez 
zaopatrzenia jest bardzo ograniczona w swoich 
działaniach. Jeśli pozostaje bez zaopatrzenia podczas 
Fazy Wyczerpania — jest eliminowana. 
 
Gracz aktywny: gracz, który przeprowadza akcje 
podczas swojej części Rundy Akcji. 
 
KB (Karta Bitewna): Oznacza kartę strategiczną, którą 
można zagrać jako wydarzenie w celu wsparcia 
walczącej jednostki. Uwaga: Ponieważ twierdze nie są 
uważane za jednostki, kart bitewnych nie można 
używać do wsparcia walczącej twierdzy, jeśli na jej polu 
nie znajduje się żadna jednostka. Na niektórych kartach 
znajduje się napis: „Może być użyta podczas jednego 
starcia na etap”. Karty tego typu są odrzucane, ale nie 
usuwane z gry natychmiast po ich użyciu. W 
przeciwieństwie do innych kart bitewnych nie 

oznaczonych gwiazdką (*) nie mogą one wpływać na 
więcej niż jedno starcie podczas tego samego etapu 
gry. [ patrz 9.5.4. ] 
 
Kontrola pola: każde pole na planszy jest 
kontrolowane przez jedną ze stron — Państwa 
Centralne lub Aliantów. Nieprzyjaciel przejmuje kontrolę 
nad polem, jeśli wkroczy na nie swoją jednostką i nie 
ma na tym polu własnego, dotychczas nie zniszczonego 
fortu. Jeśli fort własny zostanie oblężony i zniszczony 
lub się podda, kontrolę nad tym polem natychmiast 
przejmuje nieprzyjaciel. Kontrola Pola może się zmienić 
również w Fazie Wyczerpania. 
 
Liczba punktów ruchu strategicznego: liczba 
punktów ruchu strategicznego, którą gracz może 
wykorzystać podczas wykonywania ruchu 
strategicznego. 
 
Nazwa wydarzenia: podkreślenie nazwy wydarzenia 
wskazuje na to, że wydarzenie to jest konieczne dla 
pojawienia się innych wydarzeń. Oznacza też, że w 
grze występuje żeton z nazwą wydarzenia, który może 
być zastosowany jako przypomnienie faktu, że dane 
wydarzenie nastąpiło. 
 
Pola zwycięstwa: pola z czerwoną obwódką i 
drukowanymi na czerwono nazwami. Jeśli dochodzi do 
przejęcia kontroli nad jednym z takich pól, natychmiast 
jest przesuwany znacznik Punktów Zwycięstwa na 
odpowiednim torze. 
 
Poziom zaangażowania wojennego: określa grupę 
kart strategicznych, która może być włączona do talii 
każdego z graczy. 
 
Punkty ruchu: koszt wejścia jednostki na pole. W grze 
Ścieżki Chwały dla wszystkich pól koszt ten wynosi 1. 
 
Punkty uzupełnień: stosowane do odtwarzania 
jednostek wyeliminowanych lub wzmacniania jednostek 
zredukowanych. 
 
Ruch strategiczny: akcja, podczas której gracze mogą 
szybko przemieścić jednostki na duże odległości w 
obrębie kontrolowanego przez siebie terytorium. 
 
Wartość bojowa: zdolność prowadzenia walki przez 
jednostkę lub fort. Wartości tej używa się podczas 
ustalania wyniku starcia w Tabeli Walki. Wartość 
bojowa fortu jest równa wartości podanej na planszy. 
Jest to miara zdolności jednostki do zadania strat 
podczas walki. Należy zwrócić uwagę na to, że korpus 
podczas walki może być słabszy od armii z niższą 
wartością bojową, ponieważ w przypadku armii stosuje 
się bardziej korzystną Tabelę Walki niż w przypadku 
korpusu. 
 
Wartość operacyjna: ilość punktów operacyjnych, 
którą gracz może przeznaczyć na aktywowanie 
jednostek do ruchu lub walki podczas Rundy Akcji. 
 
Wysokość strat: wynik uzyskany w Tabeli Walki 

Ilość punktów 
operacyjnych 

Ilość punktów ruchu 
strategicznego 

Numer karty 

Poziom zaangażowania 
w wojnę 

Nazwa 
wydarzenia 

Pole uzupełnień 

Wskaźnik 
usuwania karty z 
gry 

Skutki wydarzenia Wskaźnik zmiany 
stanu wojny 

Przykładowa karta 
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podczas starcia. 
 
Wytrzymałość: zdolność jednostki do wytrwania 
podczas starcia. Wielkość zadanych strat musi być 
równa lub większa od wytrzymałości jednostki, aby 
jednostka ta została zredukowana. Wytrzymałość fortu 
jest równa wartości podanej na planszy. 
 
Zasięg ruchu: ilość pól, na które może wejść 
jednostka, która została aktywowana do wykonania 
ruchu podczas Rundy Akcji. 
 
Zmiana stanu wojny: na niektórych kartach 
strategicznych obu graczy jest podana (w nawiasie) 
liczba pól, o którą należy przesunąć znacznik stanu 
wojny danego gracza oraz wskaźnik łącznego stanu 
wojny, jeśli karta taka zostanie zagrana jako 
wydarzenie. 
 

4.0 Początkowe ustawienia gry 

Gra Ścieżki Chwały może być rozgrywana według 
trzech scenariuszy: Wstępnego, Wojny 
Ograniczonej oraz Kampanii. Wszystkie scenariusze 
rozpoczynają się w sierpniu 1914 roku, wykorzystując 
identyczne ustawienia gry, które podano poniżej. 
 

4.1. Ustawienia żetonów znacznikowych 

 
4.1.1 Znacznik etapów umieszczany jest na Torze 
Etapów na polu sierpnia 1914. 
 
4.1.2 Znacznik punktów zwycięstwa jest umieszczany 
na polu 10 Toru Ogólnego. 
 
4.1.3 Trzy znaczniki Poziomu Wojny umieszczane są 
na polu 0 Toru Ogólnego. 
 
4.1.4 Żetony uzupełnień wszystkich państw 
umieszczane są na polu 0 Toru Ogólnego. 
 
4.1.5 Znacznik zdobytych w Rosji przez Państwa 
Centralne punktów zwycięstwa jest umieszczany na 
polu 0 Toru Ogólnego. 
 
4.1.6 Znaczniki Obowiązkowych Ofensyw Aliantów i 
Państw Centralnych umieszczane są obok 
odpowiednich pól. 
 
4.1.7 Znacznik przystąpienia do wojny Stanów 
Zjednoczonych umieszczany jest na polu neutralnym 
odpowiedniego toru. 
 
4.1.8. Znacznik rosyjskiej kapitulacji umieszczany jest 
na polu „Boże, chroń Cara” odpowiedniego toru. 
 
4.1.9 Każdy z graczy umieszcza sześć swoich 
znaczników akcji obok własnego Pola Akcji. 
 
4.1.10 Znaczniki ruchu / ataku otrzymuje gracz 
kierujący Państwami Centralnymi, ponieważ to on 

będzie przeprowadzał pierwszą akcję. 
 
4.1.11 Wszystkie pozostałe znaczniki są rozmieszczane 
poza planszą w zasięgu ręki. 
 

4.2 Początkowe rozmieszczenie jednostek. 

 
4.2.1 Jednostki Państw Centralnych i Aliantów 
umieszczane są na polach podanych w spisie na 
ostatniej stronie zasad gry.  
Uwaga: na niektórych polach mogą się znajdować 
wyłącznie okopy. 
 
4.2.2 Jednostki państw neutralnych pozostają na 
początku gry poza planszą. Jednostki państwa 
neutralnego, które przystąpiło do wojny rozmieszczane 
są na planszy natychmiast po zagraniu odpowiedniej 
karty. 
 
4.2.3 Wszystkie pozostałe jednostki należy umieścić w 
zasięgu ręki poza planszą. 
 
4.2.4 (Zasada opcjonalna) Poniższe rozstawienie 
opcjonalne, stosowane głównie na turniejach, pomaga 
zapewnić stabilność rozgrywki w jej pierwszej turze: 

• jeden korpus austriacki z Pola Rezerwy 
umieszczany jest w Stanisławowie 

• jeden korpus rosyjski z Pola Rezerwy 
umieszczany jest Łucku 

 

4.3 Początkowe Karty Strategiczne 

 
4.3.1 Gracz kierujący Państwami Centralnymi 
podejmuje decyzję, czy w jego ręce znajdzie się na 
początku gry karta „Sierpniowych salw”. Gracz 
kontrolujący Państwa Centralne musi poinformować o 
swej decyzji gracza kierującego Aliantami. Następnie 
gracz tasuje swoją Talię Mobilizacji i ciągnie z niej 7 
kart (wliczając w to wyciągniętą wcześniej kartę 
„Sierpniowych salw”.) 
 
4.3.2 Gracz kierujący Aliantami tasuje 14 swoich kart 
Mobilizacji i ciągnie 7 z nich. 
 
4.3.3 Wykonywany jest rzut na Obowiązkowe Ofensywy 
dla pierwszego etapu gry. 
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5.0 Ustalanie zwycięzcy 

 

5.1 Zasady ogólne 

 
5.1.1 Wygrana w grze jest ustalana po jej zakończeniu 
na podstawie ilości Punktów Zwycięstwa.  
Wyjątek: jeśli któryś z graczy zaakceptuje 
proponowane warunki pokoju, gra kończy się remisem 
niezależnie od aktualnej ilości Punktów Zwycięstwa. 
W każdym ze scenariuszy do odniesienia zwycięstwa 
konieczne jest zdobycie odpowiedniej ilości Punktów 
Zwycięstwa. 
 
5.1.2 Ilość punktów zwycięstwa ulega podczas gry 
ciągłym zmianom z różnych powodów, podanych na 
Karcie Pomocniczej. 
 
5.1.3 (zasada opcjonalna dla graczy, którzy uważają, że 
ustawienia gry faworyzują Aliantów): Państwa Centralne 
otrzymują dodatkowy punkt zwycięstwa, gdy jako 
pierwsze osiągną poziom Wojny Ograniczonej i Wojny 
Totalnej. Pierwszeństwo jest określane w skali etapu, a 
nie rundy gry. 
 
5.1.2 Ilość punktów zwycięstwa ulega podczas gry 
ciągłym zmianom z różnych powodów, podanych w 
Tabeli Punktów Zwycięstwa na Karcie Pomocniczej. 
Poziom PZ może przekroczyć 20 i spaść poniżej 0 w 
trakcie Fazy Akcji, Wyczerpania, Oblężeń i Określania 
Poziomu Wojny. 
 

5.2 Zwycięstwo automatyczne 

 
5.2.1 Państwa Centralne odnoszą zwycięstwo we 
wszystkich scenariuszach automatycznie, gdy poziom 
Punktów Zwycięstwa osiągnie 20 podczas segmentu E, 
2 Fazy Określania Poziomu Wojny dowolnego etapu. 
 
5.2.2 Alianci odnoszą zwycięstwo we wszystkich 
scenariuszach automatycznie, gdy poziom Punktów 
Zwycięstwa osiągnie 0 podczas segmentu E. 2 Fazy 
Określania Poziomu Wojny dowolnego etapu. 
 

5.3 Scenariusz Wstępny 

 
5.3.1 Zakończenie scenariusza następuje na 
zakończenie trzeciego etapu, czyli jesienią 1914 roku. 

 

5.3.2 Żaden z graczy nie może osiągnąć poziomu wojny 
ograniczonej, niezależnie od wskazań znaczników. 
 
5.3.3 Nie stosuje się zasady 16.5, dotyczącej warunków 
pokoju.5.3.4 Po zakończeniu gry poziom punktów 
zwycięstwa jest porównywany z podanymi poniżej 
zakresami. 
 
Zwycięstwo Państw Centralnych: 14 lub więcej Punktów 
Zwycięstwa. 
 
Remis: od 11 do 13 Punktów Zwycięstwa (wynik 
historyczny). 
 
Zwycięstwo Aliantów: 10 lub mniej Punktów 
Zwycięstwa. 
 

5.4 Scenariusz Wojny Ograniczonej 

 
5.4.1 Zakończenie tego scenariusza następuje: 

• gdy któryś z graczy odniesie zwycięstwo 
automatycznie, 

• gdy któryś z graczy osiągnie poziom Wojny 
Totalnej, 

• na zakończenie 10 etapu gry (lato 1916), 
• gdy któryś z graczy zaakceptuje warunki 

pokoju. 
 
5.4.2 Po zakończeniu gry poziom punktów zwycięstwa 
jest porównywany z podanymi poniżej zakresami. 
 
Zwycięstwo Państw Centralnych: 17 lub więcej Punktów 
Zwycięstwa. 
 
Remis: od 13 do 16 Punktów Zwycięstwa (wynik 
historyczny). 
 
Zwycięstwo Aliantów: 12 lub mniej Punktów 
Zwycięstwa. 
 

5.5 Kampania 

 
5.5.1 Gra kampanijna kończy się: 

• gdy któryś z graczy odniesie automatyczne 
zwycięstwo, 

• po zakończeniu 20 etapu (zima 1919), 
• w wyniku zawieszenia broni, 
• gdy któryś z graczy zaakceptuje warunki 

pokoju. 

 Car Mikołaj II 
Rosja 

Król Jerzy V 
Zjednoczone 
Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii 

Prez. Raymond 
Poincare 
Francja 

Sułtan 
Mohammed V 
Turcja 

Cesarz Franciszek 
Józef 
Austro - Węgry 

Cesarz Wilhelm II 
Niemcy 
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5.5.2 Podczas gry kampanijnej stosuje się dwa sposoby 
określania zwycięzcy, zależnie od tego, czy gracz 
kierujący Państwami Centralnymi zagrał kartę „Traktatu 
brzeskiego”. Poziom punktów zwycięstwa jest 
porównywany z poddanymi poniżej zakresami. 
 
5.5.2.1 Karta „Traktatu brzeskiego” została zagrana 
 
Zwycięstwo Państw Centralnych: 11 lub więcej Punktów 
Zwycięstwa. 
 
Remis: 10 Punktów Zwycięstwa. 
 
Zwycięstwo Aliantów: 9 lub mniej Punktów Zwycięstwa 
(wynik historyczny). 
 
5.5.2.2 Karta „Traktatu brzeskiego” nie została zagrana 
 
Zwycięstwo Państw Centralnych: 13 lub więcej Punktów 
Zwycięstwa. 
 
Remis: od 10 do 12 Punktów Zwycięstwa. 
 
Zwycięstwo Aliantów: 9 lub mniej Punktów Zwycięstwa. 
 

5.6 Zasady turniejowe 

 
5.6.1 Scenariusze Wojny Ograniczonej lub Kampanijny 
mogą znaleźć zastosowanie podczas rozgrywek 
turniejowych. 
Uwaga autora: scenariusz Wojny Ograniczonej nadaje 
się do tego lepiej, ponieważ jego rozegranie wymaga 
mniej czasu. Rozegranie całej kampanii może się odbyć 
podczas rundy finałowej. 
 
5.6.2 W rozgrywkach turniejowych można 
przeprowadzić licytację Punktów Zwycięstwa, w celu 
ustalenia stron kontrolowanych przez graczy. Każdy z 
graczy wykonuje rzut kostką. Gracz, który osiągnął 
wyższy wynik wybiera stronę, którą chce kontrolować i 
deklaruje ilość PZ, którą może być jakakolwiek liczba 
całkowita, z zerem włącznie. Drugi gracz może nie 
podbijać stawki (tym samym kontrolować będzie stronę 
przeciwną) lub zadeklarować wyższą (lub niższą w 
przypadku liczb ujemnych) liczbę PZ, aby grać 
licytowaną stroną. Licytacja trwa do momentu 
“spasowania” przez któregoś z graczy. Po zakończeniu 
scenariusza poziom punktów zwycięstwa osiągnięty 
podczas gry jest modyfikowany o wartość deklarowaną 
w licytacji. 
Uwaga autora: Średnia stawka w licytacji gier 
turniejowych waha się od 1 do 2 PZ, aby grać stroną 
Aliantów. 
 
5.6.2.1 Zalicytowana ilość punktów zwycięstwa nie jest 
brana pod uwagę, gdy nastąpi automatyczne 
zwycięstwo. 
 
5.6.3 Podczas rozgrywek turniejowych mają 
zastosowanie standardowe, opisane w poszczególnych 
scenariuszach warunki zwycięstwa (5.4.2 i 5.5.2) ale 

remis jest uznawany za zwycięstwo Aliantów. 
 
5.6.4 Podczas rozgrywek turniejowych przegrywają obaj 
gracze, jeśli któryś z nich przyjmie zaproponowane 
warunki pokojowe. 
Uwaga autora: oznacza to, że oferowanie pokoju 
podczas turnieju jest ryzykowne, chyba, że rozgrywki 
toczą się systemem każdy z każdym lub do dwóch 
przegranych. 
 

6.0 Przebieg gry 

Gra Ścieżki Chwały jest rozgrywana w etapach. Każdy 
etap został podzielony na fazy i segmenty, które należy 
wykonywać ściśle według określonej poniżej kolejności. 
 
A. Faza Obowiązkowej Ofensywy 
Każdy z graczy wykonuje jeden rzut kostką i porównuje 
uzyskany wynik z własną Tabelą Obowiązkowej 
Ofensywy. Zapisy w Tabeli wskazują, które państwo 
(jeśli w ogóle) musi przeprowadzić ofensywę w danym 
etapie. Znacznik Obowiązkowej Ofensywy jest 
umieszczany na odpowiednim polu Tabeli. 
 
B. Faza Akcji 
Każda Faza Akcji jest podzielona na sześć rund. 
Podczas każdej rundy każdy z graczy może 
przeprowadzić jedną akcję. Każdą rundę rozpoczyna 
gracz kierujący Państwami Centralnymi. 
 
C. Faza Wyczerpania. 
Wszystkie odcięte od zaopatrzenia Armie i korpusy są 
eliminowane. Korpusy przechodzą na Pole „Jednostek 
możliwych do odtworzenia”. Armie, które zostały 
wyeliminowane z powodu braku zaopatrzenia są 
usuwane z gry na stałe i nie mogą być odtworzone. 
Podczas tej fazy może się także zmienić strona 
kontrolująca pola znajdujące się poza liniami wroga. 
 
D. Faza Oblężeń 
Należy wykonać rzut jedną kostką dla każdej oblężonej 
twierdzy. Jeśli twierdza się poddaje, zostaje na niej 
umieszczony żeton oznaczający zniszczenie. 
 
E. Faza Określania Poziomu Wojny 
 
E. 1. Należy sprawdzić Tabelę Punktów Zwycięstwa i 
wprowadzić zmiany, które mogą nastąpić podczas tej 
Fazy. 
 
E. 2. Ustalanie, czy któryś z graczy odniósł 
automatyczne zwycięstwo. 
 
E. 3. Ustalanie, czy nastąpiło zawieszenie broni. 
 
E. 4. Każdy z graczy sprawdza, czy zmienił się jego 
poziom zaangażowania w wojnę. Segment ten jest 
pomijany w pierwszym etapie (sierpień 1914). 
 
F. Faza Uzupełnień 
 
F. 1. Faza Uzupełnień Aliantów: punkty uzupełnień 

V 
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zebrane dzięki zagraniu podczas danego etapu kart i 
zaznaczone na Torze Ogólnym zostają przeznaczone 
na odtwarzanie lub wzmacnianie jednostek, zgodnie z 
odpowiednią tabelą. Punkty niewykorzystane nie 
przechodzą na następny etap i przepadają. 
 
F. 2. Faza Uzupełnień Państw Centralnych: punkty 
uzupełnień zebrane dzięki zagraniu podczas danego 
etapu kart i zaznaczone na Torze Ogólnym zostają 
przeznaczone na odtwarzanie lub wzmacnianie 
jednostek, zgodnie z odpowiednią tabelą. Punkty 
niewykorzystane, nie przechodzą na następny etap i 
przepadają. 
 
G. Faza Losowania Kart Strategicznych 
Każdy z graczy ciągnie karty ze swojej talii do chwili 
posiadania w ręce siedmiu kart. Jeśli talia się 
skończyła, należy przetasować karty zagrane 
dotychczas i nie wyłączone z gry. Przed ciągnięciem 
nowych kart każdy z graczy może odrzucić posiadane 
jeszcze karty bitewne, które uzna za zbyteczne. Jeśli w 
talii nie ma wystarczającej ilości kart, gracz bierze tyle, 
ile jest i rozpoczyna kolejny etap z mniej niż siedmioma 
kartami. 
 
H. Zakończenie etapu 
Jeśli wojna trwa nadal i nie jest to zakończenie 
ostatniego etapu, znacznik etapów jest przesuwany na 
następne pole Toru Etapów i rozpoczyna się kolejny 
etap — od Fazy Obowiązkowej Ofensywy 
 

7.0 Obowiązkowa Ofensywa. 

 

7.1 Zasady ogólne 

 
7.1.1 Na początku każdego etapu obaj gracze wykonują 
rzut jedną kostką, a wynik porównują ze wskazaniami 
Tabeli. Znacznik ofensywy jest umieszczany na 
odpowiednim polu. 
 
7.1.2 Wynik “Nie ma” lub sytuacja, w której wskazane 
państwo jest nadal neutralne oznaczają, że w danym 
etapie nie będzie obowiązku przeprowadzenia ataku. 
Jeżeli stolica państwa (w przypadku Austro-Węgier 
jednocześnie Budapeszt i Wiedeń) jest w danej chwili 
kontrolowana przez przeciwnika, państwo to nie ma 
obowiązku przeprowadzenia ofensywy. W takiej sytuacji 
należy odczytać raz jeszcze wynik w Tabeli 
Obowiązkowej Ofensywy z przesunięciem o jedną 
pozycję w prawo. 
 
7.1.3 Gdy państwo nie jest neutralne, jego jednostki 
muszą przeprowadzić atak na jednostki nieprzyjaciela 
podczas danego etapu. Nie przeprowadzenie takiego 
ataku oznacza stratę 1 PZ. Strata następuje także 
wówczas, gdy na planszy nie ma jednostek, które 
mogłyby atak przeprowadzić. W przypadku Państw 
Centralnych poziom PZ spada o jeden, w przypadku, 
gdy Alianci nie przeprowadzą takiej obowiązkowej 
ofensywy, poziom PZ rośnie o 1. 

 
7.1.4 Podczas Obowiązkowej Ofensywy jednostki 
brytyjskie lub francuskie muszą zaatakować jednostki 
niemieckie na terytorium Francji, Belgii lub Niemiec. 
(Jednostki: australijska, kanadyjska, portugalska i 
Arabska Armia Północna nie są uznawane w tym 
wypadku za jednostki brytyjskie) 
 
7.1.5 Podczas Obowiązkowej Ofensywy jednostki 
niemieckie muszą zaatakować jednostki amerykańskie, 
brytyjskie, francuskie lub belgijskie na terenie Francji, 
Belgii lub Niemiec. Uwaga: po zagraniu karty „H-L 
przejmują dowodzenie” wynik rzutu zmuszający Niemcy 
do przeprowadzenia ofensywy nie jest brany pod uwagę 
— traktuje się go jak wynik „Nie ma”. 
Podczas Obowiązkowej Ofensywy jednostka turecka 
musi zaatakować jednostkę aliancką. Zaatakowanie 
jednostki SN nie spełnia wymogów tureckiej 
Obowiązkowej Ofensywy.” 
 
7.1.6 Jeśli wynikiem rzutu jest „A-W-W” i Włochy nie są 
neutralne, jednostki austriackie muszą zaatakować 
jednostki włoskie, pole we Włoszech lub pole, na którym 
stoją jednostki alianckie prowadzące zaopatrzenie 
przez Włochy. Jeśli Włochy są neutralne lub są 
całkowicie okupowane przez Państwa Centralne, wynik 
„A-W-W” traktuje się jak wynik „A-W”. 
 
7.1.7 Wynik „A-W” oznacza obowiązek 
przeprowadzenia ataku przez jednostki austriackie na 
dowolnie wybraną jednostkę nieprzyjaciela. 
 
7.1.8 Po zagraniu karty “Francuski bunt” jako 
wydarzenia należy odwrócić znacznik Obowiązkowej 
Ofensywy Aliantów na stronę z napisem “Francuski 
bunt”. W tym i wszystkich następnych etapach 
wymagania wynikające z francuskiej Obowiązkowej 
Ofensywy nie są brane pod uwagę, przeciwnie – 
francuskie ataki są karane. Po zagraniu tego 
wydarzenia, przeprowadzenie ataku podczas 
francuskiej Obowiązkowej Ofensywy przez jakiekolwiek 
jednostki francuskie, oprócz zgrupowanych z 
jednostkami amerykańskimi, spowoduje wzrost poziomu 
PZ o 1 na etap (niezależnie od ilości przeprowadzonych 
ataków). Po zmianie poziomu PZ będącej efektem 
takiego ataku, wpływ “Francuskiego buntu” nie jest już 
brany pod uwagę w do końca danego etapu a znacznik 
Obowiązkowej Ofensywy należy przesunąć na pole “Nie 
ma lub przeprowadzona”. Jeżeli karta “Francuski bunt” 
została zagrana już po przeprowadzeniu przez jednostki 
francuskie Obowiązkowej Ofensywy, nie ma to wpływu 
na rozgrywkę w danym etapie (znacznik OO powinien 
znajdować się już na polu “Nie ma lub wykonana”). 
Jeżeli karta “Francuski bunt” została zagrana w etapie 
Obowiązkowej Ofensywy jednostek francuskich, ale 
jeszcze zanim którakolwiek z nich przeprowadziła atak, 
wówczas efekt karty jest obowiązujący w tym etapie. 
“Francuski bunt” nie dotyczy ataków poza terytorium 
Francji, Belgii i Niemiec.  
Wyjątek: wzrost poziomu PZ nie nastąpi, gdy jednostki 
francuskie będą zgrupowane razem z jednostkami 
amerykańskimi podczas ataku. 
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7.1.9 Po zagraniu karty “Hoffmann” jako wydarzenia, do 
wszystkich przyszłych wyników rzutu ustalających 
Obowiązkową Ofensywę dla Państw Centralnych 
dodawane jest +1. Zagranie karty “Hoffmann” nie ma 
wpływu na już ustaloną Obowiązkową Ofensywę dla 
Państw Centralnych. 
 
7.1.10. Po zagraniu karty „H-L przejmują dowodzenie” 
wynik wskazujący na obowiązkową niemiecką ofensywę 
nie jest brany pod uwagę do końca gry. Jeżeli Tabela 
Obowiązkowej Ofensywy wskazuje na Niemcy w chwili 
zagrania tej karty, należy zignorować wskazanie tabeli i 
przesunąć znacznik OO na pole “Nie ma lub wykonana” 
 
7.1.11 Po zagraniu karty „Rewolucji Bolszewickiej” 
wynik wskazujący na obowiązkową rosyjską ofensywę 
nie jest brany pod uwagę do końca gry. Gdy wydarzenie 
nastąpi podczas etapu, w którym już została 
wyznaczona obowiązkowa ofensywa dla Rosji, 
wskazanie to przestaje obowiązywać, a żeton 
Obowiązkowej Ofensywy przesuwa się na pole „ Nie ma 
lub przeprowadzona”. 
 

8.0 Faza Akcji 

 

8.1 Zasady ogólne 

 
8.1.1 Każda Faza Akcji składa się z sześciu rund. 
Podczas każdej rundy obaj gracze mogą przeprowadzić 
po jednej akcji. 
 
8.1.2 Gracz kierujący Państwami Centralnymi 
przeprowadza akcje jako pierwszy podczas każdej 
rundy. 
 
8.1.3 Podczas rundy każdy z graczy musi wykonać 
jedną z podanych niżej czynności: 

• zagrać kartę strategiczną jako punkty 
operacyjne lub punkty ruchu strategicznego lub 
punkty uzupełnień lub wydarzenie, 

• zaoferować warunki pokojowe, jeśli pozwala na 
to aktualny poziom PZ, 

• przeprowadzić operację z wykorzystaniem 
jednego punktu operacyjnego bez zagrywania 
karty strategicznej. 

 
8.1.4 Numerowane znaczniki akcji służą do 
zaznaczania w Tabeli Akcji, jaki rodzaj akcji został 
przeprowadzony i w jakiej kolejności. 
 
8.1.5 Gracze przeprowadzają swoje akcje na zmianę do 
chwili, aż każdy z nich przeprowadzi sześć akcji. 
 
 
 
 
 

9.0 Karty strategiczne 

 

9.1 Zasady ogólne 

 
9.1.1 Karty strategiczne są prawdziwym sercem gry 
Ścieżki Chwały. Wszystkie akcje, w tym także ruchy i 
walka, są inicjowane przez graczy poprzez zagranie 
kart strategicznych. 
Wyjątek: operacja automatyczna, oferowanie pokoju i 
rozstrzyganie oblężeń (patrz 8.1.3, 16.5, 15.3) 
 
9.1.2 Każdy z graczy posiada własną talię kart 
strategicznych. Talie są podzielone na trzy grupy: 
Mobilizacji, Wojny Ograniczonej i Wojny Totalnej. 
Gracze rozpoczynają grę własnymi kartami Mobilizacji. 
Pozostałe karty dodaje się do talii po osiągnięciu 
odpowiedniego poziomu zaangażowania w wojnę. 
[patrz 16.1]. 
 
9.1.3 Każdą z kart strategicznych można wykorzystać 
na jeden z czterech sposobów: jako punkty operacyjne, 
jako punkty ruchu strategicznego, jako punkty 
uzupełnień lub jako wydarzenie. Karta może być 
wykorzystana wielokrotnie i na różne sposoby, ale 
podczas jednego zagrania daną kartę można zagrać 
tylko w jeden z wymienionych sposobów. 
Wyjątek: niektóre wydarzenia pozwalają na 
jednoczesne zagranie karty jako punktów operacyjnych 
podczas tej samej rundy akcji. 
 
9.1.4. (Zasada opcjonalna) gracze, którzy pragną 
posiadać większą kontrolę nad składem kart 
posiadanych w ręce, mogą posiadać nie siedem, ale 
osiem kart na początku etapu. Pozostałe zasady nie 
ulegają zmianie, gracze mają po prostu więcej kart w 
ręce. 
 

9.2 Operacje 

 
9.2.1 Po zagraniu karty strategicznej jako punktów 
operacyjnych gracz może je wykorzystać do aktywacji 
swoich jednostek. 
 
9.2.2 Aktywacja danego pola do ruchu lub do walki 
wymaga tyle samo punktów operacyjnych. 
Wyjątek: Po zagraniu wydarzenia “Upadek Cara”, pola, 
na których znajdują się jednostki rosyjskie, aktywowane 
są do ruchu w zwykły sposób, za to aktywacja do walki 
kosztuje 1 punkt operacyjny za każdą jednostkę obecną 
na tym polu. 
 
9.2.3 Koszt aktywacji danego pola jest równy liczbie 
narodowości reprezentowanych przez jednostki (ale nie 
twierdzę) na tym polu. Wyjątki od tej zasady 
wymieniono poniżej: 

• jednostki belgijskie znajdujące się w Antwerpii, 
Ostendzie, Calais lub Amiens dla celów 
aktywacji mogą być uważane za jednostki 
brytyjskie. 
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• dla celów aktywacji wszystkie jednostki 
brytyjskie są uznawane za należące do jednego 
państwa, niezależnie od swojej narodowości. 

• jednostki francuskie i amerykańskie mogą być 
uważane za należące do tego samego państwa 
na terenie Francji i Niemiec dla celów aktywacji. 

• strategiczne karty Państw Centralnych zagrane 
jako wydarzenia: „Armia Południowa” i „11 
Armia” pozwalają na traktowanie zgrupowań 
jednostek różnych narodowości jako 
należących do jednego państwa podczas 
aktywacji. Szczegóły opisano na kartach. 

• jednostki: brytyjskie, australijska, kanadyjska, 
portugalska i Arabska Armia Północna są 
traktowane jako jedna narodowość (brytyjska) 
dla celów aktywacji. Dla łatwiejszego 
stosowania tej zasady żetony tych jednostek 
mają to samo brązowe tło. 

 
9.2.4 Koszt aktywacji pola z jednostkami różnych 
narodowości pozostaje zwiększony, niezależnie od 
tego, czy niektóre z tych jednostek nie będą się ruszać 
ani atakować. Nie jest więc możliwe obniżanie w ten 
sposób kosztu aktywacji. 
 
Uwaga: Pomimo wyjątków przedstawionych w punkcie 
9.2.3, zmniejszających koszt aktywacji wymienionych 
jednostek, są one w dalszym ciągu traktowane jako 
różne narodowości podczas przeprowadzania ataków 
siłami wielu narodowości. Patrz: 12.1.11. 
 
Uwaga: Jeżeli niektóre (ale nie wszystkie) z 
narodowości, znajdujących się na 
“wielonarodowościowym” polu, są odcięte od 
zaopatrzenia, pole to wciąż można aktywować. Odcięte 
jednostki nie będą mogły wykonać ruchu ani ataku, 
mimo że należy je wziąć pod uwagę podczas obliczania 
kosztu aktywacji. 
 
9.2.5 Jedno pole można aktywować do ruchu lub do 
walki, nigdy do obu rodzajów akcji jednocześnie. Po 
aktywowaniu danego pola należy na nim umieścić żeton 
„Ruch” lub „Atak”. Ataki specjalne nie wymagają 
oznaczenia w danej chwili. 
 
9.2.6 Można aktywować tylko takie pola, na których 
znajdują się własne jednostki. Pole zawierające 
wyłącznie własną twierdzę nie może być aktywowane. 
 
9.2.7 Na Bliskim Wschodzie Alianci mogą aktywować 
tylko jedno pole do ataku podczas jednej rundy akcji. 
Zasada ta dotyczy jedynie pól, które znajdują się na 
planszy Bliskiego Wschodu. Jednostki znajdujące się 
na polach poza Bliskim Wschodem mogą atakować 
pola Bliskiego Wschodu (np. Adrianopol, Gallipoli, 
Balikesir). 
Wyjątek: do tego limitu nie jest wliczane pole 
zawierające przyczółek MEF i pole, na którym znajduje 
się brytyjska Armia Bliskowschodnia. 
Ograniczenie to dotyczy także Konstantynopola i Bursy, 
które znajdują się na obu planszach. Ograniczenia nie 
dotyczą aktywacji do ruchu. 
 

9.2.7.1 Jeśli zaopatrzenie dla MEF dociera poprzez 
przyczółek, aktywacja MEF do ruchu lub do walki 
wymaga wydania 3 punktów operacyjnych. Aktywacja 
innych jednostek alianckich prowadzących zaopatrzenie 
przez przyczółek wymaga wydania jednego punktu 
operacyjnego na korpus. Tak więc aktywacja 
zgrupowania MEF i 2 korpusów wymaga wydania 5 
punktów operacyjnych. Zabroniona jest częściowa 
aktywacja takich zgrupowań, zawsze należy ponieść 
pełny koszt w punktach operacyjnych. Powyższe 
zasady nie obowiązują, gdy jednostka MEF zostanie 
wprowadzona do gry jako zwykłe posiłki, zgodnie z 
zasadą 9.5.3.4. Przyczółek MEF może być używany dla 
celów zaopatrzenia tylko przez armię MEF lub korpusy 
brytyjskie i australijskie. 
 
9.2.8 Po oznaczeniu wszystkich aktywowanych pól 
gracz może poruszyć jednostki znajdujące się na 
polach oznaczonych żetonem „Ruch”. Nie ma 
obowiązku przemieszczania wszystkich jednostek 
znajdujących się na takim polu. 
 
9.2.9 Po zakończeniu przesunięć gracz może 
rozpocząć ataki prowadzone z pól oznaczonych 
żetonem „Atak”.  
Uwaga: jeśli w efekcie wykonania ruchu wszystkie 
jednostki opuściły zajmowane dotychczas pole z wrogą 
twierdzą, pole to może zostać zaatakowane przez 
jednostki z pól przyległych, aktywowane wcześniej do 
ataku. 
 

9.3 Ruchy strategiczne 

 
9.3.1 Zagranie karty strategicznej jako punktów ruchów 
strategicznych pozwala na przesunięcie Armii lub 
korpusów. 
 
9.3.2 Gracz otrzymuje ilość punktów ruchu 
strategicznego, która jest podana na karcie. 
 
9.3.3 Gracz nie może zagrać karty strategicznej jako 
punktów ruchu strategicznego, jeśli wykonywał ruch 
strategiczny w poprzedniej rundzie akcji tego samego 
etapu. Dla celów tej reguły, zagranie wydarzenia 
“Saloniki” należy uznać za zagranie punktów ruchu 
strategicznego. Gracz może natomiast wykonać ruch 
strategiczny w ostatniej rundzie jednego etapu i w 
pierwszej rundzie etapu następnego. 
 

9.4 Punkty uzupełnień 

 
9.4.1 Po zagraniu karty strategicznej jako punktów 
uzupełnień gracz oznacza uzyskane ilości punktów na 
Torze Ogólnym żetonami odpowiednich narodowości. 
Punkty „A” na kartach alianckich są oznaczane żetonem 
alianckim na Torze Ogólnym i mają zastosowanie do 
wszystkich mniejszych państw [17.1.1.1]. 
Wyjątek: Bułgaria, Włochy i Turcja nie mogą 
otrzymywać punktów uzupełnień, gdy pozostają 
neutralne. 
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9.4.2 Gdy gracz decyduje się na otrzymanie punktów 
uzupełnień, nie może podczas danej rundy 
przeprowadzać żadnej innej akcji. 
 
9.4.3 Gracz nie może zagrać karty strategicznej jako 
punktów uzupełnień, jeśli wykonał takie zagranie w 
poprzedniej rundzie akcji tego samego etapu. Gracz 
może natomiast zagrać punkty uzupełnień w ostatniej 
rundzie jednego etapu i w pierwszej rundzie etapu 
następnego. 
 
9.4.4 Zebrane podczas etapu punkty uzupełnień są 
wykorzystywane podczas Fazy Uzupełnień. 
 
9.4.5 Na alianckich kartach strategicznych nie 
uwzględniono punktów uzupełnień amerykańskich 
[patrz 17.1.8]. 
 

9.5 Wydarzenia 

 
9.5.1 Zasady ogólne 
 
9.5.1.1 Po zagraniu karty strategicznej jako wydarzenia 
należy postępować zgodnie z opisanymi na karcie 
poleceniami.  
Uwaga: Niektóre karty można zagrywać jako 
wydarzenia w celu podniesienia poziomu wojny lub w 
celu pozbycia się ich z talii nawet, jeśli nie wywoła to 
żadnego efektu.  
 
Przykład: Wydarzenie “Walther Rathenau” może być 
zagrane po zagraniu “Niezależnych Sił Powietrznych”. 
“11-ta Armia” może być zagrana nawet, jeśli armia ta 
została całkowicie wyeliminowana. “Wyścig do morza” 
może być zagrany również, gdy Poziom Wojny Państw 
Centralnych będzie większy niż 4. “OberOst” zagrać 
można nawet wtedy, gdy Poziom Wojny Państw 
Centralnych będzie większy niż 4 i ograniczenia w 
atakowaniu rosyjskich twierdz przestaną już 
obowiązywać, itd. Należy pamiętać, że “Okopy” mogą 
być zagrane jako wydarzenie tylko przez jednego 
gracza, zatem drugi gracz nie będzie mógł się pozbyć 
tej karty z talii, zagrywając ją jako wydarzenie. 
 
9.5.1.2 Gdy zostanie zagrana jako wydarzenie karta 
strategiczna oznaczona gwiazdką, jest usuwana z gry 
po zakończeniu danej rundy akcji. Karta pozostaje w 
grze, jeśli zostanie zagrana jako punkty operacyjne, 
punkty ruchu strategicznego lub punkty uzupełnień. 
 
9.5.1.3 Na wielu kartach strategicznych obok nazwy 
wydarzenia znajduje się podana w nawiasie zmiana 
poziomu wojny. Po zagraniu karty jako wydarzenia 
wzrasta o podaną wartość poziom wojny danego gracza 
oraz poziom wspólny, odpowiednie żetony należy 
przesunąć na Torze Ogólnym. 
 
9.5.1.4 Do pewnych kategorii kart strategicznych 
odnoszą się opisane poniżej zasady dodatkowe. 
 

9.5.2 Karty przystąpienia do wojny państw 
neutralnych 
 
9.5.2.1 Bułgaria, Grecja, Włochy i Rumunia przystępują 
do wojny po zagraniu odpowiedniej karty strategicznej 
jako wydarzenia. Jednostki tych państw są 
rozmieszczane na planszy bezpośrednio po zagraniu 
karty. [patrz 4.2.2]. 
 
9.5.2.2 Podczas jednego etapu może przystąpić do 
wojny tylko jedno państwo neutralne. Jeśli na przykład 
wiosną roku 1915 przystąpią do wojny Włochy, Państwa 
Centralne nie mogą zagrać w tym samym etapie 
przystąpienia Bułgarii do wojny. 
 
9.5.2.3 Stany Zjednoczone i Turcja przystępują do 
wojny na innych zasadach [patrz odpowiednio [16.3] i 
[16.1.3.1]. 
 
9.5.2.4 Ograniczone przystąpienie Grecji do wojny: 
następuje po zagraniu wydarzenia „Saloniki”. Jednostki 
greckie są rozmieszczane na planszy zgodnie ze 
spisem podanym na ostatniej stronie. Jednostki te są 
nadal neutralne, a więc żadna ze stron nie może nimi 
poruszać ani wchodzić na zajęte przez nie pola, ani 
przez nie przechodzić. Nie można także takich pól 
atakować ani prowadzić przez nie zaopatrzenia. Obie 
strony mogą wkraczać i atakować na pozostałe pola na 
terytorium Grecji, na których nie ma greckich jednostek. 
Jednostki greckie mogą się przemieszczać dopiero po 
zagraniu karty przystąpienia Grecji do wojny jako 
wydarzenia. Kavalla jest uznawana za pozostająca pod 
kontrolą Aliantów na początku gry i jednostki alianckie 
mogą przemieszczać się ruchem strategicznym na to 
pole, po zagraniu wydarzeń “Saloniki” lub “Grecja 
przystępuje do wojny 
 
9.5.2.4.1 Karty “Desant MEF”, “Saloniki” i “Grecja 
przystępuje do wojny”: “Desant MEF” nie może zostać 
zagrany jako wydarzenie po zagraniu wydarzenia 
“Saloniki”. Wydarzenie “Grecja przystępuje do wojny” 
może być zagrane tak po, jak i przed zagraniem 
wydarzeń “Saloniki” i “Desant MEF”. 
 
9.5.2.5 W sytuacji, gdy Państwa Centralne osiągnęły już 
poziom wojny totalnej (i używają już talii Wojny Totalnej) 
a Alianci jeszcze tego poziomu nie osiągnęli (i swoich 
kart Wojny Totalnej jeszcze nie używają), Alianci nie 
mogą zagrać karty przystąpienia do wojny Włoch i 
Rumunii jako punktów operacyjnych, punktów 
uzupełnień lub punktów ruchu strategicznego. Karty te 
mogą być zagrane tylko jako wydarzenia. Karty te mogą 
być potraktowane jako niepotrzebne karty bitewne i 
odrzucone pod koniec etapu pod warunkiem opisanym 
w 9.5.4.5. Powyższe ograniczenia przestają 
obowiązywać na początku pierwszego etapu, w którym 
Alianci mają w swej talii karty Wojny Totalnej.  
 
9.5.3 Karty posiłków 
 
9.5.3.1 Każdy z graczy może wprowadzać do gry nowe 
jednostki jako posiłki po zagraniu odpowiednich kart 
strategicznych jako wydarzeń. Podczas jednego etapu 
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każdy z graczy może wprowadzić tylko raz posiłki dla 
jednej narodowości. Gracz nie może zagrać karty 
posiłków, jeśli wszystkich wprowadzanych do gry 
jednostek nie może umieścić na planszy. Posiłki mogą 
być wprowadzone do gry także wówczas, gdy 
okupowana jest stolica danego państwa. Nie dotyczy to 
specjalnej sytuacji Orleanu. 
Wyjątek: podczas pierwszego etapu, a więc w sierpniu 
1914, nie można wprowadzić żadnych posiłków.  
 
9.5.3.2 Przybywające jako posiłki korpusy są 
umieszczane w Polu Rezerwy, z dwoma poniższymi 
wyjątkami: 

• pozostająca w sile korpusu Arabska Armia 
Północna AAP jest umieszczana na 
wskazanym na karcie polu, 

• turecki korpus Senussi SN jest umieszczany na 
wskazanym na karcie polu. 

 
9.5.3.3 Przybywające jako posiłki Armie są 
umieszczane w stolicy danego państwa (w przypadku 
Austro-Węgier w Wiedniu i/lub Budapeszcie) i/lub na 
dowolnym kontrolowanym polu, będącym źródłem 
zaopatrzenia na terenie danego państwa. Posiłki nie 
mogą być umieszczane w oblężonej twierdzy. Wyjątki 
są następujące: 

• armie amerykańskie pojawiają się na dowolnym 
polu we Francji będącym portem, armie 
francuskie mogą się pojawić w Orleanie, jeśli 
Paryż jest całkowicie zajęty przez własne 
wojska. Nie można jednak umieszczać armii 
francuskich w Orleanie, jeśli Paryż jest 
oblegany lub kontrolowany przez przeciwnika, 

• francuska Armia Orientalna pojawia się na polu 
wskazanym przez kartę, 

• rosyjska Armia Kaukaska pojawia się na polu 
wskazanym przez kartę, 

• brytyjska Armia Bliskowschodnia pojawia się na 
polu wskazanym przez kartę, 

• brytyjska Armia MEF pojawia się na jednym z 
czterech oznaczonych odpowiednio pól na 
planszy [patrz 9.5.3.5]. 

 
Pojawiające się na planszy armie muszą być 
zaopatrzone. 
 
Jeśli karta strategiczna pozwala na wprowadzenie 
więcej niż jednej armii jednocześnie, mogą się one 
pojawić na różnych polach. Jeśli jednak limity 
zgrupowań nie będą pozwalały na umieszczenie obu 
armii na planszy, karta posiłków nie może zostać 
zagrana. 
 
9.5.3.4 Gracz kierujący Aliantami może wprowadzić 
każdą ze swoich czterech armii bliskowschodnich 
(brytyjskie MEF i B-W, francuska Orientalna i rosyjska 
Kaukaska) w stolicy odpowiedniego państwa lub na 
pole będące źródłem zaopatrzenia. W takim przypadku 
nie obowiązują wymienione na kartach ograniczenia. 
Armie te wprowadzone do gry poza planszą Bliskiego 
Wschodu tracą możliwość operowania na tej planszy 
(oraz w Salonikach w przypadku francuskiej Armii 
Orientalnej). Są traktowane jak pozostałe armie 

alianckie, ale nie mogą być uzupełniane i w dalszym 
ciągu dotyczy ich kolejność ponoszenia strat (patrz: 
12.4.5). Karty “Desant MEF” i “Allenby” zagrane jako 
wydarzenia w powyższy sposób wciąż powodują 
standardowy wzrost poziomu wojny. Wydarzenie 
“Desant MEF”, korzystające z powyższej reguły, może 
zostać zagrane także po zagraniu wydarzenia 
“Saloniki”. Wciąż można zgrać “Rurociąg synajski”, jeśli 
wydarzenie “Allenby” zostało zagrane zgodnie z 
powyższą regułą. 
 
9.5.3.5 Desant MEF: po zagraniu karty jako wydarzenia 
przyczółek MEF jest umieszczany wraz z Armią MEF na 
jednym z czterech oznaczonych pól. Pole to może być 
traktowane jako aliancki port. Obaj gracze mogą 
wchodzić na takie pole oraz je atakować. Gdy na 
przyczółek MEF wkroczą jednostki Państw Centralnych, 
przyczółek jest usuwany i pole przestaje być alianckim 
portem. 
 
9.5.4 Karty bitewne 
 
9.5.4.1 Karty bitewne są zagrywane podczas walki: 
karty #2, 43, 44, 49, 50, 51 Państw Centralnych 
zagrywane są w segmencie 3, wszystkie pozostałe 
karty bitewne w segmencie 5. Jako pierwszy 
ewentualne karty bitewne wprowadza do gry gracz 
przeprowadzający atak. W drugiej kolejności karty 
bitewne wprowadza gracz będący stroną broniąca się. 
Karty bitewne są jedynymi kartami, które można zagrać 
podczas rundy akcji przeciwnika. 
 
9.5.4.2 Jeśli została wygrana walka, w której została 
użyta karta bitewna, gracz może taką odkrytą kartę 
położyć po swojej stronie planszy.  
 
Wyjątek: karty oznaczone gwiazdką lub napisem „Może 
być użyta tylko raz podczas etapu” są odpowiednio 
usuwane z gry lub odrzucane bezpośrednio po 
zakończeniu walki nawet wówczas, gdy gracz walkę 
wygrał. 
 
Leżąca w odkrytej formie karta może wpływać na wynik 
jednej walki podczas jednej rundy akcji, jeśli są 
spełnione warunki umożliwiające wykorzystanie karty, 
aż do chwili, gdy gracz ją wykorzystujący walkę 
przegra. Karta “Nie przejdą!” stanowi tutaj wyjątek. 
Efekt jej zagrania następuje dopiero w momencie, w 
którym gracz dowodzący Aliantami przegra walkę, po 
czym karta zostaje odrzucona. Jeśli do takiej sytuacji 
nie dojdzie, karta zgodnie ze zwykłą procedurą jest 
odrzucana na koniec etapu, w którym została zagrana 
 
9.5.4.3 Po przegranej walce gracz odrzuca 
zastosowane w niej karty bitewne, zarówno zagrane 
aktualnie, jak i te zaoszczędzone z poprzednich rund 
dzięki wygranym walkom. 
 
9.5.4.4 Karta bitewna może być użyta w odniesieniu do 
tylko jednej walki podczas jednej rundy akcji. Należy 
pamiętać, że karta “Putnik” może być użyta tylko raz 
podczas jednej rundy do ataku LUB do obrony. 
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9.5.4.5 Na zakończenie etapu są odrzucane wszystkie 
użyte karty bitewne, nawet te, które pozostały w grze 
dzięki wygranym walkom. Karty przechodzą do puli kart 
użytych. 
 
9.5.4.6 Przed losowaniem nowych kart strategicznych 
każdy z graczy może odrzucić posiadane przez siebie i 
nie zagrane karty bitewne, także przed przetasowaniem 
talii z powodu osiągnięcia wyższego poziomu 
zaangażowania wojennego. Karty bitewne są jednymi 
kartami strategicznymi, które mogą być dobrowolnie 
odrzucone przez graczy, z wyjątkiem kart przystąpienia 
do wojny Włoch i Rumunii (patrz: 9.5.2.5) 
 

10.0 Zgrupowania 
 

10.1 Zasady ogólne 

 
10.1.1 Na jednym polu mogą się znajdować trzy 
jednostki, niezależnie od swoich rozmiarów. Do limitu 
tego nie wlicza się twierdz. 
 
10.1.2 Ograniczenia nie są brane pod uwagę podczas 
ruchu zwykłego i ruchu strategicznego. Gracze mogą 
dowolnie przekraczać limity zgrupowań w czasie ruchu 
zwykłego lub strategicznego, pod warunkiem, że limity 
te będą zachowane na zakończenie wszystkich ruchów 
zwykłych lub strategicznych. 
 
10.1.3 Jeśli którykolwiek z graczy nieświadomie 
przekroczy limit zgrupowania, jego przeciwnik wybiera 
jednostki, które muszą zostać usunięte, by dane pole 
spełniało limit zgrupowań. Armie wyeliminowane w taki 
sposób są usuwane z gry na stałe. 
 
10.1.4 Gracz nie może świadomie przekroczyć limitów 
zgrupowania w celu eliminacji jednostek. 
 
10.1.5 Na jednym polu nigdy nie mogą się znajdować 
jednostki przeciwnych stron. 
Wyjątek: oblężone twierdze. 
 
10.1.6 Kontrolowane przez tego samego gracza 
jednostki różnych narodowości mogą stać na tym 
samym polu, zwiększa to jednak koszt aktywacji takiego 
pola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.0 Ruch 

 

11.1 Zasady ogólne 

 
11.1.1 Jednostki, których zasięg ruchu wynosi 1 lub 
więcej mogą być przesunięte w ramach operacji, jeśli 
ich pole zostało aktywowane do ruchu. Kolejne 
zgrupowanie jednostek może być przesunięte, jeśli 
zakończył się ruchu zgrupowania poprzedniego. To 
samo dotyczy pojedynczych jednostek. 
Uwaga: Zasada ta znajduje zastosowanie w trakcie 
ustalania kolejności oblegania twierdz przeciwnika i 
podczas późniejszego ruchu przez pola z oblężonymi 
twierdzami. 
 
11.1.2 Wejście na dowolne pole kosztuje 1 punkt ruchu, 
niezależnie od rodzaju terenu, który się tam znajduje. 
 
11.1.3 Przesunięcie następuje pomiędzy dwoma polami 
połączonymi linią ciągłą lub przerywaną. Podczas 
wykonywania ruchu nie można pomijać pól. 
 
11.1.4 Linie przerywane wskazują na ograniczenia w 
ruchu lub ataku pomiędzy danymi polami, które mogą 
wykonywać tylko jednostki określonych narodowości. 
Opis jednostek umieszczono na planszy obok 
odpowiednich linii. I tak na przykład tylko jednostki 
brytyjskie mogą wykonać ruch lub atak pomiędzy 
Londynem i Calais. Jednak w czasie Fazy Zaopatrzenia 
linie przerywane traktuje się tak samo jak linie ciągłe. 
Rumuńskie i serbskie jednostki mogą ciągnąć 
zaopatrzenie ze źródeł zaopatrzenia na wschodnim 
krańcu mapy, wzdłuż linii przerywanych dostępnych 
tylko dla ruchu jednostek rosyjskich. 
 
11.1.5 Jednostka podczas jednej rundy akcji nie może 
przekroczyć swojego zasięgu ruchu. Niewykorzystane 
punkty ruchu nie mogą być przekazane innej jednostce 
ani zaoszczędzone na następną rundę akcji. 
 
11.1.6 Jednostki mogą przechodzić przez pola 
oznaczone żetonem „Atak”, ale nie mogą zakończyć na 
nich swojego ruchu. 
 
11.1.7 Jednostki nie mogą wchodzić na pola, na których 
znajdują się wrogie jednostki. 
 
11.1.8 Jednostki mogą wchodzić na pole, na którym 
znajduje się wroga twierdza, jeśli będą mogły ją oblegać 
(samodzielnie lub razem z jednostkami, które dołączą 
do oblężenia później, w czasie tej samej rundy akcji) 
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lub, jeśli już jest oblężona. [patrz 15.2.1]. 
 
11.1.9 Jednostki Państw Centralnych mogą przechodzić 
przez (i zostawiać na tych polach swoje znaczniki 
kontroli) Amiens, Calais i Ostendę — ale nie mogą na 
tych polach kończyć ruchu zwykłego ani strategicznego 
(poza ruchem związanym z wykorzystaniem 
powodzenia po bitwie), dopóki nie zostanie zagrana 
karta „Wyścigu do morza” lub dopóki poziom 
zaangażowania Państw Centralnych w wojnę nie 
osiągnie wartości 4. 
 
11.1.10 Żadna jednostka nie może wejść na pole 
oznaczone „MEF”, dopóki nie zostanie na nim 
umieszczony żeton przyczółka. Jednostki nie muszą 
opuszczać pola po usunięciu przyczółka, ale żadna inna 
jednostka nie może już wejść na to pole. 
 
11.1.11 Jednostki nie mogą wkraczać na terytorium 
państwa neutralnego, dopóki nie przystąpi ono do 
wojny. 
Wyjątek: Ograniczone przystąpienie Grecji do wojny 
[patrz 9.5.2.4].  
 
11.1.12 Wszystkie jednostki mogą wkraczać na 
terytorium Albanii. Dla celów Ruchu Strategicznego 
należy uważać pola leżące w Albanii za pozostające 
pod kontrolą Aliantów (chyba, że kontrolę nad tymi 
polami przejmie gracz kierujący Państwami 
Centralnymi). W czasie sprawdzania przynależności pól 
w Albanii w Fazie Wyczerpania, zaopatrzenie dla tych 
pół jest ciągnięte w zwykły sposób ze źródła 
zaopatrzenia Aliantów, albo z Tarentu, nawet, jeśli 
Włochy pozostają neutralne. 
 
11.1.13 Jednostki obu stron mogą wkraczać na 
terytorium Persji po przystąpieniu do wojny Turcji. Gdy 
to nastąpi, Ahwaz staje się polem zwycięstwa 
kontrolowanym przez Aliantów. 
 
11.1.14 Gracze przejmują kontrolę nad polem, na które 
wkraczają ich jednostki, chyba, że następuje oblężenie 
twierdzy. 
 
11.1.15 Arabska Armia Północna nie powoduje zmiany 
kontroli pola, na które wkracza. Pole, na którym ta 
armia stoi (poza polem z oblężoną twierdzą) uznaje się 
za pole kontrolowane przez Aliantów. Po opuszczeniu 
pola przez tą armię przywrócona zostaje kontrola 
Państw Centralnych. Nie ma to wpływu na pola, nad 
którymi kontrolę przejęły inne jednostki alianckie — 
pozostają pod kontrolą Aliantów także po odejściu 
Arabskiej Armii Północnej. 
 
11.1.16 Turecki korpus SN zdobywa kontrolę nad 
polami w zwykły sposób (patrz: 11.1.14). Jednak w 
czasie Fazy Wyczerpania, wszystkie “zdobyte” przez 
niego pola (oprócz pola, na którym korpus się znajduje), 
do których nie można doprowadzić drogi zaopatrzenia, 
zmieniają przynależność (patrz: 14.1.5). Pole w Libii 
ponosi zwykłe konsekwencje podczas Fazy 
Wyczerpania, a gracz kierujący Aliantami może przejąć 
nad nimi kontrolę w standardowy sposób. 

 
11.1.17 Armia lub korpus należący do Brytyjskich Sił 
Ekspedycyjnych (BKE) mogą operować tylko na 
terytorium Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii lub Niemiec. 
 

11.2 Okopy 

 
11.2.1 Po zagraniu przez któregoś z graczy wydarzenia 
„Okopy” jedna Armia znajdująca się na polu 
aktywowanym do ruchu może zamiast ruchu przystąpić 
do kopania okopów. Pozostałe jednostki znajdujące się 
na tym polu mogą się poruszać. Armie oblegające 
twierdze mogą budować okopy. 
Uwaga: tylko jeden gracz może zagrać 
wydarzenie„Okopy” podczas całej gry. 
 
11.2.2 Po wykonaniu wszystkich ruchów podczas danej 
rundy akcji gracz wykonuje jeden rzut kostką dla 
każdego pola, na którym znajduje się armia budująca 
okopy. Jeśli wynik rzutu jest równy lub mniejszy od 
wytrzymałości armii, na polu jest umieszczany żeton 
okopów na poziomie 1. Gdy żeton taki już się tam 
znajdował, jest odwracany na drugą stronę, na drugi 
poziom okopów. 
 
11.2.3 Na jednym polu może się znajdować tylko jeden 
żeton okopów na maksymalnie drugim poziomie. 
 
11.2.4 Żeton okopów pozostaje na polu aż do chwili, 
gdy wejdzie na nie wroga jednostka, nawet jeśli nie 
będzie na nim jednostek własnych. 
 
11.2.5 Żeton okopów na poziomie 1 jest zdejmowany z 
planszy po wkroczeniu na pole wrogiej jednostki. 
 
11.2.6 Po wkroczeniu wrogiej jednostki na pole 
zawierające żeton okopów na poziomie 2, żeton ten jest 
zastępowany przez żeton okopów na poziomie 1 strony 
przeciwnej. 
 
11.2.7 Okopy a brak zaopatrzenia: Jeśli pole z 
okopami na poziomie 1 będzie odcięte od zaopatrzenia 
w Fazie Wyczerpania, żeton okopów należy usunąć. W 
przypadku okopów na poziomie 2 na takim polu należy 
zredukować ich poziom do 1.  
Wyjątek: Znaczniki 1 i 2 poziomu okopów na polu z 
niezniszczoną twierdzą nie ponoszą konsekwencji 
braku zaopatrzenia. 
 
11.2.8 Tylko armie mogą budować okopy, ale z okopów 
mogą korzystać także korpusy. 
 
11.2.9 Same twierdze nie mogą korzystać z okopów. 
Natomiast jednostki broniące się na polu z twierdzą 
korzystają z okopów dodając także wartość bojową 
twierdzy do swojej wartości bojowej. 
 
11.2.10 (Zasada opcjonalna): gdy jednostkom 
niemieckim, brytyjskim, francuskim lub włoskim nie uda 
się zbudować okopów, na polach zajmowanych przez te 
jednostki umieszczany jest specjalny żeton 
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znacznikowy. Gdy w także następnej rundzie akcji 
jednostki te przystąpią do budowania okopów, od 
wyniku rzutu odejmuje się 1. Żeton specjalny jest 
usuwany, gdy uda się zbudować okopy lub jednostki nie 
będą budowały w następnej rundzie (wliczając w to 
następną rundę następnego etapu). Wynik rzutu może 
być zmodyfikowany tylko o minus 1. 
 

11.3 Plansza Bliskiego Wschodu 

 
11.3.1 Na pola planszy Bliskiego Wschodu mogą 
wchodzić i je atakować wyłącznie następujące armie: 
rosyjska Kaukaska, brytyjskie Bliskowschodnia i MEF, 
francuska Orientalna oraz tureckie YLD i Islamska. 
Ograniczenia dotyczą także Konstantynopola i Bursy, 
które znajdują się na obu planszach. 
 
11.3.2 Pomiędzy polem „Na Kaukaz” a Groznym lub 
Poti (w jednym z kierunków) może się przemieścić tylko 
jeden korpus w ciągu całego etapu (dodatkowo jeden 
rosyjski korpus w ciągu etapu może wykonać 
atak/wycofać się pomiędzy tymi polami ALBO wykonać 
ruch strategiczny w jednym z kierunków – zobacz 
12.1.8 i 13.2.2). Ruchu tego nie może wykonać żadna 
armia rosyjska (włącznie z rosyjską Armią Kaukaską). 
Po zagraniu wydarzenia „Upadek cara” żadna rosyjska 
jednostka nie może przechodzić pomiędzy polem „Na 
Kaukaz” i polami na planszy Bliskiego Wschodu. 
Natomiast jeden rosyjski korpus na etap nadal może się 
przemieścić pomiędzy tymi polami w ramach ruchu 
strategicznego. Patrz także [13.2.2]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
12.0 Walka 

 

12.1 Zasady ogólne 

 
12.1.1 Zainicjowanie walki może nastąpić tylko 
wówczas, gdy pole, na którym znajdują się jednostki 
zostanie aktywowane do ataku. Prowadzenie walki nie 
jest obowiązkowe, tak więc nie wszystkie jednostki 
znajdujące się na aktywowanym polu muszą atakować. 
Gracz może zadecydować o nie przeprowadzeniu ataku 
z pola aktywowanego do ataku (np. ze względu na 
wyniki wcześniejszych starć). 
 
12.1.2 Gracz nie może atakować pola, na którym 
znajdują się wyłącznie jednostki przeciwnika, które 
wycofały się podczas obecnej rundy walki. 
 
12.1.3 Gracz aktywny, czyli ten, który przeprowadza 
swoją akcję podczas rundy, jest uważany za stronę 
atakującą, drugi gracz się broni. 
 
12.1.4 Jeden atak może być przeprowadzony tylko na 
jedno pole. W ataku może uczestniczyć dowolna ilość 
jednostek znajdujących się na przyległych polach, które 
zostały aktywowane do ataku. 
 
12.1.5 Jednostki znajdujące się na tym samym polu 
mogą atakować różne pola przyległe. 
 
12.1.6 Jedna jednostka może uczestniczyć tylko w 
jednym ataku podczas tej samej rundy akcji. Wartość 
bojowa jednostki nie może być dzielona pomiędzy 
różne walki. 
 
12.1.7 Korpusy o wartości bojowej 0 mogą atakować 
samodzielnie lub razem z innymi jednostkami. Podczas 
wspólnego ataku nie zwiększają siły ataku, ale mogą 
ponosić straty. 
 
12.1.8 Tylko jednostki, które uczestniczyły w ataku 
mogą ponosić straty lub wykorzystać powodzenie po 
walce. Jednostki, które nie uczestniczyły w ataku, a 
znajdują się na polu, z którego atak wyszedł, nie mogą 
ponosić strat ani pójść naprzód po wygranej walce. 
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12.1.9 Jednostki mogą atakować wzdłuż linii 
przerywanych, jeśli ich narodowość została wymieniona 
obok takich linii na planszy. Rosyjskie armie nie mogą 
wykonywać ataków pomiędzy polem „Na Kaukaz” i 
Bliskim Wschodem. Jeden rosyjski korpus w ciągu 
całego etapu może wykonać atak lub wycofać się 
pomiędzy tymi polami. Takie posunięcie jest uznawane 
za wykorzystanie jednego ruchu strategicznego, 
dozwolonego zgodnie z 13.2.2. 
 
12.1.10 Londyn i Tarent: jednostki mogą 
przeprowadzić atak z Londynu tylko wówczas, gdy w 
ataku biorą również udział jednostki stacjonujące na 
polach w Belgii lub we Francji. Włoskie jednostki mogą 
przeprowadzać ataki wzdłuż przerywanej linii Tarent-
Valona nawet, jeśli żadna sojusznicza jednostka nie 
stacjonuje w Albanii czy Grecji. 
 
12.1.11 Atak siłami wielu narodowości: jednostki 
różnych narodowości mogą uczestniczyć w tym samym 
ataku tylko wówczas, gdy na jednym polu znajdują się 
jednostki wszystkich tych narodowości i wszystkie one 
biorą udział w tym ataku. W związku z tym i w 
odniesieniu do ograniczeń dotyczących zgrupowań, w 
jednym ataku mogą uczestniczyć jednostki najwyżej 
trzech narodowości. Chociaż istnieją specjalne reguły 
dotyczące aktywowania pól, na których znajdują się 
jednostki kilku narodowości (patrz: 9.2.3) to nie 
wpływają one na rozpatrywanie walki z udziałem 
jednostek kilku narodowości. Przykład: chociaż 
jednostki BR i BE podczas aktywacji w Antwerpii, 
Ostendzie, Calais i Amiens mogą być traktowane jako 
jednostki jednej narodowości (brytyjskiej), to w czasie 
rozpatrywania ataku z udziałem tych dwóch 
narodowości, jednostka belgijska nie będzie traktowana 
jako brytyjska. 
 
12.1.11.1 Pozostałe pola, z których przeprowadzany 
jest atak siłami wielu narodowości mogą zawierać 
jednostki dowolnych narodowości, biorących udział w 
tym ataku. 
 

12.2 Ustalanie wyniku walki  

 
12.2.1 Każda walka jest rozgrywana zgodnie z niżej 
podaną procedurą i w podanej kolejności: 

1) Ustalanie walczących jednostek. 
2) Ustalanie siły walczących jednostek. 
3) Zagrywanie kart bitewnych niwelujących wpływ 

okopów (karty # 2, 43, 44, 49, 50, 51 Państw 
Centralnych) 

4) Próba ataku z flanki. 
5) Zagrywanie kart bitewnych, z wyjątkiem 

wymienionych w punkcie 3. 
6) Ustalanie modyfikatorów. 
7) Ustalanie kolumny w Tabelach Walki. 
8) Ustalanie wyniku walki. 
9) Ponoszenie strat. 
10) Ustalanie zwycięzcy. 
11) Wycofywanie się. 
12) Wykorzystywanie powodzenia. 

 
12.2.2 Ustalanie walczących jednostek: gracz 
aktywny ustala, które z jego jednostek przeprowadzą 
atak i na jakie pole. 
 
12.2.3 Ustalanie siły walczących jednostek: każdy z 
graczy sumuje wartości bojowe jednostek biorących 
udział w walce. Gracz broniący się dodaje także 
wartość bojową twierdzy, jeśli znajduje się na 
atakowanym polu. Obaj gracze wykonują te czynności 
jednocześnie. 
 
12.2.4 Zagrywanie kart niwelujących okopy: 
atakujący może zagrać kartę bitewną, która niweluje 
wpływ okopów przeciwnika na czas tej walki. 
 
12.2.5 Próba ataku z flanki: jeśli zostaną spełnione 
pewne warunki wstępne, gracz aktywny może 
spróbować przeprowadzić atak z flanki [patrz 12.3]. 
Jeśli atak z flanki się powiedzie, czynności opisane 
powyżej w punktach od 6 do 8 wykonywane są przez 
graczy nie jednocześnie, lecz na przemian. 
 
12.2.6 Zagrywanie kart bitewnych: gracz 
przeprowadzający atak może zagrać dowolną ilość kart 
bitewnych, jeśli istnieją warunki do ich zagrania. 
Dodatkowo mogą być wykorzystane odkryte karty 
bitewne leżące przed graczem, których da się użyć w 
danej walce i które nie były używane w żadnej z 
poprzednich walk podczas tej rundy akcji. Następnie 
swoje karty bitewne może zagrać w podobny sposób 
gracz broniący się. 
 
12.2.7 Ustalanie modyfikatorów: obaj gracze ustalają 
ostateczną wartość modyfikatorów wynikających z 
zagranych kart i dotyczących danej walki. Należy także 
wziąć pod uwagę modyfikator (-3), jeśli wszystkie 
atakujące jednostki znajdują się na polu Półwyspu 
Synaj. (Ataki z różnych pól, z których jedno jest polem 
Półwyspu Synaj, nie otrzymują modyfikatora -3). 
Powyższy krok obaj gracze przeprowadzają 
jednocześnie. Opisane czynności gracze wykonują 
jednocześnie. 
 
12.2.8 Ustalanie kolumny w Tabelach Walki: każdy z 
graczy ustala po pierwsze, z której Tabeli Walki będzie 
korzystał. Jeśli w siłach gracza biorących udział w 
walce znajduje się, co najmniej jedna armia (nawet o 
zredukowanej wartości bojowej), gracz może używać 
Tabeli Walki Armii. W przeciwnym przypadku używa 
Tabeli Walki Korpusu / Twierdzy. Każdy z graczy 
odnajduje kolumnę o wartości odpowiadającej łącznej 
sile biorących udział w walce własnych jednostek. 
Ostateczna kolumna jest ustalana po wykonaniu 
przesunięć w lewo lub w prawo o liczbę kolumn 
wynikającą z rodzaju terenu na polu atakowanym. 
Wpływ terenu na walkę został opisany w odpowiedniej 
Tabeli. Wpływ terenu i okopów na walkę jest 
sumowany. Przesunięcia nie mogą spowodować 
wyjścia poza tabelę, tak więc przesunięcia większe lub 
mniejsze od zakresu Tabeli są ignorowane. Gracze 
wykonują opisane czynności jednocześnie, chyba, że 
zostanie przeprowadzony atak z flanki lub została 
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zagrana bitewna karta „Von Hutier”. 
 
12.2.9 Ustalanie wyniku walki: każdy z graczy 
wykonuje jeden rzut kostką, wynik jest odpowiednio 
modyfikowany i odnoszony do ustalonej poprzednio 
kolumny w Tabeli Walki. Najniższy możliwy wynik, 
nawet po modyfikacjach, wynosi 1, najwyższy możliwy 
wynik to 6. Gracze wykonują czynności jednocześnie, 
chyba, że zostanie przeprowadzony atak z flanki (także 
przy użyciu karty 'Przechwycony rozkaz') lub została 
zagrana bitewna karta „Von Hutier”. 
 
12.2.10 Ponoszenie strat: gracze muszą ponieść 
straty zadane przez nieprzyjaciela. Jeśli nie był atak z 
flanki, strona broniąca się musi ponieść straty w 
pierwszej kolejności, ale nie będzie to miało wpływu na 
wysokość strat zadanych atakującemu przeciwnikowi. 
 
12.2.11 Ustalanie zwycięzcy: gracz, który zadał 
przeciwnikowi wyższe straty (z tabeli, a nie rzeczywiście 
poniesione) jest zwycięzcą i może zatrzymać zagrane 
lub wybrane karty bitewne. Gracz, który przegrał walkę 
musi odrzucić wszystkie zagrane lub wybrane karty 
bitewne. Jeśli obaj gracze uzyskali identyczną wielkość 
zadanych strat, uznaje się, że przegrali obaj. Obaj 
gracze muszą więc odrzucić karty.  
Wyjątek: Gracz kierujący Aliantami odrzuca kartę “Nie 
przejdą” tylko w wyniku przegranej walki. Jeśli wygra 
bądź zremisuje starcie, odkryta karta zostaje po jego 
stronie planszy do końca tury, kiedy to zostaje 
standardowo odrzucona. 
 
12.2.12 Wycofywanie się: jeśli gracz atakujący wygrał 
walkę i chociaż jedna z jego jednostek pozostała w 
pełnej wartości bojowej, wszystkie broniące się 
jednostki, które przetrwały walkę muszą się wycofać. 
Gracz broniący się może mieć możliwość poniesienia 
dodatkowych strat i pozostania na miejscu. 
 
12.2.13 Wykorzystywanie powodzenia: gdy broniące 
się siły zostały zniszczone lub wycofały się, siły 
atakujące mogą wykorzystać powodzenie i pójść 
naprzód, jeśli są wśród nich jednostki o pełnej wartości 
bojowej. 
 

12.3 Atak z flanki 

 
12.3.1 Gracz atakujący może spróbować przeprowadzić 
atak z flanki, jeśli zostaną spełnione wszystkie 
wymienione warunki: 

• atak jest prowadzony z co najmniej dwóch pól 
jednocześnie, 

• wśród sił atakujących znajduje się co najmniej 
jedna armia, 

• na polu będącym celem ataku nie ma bagien, 
gór, okopów ani samotnej twierdzy. 

 
Uwaga: Atak z flanki może być przeprowadzony na 
pole z okopami, jeśli zostały zagrane odpowiednie karty 
bitewne, które “niwelują całkowicie wpływ okopów”, pod 
warunkiem, że wszystkie inne warunki przeprowadzenia 

ataku z flanki zostaną spełnione. 
 
12.3.2 Podczas próby ataku z flanki gracz atakujący 
musi wyznaczyć jedno z pól, z których wyprowadzany 
jest atak, jako pole ataku frontalnego. Za każde pole, z 
którego wyprowadzany jest atak, ale nie biorące udziału 
w ataku frontalnym, które jest połączone linią ciągłą z 
polem będącym celem ataku i jednocześnie z żadnym 
innym zajętym przez nieprzyjaciela polem, gracz 
atakujący otrzymuje modyfikator +1 podczas ustalania 
powodzenia ataku z flanki. Pola, na których znajdują się 
wyłącznie nieprzyjacielskie twierdze nie są brane pod 
uwagę. Nie są również brane pod uwagę pola zajęte 
przez siły nieprzyjaciela, ale połączone z 
rozpatrywanym polem linią przerywaną. 
Uwaga: modyfikator dla próby ataku z flanki jest 
określany w chwili ataku. Wcześniej rozstrzygnięte w 
danej akcji ataki mogą (przez zmuszenie przeciwnika 
do opuszczenia niektórych pól) stworzyć warunki do 
przeprowadzenia ataku z flanki, który na początku akcji 
nie byłby możliwy. 
 
12.3.3 Gracz atakujący wykonuje rzut jedną kostką. 
Jeśli zmodyfikowany wynik wynosi 4 lub więcej, atak z 
flanki uważa się za udany i gracz atakujący będzie mógł 
wykonać czynności opisane w punktach od 6 do 8 
przed graczem broniącym się. Oznacza to, że siła ognia 
strony broniącej się zostanie zmniejszona na skutek 
poniesionych strat. Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu 
wynosi 3 lub mniej, atak z flanki jest nieudany, a gracz 
broniący się wykonuje czynności z punktów od 6 do 8 
przed graczem atakującym. 
 
12.3.4 Podczas ataku z flanki efekty kart bitewnych 
zagranych podczas segmentu 5 procedury walki są 
obowiązujące dla tego starcia, nawet jeśli w momencie 
określania rezultatów starcia okaże się, że warunki 
użycia danej karty nie mogą być spełnione.  
Np. gracz przeprowadza próbę ataku z flanki 
jednostkami brytyjską i francuską i zagrywa kartę 
“Przygotowanie artyleryjskie”. Chociaż próba ataku z 
flanki zakończyła się niepowodzeniem, to karta bitewna 
wciąż ma wpływ na starcie, nawet, jeśli w wyniku 
obrony przeciwnika (procedura walki, segmenty od 6 do 
9) została wyeliminowana jednostka brytyjska (której 
obecność była warunkiem zagrania tej karty). 
 
12.3.4.1 W sytuacji, gdy zagrana została karta “Kemal”, 
a w starciu, w wyniku udanego ataku flankowego 
przeciwnika, nie biorą już udziału tureckie jednostki o 
wartości bojowej 1 lub więcej (wymagane dla zagrania 
tej karty), należy jednak użyć tabeli walki armii przy 
określaniu rezultatu starcia (zamiast rzutu w tabeli walki 
korpusu o sile ognia 0, należy wykonać rzut w tabeli 
walki armii o sile ognia 1). 
 
 

12.4 Ponoszenie strat 

 
12.4.1 Wynik uzyskany przez gracza w Tabeli Walki 
wyznacza poziom strat poniesionych przez przeciwnika. 
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12.4.2 Ponoszenie strat powoduje redukcję lub 
eliminację jednostek lub twierdz. Strata poziomu 
wartości bojowej jednostki powstaje w odniesieniu 
wytrzymałości jednostki do wysokości poniesionych 
strat. 
 
12.4.3 Gracze muszą ponieść tak dużo strat, jak to tylko 
jest możliwe, ale nie mogą ponieść strat, które 
przewyższają wytrzymałość jednostki. Gracz nie może 
ponieść mniej strat, jeśli pozwala na to wytrzymałość 
jednostek, ale nie może również ponieść strat 
przewyższających wytrzymałość. 
 
Przykład: dwie armie francuskie — jedna o pełnej 
wartości i wytrzymałości 3 oraz druga zredukowana, 
również o wytrzymałości 3 muszą ponieść straty na 
poziomie 5. Gracz musi wyeliminować zredukowaną 
armię i zastąpić ją korpusem o wytrzymałości 1. Korpus 
przyjmuje dwa pozostałe poziomy strat i również jest 
eliminowany. Druga armia pozostaje w pełnej wartości. 
Gracz nie mógł wybrać poniesienia strat przez armię w 
pełnej wartości i armię zredukowaną, ponieważ łączna 
wytrzymałość 6 przekroczyłaby wysokość strat. 
 
12.4.4 Zredukowaną armię, która poniesie straty 
zastępuje korpus w pełnej wartości bojowej, który jest 
przenoszony z Pola Rezerwy na pole, na którym 
znajdowała się wyeliminowana armia. Gdy w Polu 
Rezerwy nie ma odpowiedniego korpusu w pełnej 
wartości, wyeliminowaną armię może zastąpić korpus 
zredukowany. Gdy w Polu Rezerwy nie ma żadnych 
korpusów odpowiedniej narodowości, wyeliminowana 
armia jest usuwana z gry na stałe i nie może już być 
odtwarzana dzięki punktom uzupełnień. 
 
12.4.4.1 Zastąpienie wyeliminowanej w walce armii 
przez korpus z Pola Rezerwy jest możliwe także w 
sytuacji, gdy armia ta była odcięta od zaopatrzenia, ale 
wyeliminowana w ten sposób armia jest usuwana z gry 
na stałe. 
 
12.4.4.2 Gdy na jednym polu znajdują się dwie armie w 
pełnej wartości bojowej i wytrzymałości 3, które muszą 
ponieść straty na poziomie 7 lub dwie armie w pełnej 
wartości bojowej i wytrzymałości 2, które muszą 
ponieść straty na poziomie 5, a w Polu Rezerwy nie ma 
żadnych korpusów, niedozwolone jest zredukowanie 
obu armii. Jedna z armii musi być wyeliminowana z gry 
na stałe, tak jakby był dostępny korpus, który poniósł 
ostatni, brakujący poziom strat. 
 
12.4.4.3 W składzie sił brytyjskich mogą się znajdować 
jednostki różnych narodowości. Istnieją, więc pewne 
ograniczenia, dotyczące sytuacji zastępowania 
wyeliminowanych armii przez korpusy. Armia BKE 
może być zastąpiona wyłącznie przez korpus BKE, a 
korpus BKE może zastąpić tylko Armię BKE. Armię 
MEF i brytyjską Bliskowschodnią może zastąpić 
dowolny korpus brytyjski. Korpusy australijskie, 
kanadyjskie, portugalskie i arabskie nie mogą 
zastępować żadnej armii brytyjskiej. 
 

12.4.5 Gdy w walce uczestniczą siły brytyjskie (wraz z 
jednostkami innych narodowości lub samodzielnie) i są 
siłą atakującą, istnieje kolejność ponoszenia strat przez 
jednostki, jeśli jest to możliwe bez przekroczenia 
wyznaczonego poziomu strat. Straty powinny być 
poniesione przez jednostki w następującej kolejności: 

• Armia BKE 
• korpus BKE 
• Armia MEF 
• korpusy australijskie lub kanadyjskie 

 
Gdy ze względu na przekroczenie poziomu strat obecna 
podczas walki i wymieniona jako pierwsza w 
zestawieniu jednostka nie może tych strat ponieść, 
rozpatrywana jest kolejna jednostka. Podobna zasada 
obowiązuje w odniesieniu do rosyjskiej Armii 
Kaukaskiej. Jeżeli będzie brała udział w ataku, musi 
ponieść straty jako pierwsza, o ile nie przekroczy to 
wyznaczonego poziomu strat. W starciu, w którym 
bierze udział zarówno armia MEF jak i rosyjska Armia 
Kaukaska, atakujący może wybrać, która z nich ma 
pierwszeństwo w ponoszeniu strat. W starciu, w którym 
bierze udział zarówno rosyjska Armia Kaukaska, jak i 
korpus australijski lub kanadyjski, pierwszeństwo w 
ponoszeniu strat ma rosyjska Armia Kaukaska. 
We wszystkich przypadkach zasada 12.4.5 jest 
realizowana przed zasadą 12.4.3. 
 
12.4.6 Poziom zadanych strat jest odnoszony do 
twierdz tylko wtedy, gdy na polu nie było innych 
broniących się jednostek lub pozostały po 
wyeliminowaniu tych innych jednostek (włącznie z 
korpusami, które zastąpiły wyeliminowane armie) 
poziom strat przewyższa wytrzymałość twierdzy lub jest 
jej równy, co powoduje zniszczenie twierdzy. 
Wytrzymałość twierdzy (równa jej wartości bojowej) 
określa wielkość strat, jakie twierdza może ponieść. 
Pozostały poziom strat nie ma wpływu na twierdzę, jeśli 
atak przetrwała chociaż jedna broniąca się jednostka, 
nawet gdyby musiała wycofać się po walce. Do twierdz 
kontrolowanych przez stronę atakującą wyniki walki nie 
mają odniesienia. 
 
12.4.7 Armia zostaje usunięta na stałe z gry, jeśli: 

• Armia nie jest w stanie się wycofać 
(włącznie z sytuacją, kiedy jej wycofanie 
spowodowałoby przekroczenie limitu 
zgrupowania). Korpus zastępujący 
armię nie jest w tym wypadku ani 
umieszczany na planszy, ani 
eliminowany z Pola Rezerwy. 

• Armia została zredukowana do korpusu, 
który nie jest w stanie się wycofać 
(włącznie z sytuacją, kiedy jego 
wycofanie spowodowałoby 
przekroczenie limitu zgrupowania). 
Armia jest usuwana na stałe z gry, a 
korpus zostaje przeniesiony na pole 
jednostek wyeliminowanych, możliwych 
do odtworzenia. 

• Armia została wyeliminowana na polu 
odciętym od zaopatrzenia lub została 
wyeliminowana w Fazie Wyczerpania. 
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• W Polu Rezerwy brakuje korpusu, który 
mógłby zastąpić wyeliminowaną armię. 

• Armia jest jedną z następujących 
jednostek: tureckie YLD i Islamska, 
francuska Orientalna, rosyjska 
kaukaska, brytyjskie BKE, MEF i 
Bliskowschodnia (jest oznaczona 
kropką przy symbolu jednostki) 

 

12.5 Wycofanie 

 
12.5.1 Gdy strona atakująca wygra walkę i posiada co 
najmniej jedną jednostkę, która atakowała i pozostała w 
pełnej wartości (dotyczy to także korpusów w pełnej 
sile, które zastąpiły armie w wyniku poniesionych przez 
nie strat), wszystkie broniące się jednostki, które 
przetrwały atak muszą się wycofać. Konieczność 
wycofania się nie jest zależna od rozmiaru pozostałych 
atakującemu graczowi jednostek ani od poziomu strat 
poniesionych przez obie strony. Jednostki muszą się 
wycofać nawet, jeśli wartość bojowa pozostałych 
jednostek przeciwnika jest niewystarczająca, aby 
wykorzystując powodzenie, wejść na pole z 
niezniszczoną twierdzą i zacząć oblężenie. 
 
12.5.2 Odległość, na jaką pokonane jednostki muszą 
się wycofać, zależy od różnicy wysokości strat (z tabeli, 
a nie rzeczywiście poniesionych). Jeśli różnica ta 
wynosi 1, pokonane jednostki muszą się wycofać o 1 
pole. Jeśli różnica jest większa, muszą to być 2 pola. 
Gracz nie może wycofać się o dwa pola, jeśli różnica w 
wysokości strat nakazuje wycofanie o jedno pole. 
Obrońca nie wycofuje się, jeśli wysokość zadanych 
przez obie strony strat jest równa. 
 
12.5.3 Pokonane jednostki, które broniły się w okopach 
lub w terenie leśnym, pustynnym, górzystym lub 
bagiennym mogą pozostać na miejscu, jeśli poniosą 
jeden dodatkowy poziom strat. Nie oznacza to 
zwiększenia wysokości strat, czyli liczby punktów strat z 
tabeli. Zredukowana może być dowolna broniąca się 
jednostka. Straty takie niwelują konieczność wycofania 
niezależnie od wyznaczonej odległości, ale po tej 
dodatkowej redukcji na polu musi pozostać, co najmniej 
jedna, nawet zredukowana jednostka. Jednostki, które 
są zmuszone do wycofania o dwa pola i na których 
pierwszym polu odwrotu znajdują się okopy, las, 
pustynia, góry lub bagna, nie mogą ponieść jednego 
dodatkowego poziomu strat, by skrócić drogę odwrotu i 
zatrzymać się na takim polu. 
 
12.5.4 Pokonane jednostki, które nie mogą się wycofać 
na wymaganą odległość lub pozostać na miejscu po 
poniesieniu dodatkowej straty jednego poziomu, 
podlegają eliminacji. Armie wyeliminowane z powodu 
niemożności wycofania się są na stałe usuwane z gry. 
W takiej sytuacji, korpus z Pola Rezerwy nie zastępuje 
armii ani nie jest eliminowany wraz z nią. 
12.5.5 Jednostki rosyjskie wycofujące się o dwa pola, z 
których pierwsze leży “poza mapą” (pole, którego 
nazwa zaczyna się od „Do”, np. „Do Moskwy”, „Do 

Charkowa”), zostają wyeliminowane, jeśli nie mogą 
wycofać się o pole kolejne. 
 
Przykład: Rosyjskie jednostki w Kijowie zostały 
zmuszone do wycofania się o dwa pola. Pola 
Czernihów, Biała Cerkiew i Żytomierz zajęte są przez 
jednostki Państw Centralnych. Jednostki rosyjskie 
muszą zatem wycofać się na pole poza mapą “Do 
Charkowa”, a następnie zostaną wyeliminowane, 
ponieważ nie będą w stanie wykonać drugiego 
obowiązkowego ruchu w odwrocie. 
 
12.5.6 Jeśli korpus, który zastąpił właśnie (w starciu, 
którego rezultatem jest dane wycofanie) wyeliminowaną 
armię, nie może się wycofać (włącznie z sytuacją, kiedy 
jego wycofanie spowodowałoby przekroczenie limitu 
zgrupowania) czy zignorować konieczności odwrotu 
poprzez poniesienie jednego dodatkowego poziomu 
strat, to zostaje wyeliminowany. Armia, którą zastąpił 
ten korpus, zostaje usunięta z gry na stałe, tak jak w 
przypadku, gdy sama armia nie jest w stanie się 
wycofać. Wynika z tego, że zastąpienie wyeliminowanej 
armii korpusem z Pola Rezerwy nie może stanowić 
“ucieczki” od permanentnej eliminacji armii. Zasada ta 
jednak wymaga, by gracze do końca bieżącego starcia 
pamiętali, który korpus zastąpił wyeliminowaną armię. 
Po zakończeniu walki taki korpus traktowany jest 
normalnie. 
 
12.5.7 Wycofujące się jednostki podlegają 
następującym ograniczeniom: 

• nie mogą wchodzić na pola, na których znajdują 
się wrogie jednostki lub nie oblężone wrogie 
twierdze, 

• nie mogą wycofywać się z portu drogą morską, 
• mogą przechodzić przez pola przekraczając ich 

maksymalną pojemność zgrupowania, ale nie 
mogą na takim polu zakończyć ruchu. Jeśli 
obrońca nie ma innego wyjścia niż 
przekroczenie limitu zgrupowania, musi wybrać, 
które z wycofujących się jednostek ulegną 
eliminacji z tego powodu 

• jednostki muszą wycofywać się na/przez pola 
kontrolowane przez własną stronę, ale gdy nie 
jest to możliwe, mogą wchodzić na pola 
kontrolowane przez przeciwnika. Nie przejmują 
jednak kontroli nad polami, przez które 
przechodzą, natomiast przejmują kontrolę nad 
polem, na którym kończą wycofywanie się. 
[Wyjątek: patrz 15.1.9]. 

• jeśli jest to możliwe, muszą zakończyć ruch na 
zaopatrzonym polu, 

• po wycofaniu nie mogą się znaleźć z powrotem 
na polu, z którego rozpoczęło się wycofanie, 

• podczas wycofywania się na odległość dwóch 
pól mogą zakończyć wycofanie na polu 
przyległym do pola, z którego się wycofały, jeśli 
tylko po drodze weszły na 2 pola. Na przykład 
jednostka wycofująca się z Sedanu może 
przejść przez Cambrai do Chateau-Thierry. 

• jednostki mogą się wycofywać na różne pola, 
• w przypadku, gdy istnieje kilka dróg odwrotu, 

nie prowadzących do przekroczenia limitu 
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zgrupowania, należy kierować się następująca 
kolejnością: 

1. na przyjazne zaopatrzone pole 
2. na przyjazne niezaopatrzone pole 
3. na pole nieprzyjacielskie, na którym 

wycofująca się jednostka będzie 
zaopatrzona 

4. na pole nieprzyjacielskie, na którym 
wycofująca się jednostka nie 
będzie  zaopatrzona 

• w przypadku wycofania o 2 pola, powyższa 
kolejność dotyczy obu pól odwrotu. 

 
 
12.5.8 Jeśli pokonane broniące się jednostki wycofają 
się na pole, które będzie atakowane w tej samej rundzie 
akcji, nie będą dodawały swojej siły do siły jednostek 
broniących się na tym polu. Ponadto, jeżeli poziom 
zadanych strat wyniesie 1 lub więcej, jednostki, które 
wycofały się na atakowane pole są natychmiast 
eliminowane, ale eliminacja ta nie jest brana pod uwagę 
podczas ponoszenia strat wynikających z poziomu strat. 
Jednostki wyeliminowane w ten sposób należy 
przenieść na pole jednostek wyeliminowanych 
(możliwych do odtworzenia). Jednostki te nie są brane 
pod uwagę jako przyjmujące straty w danym starciu, nie 
są także zastępowane przez korpusy z Pola Rezerw. 
 
12.5.9 Jednostki, które atakowały nigdy się nie 
wycofują. 
 
12.5.10 Wycofanie się z danego pola nie powoduje 
przejęcia kontroli nad tym polem przez stronę 
przeciwną, chyba że jednostka atakująca, 
wykorzystując powodzenie, wejdzie na to pole. 
 

12.6 Odwrót 

 

12.6.1 Karta “Odwrót” reprezentuje planowany odwrót, 
w rodzaju zastosowanego przez Brytyjczyków w czasie 
walk obronnych w rejonie Mons. 
 
12.6.2 Karta bitewna “Odwrót” jest zagrywana po 
nieprzyjacielskiej próbie ataku z flanki (w segmencie 5 
procedury walki). 
 
12.6.3 Jednostki broniące się (wyłączając twierdze) 
odzyskują jeden poziom strat korpusu już po segmencie 
9 procedury walki (ponoszenie strat). W przypadku 
udanego nieprzyjacielskiego ataku z flanki, poziom strat 
odzyskiwany jest dopiero po określeniu wysokości strat 
zadanych przez obrońcę (innymi słowy, obrońca nie 
może najpierw odzyskać własnego poziomu strat, a 
dopiero potem zadać straty przeciwnikowi). 
 
12.6.4 Następnie jednostki obrońcy muszą wycofać się 
o jedno pole. Jednostki atakujące o pełnej wartości 
bojowej (w tym także korpusy w pełnej sile, które 
zastąpiły armie w wyniku poniesionych przez nie strat), 
mogą wykorzystać powodzenie. Wycofanie jest 
wymagane nawet, gdy wysokość strat obu stron 

wskazuje na remis lub zwycięstwo obrońcy. Wycofanie 
należy przeprowadzić tylko o jedno pole nawet, jeśli 
różnica w wysokości strat nakazywałaby w zwykłych 
warunkach wycofanie o dwa pola. 
 
12.6.5 Obrońca nie może ponieść dodatkowego 
poziomu strat, żeby uniknąć wycofania w wyniku 
zarządzonego odwrotu, niezależnie od okopów czy 
terenu, na którym się znajduje. 
 
12.6.6 Jeżeli żaden korpus nie poniósł strat, jeden 
poziom strat może być odzyskany przez armię, która 
poniosła straty w danym starciu. 
 
12.6.7 Nawet, jeśli w starciu, w którym obrońca zagrał 
kartę „Odwrót”, nie poniósł strat żaden jego korpus ani 
żadna armia, wycofanie o jedno pole musi zostać 
przeprowadzone. 
 
12.6.8 Poniższa zasada dotyczy tylko sytuacji, kiedy 
straty ponosi armia. Jeżeli armia w pełnej sile nie ma 
korpusu w Polu Rezerwy, a wymagany poziom strat 
wynosi jeden, armia jest w wyniku Odwrotu 
przywracana do pełnej siły. Jeśli jednak wymagany 
poziom strat jest większy niż jeden, armia jest 
eliminowana na stałe, gdyż nie ma korpusu, który 
mógłby odzyskać jeden poziom strat w wyniku Odwrotu. 

 
12.6.9 Jeśli obrońca może ponieść straty w różny 
sposób, powinien ponieść je korpusami (nie armiami) 
tym samym odzyskując poziom strat korpusu a nie 
armii.  
 
Przykład: Brytyjska 1 Armia i dwa korpusy tworzą 
zgrupowanie. Podczas ataku na te jednostki, gracz 
kierujący nimi zagrywa kartę “Odwrót” a w fazie 
rozstrzygnięcia walki musi ponieść straty o wysokości 3. 
Zamiast ponoszenia strat (a następnie odzyskania 
poniesionego poziomu strat) przez armię, straty 
powinny ponieść korpusy,  poprzez eliminację jednego 
z nich i odwrócenie drugiego na stronę o sile 
zredukowanej. Po zakończeniu starcia (ale przed 
wycofaniem) gracz może ponownie umieścić 
wyeliminowany korpus na planszy w zredukowanej sile 
lub drugi korpus odwrócić na stronę o pełnej wartości 
bojowej.  
 
12.6.10 Jeśli wszystkie broniące się jednostki zostały 
wyeliminowane w walce, “Odwrót” wciąż pozwala na 
przywrócenie jednego “osłabionego” korpusu, 
niezależnie od tego, czy ten korpus zajmował dane pole 
na początku starcia, czy został tu przeniesiony z Pola 
Rezerwy, w zamian za wyeliminowaną armię. Jeśli 
jednak w starciu brały udział tylko armie, które po 
wyeliminowaniu nie miały swoich korpusów w Polu 
Rezerwy i tym samym nie mogły być nimi zastąpione, 
wówczas jeden zredukowany korpus nie może zostać 
umieszczony na planszy jako odzyskany jeden poziom 
strat. 
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12.7 Wykorzystywanie powodzenia 

 
12.7.1 Wszystkie atakujące jednostki, które pozostały w 
pełnej wartości bojowej mogą wykorzystać powodzenie, 
jeśli broniące się jednostki wycofały się lub zostały 
wyeliminowane. Dotyczy to także korpusów, które 
zastąpiły armie w wyniku poniesionych przez nie strat.  
Wyjątek: w przypadku ataku na pole z twierdzą, na 
którym nie znajdują się żadne inne wrogie jednostki, 
atakujący nie może wykorzystać powodzenia 
(niezależnie od różnicy w wysokości zadanych strat), 
chyba że twierdza została zniszczona. 
 
12.7.2 Gdy wszystkie broniące się jednostki zostaną 
wyeliminowane, jednostki atakujące mogą wejść tylko 
na atakowane pole. 
 
12.7.3 Gdy wszystkie broniące się jednostki wycofały 
się na odległość dwóch pól, jednostki atakujące mogą 
wejść na pola opuszczone przez wycofujące się 
jednostki. Jednostki wykorzystujące powodzenie muszą 
się zatrzymać po wejściu na teren leśny, górzysty, 
bagnisty lub pustynny. 
 
12.7.4 Jeśli jednostka zmuszona do wycofania się o 
dwa pola jest w stanie wycofać się tylko o jedno pole i 
jest eliminowana (patrz: 12.5.5), jednostka przeciwnika 
może wykorzystać powodzenie i wejść na pole, które 
wycofująca się jednostka zajmowała jako ostatnie. 
 
Przykład: Jednostka rosyjska w Kiszyniowie została 
zaatakowana z pola Żmerinka i zmuszona do wycofania 
o dwa pola. Ponieważ Rumunia wciąż pozostawała 
neutralna a Odessa była zajęta przez jednostki Państw 
Centralnych, jednostka rosyjska ulega eliminacji 
zgodnie z paragrafem 12.5.5. Jednostki przeciwnika 
wykorzystując powodzenie mogą zająć pole Izmaił, jako 
że na to pole (jako pierwsze) powinna wycofać się 
jednostka rosyjska przed wyeliminowaniem. 
 
12.7.5 Jednostki wykorzystujące powodzenie nie mogą 
wejść na pole, na którym znajdują się wrogie jednostki. 
 
12.7.6 Jednostki wykorzystujące powodzenie mogą 
wejść na pole z wrogą twierdzą (na którym nie znajdują 
się jednostki przeciwnika), jeśli mogą ją oblegać, ale nie 
mogą iść dalej. Jeśli jednak wystarczająca liczba 
jednostek wykorzystujących powodzenie rozpoczęła 
oblężenie twierdzy, pozostałe jednostki mogą 
kontynuować ruch wynikający z wykorzystania 
powodzenia (zgodnie z 12.7.3). 
 
12.7.7 Jednostki Państw Centralne mogą po udanym 
ataku wejść do Amiens, Calais lub 
Ostendy, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych 
warunków: 

• było to pole atakowane podczas walki, 
• zostało zagrane wydarzenie „Wyścig do 

morza”, 
• stan wojny dla Państw Centralnych wynosi 4 

lub więcej. 

 
12.7.8 Jednostki broniące się nie mogą wykorzystać 
powodzenia nawet wtedy, gdy walkę wygrają. 
 
12.7.9 Jednostki idące naprzód po udanym ataku 
przejmują kontrolę nad polami, na które wchodzą, 
chyba, że rozpoczynają oblężenie twierdzy. 
 
Przykłady walki 
 
Przykład 1: Sierpień 1914 
 
8 Armia niemiecka (o pełnej wartości bojowej 5-3-3) oraz 1 
korpus niemiecki (2-1-4) atakują 2 Armię rosyjską (3-2-3) w 
Tannenbergu. Siły niemieckie atakują z dwóch pól, mogą więc 
próbować przeprowadzić atak z flanki. 8 Armia jest 
wyznaczana do ataku frontalnego. Wynik rzutu 3 jest 
modyfikowany o +1, ponieważ korpus niemiecki przylega 
wyłącznie do pola z 2 Armią. Atak z flanki jest udany. Niemcy 
atakują pierwsi używając kolumny 7 w Tabeli Walki Armii. 
Wynik rzutu 3 oznacza wielkość strat na poziomie 4. 
Wytrzymałość 2 Armii wynosi 2, co przy stratach 4 oznacza 
utratę dwóch poziomów. Na miejscu 2 Armii pojawia się 
korpus rosyjski 1-1-3 przeniesiony z Pola Rezerwy. Rosjanie 
mogą prowadzić walkę używając kolumny 1 w Tabeli Walki 
Korpusu. Wynik rzutu 4 oznacza zadanie strat na poziomie 1. 
Niemiecki korpus zostaje zredukowany. Ponieważ strona 
broniąca się poniosła większe straty, gracz atakujący wygrał 
walkę. Ponieważ strona atakująca posiada jednostki o pełnej 
wartości bojowej, rosyjski korpus musi się wycofać. Rosjanie 
mogliby ze względu na leśny teren skorzystać z możliwości 
poniesienia dodatkowych strat i pozostać na miejscu. 
Rosjanie wycofują się jednak na odległość 2 pól do 
Warszawy. 8 Armia niemiecka może pójść naprzód, ale musi 
się zatrzymać w Tannenbergu ze względu na obecność lasu. 
Niemiecki korpus nie może wykorzystać powodzenia, 
ponieważ ma zredukowaną wartość bojową. 
 
Przykład 2: Lipiec 1916 
 
W Amiens stacjonują 3 i 4 Armie brytyjskie (obie 4-3-3). W 
Chateau-Thierry stacjonuje korpus kanadyjski (zredukowany 
2-1-4) oraz 6 Armia francuska (3-3-3). Atakowane jest 
Cambrai, gdzie znajduje się 2 Armia niemiecka (5-3-3), 2 
korpusy (oba 2-1-4) oraz okopy na 2 poziomie. (Trzeba 
zauważyć, że atak wymagał zużycia 3 punktów operacyjnych 
ze względu na obecność mieszanych sił francusko-brytyjskich. 
Francuzi nie mogliby brać udziału w ataku, gdyby nie 
znajdowali się na tym samym polu, co korpus kanadyjski). Ze 
względu na obecność okopów na atakowanym polu nie jest 
możliwe przeprowadzenie ataku z flanki, obie strony zadają 
więc straty jednocześnie. Niemcy wykorzystują kartę bitewną 
„Okopane karabiny maszynowe”, co daje im modyfikator +1. 
Ze względu na okopy Niemcy używają kolumny 12-14 w 
Tabeli Walki Armii. Wynik rzutu 5 (+1) oznacza zadanie strat 
na poziomie 7. Alianci atakują 13 punktami siły, ale obecność 
niemieckich okopów powoduje, że muszą używać kolumny 6-
8. Uzyskują wynik 4, co oznacza zadanie strat na poziomie 4. 
Zgodnie z zasadą 12.4.5 jako korpus kanadyjski musi ponieść 
straty jako pierwszy i ulega eliminacji. Francuzi ponieśli w tym 
etapie ciężkie straty w walkach o Verdun, gracz kierujący 
Aliantami redukuje więc 3 i 4 Armię brytyjską. Niemcy 
redukują 2 Armię i jeden korpus. Nie ma wycofywania się ani 
wykorzystywania powodzenia, ponieważ walkę wygrała strona 
broniąca się. Niemcy wygrali walkę, mogą więc zatrzymać w 
odkrytej formie kartę „Okopanych karabinów maszynowych”. 
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13.0 Ruch strategiczny 

 

13.1 Zasady ogólne 

 
13.1.1 Dzięki ruchom strategicznym jednostki mogą być 
przemieszczane na duże odległości w obrębie 
kontrolowanego terytorium lub z i do Pola Rezerwy. 
 
13.1.2 Każdy punkt ruchu strategicznego pozwala na 
przemieszczenie jednego korpusu (w pełnej wartości 
lub zredukowanego) Przemieszczenie armii (w pełnej 
wartości lub zredukowanej) wymaga wydania 4 punktów 
ruchu strategicznego. 
 
13.1.3 W jednej rundzie akcji ta sama jednostka może 
wykonać tylko jeden ruch strategiczny. Jednostka może 
być przemieszczana za każdym razem, gdy gracz zagra 
kartę jako ruch strategiczny. 
 
13.1.4 Gracz może dowolnie podzielić punkty ruchu 
strategicznego pomiędzy różne pola i różne 
narodowości. Gracz może wykonywać ruch strategiczny 
tylko niektórymi jednostkami z tego samego pola, nie 
ponosząc z tego powodu żadnych dodatkowych 
kosztów. 
 
13.1.5 Jednostka wykonująca ruch strategiczny musi 
być zaopatrzona, także na polu docelowym. 
 
13.1.6 Jednostki mogą się przemieszczać ruchem 
strategicznym z jednego pola na drugie, jeśli są one 
połączone liniami ciągłymi lub przerywanymi, po których 
mogą przechodzić jednostki danej narodowości. 
Podczas ruchu strategicznego jednostki mogą wchodzić 
tylko na pola kontrolowane przez swoją stronę.  
 
Wyjątek: jednostki rosyjskie mogą wykonywać ruch 
strategiczny tylko na terytorium Rosji, wliczając w to 
rosyjskie pola na planszy Bliskiego Wschodu. Dotyczy 
to zarówno Ruchu Strategicznego między polami mapy 
jak i między Polem Rezerwy a mapą. Zgodnie z 
powyższą zasadą, korpusy rosyjskie nie mogą 
wykonywać morskiego Ruchu Strategicznego. 
Rosyjskie korpusy nie mogą przemieszczać się 
Ruchem Strategicznym między polami leżącymi “poza 
mapą”, jeśli nie istnieje żadna (ciągła lub przerywana) 
linia łącząca te dwa pola. Mogą jednak w jednym Ruchu 
Strategicznym przenieść jednostkę z pola “poza mapą” 
do Pola Rezerw, a w następnym z Pola Rezerw na inne 

pole “poza mapą”. 
 
Pola, na które wchodzą jednostki podczas ruchu 
strategicznego mogą przylegać do pól, na których 
znajdują się wrogie jednostki lub twierdze. Ruch 
strategiczny może przechodzić przez pole z oblężoną 
wrogą twierdzą, ale nigdy przez pole, na którym 
znajduje się wroga jednostka. Jednostki mogą 
przemieszczać się Ruchem Strategicznym tak z jak i na 
pole z oblężoną nieprzyjacielską twierdzą, tak długo jak 
twierdza ta będzie pozostawać w oblężeniu. Jednostka 
nie może jednak przemieścić się Ruchem 
Strategicznym z pola z oblężoną twierdzą, jeśli ten ruch 
spowoduje przerwanie oblężenia. 
 
13.1.7 Korpusy mogą być także przerzucone morskim 
ruchem strategicznym, z jednego kontrolowanego portu 
do innego, także kontrolowanego portu. Morski i lądowy 
ruch strategiczny nie mogą być łączone. Morski ruch 
strategiczny musi się rozpocząć i zakończyć w 
kontrolowanym porcie. Armii nie można przemieszczać 
morskim ruchem strategicznym. Z wyjątkiem korpusów 
rosyjskich, wszystkie inne narodowości mogą 
przeprowadzać morski Ruch Strategiczny. 
 
13.1.7.1 Państwa Centralne dla celów morskiego ruchu 
strategicznego mogą używać kontrolowanych przez 
siebie portów w Niemczech lub w Rosji. 
Wyjątek: Oblężona Ryga nie może być 
wykorzystywana przez Państwa Centralne do celów 
morskiego Ruchu Strategicznego czy zaopatrzenia 
prowadzonego drogą morską. 
 
13.1.7.2 Alianci mogą wykorzystywać dla celów 
morskiego ruchu strategicznego dowolne kontrolowane 
przez siebie porty poza terytorium Niemiec i Rosji. 
 
Wyjątek: jednostki alianckie nie mogą poruszać się 
morskim ruchem strategicznym z lub do 
Konstantynopola, jeśli Alianci nie kontrolują Gallipoli. 
 
13.1.8 Jednostki mogą być przeniesione ruchem 
strategicznym z Pola Rezerwy na dowolne zaopatrzone 
pole na planszy, jeśli na polu tym znajduje się już 
zaopatrzona jednostka tej samej narodowości i nie 
zostanie przekroczony limit zgrupowania.  
Wyjątek: nie może to być pole, na którym znajduje się 
tylko Arabska Armia Północna AAP lub turecki korpus 
SN. 
Korpus może być także przeniesiony z Pola Rezerwy 
do własnej zaopatrzonej stolicy (w przypadku Austro-
Węgier do Wiednia lub Budapesztu) lub do źródła 
zaopatrzenia na własnym terytorium. Reguła [14.1.6] 
opisująca specjalne zasady zaopatrzenia jednostek 
serbskich nie pozwala na Ruch Strategiczny z Pola 
Rezerwy na mapę. Jednak korpusy serbskie wciąż 
mogą wykonać Ruch Strategiczny z Pola Rezerwy do 
Salonik, jeśli to miasto stanowi dla serbskich jednostek 
źródło zaopatrzenia, tzn. jest kontrolowane przez 
Aliantów (zob. 14.2.3). Brytyjski korpus przenoszony 
ruchem strategicznym z Pola Rezerwy na Bliski 
Wschód wykorzystuje limit jednego korpusu, który może 
być przewieziony morskim ruchem strategicznym 
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zgodnie z zasadą 13.2.1 Korpusy amerykańskie mogą 
być przerzucone ruchem strategicznym z Pola Rezerwy 
do dowolnego portu na terytorium Francji nawet, jeśli w 
tym porcie nie ma żadnych jednostek amerykańskich. 
 
13.1.9 Korpusy mogą być przerzucane ruchem 
strategicznym z planszy do Pola Rezerwy. 
 
13.1.10 Gracze mogą wykonywać Ruchy Strategiczne 
poszczególnymi jednostkami w dowolnej kolejności. 
Przykład: Jednostka A może wykonać Ruch 
Strategiczny z Pola Rezerwy, dołączając do jednostki B 
na mapie. Jednostka B następnie wykonuje Ruch 
Strategiczny na inne pole. Jednostka C z Pola Rezerwy 
może przemieścić się na pole, które zajmuje jednostka 
A. 
 
13.1.11 Jeśli wrogie jednostki okupują lub kontrolują 
stolicę danej narodowości (w przypadku Austro-Węgier 
Wiedeń lub Budapeszt) korpusy tej narodowości nie 
mogą być przerzucane pomiędzy polami planszy i 
Polem Rezerwy (i z powrotem) tak długo, jak trwa 
okupacja lub pole pozostaje pod kontrolą przeciwnika. 
Wyjątek: ograniczenia te nie dotyczą jednostek 
serbskich i belgijskich. Jednostka czarnogórska nie 
może wykonywać Ruchu Strategicznego między polami 
mapy. Może wykonywać Ruch Strategiczny między 
Polem Rezerwy a mapą (w obie strony). 
13.1.12 Jednostki nie mogą wykonywać Ruchów 
Strategicznych między Polem Rezerwy a mapą (w obie 
strony), jeśli jednostki te znajdują się (lub znalazłyby się 
w efekcie wykonania Ruchu Strategicznego) w 
następujących sytuacjach: 
• jednostki niemieckie i austriackie ciągnące linie 

zaopatrzenia z Sofii lub Konstantynopola, 
• jednostki tureckie ciągnące linie zaopatrzenia z 

Essen, Wrocławia lub Sofii, 
• jednostki bułgarskie ciągnące linie zaopatrzenia z 

Essen, Wrocławia lub Konstantynopola, 
• jednostki rosyjskie i rumuńskie ciągnące linie 

zaopatrzenia z Belgradu. 
 

13.2 Ograniczenia ruchu strategicznego na Bliskim 
Wschodzie 

 
13.2.1 Tylko jeden korpus brytyjski (w tym australijski) 
może być przeniesiony ruchem strategicznym pomiędzy 
Polem Rezerwy a polami Bliskiego Wschodu (w obie 
strony), lub morskim ruchem strategicznym z lub na 
Bliski Wschód w ciągu całego etapu. Korpusy: 
kanadyjski, portugalski oraz BKE nie mogą być 
przerzucane na Bliski Wschód. Ograniczenia nie 
dotyczą morskich lub lądowych ruchów strategicznych 
wykonywanych przez te jednostki pomiędzy polami na 
planszy Bliskiego Wschodu. Żaden inny korpus aliancki 
(włącznie z korpusami kanadyjskim, portugalskim i 
BEF) nie może być przerzucany ruchem strategicznym 
pomiędzy Polem Rezerwy a polami Bliskiego Wschodu 
(dotyczy ruchu w obie strony). Nie ma ograniczeń, co 
do lądowego ruchu strategicznego jednostek brytyjskich 
z Bliskiego Wschodu przez Konstantynopol. 

 
13.2.2 Tylko jeden korpus rosyjski (ale nie Armia) może 
być przerzucony ruchem strategicznym z lub na Bliski 
Wschód w ciągu całego etapu. 
 
13.2.3 Tylko jeden korpus Państw Centralnych może 
być przerzucony ruchem strategicznym z lub na Bliski 
Wschód w ciągu całego etapu. 
Wyjątek: ograniczenie to nie dotyczy korpusów 
tureckich. 
 
13.2.4 Jednostki brytyjskie (łącznie z korpusem 
australijskim), rosyjskie i Państw Centralnych (oprócz 
jednostek tureckich) mogą wykonywać ruch 
strategiczny pomiędzy polami leżącymi na mapie 
Bliskiego Wschodu bez ograniczeń.  
Wyjątek: Jednostki rosyjskie mogą przemieszczać się 
ruchem strategicznym tylko na terytorium Rosji. 
 
13.2.5 Korpusy alianckie mogą wykonywać ruch 
strategiczny na i z Bliskiego Wschodu przed 
przystąpieniem Turcji do wojny. 
 
 

 
 

14.0 Zaopatrzenie 

 

14.1 Zasady ogólne 

 
14.1.1 Przed wykonaniem większości akcji jednostki 
muszą być zaopatrzone. Niezaopatrzona jednostka 
ponosi konsekwencje opisane w 14.3. 
 
14.1.1.1 Dla celów aktywacji, należy sprawdzić status 
zaopatrzenia jednostek w momencie umieszczania 
znaczników Ruchu/Ataku na mapie. Jednostki odcięte 
od zaopatrzenia nie mogą być aktywowane do ruchu 
lub ataku nawet, jeśli w wyniku mającego nastąpić w tej 
samej rundzie ruchu innych jednostek mogłaby zostać 
przywrócona linia zaopatrzenia do odciętych jednostek. 
14.1.1.2 Dla celów walki, status zaopatrzenia jednostek 
należy sprawdzić na początku każdego starcia. 
(Jednostki wycofujące się lub wykorzystujące 
powodzenie w wyniku wcześniejszych walk w danej 
rundzie mogą przeciąć linie zaopatrzenia i tym samym 
uniemożliwić korzystanie z kart bitewnych [patrz: 14.3.4] 
w dalszej części rundy). 
 
14.1.2 Zaopatrzenie doprowadzane jest drogą 
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zaopatrzenia, która może przechodzić od pola 
zajmowanego przez jednostkę do źródła zaopatrzenia 
przez dowolną ilość kontrolowanych pól.  
Wyjątek: gracz nie może prowadzić zaopatrzenia przez 
i do pola, na którym znajduje się jego oblężona 
twierdza. 
Linia zaopatrzenia musi przebiegać przez linie ciągłe 
lub przerywane, po których mogą się poruszać 
zaopatrywane jednostki. (Pomimo tego, że jednostki 
rumuńskie i serbskie nie mogą poruszać się wzdłuż 
przerywanych linii na rosyjskie pola leżące “poza 
mapą”, mogą jednak prowadzić zaopatrzenie wzdłuż 
takich linii). 
 
14.1.3 Zaopatrzenie nie może być prowadzone przez 
pola kontrolowane przez nieprzyjaciela, niezależnie od 
tego, czy znajdują się tam wrogie jednostki lub wrogie 
twierdze. 
Wyjątek: można prowadzić zaopatrzenie przez pole 
zawierające wrogą twierdzę, która jest oblężona. 
 
14.1.4 Gracze mogą prowadzić zaopatrzenie dla swoich 
jednostek przez kontrolowany przez siebie nie oblężony 
port bezpośrednio do swojego źródła zaopatrzenia lub 
do innego kontrolowanego przez siebie i nie 
oblężonego portu, a stamtąd drogą lądową do źródła 
zaopatrzenia. W takiej linii zaopatrzenia mogą się 
znajdować najwyżej dwa porty. 
 
14.1.4.1 Państwa Centralne mogą używać dla celów 
zaopatrzenia wyłącznie portów znajdujących się na 
terenie Niemiec i Rosji.  
Wyjątek: Gracz kierujący Państwami Centralnymi nie 
może korzystać z oblężonej Rygi do prowadzenia linii 
zaopatrzenia drogą morską. 
 
14.1.4.2 Alianci dla celów zaopatrzenia mogą używać 
dowolnych kontrolowanych przez siebie portów poza 
terytorium Niemiec i Rosji. 
Wyjątek: Alianci mogą używać Konstantynopola jako 
portu w linii zaopatrzenia tylko wtedy, gdy kontrolują 
Gallipoli. 
 
14.1.5 Korpusy Czarnogóry, Arabska Armia Północna 
oraz turecki SN są zawsze zaopatrzone. 
 
14.1.6 Jednostki serbskie są zawsze zaopatrzone na 
terytorium Serbii. Jednostki serbskie, korzystające z 
tego specjalnego zaopatrzenia (tzn. nie mające linii 
zaopatrzenia do własnego źródła zaopatrzenia), mogą 
wyjść poza terytorium Serbii, mimo że może to je 
doprowadzić do braku zaopatrzenia. 
 
14.1.7 Twierdze nie potrzebują zaopatrzenia i nie 
ponoszą skutków odcięcia od zaopatrzenia. 
 
14.1.8 Jednostki tureckie w Medynie, odcięte od źródła 
zaopatrzenia w Konstantynopolu, są podczas Fazy 
Wyczerpania traktowane jako zaopatrzone. Jednostki 
tureckie w Medynie, korzystające z tego specjalnego 
zaopatrzenia (tzn. nie mające linii zaopatrzenia do 
własnego źródła zaopatrzenia), nie mogą być 
aktywowane ani do ruchu ani do ataku, nie mogą 

wykonywać ruchu strategicznego, przyjmować 
uzupełnień oraz korzystać z kart bitewnych. Zasada ta 
nie odnosi się do pola jako takiego, ale do tureckich 
jednostek, a więc jeśli jednostki tureckie opuszczą 
Medynę i nie będzie do niej docierało zaopatrzenie, 
pole to przejdzie pod kontrolę Aliantów. 
 

14.2  Źródła zaopatrzenia 

 
14.2.1 Źródłami zaopatrzenia dla jednostek Państw 
Centralnych są Essen, Breslau, Sofia i Konstantynopol. 
Berlin i Rzym nie są źródłami zaopatrzenia. 
 
14.2.2 Źródłami zaopatrzenia dla jednostek rosyjskich, 
serbskich i rumuńskich są pola oznaczone symbolami 
źródeł zaopatrzenia na wschodnim krańcu terytorium 
Rosji oraz Belgrad. Jednostki rosyjskie, serbskie i 
rumuńskie nie mogą ciągnąć linii zaopatrzenia drogą 
morską. 
 
14.2.3 Źródłem zaopatrzenia dla jednostek serbskich 
mogą być także Saloniki, jeśli znajdują się pod kontrolą 
Aliantów. 
 
14.2.4 Źródłem zaopatrzenia dla wszystkich 
pozostałych alianckich jednostek jest Londyn. Paryż nie 
jest źródłem zaopatrzenia. 
 
14.2.5 Pola (nie jednostki) mogą korzystać z 
jakiegokolwiek źródła zaopatrzenia swojej strony 
podczas sprawdzania statusu zaopatrzenia w Fazie 
Wyczerpania. 
 

14.3 Skutki braku zaopatrzenia 

 
14.3.1 Jednostki nie posiadające zaopatrzenia nie 
mogą być aktywowane podczas Operacji. 
 
14.3.2 Jednostki pozbawione zaopatrzenia nie mogą 
być przerzucane ruchem strategicznym. 
 
14.3.3 Jednostki pozbawione zaopatrzenia nie mogą 
budować okopów, mogą jednak korzystać z okopów 
znajdujących się na tym samym polu. 
 
14.3.4 Jednostki pozbawione zaopatrzenia nie mogą 
korzystać z modyfikatorów wynikających z kart 
bitewnych (ale poza tym walczą tak jak zwykle). 
 
14.3.5 Jednostki pozbawione zaopatrzenia są 
eliminowane podczas Fazy Wyczerpania. Armie, które 
zostały wyeliminowane z powodu braku zaopatrzenia 
należy usunąć z gry na stałe i nie można ich odtworzyć. 
Usuwanie pozbawionych zaopatrzenia jednostek obu 
graczy odbywa się równocześnie. Tak więc usunięcie z 
planszy wrogiej i niezaopatrzonej jednostki nie otwiera 
drogi zaopatrzenia dla niezaopatrzonej jednostki 
własnej. 
 
14.3.6 Podczas Fazy Wyczerpania przechodzi pod 
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kontrolę przeciwnika każde pole, na którym nie ma 
niezniszczonej twierdzy i jednocześnie takie, na którym 
gdyby się znajdowała własna jednostka, zostałaby 
wyeliminowana z powodu braku zaopatrzenia. Status 
zaopatrzenia pól podczas Fazy Wyczerpania jest 
sprawdzany jednocześnie dla wszystkich pól.  
Wyjątek: Zgodnie z zasadą 14.1.6, pola w Serbii 
przechodzą pod kontrolę przeciwnika jedynie w sytuacji, 
kiedy wrogie jednostki wkroczą na te pola.” 
 
Uwaga: Podczas Fazy Wyczerpania pola przechodzą 
pod kontrolę przeciwnika nie ze względu na połączenie 
z jego źródłami zaopatrzenia, ale ze względu na brak 
połączenia z własnymi źródłami zaopatrzenia. W 
związku z tym nie musi istnieć nieprzyjacielska linia 
zaopatrzenia do danego pola, aby przeszło ono pod 
kontrolę strony przeciwnej. Może to skutkować sytuacją, 
kiedy kontrola nad polem będzie się zmieniać co etap. 
 
 
 

15.0 Twierdze 

 

15.1 Zasady ogólne 

 
15.1.1 Jednostki mogą wkraczać podczas ruchu lub 
podczas wykorzystywania powodzenia po walce na 
pola zawierające wrogie nie oblężone twierdze, jeśli są 
w stanie rozpocząć oblężenie tych twierdz. Jednostki 
takie nie mogą w czasie tej samej rundy kontynuować 
ruchu ani pościgu. 
 
15.1.2 Eliminacja twierdzy nie musi nastąpić w drodze 
oblężenia. Twierdzę można zaatakować z przyległego 
pola, jeśli nie jest ona oblężona. [patrz 15.1.3 i 15.2.3]. 
 
15.1.3 Jednostki nie mogą atakować z przyległych pól 
już oblężonej twierdzy.  
 
15.1.4 Wartość bojową twierdz dodaje się do wartości 
własnych jednostek, broniących się na tym samym polu. 
 
15.1.5 Twierdze mogą uczestniczyć tylko w obronie, nie 
można dodawać wartości bojowej twierdz do wartości 
jednostek atakujących. 
 
15.1.6 Samotne twierdze, bez innych jednostek na tym 
samym polu, nie mogą być zaatakowane z flanki, nic 
także nie daje obecność okopów na tym polu. Atak z 
flanki można przeprowadzić na pole zawierające wrogą 
twierdzę i wrogą jednostkę bez okopów. 
 
15.1.7 Twierdze ponoszą straty tylko wówczas, gdy 
bronią się samodzielnie lub, gdy wszystkie inne 
broniące się na tym polu własne jednostki (w tym także 
korpusy, które zastąpiły wyeliminowane armie) zostały 
zniszczone, a pozostałe straty wynikające ze starcia są 
równe bądź większe od wytrzymałości twierdzy. 
Twierdze mają tylko jeden poziom strat. Poniesienie 
straty przez twierdzę oznacza jej zniszczenie, a na tym 

polu kładziony jest odpowiedni żeton. 
 
15.1.8 Twierdza nie ponosi strat, jeśli walkę przetrwały 
jakiekolwiek własne lub sojusznicze jednostki (nawet, 
jeśli jednostki te zostały zmuszone do wycofania z pola 
z twierdzą). 
 
15.1.9 Nie można odtworzyć twierdzy. Twierdza 
zniszczona pozostaje w takim stanie do końca gry. 
 
15.1.10 Pole z niezniszczoną twierdzą nie może przejść 
pod kontrolę nieprzyjaciela (ani ewentualny Punkt 
Zwycięstwa nie może mu być przyznany) nawet, jeśli 
twierdza będzie oblężona. 
 
15.1.11 Siły niemieckie nie mogą atakować rosyjskich 
twierdz aż do zagrania wydarzenia „OberOst” lub do 
chwili, gdy poziom wojny Państw Centralnych osiągnie 
4 lub więcej. Siły niemieckie zawsze mogą oblegać 
rosyjskie twierdze. Ograniczenia te nie dotyczą 
jednostek austriackich. 
 
15.1.12 Siły rosyjskie nie mogą atakować ani oblegać 
niemieckich twierdz w sierpniu 1914. 
 

15.2 Prowadzenie oblężeń 

 
15.2.1 Oblężenie może być rozpoczęte tylko wówczas, 
gdy podczas tej samej rundy akcji na pole z twierdzą 
wejdzie i zatrzyma się na nim, co najmniej jedna Armia 
lub korpusy w liczbie odpowiadającej wytrzymałości 
twierdzy. Przykład: aby zacząć oblężenie Verdun, na 
pole z twierdzą wejść musi jedna armia lub trzy korpusy 
Państw Centralnych (dotyczy to jednostek tak w pełnej 
jak i zredukowanej sile). W celu zaznaczenia 
obleganych twierdz gracze mogą wykorzystać żetony 
znacznikowe oblężenia. 
 
15.2.2 Oblężona wroga twierdza może być ignorowana 
przez własne jednostki, także podczas ustalania linii 
zaopatrzenia.  
Wyjątek: jednostki Państw Centralnych nie mogą 
prowadzić morskiej linii zaopatrzenia przez port w 
oblężonej nieprzyjacielskiej twierdzy (Ryga). 
 
15.2.3 Gracz może aktywować jednostki znajdujące się 
na polu z oblężoną twierdzą. Przyległe pola mogą 
jednak atakować tylko te jednostki, które nie 
uczestniczą w oblężeniu i nie są wliczane w opisany 
powyżej limit. Samą twierdzę mogą atakować wszystkie 
jednostki znajdujące się na polu z obleganą twierdzą. 
 
15.2.4 Gracz nie może wyjść swoimi jednostkami z pola 
z obleganą twierdzą w taki sposób, że pole byłoby 
nadal przez niego okupowane a twierdza nie byłaby 
oblegana na zakończenie rundy. Jeśli siły oblegające 
twierdzę poniosą straty, które uniemożliwią dalsze 
prowadzenie oblężenia (lub w wyniku zastosowania 
wydarzenia “Wojna w Afryce” zostanie usunięty brytyjski 
korpus), siły te nie muszą się wycofywać, ale 
jednocześnie oblężenie twierdzy jest zdjęte. Oznacza 
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to, że podczas Fazy Oblężeń nie będzie wykonywany 
rzut kostką sprawdzający ewentualną kapitulację. Przez 
takie pole nie będzie też można prowadzić 
zaopatrzenia. Gdy na pole wejdą dodatkowe własne 
jednostki w odpowiedniej liczbie, która łączną liczbę 
jednostek na polu zrówna z opisanym w 15.2.1 limitem, 
oblężenie będzie kontynuowane. 
 
15.2.5 Mimo, że Tabela Terenu zakazuje ataków tak z, 
jak i na pola pustynne w etapach letnich, to twierdze 
leżące w takim terenie mogą być oblegane (i mogą 
kapitulować) w lecie. 
 

15.3 Rozstrzyganie oblężeń 

 
15.3.1 Podczas Fazy Oblężeń każdego etapu należy 
sprawdzić, które z obleganych twierdz skapitulowały. 
 
15.3.2 Dla każdej oblężonej twierdzy wykonywany jest 
jeden rzut kostką. Twierdza kapituluje, jeśli wynik rzutu 
jest większy od jej wytrzymałości. Na polu z twierdzą 
należy położyć znacznik zniszczenia. 
 
15.3.3 W etapach rozgrywających się w sierpniu i 
wrześniu 1914 roku wyniki rzutów kostką podczas Fazy 
Oblężeń są modyfikowane o -2. Dzięki temu oddawany 
jest krótszy czas trwania tych etapów, tzn. jeden 
miesiąc w porównaniu z trzema w przypadku 
pozostałych etapów. 
 

16.0 Wojna i pokój 

 

16.1 Stan wojny 

 
16.1.1 Obaj gracze rozpoczynają grę podczas 
wszystkich scenariuszy na poziomie Mobilizacji. 
 
16.1.2 Podczas Fazy Określania Poziomu Wojny 
każdego etapu poza pierwszym (za wyjątkiem 
scenariusza wstępnego) obaj gracze sprawdzają, czy 
zwiększył się poziom ich zaangażowania w wojnę. 
 
16.1.3 Jeśli podczas Fazy Określania Poziomu Wojny 
poziom wojny danego gracza wynosi 4 lub więcej, 
zaangażowanie tego gracza w wojnę osiąga poziom 
Wojny Ograniczonej. Gracz dodaje wówczas karty 
Wojny Ograniczonej do swojej talii, tasując ją następnie 
razem z kartami dotychczas zagranymi, tworząc w ten 
sposób nowa talię. W skład nowej talii wejdą więc karty 
Wojny Ograniczonej oraz te karty Mobilizacji, które nie 
znajdują się w danej chwili w ręce gracza, ale nie 
zostały na stałe usunięte z gry. 
 
16.1.3.1 Przystąpienie Turcji do wojny: gdy 
zaangażowanie w wojnę Państw Centralnych osiągnie 
poziom wojny ograniczonej, Turcja przystępuje do 
wojny po ich stronie. Jednostki tureckie są 
rozmieszczane na planszy na polach wymienionych na 

ostatniej stronie instrukcji. Przystąpienie Turcji do wojny 
nie jest uznawane za przystąpienie do wojny państwa 
neutralnego [patrz: 9.5.2.2] i tym samym nie ogranicza 
przystąpienia innego neutralnego państwa do wojny w 
tym samym etapie. 
 
16.1.4 Jeśli podczas Fazy Określania Poziomu Wojny 
stan wojny dla danego gracza osiągnie 11 lub więcej, 
zaangażowanie tego gracza w wojnę osiąga poziom 
Wojny Totalnej. Gracz dodaje wówczas karty Wojny 
Totalnej do swojej talii, tasując ją następnie razem z 
kartami dotychczas zagranymi, tworząc w ten sposób 
nowa talię. W skład nowej talii wejdą więc karty Wojny 
Totalnej oraz te karty Wojny Ograniczonej i karty 
Mobilizacji, które nie znajdują się w danej chwili w ręce 
gracza, ale nie zostały na stałe usunięte z gry. 
Uwaga autora: jest wysoce prawdopodobne, że 
podczas gry gracze mogą się znajdować na różnych 
poziomach zaangażowania w wojnę. 
 
16.1.5 Znacznik poziomu wojny danego gracza nigdy 
nie może być przesunięty w dół, a więc gracz nie może 
obniżyć osiągniętego poziomu zaangażowania w wojnę. 
 
Uwaga: Zasady specjalne dotyczące roku 1914 
(umieszczone na karcie pomocniczej) dotyczą Stanu 
Wojny, a nie Poziomu Zaangażowania w Wojnę. 
Oznacza to, że ograniczenia, znoszone po zagraniu 
wydarzeń „Wyścig do morza” i „OberOst”, mogą być 
również zlikwidowane natychmiast po osiągnięciu przez 
Państwa Centralne Stanu Wojny 4 lub więcej, bez 
konieczności czekania do Fazy Określania Poziomu 
Zaangażowania w Wojnę (w trakcie której poziom ten 
zostanie podniesiony). 
 
16.1.6 Żeton znacznikowy stanu wojny gracza może 
być usunięty z Toru Ogólnego, gdy gracz osiągnie 
poziom Wojny Totalnej. Wszystkie wpływające na stan 
wojny wydarzenia zagrane przez gracza będą 
zwiększały wyłącznie Wspólny Stan Wojny. 
 

16.2 Wspólny Stan Wojny 

 
16.2.1 Jeśli podczas Fazy Określania Stanu Wojny 
wspólny stan wojny osiągnie 40 lub więcej, ogłaszane 
jest zawieszenie broni. Jest to koniec gry i należy 
ustalić zwycięzcę. 
 
16.2.2 Wspólny Stan Wojny stanowi podstawę do 
określania momentu przystąpienia do wojny Stanów 
Zjednoczonych oraz rosyjskiej kapitulacji. 
 
16.3 Przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych 
 
16.3.1 Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny 
przebiega w trzech etapach, oznaczonych na 
odpowiednim torze na planszy. Znacznik przystąpienia 
Amerykanów do wojny znajduje się na początku gry na 
polu neutralnym. 
 
16.3.2 Gdy wspólny stan wojny osiągnie 30, znacznik 



 

©2004 GMT Games, LLC 
©2003 Firma Gołębiewski 

26

przystąpienia Amerykanów do wojny jest przesuwany 
na pole „Możliwy telegram Zimmermanna”. Wydarzenie 
to nie może być zagrane, zanim znacznik nie znajdzie 
się na tym polu. 
 
16.3.3 Po zagraniu wydarzenia „Telegram 
Zimmermanna” znacznik przesuwany jest na tak 
właśnie opisane pole. Stany Zjednoczone zaczynają 
aktywnie wspierać Aliantów, ale nie można jeszcze grać 
kart posiłków amerykańskich. 
 
16.3.4 Gracz kierujący Aliantami może zagrać 
wydarzenia „Po tamtej stronie” dopiero w etapie, który 
nastąpi po zagraniu „Telegramu Zimmermanna”. Po 
zagraniu wydarzenia „Po tamtej stronie” należy 
przesunąć żeton znacznikowy przystąpienia 
Amerykanów do wojny na pole z takim właśnie 
napisem. Gracz kierujący Aliantami może już zagrywać 
karty amerykańskich posiłków, ale tylko jedną w ciągu 
etapu. 
 
16.3.5 Wydarzenie „14 punktów” nie ma wpływu na 
przystąpienie Amerykanów do wojny, ale również nie 
może być zagrane przed zagraniem „Telegramu 
Zimmermanna”. Dlatego właśnie wskaźnik tego 
wydarzenia znajduje się na odwrocie żetonu 
znacznikowego przystąpienia Amerykanów do wojny. 
 

16.4 Kapitulacja Rosji 

 
16.4.1 Gracz kierujący Państwami Centralnymi może, 
zgodnie z wydarzeniami historycznymi, wyłączyć Rosję 
z wojny dzięki Traktatowi brzeskiemu. Do rosyjskiej 
kapitulacji można doprowadzić w sześciu kolejnych 
stadiach. Żeton rosyjskiej kapitulacji na początku gry 
znajduje się na polu „Boże chroń Cara”. 
 
16.4.2 Gracz kierujący Państwami Centralnymi 
powinien używając odpowiedniego żetonu oznaczać na 
bieżąco ilość pól zwycięstwa kontrolowanych przez 
siebie na terenie Rosji (nawet, jeśli pola te są odcięte 
od zaopatrzenia). Żeton jest przesuwany odpowiednio 
w górę po zdobyciu takiego pola lub w dół, jeśli 
Aliantom uda się to pole odbić. 
 
16.4.3 Gdy Państwa Centralne kontrolują 3 lub więcej 
pola zwycięstwa na terytorium Rosji, żeton kapitulacji 
rosyjskiej jest przesuwany na pole „Car może przejąć 
dowodzenie”, a Państwa Centralne mogą zagrać 
odpowiednią kartę. Jeśli Aliantom uda się odbić pola 
zwycięstwa w Rosji i ich kontrolowana przez 
przeciwnika ilość spadnie poniżej 3 zanim zostanie 
zagrane wydarzenie „Car przejmuje dowodzenie”, żeton 
kapitulacji rosyjskiej jest przesuwany z powrotem na 
pole „Boże chroń Cara”. 
 
16.4.4 Wydarzenie „Upadek Cara” może być zagrane 
tylko wtedy, gdy wcześniej zagrano kartę „Car 
przejmuje dowodzenie” i jednocześnie suma łącznego 
poziomu wojny oraz ilości pól zwycięstwa w Rosji 
kontrolowanych przez Państwa Centralne wyniesie 33 

lub więcej. Gdy to nastąpi, żeton rosyjskiej kapitulacji 
jest przesuwany na pole „Możliwy upadek Cara”. Jeśli 
opisana powyżej suma spadnie poniżej 33 zanim 
zostanie zagrane wydarzenie „Upadek Cara”, żeton 
kapitulacji jest przesuwany z powrotem na pole „Car 
przejmuje dowodzenie”, dopóki suma znowu nie 
osiągnie poziomu 33 lub więcej. 
 
16.4.5 Po zagraniu wydarzenia „Upadek Cara” żeton 
„Upadku Cara” należy położyć na polu zajmowanym w 
tym momencie na Torze Ogólnym przez żeton 
oznaczający ilość pól zwycięstwa na terytorium Rosji 
kontrolowanych przez Państwa Centralne. Dodatkowo 
żeton rosyjskiej kapitulacji jest umieszczany na polu 
„Upadek Cara”. 
 
16.4.6 Wydarzenie „Rewolucja Bolszewicka” może być 
zagrane w dowolnym etapie następującym po zagraniu 
wydarzenia „Upadek Cara” jeśli: 

1. Państwa Centralne kontrolują więcej pól 
zwycięstwa w Rosji niż w momencie upadku 
Cara (wliczając w to ewentualną kontrolę Baku) 
lub 

2. Państwa Centralne kontrolują wszystkie pola 
zwycięstwa w Rosji (tzn. 7), ale poza Baku. 

Jeśli zostaną spełnione opisane warunki, żeton 
kapitulacji rosyjskiej jest przesuwany na pole „Możliwa 
rewolucja”. Gdy sytuacja się zmieni i warunki nie będą 
spełniane, żeton rosyjskiej kapitulacji cofa się na pole 
„Upadek Cara” aż do chwili, gdy warunki zostaną 
ponownie spełnione. 
 
16.4.7 Po zagraniu wydarzenia „Rewolucja 
Bolszewicka” żeton rosyjskiej kapitulacji należy 
przesunąć na tak właśnie opisane pole. 
 
16.4.8 Wydarzenie „Traktat brzeski” może być zagrane 
w każdej chwili po zagraniu wydarzenia „Rewolucja 
Bolszewicka”. Po zagraniu karty „Traktatu brzeskiego” 
żeton rosyjskiej kapitulacji jest umieszczany na tak 
właśnie opisanym polu. 
 
16.4.9 Po Traktacie brzeskim jednostki rosyjskie nie 
mogą operować poza terytorium Rosji, Niemiec, Turcji, 
Austrii i Rumunii. Wszystkie jednostki znajdujące się 
poza opisanym terytorium zostają wyeliminowane. 
Jednostki rosyjskie po Traktacie brzeskim nie mogą 
przechodzić przez pola zajęte przez inne jednostki 
alianckie ani tworzyć zgrupowań z takimi jednostkami. 
To samo odnosi się do jednostek alianckich w stosunku 
do jednostek rosyjskich. Jednostki rosyjskie, które w 
tym momencie będą zgrupowane z jednostkami 
alianckimi zostaną wyeliminowane (a właściwie 
internowane). Uniemożliwia to graczowi kierującymi 
Aliantami używania jednostek rosyjskich jako tarczy 
chroniącej inne jednostki przed atakiem. 
 
16.4.10 Po zagraniu wydarzenia “Traktat Brzeski”, 
jednostki rosyjskie nie mogą atakować. Jednostki 
Państw Centralnych nie mogą atakować jednostek 
rosyjskich, z wyjątkiem jednostek tureckich, które mogą 
atakować na mapie Bliskiego Wschodu. Na jednostki 
obu stron wciąż ma wpływ brak zaopatrzenia, mogą one 
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przejmować kontrolę nad pustymi polami nieprzyjaciela, 
mogą także oblegać twierdze i rozstrzygać oblężenia. 
 

16.5 Warunki pokoju 

 
16.5.1 Gracz może zaoferować przeciwnikowi warunki 
pokoju podczas swojej rundy akcji jako jedyną 
przeprowadzaną akcję, pod warunkiem, że aktualna 
ilość PZ znajduje się w zakresie, w którym dozwolona 
jest taka akcja dla tego gracza. 
 
16.5.1.1 Gracz kierujący Państwami Centralnymi może 
zaoferować warunki pokoju, jeśli aktualna ilość PZ 
wynosi 11 lub więcej. 
 
16.5.1.2 Gracz kierujący Aliantami może zaoferować 
warunki pokoju tylko wówczas, gdy aktualna ilość PZ 
wynosi 9 lub mniej. 
 
16.5.2 Jeśli przeciwnik przyjmie oferowany pokój, gra 
kończy się remisem. Jeśli proponowany pokój zostanie 
odrzucony, gracz oferujący warunki pokoju wykonuje 
rzut kostką, którego wynik jest odnoszony do Tabeli 
Warunków Pokoju. W rezultacie ilość PZ może się 
zwiększyć, zmniejszyć lub pozostać na 
dotychczasowym poziomie. 
 
16.5.3 Podczas całej gry warunki pokoju mogą 
proponować obaj gracze dowolną ilość razy. Warunki 
pokoju można przedstawiać jednak tylko raz podczas 
rundy akcji. Przyjęcie proponowanych warunków pokoju 
może się odbyć oczywiście tylko raz w ciągu całej gry, 
ponieważ oznacza to zakończenie gry. 
 

17.0 Uzupełnienia 

 

17.1 Zasady ogólne 

 
17.1.1 Podczas Fazy Uzupełnień gracze mogą 
wykorzystać zebrane podczas całego etapu punkty 
uzupełnień każdej narodowości. 
 
17.1.1.1 Punkty uzupełnień Aliantów (A) można 
wykorzystać dla odtworzenia lub uzupełnienia jednostek 
australijskich, Arabskiej Armii Północnej, belgijskich, 
kanadyjskich, z Czarnogóry, portugalskich, rumuńskich, 
greckich i serbskich. Z drugiej strony wymienione 
jednostki mogą być odtwarzane lub uzupełnianie 
wyłącznie przy wykorzystaniu alianckich punktów 
uzupełnień. 
 
17.1.2 Niewykorzystane podczas Fazy Uzupełnień 
punkty uzupełnień przepadają, nie można ich więc 
przenosić na następny etap. 
 
17.1.3 Nie można wykorzystać punktów uzupełnień, 
jeśli nieprzyjaciel okupuje lub kontroluje stolicę danej 
narodowości (Wiedeń lub Budapeszt w przypadku 

Austro-Węgier). Paryż odcięty od zaopatrzenia, ale 
nieoblegany, pozwala na wykorzystanie francuskich 
punktów uzupełnień. 
Wyjątek: Ograniczenie to nie dotyczy jednostek 
belgijskich i serbskich. Armie belgijskie i serbskie mogą 
być odtworzone tylko wówczas, gdy będą mogły 
pojawić się na mapie zgodnie z przepisem 17.1.5. 
Korpusy belgijskie i serbskie mogą być odtworzone w 
Polu Rezerwy nawet, jeśli terytorium tych państw jest 
całkowicie kontrolowane przez nieprzyjaciela. 
 
17.1.4 Różnorodne opcje oraz koszt wykorzystania 
punktów uzupełnień zostały podane w Tabeli Kosztu 
Uzupełnień. 
 
17.1.4.1 Następujące jednostki nie mogą otrzymywać 
uzupełnień: jednostki niemieckie i austriackie 
prowadzące zaopatrzenie z Sofii lub Konstantynopola, 
jednostki tureckie ciągnące zaopatrzenie z Essen, 
Breslau lub Sofii, jednostki bułgarskie ciągnące 
zaopatrzenie z Essen, Breslau lub Konstantynopola 
oraz jednostki rosyjskie i rumuńskie ciągnące 
zaopatrzenie z Belgradu. Wymienione jednostki 
znajdujące się w opisanych warunkach nie mogą 
wykonywać ruchu strategicznego z i do Pola Rezerwy. 
 
17.1.5 Odtworzone armie pojawiają się na planszy 
zgodnie z zasadami dotyczącymi posiłków [patrz 
9.5.3.3]. Od powyższej zasady są dwa niżej 
wymienione wyjątki: 

• armię serbską można odtworzyć w Salonikach, 
jeśli pole znajduje się pod kontrolą Aliantów 
oraz zostało zagrane jedno z wydarzeń, 
„Saloniki” lub „Przystąpienie Grecji do wojny”. 
Jednostki serbskie można równie ż odtwarzać 
w Belgradzie z zastosowaniem ograniczeń 
dotyczących wprowadzania posiłków. 

• armię belgijską można odtworzyć w Brukseli, 
Antwerpii lub Ostendzie. Armia belgijska nie 
może być odtworzona w Antwerpii, jeśli pole to 
nie jest zaopatrzone. Armia belgijska może być 
odtworzona w Calais, jeśli Alianci nie kontrolują 
żadnego z wymienionych pól lub nie są w 
stanie doprowadzić do nich linii zaopatrzenia. 
(Pole Calais zawiera w sobie również fragment 
terytorium Belgii kontrolowany przez Aliantów 
po październiku 1914 roku). 

 
Wyjątek: nie można odtworzyć serbskiej armii w 
Belgradzie, jeśli Państwa Centralne kontrolują Nis. 
 
17.1.6 Arabską Armię Północną po odtworzeniu należy 
umieścić nie w Polu Rezerwy, lecz na polu Arabii. 
 
17.1.7 Jednostek oznaczonych na żetonie czarną 
kropką w górnym prawym rogu nie można ani 
uzupełniać ani odtwarzać. Np. brytyjska Armia BEF. 
 
17.1.8 Punkty uzupełnień Stanów Zjednoczonych: po 
zagraniu wydarzenia „Po tamtej stronie” wszystkie 
alianckie karty zagrane jako punkty uzupełnień 
powodują zgromadzenie dodatkowego jednego punktu 
uzupełnień amerykańskich. 
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