
AtBR  1 

 

 

Wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 roku niemiecka armia nieoczekiwanie przekroczyła granicę z ZSRR, rozpoczynając tym 
samym Operację Barbarossa. Jeden z punktów oporu na Linii Mołotowa, 2-gi Włodzimiersko-Wołyński Rejon Umocniony, 
znajdował się na osi natarcia niemieckiej Grupy Armii Południe. 

Przełom miał zostać wykonany przez III. Korpus Zmotoryzowany, elementy 1. Grupy Pancernej v. Kleista oraz XXIX. Korpus 
Armijny, które należały do niemieckiej najbardziej znanej 6. Armii. 

W momencie rozpoczęcia działań wojennych między Niemcami i Sowietami, w rejonie Włodzimiersko-Wołyńskim znajdowały 
się elementy sowieckiej 5. Armii: 41. Dywizja Pancerna, XXII. Korpus Zmechanizowany oraz 87. Dywizja Strzelecka z XXVII. 
Korpusu Strzelców, natomiast pozostałe elementy z obu tych korpusów były daleko od granicy. 

Sytuacji nie polepszał fakt, że 41. Dywizja Pancerna otrzymała rozkaz przeniesienia w okolice miasta Kowel, gdzie Sowieci 
spodziewali się głównej osi natarcia wroga, na północ od rejonu Włodzimiersko-Wołyńskiego. Z dywizji tej pozostały tylko dwa 
bataliony z 82. Pułku jako wsparcie dla 87. Dywizji Strzeleckiej, a ich zadaniem było opóźnianie Niemców. 

Uwaga: W oryginalnej instrukcji w tym miejscu oraz w opisach scenariuszy i przy komentarzu autora znajdują się mapy poglądowe. 
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Szczególne zmiany w stosunku do zasad z gry Crossing the Line 
są oznaczone w ten sposób. Errata na grudzień 2021 jest 
oznaczona w ten sposób. 

❖ Tak są oznaczone uwagi i inne informacje dodatkowe. 

Tak są oznaczone wyjątki i bardzo ważne informacje. 
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1. WSTĘP 

Gra 
Across the Bug River: Volodymyr-Volynskyi 1941 to symulacja na 
poziomie operacyjnym walk, które miały miejsce w okolicach 
Włodzimierza Wołyńskiego podczas pierwszych dni Operacji 
Barbarossa. Zadaniem strony niemieckiej jest przebicie się 
przez sowieckie linie obronne i otwarcie korytarza na wschód. 

Skala 
Jeden heks reprezentuje obszar o szerokości 2,2 km. Każda 
tura reprezentuje okres od ośmiu do szesnastu godzin. 
Oddziały bojowe to głównie bataliony, oddziały Straży 
Granicznej oraz OBP to kompanie. 

2. OGÓLNIE O ROZGRYWCE 

W Across the Bug River ilość tur jest zależna od scenariusza. 

Jedna tura zwykle składa się z Fazy Administracyjnej (Fazy 
Admin), po której następuje Faza Operacyjna (Faza Ope), 
składająca się z nieoznaczonej liczby tak zwanych Cykli 
Operacyjnych (Cykle Ope). 

Pierwsza tura każdego scenariusza pomija Fazę Admin, jak 
wskazano również na torze czasu, dlatego w instrukcji zasady 
dotyczące Fazy Ope są omówione przed zasadami dotyczącymi 
Fazy Admin. 

Standardowe Procedury (rozdział 5) to ogólne zasady, które 
obowiązują zawsze, niezależnie od tury czy fazy. 

3. ZAWARTOŚĆ 

W skład gry wchodzą następujące elementy:  

• Jedna instrukcja. 
• Jedna mapa. 
• 395 żetonów i znaczników. 
• Dwa dwustronne arkusze z tabelami ogólnymi i 

operacyjnymi. 
• Dwa dwustronne arkusze z rozstawieniem początkowym 

i turami wejścia posiłków. 
• Dwie dziesięciościenne kości. 

3.1 Mapa 
Mapa ukazuje obszar w zachodniej Ukrainie z okolic regionu 
Włodzimiersko-Wołyńskiego, na którym trwały walki 
pograniczne. Na mapę nałożona jest siatka heksagonalna 
mająca regulować ruch oddziałów. Należy zwrócić uwagę, że 
teren przedstawiony na mapie może być cechą całego heksu 
(np. gęsty las) lub tylko jego krawędzi (np. strumień). Każdy heks 
ma również unikalny numer identyfikacyjny, co ma ułatwić 
rozstawianie oddziałów. 

3.1.1 Teren będący cechą heksu 
Oddziały piesze i zmotoryzowane mają różne koszty ruchu na 
heks zawierający określony teren. Rodzaj terenu na heksie 
strony broniącej się w walce definiuje kolumnę w Tabeli 
Wyników Walki używaną do rozstrzygania walki. 

Im bardziej zamknięty teren, zabudowany, tym więcej korzyści 
zapewnia dla obrońcy: 

 

Kary dotyczące ruchu przez trudny teren dotyczą obu stron i 
nie ma wtedy znaczenia która strona kontroluje dany heks. 

Drogi są specjalnym rodzajem terenu będącego cechą heksu, 
ponieważ wpływają tylko na koszty ruchu, a nie na 
rozstrzygnięcie walki. Należy przyjąć, że linie kolejowe są 
drogami, z tym że mają wyższy koszt ruchu oddziałów z 
Ruchliwością Zmotoryzowaną. Z reguły podczas ruchu droga 
neguje koszty innych terenów znajdujących się na danym 
heksie. 

W przeciwieństwie do poprzedniej gry – Crossing the Line, w 
Across the Bug River drogi mogą znajdować się na heksach 
wiosek i miast. 

Przemieszczając się z jednego heksu na drugi wzdłuż łączącej 
je drogi, oddziały zmotoryzowane mogą korzystać ze 
zmniejszonych kosztów ruchu wynoszących 0,5 Punktu Ruchu 
(PR). 

 

Niektóre tereny z heksów mają specjalne zasady: 

Bunkry 
Nie dają żadnego dodatkowego efektu i są ignorowane, gdy 
heks z takimi bunkrami jest zajęty przez jakiekolwiek oddziały 
niemieckie albo jedynie przez sowieckie oddziały OPB. 

Heks z bunkrami zajmowany przez sowiecką piechotę zapewnia 
jej MOD -2 podczas Testu Efektywności (TestE, zobacz 5.6) w 
momencie bronienia się w walce, w Akcji Uzdatnienia oraz w 
Testach Wyniszczenia. 

Oddziały saperów atakujące lub udzielające wsparcia bojowego 
przeciwko heksowi z bunkrami zapewniają atakującym MOD +1 
w walce, jeśli należą do tej samej formacji co atakujący. 

Mokradła 
Oddziały OPB atakujące na albo z heksu z mokradłami 
posiadają Punkty Pancerne zredukowane do 25% ich wartości 
bazowej. Natomiast wchodząc na taki heks nie po drodze 
muszą wykonać TestE. 

3.1.2 Teren będący cechą krawędzi heksu 
Ten rodzaj terenu znajdującego się na krawędzi heksu oznacza 
dodatkowe koszty ruchu, różne dla oddziałów pieszych i 
zmotoryzowanych, które go przekraczają. 
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❖ Strumienie można przekraczać bez dodatkowych kosztów 
ruchu, lecz tylko podczas wchodzenia lub opuszczania heksu 
miejskiego – należy wtedy przyjąć, że używany jest most. 

 

Krawędź heksu ma również wpływ na walkę. Modyfikuje 
wartości bojowe atakujących czołgów (oddziały OPB) i 
nakazuje użyć modyfikatorów wyniku rzutu kostką (MOD) do 
rozstrzygania walki. Ogólnie zapewnia korzystne modyfikatory 
dla strony broniącej się. 

3.1.3 Tory informacyjne na planszy 
Tor czasu – tury: 
Pokazuje upływ czasu i tury, w których dostępne są posiłki dla 
obu stron. 

Tor MOD-u dotyczącego Inicjatywy: 
Wskazuje pozytywny modyfikator rzutu na Inicjatywę, jaki jest 
aktualnie stosowany przez stronę Reagującą. 

Tory Aktywacji Formacji: 
Po jednym dla każdej strony - służą do rejestrowania ilości 
dostępnych aktywacji każdej z formacji podczas Fazy Ope. Ilość 
ta jednocześnie jest Poziomem Aktywacji, jaki będzie posiadać 
dana formacja, gdy zostanie aktywowana. 

Tory Punktów Akcji: 
Po jednym dla każdej strony - służą do śledzenia Punktów Akcji 
dostępnych dla formacji po jej aktywacji (patrz 7. Akcje). 

Tory te znajdują się również na osobnym pojedynczym arkuszu, 
zalecanemu do rozgrywki jednoosobowej – wtedy wszystkie są 
w jednym miejscu i łatwo dostępne dla gracza. 

3.1.4 Obszary zaopatrzeniowe 
Obszary te pełnią rolę źródeł zaopatrzenia dla wskazanej strony. 
Sztaby, aby mieć dostęp do zaopatrzenia, muszą mieć 
niezablokowaną przez wroga Ścieżkę Zaopatrzeniową do 
jednego ze swoich obszarów zaopatrzeniowych (patrz 5.7 
Zaopatrzenie). Strona niemiecka posiada jeden taki obszar, a 
sowiecka trzy: na północy, południu i wschodzie. 

 

3.1.5 Heksy zwycięstwa 
Dziesięć heksów ograniczonych ciągłą czerwoną linią to heksy 
z Punktami Zwycięstwa (PZ) i każdy zapewnia jeden albo dwa PZ. 
Niemiecki gracz otrzymuje PZ za takie heksy, jeśli będzie je 
kontrolować na końcu gry. 

 

Na mapie są również heksy oznaczone jako zapewniające PZ 
warunkowo, zależnie od zasad rozgrywanego scenariusza. 

 

3.2 Oddziały bojowe 
Oddziały bojowe reprezentują siły zbrojne, które brały udział w 
kampanii historycznej. Większość oddziałów bojowych jest 
podporządkowana formacji dywizji, co jest oznaczone paskiem 
w unikalnym kolorze u góry żetonu. Kolor tła niemieckich 
oddziałów zależy od korpusu, do której należy dana dywizja: 

 

Sowieckie oddziały również posiadają kolorowe paski według 
dywizji, ale kolor tła wszystkie mają taki sam. 

 
a Dla celów gry ten pułk został podzielony na trzy formacje 
(bataliony). 
b W grze posiada tylko dwa bataliony z 82. Pułku. Pozostała 
znaczna część tej dywizji otrzymała rozkaz przeniesienia się w 
okolice miasta Kowel, który jest poza mapą gry. 
c Ta formacja zmagała się ze znaczącym niedostatkiem 
pojazdów i dlatego w grze jej zmotoryzowane oddziały są 
traktowane jako piesze. 
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Oddziały samodzielne zamiast kolorowego paska formacji 
posiadają biały. 

Oddziały bojowe generalnie dzielą się na Piechotne (tzn. 
piechota i wszelkie jej pochodne, np. strzelcy zmechanizowani) 
(na żetonie Punkty Przeciwpancerne są na białym polu) i 
Opancerzone Pojazdy Bojowe (OPB, Punkty Pancerne są na 
żółtym polu). Na potrzeby wykonywania ruchu oddziały można 
podzielić na Piesze (Pula Punktów Ruchu na białym) i 
Zmotoryzowane (Pula Punktów Ruchu na czerwonym). 

Dla celów określania Stref Kontroli (SK) oddziały są podzielone 
na Piechotne i OPB. 

❖ SK oddziałów Ppanc ma takie same efekty i ograniczenia jak 
SK oddziałów OPB. 

Wartości liczbowe i symbole na oddziałach bojowych można 
odczytać w następujący sposób: 

 

a. Rodzaj oddziału: Pokazano głównie ze względu na 
znaczenie historyczne. W grze jest ważny dla Uzupełnień. 

 

b. Identyfikator oddziału: Podano go w celach 
historycznych i dla  identyfikacji oddziałów podczas 
początkowego ustawiania ich na mapie. 

c. Kolorowy pasek formacji: Używany jako identyfikator dla 
wszystkich oddziałów z tej samej formacji. Formacje w tej 
grze w większości to dywizje (wyjątki to jedna brygada i 
jedna dywizja podzielona na trzy formacje wielkości 
batalionu). 

d. Symbol dywizji: Wszystkie oddziały danej formacji 
posiadają historyczny symbol macierzystej dywizji. 

e. Wskaźnik Efektywności: Zdolność oddziału do 

wykonywania akcji, wytrzymywania zmęczenia bitwą i 
utrzymywania porządku. Przyjmuje wartości z zakresu od 
2 (najgorszy) do 7 (najlepszy). 

f. Punkty Siły: Podstawowa wartość, jaką oddział naziemny 
wykorzystuje w walce. Siła może być redukowana, gdy 
oddział ponosi straty w walce. 

g. Punkty Pancerne / Przeciwpancerne: Specjalne 
wartości bojowe używane w walce, w której uczestniczą 
czołgi (OPB). Wskazują też rodzaj oddziału: Opancerzone 
Pojazdy Bojowe (żółte pole) albo oddział Piechotny (białe 
pole). 

h. Pula Punktów Ruchu (PPR): Maksymalna liczba punktów 
ruchu, które oddział może wydać na ruch podczas Akcji 
Ruchu. Wskazuje również rodzaj mobilności (liczba w 
białym sześciokącie: pieszy, liczba w czerwonym 
sześciokącie: zmotoryzowany). Jeśli oddział jest w stanie 
dezorganizacji, zamiast wartości liczbowej na żetonie 
zapisana jest litera „d”. 

i. Pasek dezorganizacji: Ten ukośny pasek wskazuje, że 
oddział jest w stanie dezorganizacji. 

3.3 Sztaby dowodzenia 
Sztaby reprezentują zaplecze organizacyjne i logistyczne 
każdej z formacji, które brały udział w kampanii historycznej. 
Mają kluczowe znaczenie dla samego istnienia formacji, jej 
dowodzenia i zaopatrzenia, a tym samym dla zdolności do 
prowadzenia udanych akcji w terenie. Każda formacja ma 
własny sztab macierzystej formacji. 

Wartości liczbowe i symbole podane na żetonach oddziałów 
sztabowych można odczytać w następujący sposób: 

 
  

a. Rodzaj sztabu: Ma znaczenie głównie historyczne i nie 
wpływa na grę. 

 

b. ID dywizji: Unikalny identyfikator formacji. 
c. Kolor Formacji: Identyfikuje wszystkie oddziały należące 

do tej samej formacji. 
d. Symbol dywizji: Historyczny symbol formacji. 
e. Wskaźnik Reakcji: Używany podczas próby wykonania 

Reakcji Formacją. 
f. Zasięg Dowodzenia: Zasięg w ilości heksów, na którym 

dany sztab sprawuje dowodzenie nad oddziałami swojej 
formacji, jeśli posiada do nich niezablokowaną Ścieżkę 
Dowodzenia (patrz 5.8 Zasięg Dowodzenia). 

g. Punkty Wsparcia Ataku: Reprezentują głównie zasoby 
artyleryjskie formacji, ale również inne cechy, takie jak 
dostęp do saperów lub kolumn transportowych. Mogą być 
używane jako MOD w Zwykłym (połowa ich sumy) lub 
Przygotowanym (pełna ich wartość) Ataku (patrz 7.5.1.2 
MOD w walce). Punkty Wsparcia Ataku danego sztabu 
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mogą zostać trwale zmniejszone z powodu przepełnienia 
heksu (patrz 5.3.1 Stos oddziałów na heksie) lub 
przestawienia (patrz 5.3.2 Przestawienie sztabu). 

h. Wartość Relokacji: Sztaby nie poruszają się poprzez 
wydawanie Punktów Ruchu. Zamiast tego można je 
przenieść na heks wioski lub miasta w Zasięgu 
Dowodzenia, wydając tyle Punktów Akcji, ile wynosi 
Wartość Relokacji na żetonie sztabu (patrz 7.4 Akcja 
Relokacji sztabu). 

 
Sztaby mają następujące cechy: 
• Nie są traktowane jako oddziały bojowe. 
• Nigdy nie mogą być aktywowane razem z oddziałami 

bojowymi, ale mogą zapewniać wsparcie podczas ataku 
(nie podczas obrony). 

• „Poruszają się” wykonując Akcję Relokacji Sztabu. 
• Muszą zawsze znajdować się na heksie wioski lub miasta. 
• Nie posiadają SK (Strefy Kontroli). 
• Nie mogą zostać ustawione na heksie zawierającym SKw 

(Strefa Kontroli Wrogiego oddziału), chyba że na takim 
heksie znajduje się już przyjazny oddział bojowy (w stanie 
dezorganizacji lub nie). 

• Są usuwane z gry tylko wtedy, gdy wszystkie oddziały ich 
formacji i aktualnie przydzielone do ich formacji zostaną 
wyeliminowane. 

3.4 Znaczniki używane w grze 
Dzięki nim można rejestrować i śledzić na planszy określone 
informacje: 

Znaczniki Aktywacji Formacji: Używane na torze 
Aktywacji Formacji na planszy do śledzenia ilości 
możliwych aktywacji każdej z formacji podczas jednej 

tury gry. 

Znaczniki Punktów Akcji: Używane na torach 
Punktów Akcji na planszy (jeden dla strony 
niemieckiej i jeden dla amerykańskiej) do oznaczania 

Punktów Akcji dostępnych dla aktywowanej formacji. 

Znaczniki Punktów Siły: (wartości od 0 do 11) Układa 
się je pod oddziałami, które doznały redukcji siły, w 
celu określenia nowej wartości siły, oraz pod 

sztabami, które mają zredukowane Punkty Wsparcia Ataku. 

Znaczniki Ulepszonej Obrony: Wskazuje oddziały w 
stanie Ulepszonej Obrony. 
 
Znacznik tury gry: Służy do śledzenia aktualnie 
trwającej tury gry. 
 
Znacznik Initiative+DRM: Do oznaczenia strony, 
która otrzymuje modyfikator wyniku rzutu kostką 
(MOD) podczas określania inicjatywy. Jest układany 

na Torze Inicjatywy na planszy z mapą na polu wskazującym 
aktualny MOD do rzutu na Inicjatywę. 

Żetony Walki: Używane do określenia mnożnika siły 
podczas rozstrzygania walki. Atakujący i broniący 
losują po jednym z takich żetonów dla swojego 

oddziału (albo stosu oddziałów). 

Znacznik Przechwytywania: Wskazuje na planszy na 
torze „Interdiciton” aktualny Poziom 
Przechwytywania, który jest używany przez Niemców 

jako MOD do rzutu na Inicjatywę oraz przez Sowietów podczas 
Odnowienia Ilości Dostępnych Aktywacji formacji. 

Znaczniki Braku Dowodzenia: Gdy okaże się, że 
oddział nie ma „dostępu” do swojego sztabu, można 
go oznaczyć takim znacznikiem. 

Znaczniki Odizolowania: Używane do oznaczania 
oddziałów, które są w stanie Odizolowania. 
 
Znaczniki przydziału: Wskazują, że dany oddział jest 
aktualnie przydzielony do innej formacji/dywizji. 
 
Znacznik Schlachtenglück / боевая удача: Ten 
znacznik z czterolistną koniczyną można przekazać 
przeciwnikowi, aby przerzucić swój rzut kostką (np. 

gdy uznasz, że wynik rzutu jest wyjątkowo niepomyślny). 

Znaczniki Użycia Łodzi: Do oznaczania oddziałów, 
które podczas ruchu użyły łodzi. 
 
Znaczniki Mostu Pontonowego: Do oznaczania 
miejsc na mapie, gdzie zbudowany został most 
pontonowy. 

Znaczniki Rozkazu Kontrataku: Służą do 
rejestrowania ilości Przygotowanych Ataków, jakie 
muszą wykonać Sowieci, aby Niemcy nie otrzymali na 

końcu gry dodatkowych Punktów Zwycięstwa. 

 

Linijka do rozstrzygania walki: Może być używana podczas 
sprawdzania rezultatów w Tabeli Wyników Walki. 

3.5 Tabele na pomocniczych arkuszach 
Istotne informacje potrzebne do gry można znaleźć w tabelach 
znajdujących się na pomocniczych arkuszach. 

3.6 Tabele rozstawiania początkowego 
Te tabele dostępne są w pudełku z grą (nie ma ich w tej polskiej 
wersji instrukcji). Zawierają początkowe ustawienie oddziałów 
na mapie dla każdego ze scenariuszy. 

3.7 Tabela posiłków 
Wskazuje oddziały wchodzące do gry jako posiłki oraz tury, w 
których mogą wejść. 

3.8 Arkusz z torami 
Może być używany zamiast torów wydrukowanych na planszy. 
Przydatny szczególnie w grze jednoosobowej. 

3.9 Kostki 
W pudełku z grą znajdują się dwie dziesięciościenne kości. 
Liczba zero (0) jest zawsze traktowana jako dziesięć (10).  
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4. PRZEBIEG ROZGRYWKI 

Rozgrywka w Across the Bug River—Volodymyr-Volynskyi 1941 
trwa maksymalnie do siedmiu tur. Tura gry to sekwencja 
wydarzeń, które muszą wystąpić w określonej kolejności. 
Składa się z Fazy Administracyjnej (Admin) i Fazy Operacyjnej 
(Ope). Kolejność wydarzeń w turze musi być ściśle 
przestrzegana według poniższej listy: 

 
 
Faza Admin 
Składa się z następujących segmentów występujących w 
poniższej kolejności: 

A. Segment Regeneracji 
B. Segment Przydziałów 
C. Segment Uzupełnień 
D. Segment Posiłków 

Faza Ope 
Składa się z nieokreślonej ilości powtórzeń Cyklu Operacyjnego, 
a na każdy cykl składa się: 

A. Określenie Inicjatywy 
B. Aktywacja formacji: Gracz mający Inicjatywę może 

aktywować wszelkie oddziały należące do danej formacji, 
w tym aktualnie przydzielone do formacji oddziały 
samodzielne, by wykonać jedną lub więcej Akcji (patrz 7. 
Akcje). 

Większość działań w grze będzie miała miejsce w tej fazie. Faza 
Ope kończy się gdy obaj gracze spasują lub nie będą już mogli 
aktywować żadnej ze swoich formacji. Wtedy znacznik tury 
powinien zostać przesunięty na pole kolejnej tury na torze 
czasu. 

Wszystkie scenariusze zaczynają się od Fazy Ope. Na początku 
nie ma Fazy Admin wcale. Dlatego w instrukcji Faza Ope jest 
omówiona wcześniej niż Faza Admin. 

5. STANDARDOWE PROCEDURY 

5.1 Obliczenia i zaokrąglanie 
Wykonując obliczenia podczas rozstrzygania walki lub w innych 
sytuacjach, gdy podczas liczenia pojawia się część ułamkowa, 
ewentualne zaokrąglenie należy wykonać dopiero na 
ostatecznym wyniku, a nie na pośrednich. Zaokrąglać należy w 
górę do najbliższej liczby całkowitej. Wszystkie możliwe 
modyfikatory kumulują się. 

Podczas obliczania ilorazu szans w walce ostateczny 
wynik zaokrąglaj w dół i w taki sposób, aby był zgodny z 
jedną z kolumn ilorazu szans w TWW. 

❖ Nigdy nie zaokrąglaj Punktów Ruchu. 

5.2 SCHLACHTENGLÜCK / БОЕВАЯ УДАЧА 
Po wykonaniu jakiegokolwiek rzutu kością gracz posiadający 
ten znacznik z koniczyną może przekazać go przeciwnikowi i 
dzięki temu powtórzyć swój rzut (np. gdy uzna, że był 
niepomyślny) – w ten sposób znacznik „krąży” między graczami 
przez całą rozgrywkę. Na początku posiada go gracz niemiecki. 

5.3 Stos i jawność informacji 
5.3.1 Stos oddziałów na heksie 
Umieszczenie więcej niż jednego oddziału na heksie nazywa się 
układaniem w stos. Każda strona może dowolnie układać 
oddziały na stosie w dowolnej kolejności, z tym że jeśli w stosie 
jest sztab, wtedy musi być na wierzchu. Pozycja oddziału w 
stosie nie ma wpływu na rozgrywkę, choć gracz ma możliwość 
„ukrywać” oddziały pod tym znajdującym się na wierzchu stosu. 
Przeciwnik zawsze może zobaczyć tylko oddział znajdujący się 
bezpośrednio pod sztabem. Limitom wielkości stosu podlegają 
tylko oddziały bojowe i sztaby. 

Limity wielkości stosu nie muszą być przestrzegane podczas 
wykonywania ruchu, a jedynie po zakończeniu Akcji (patrz 7. 
Akcje) lub Cofania (patrz 7.5.2 Wyniki walki). Oznacza to, że 
podczas ruchu chwilowo możliwe jest istnienie przepełnionego 
heksu bez żadnych kar. 

Limity wielkości stosu 
Na jednym heksie w stosie mogą znajdować się maksymalnie 
trzy oddziały, z których tylko jeden może być typu piechotnego. 
Dla tych celów oddziały Straży Granicznej i Ppanc nie są 
uważane za piechotne i dlatego ich symbol ma kolor czerwony. 

Sztaby nie wliczają się do limitu stosu, jednak na jednym heksie 
wioski nie może znajdować się więcej niż jeden sztab, zaś na 
heksie miasta nie więcej niż dwa. 

Przykład 1 
1x sztab 

1x oddział Piechotny 
2x OPB 

 

Przykład 2 
1x sztab 

1x oddział Piechotny 
2x oddział Ppanc 

 

Przykład 3 
1x sztab 
3x OPB 

 

 
 
Przepełnienie heksu 
Wszystkie oddziały bojowe na przepełnionym heksie (na końcu 
wykonywania Akcji lub Cofania) muszą wykonać TestE (5.6 Test 
Efektywności) i jeśli go nie zdadzą, doznają dezorganizacji. 
Jeśli dany oddział w tym momencie już jest w dezorganizacji, 
to pozostaje w tym stanie i dodatkowo traci jeden Punkt Siły. 

Jeśli heks wioski zawiera dwa lub więcej sztabów lub heks 
miasta trzy lub więcej, każdy taki sztab na stałe traci jeden 
Punkt Wsparcia Ataku ze swojej aktualnej puli: umieść 
odpowiedni Znacznik Punktów Siły pod sztabem. Co więcej 
wszelkie nadmiarowe sztaby i oddziały muszą zostać 
natychmiast Przestawione, aby heks spełniał ograniczenia 
dotyczące wielkości stosu, a z tego powodu dodatkowo tracą 
po jednym Punkcie Wsparcia. Gracze mogą ustalić między sobą, 
że to przeciwnik będzie wykonywać takie Przestawienia 
zamiast gracza będącego właścicielem oddziału (ta umowna 
zasada nie dotyczy sztabów – dop.tłum.). 
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Jeśli nie ma innej opcji niż Przestawienie na heks, który również 
stanie się przepełniony, to ten heks podlega tym samym 
efektom z powodu przepełnienia. Przestawiany oddział nie 
może „przeskoczyć” ponad wrogimi. Jeśli Przestawienie jest 
niemożliwe ze względu na obecność wrogich oddziałów lub 
niedostępny teren, gracz będący właścicielem nadmiarowych 
oddziałów usuwa je kolejno z gry jako wyeliminowane, dopóki 
nie zostanie osiągnięty limit wielkości stosu. 

❖ Na jednym heksie stos mogą tworzyć oddziały z różnych 
formacji. W danej chwili gracz może aktywować tylko jedną 
formację, nawet jeśli w stosie są różne. Kiedy stos jest 
atakowany, wszystkie oddziały ze stosu bronią się wspólnie. 

5.3.2 Przestawienie sztabu 
Przestawiany sztab należy umieścić w przyjaznym mu mieście 
lub wiosce (wybór gracza będącego właścicielem). Dodatkowo: 

1. Jeśli heks docelowy znajduje się w Zasięgu Dowodzenia 
sztabu oraz możliwe jest wyznaczenie ciągłej ścieżki 
heksów między heksem początkowym a heksem 
docelowym Przestawienia – wolnej od wrogich oddziałów 
i/lub wrogich SK (wyjątkowo w tym przypadku przyjazne 
oddziały negują efekty SKw na zajmowanym przez siebie 
heksie), wtedy przestaw sztab i dodatkowo: 

a. Odejmij jeden od aktualnej wartości Punktów Wsparcia 
Ataku tego sztabu; jeśli aktualna wynosi zero, wtedy nie 
zmienia się. 

b. Przesuń odpowiedni znacznik Aktywacji Formacji o 
jedno pole w dół na torze Aktywacji Formacji; a jeśli 
aktualnie znajduje się na polu zerowym, pozostaje na 
polu zerowym. 

2. Jeśli heks docelowy nie znajduje się w Zasięgu Dowodzenia 
sztabu, a możliwe jest wyznaczenie ciągłej ścieżki heksów 
między heksem początkowym a heksem docelowym 
Przestawienia – wolnej od wrogich oddziałów i/lub wrogich 
SK (wyjątkowo w tym przypadku przyjazne oddziały negują 
efekty SKw na zajmowanym przez siebie heksie), wtedy 
możesz przestawić sztab, lecz dodatkowo: 

a. Odejmij jeden od aktualnej wartości Punktów Wsparcia 
Ataku tego sztabu; jeśli aktualna wynosi zero, wtedy nie 
zmienia się. 

b. Przesuń odpowiedni znacznik Aktywacji Formacji o 
jedno pole w dół na torze Aktywacji Formacji; a jeśli 
aktualnie znajduje się na polu zerowym, pozostaje na 
polu zerowym. 

3. Jeśli heks docelowy nie znajduje się w Zasięgu Dowodzenia 
sztabu oraz niemożliwe jest wyznaczenie ciągłej ścieżki 
heksów między heksem początkowym a heksem 
docelowym Przestawienia – wolnej od wrogich oddziałów 
i/lub SKw, wtedy możesz przestawić sztab, lecz dodatkowo: 

a. Zmniejsz aktualną wartość Punktów Wsparcia Ataku 
sztabu do zera. 

b. Przesuń odpowiedni znacznik Aktywacji Formacji na 
pole zerowe na torze Aktywacji Formacji. 

5.3.3 Przestawienie oddziału 
Oddziały, które znajdują się na przepełnionym heksie i są w 
dezorganizacji, muszą być Przestawiane pojedynczo na 
sąsiednie heksy, dopóki nie zostanie osiągnięty limit wielkości 
stosu. Przeciwnik, jeśli to on wykonuje Przestawienia, nie może 
przemieścić oddziału na heks, który już osiągnął limit wielkości 
stosu, chyba że nie ma innego wyboru. 

• Oddziały Przestawione na heks, który stanie się 
przepełniony, muszą wykonać TestE i podlegają kolejnym 
efektom przestawienia. 

• Oddział, którego nie można Przestawić ze względu na 
obecność wrogich oddziałów bojowych lub niedostępny 
teren, jest eliminowany. 

Wyjątek: Przestawienie oddziałów wykonuje się dopiero po 
zakończeniu Cofania, a nie w jego trakcie. 

5.3.4 Ograniczona jawność informacji 
Gracz może sprawdzić jakie oddziały tworzą stos przeciwnika 
na danym heksie dopiero po tym, jak zadeklaruje atak na ten 
heks. Znaczniki zmniejszonej siły znajdujące się pod 
oddziałami nigdy nie mogą być sprawdzane przez przeciwnika. 
We wszystkich innych przypadkach gracz może zobaczyć tylko 
pierwszy od góry oddział przeciwnika. 

WAŻNE: Przeciwnik zawsze może zobaczyć jaki oddział 
znajduje się pod sztabem, jeśli to on jest aktualnie 
umieszczony na wierzchu stosu. 

5.4 Strefa kontroli 
Heks zajmowany przez oddział bojowy i sześć otaczających go 
heksów stanowią Strefę Kontroli (SK) tego oddziału. SK 
wrogiego oddziału nazywa się Strefą Kontroli Wroga (SKw). 

Zdolność wrogiego oddziału do posiadania SK zależy od 
rodzaju tego oddziału i terenu, co jest szczegółowo opisane w 
kolumnie „ZoC” (strefa kontroli) w Tabeli Efektów Terenu (TET). 
Heksy, na których oddział posiada SK, nazywane są heksami 
kontrolowanymi i zatrzymują ruch wrogich oddziałów oraz 
blokują wrogie Ścieżki Dowodzenia i Zaopatrzeniowe. 

Jeśli SK obu stron znajdują się na tym samym heksie, wtedy 
obie SK współistnieją i heks jest wzajemnie kontrolowany przez 
obie strony. 

❖ Sztab i oddziały w stanie dezorganizacji nie posiadają SK. 
Wszystkie inne oddziały bojowe posiadają SK (z 
ograniczeniami określonymi w TET). 

5.4.1 Efekty SK 
Ruch 
Oddział bojowy musi natychmiast zakończyć ruch po wejściu 
na heks znajdujący się w SKw, nawet jeśli ten heks jest już 
zajęty przez przyjazny oddział. Nie ma ograniczeń podczas 
przechodzenia z SKw na heks bez SKw. 

Jedynym sposobem, aby przejść z SKw bezpośrednio do innej 
SKw, jest Ruch Infiltracyjny polegający na wydaniu całej Puli 
Punktów Ruchu i wykonaniu Testu Efektywności (patrz 7.3.4). 

Dowodzenie i zaopatrzenie 
Ścieżki Dowodzenia i Zaopatrzeniowe można prowadzić do 
heksu znajdującego się w SKw, ale nigdy nie mogą przechodzić 
poprzez taki heks. Dla celów określenia Zasięgu Dowodzenia i 
dostępu do źródła zaopatrzenia, przyjazne oddziały bojowe 
(nawet w dezorganizacji) negują SKw na heksie, który zajmują. 

Cofanie oddziałów 
Oddziały wykonujące Cofnięcie otrzymują dodatkowe kary za 
wejście do SKw (patrz 7.5.2 Wyniki walki). 

Walka 
Wsparcie Bojowe może być użyte tylko wtedy, gdy oddział 
wspierający posiada SK na heksie zajmowanym przez 
atakujący/broniący oddział przeciwnika. 
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5.5 Formacje a oddziały samodzielne 
Formacje są kluczową koncepcją organizacyjną w grze. Gracze 
powinni myśleć o swoich siłach w kategoriach formacji, aby 
używać ich efektywnie – tak jak historyczni dowódcy. 

5.5.1 Oddziały formacyjne (organiczne) 
Większość oddziałów bojowych jest zorganizowana w formację, 
którą łatwo rozpoznać po kolorowym pasku. Formacja składa 
się z oddziału sztabu i kilku oddziałów bojowych, w tym 
wszelkich samodzielnych oddziałów aktualnie przydzielonych 
do formacji. 

Tylko oddział należący do aktywowanej formacji może wykonać 
Akcję, gdy aktywowana zostanie jego formacja. 

Niektóre oddziały mogą zostać odłączone od swojej pierwotnej 
formacji i przydzielone do innych przyjaznych formacji (mimo 
tego że mają inne oznaczenia kolorem), jak opisano poniżej. 
Przydział i Przeniesienie Przydziału można wykonać tylko w 
Segmencie Przydziałów w Fazie Admin. 

❖ Do oznaczenia przeniesienia przydziału oddziałów z jednej 
formacji do innej służą specjalne znaczniki Przydziału. 

Przykład Przeniesienia Przydziału 

 

Niemiecka 1. Grupa Pancerna 
• Maksymalnie dwa oddziały OPB należące do 14. Dywizji 

Pancernej mogą zostać przeniesione do 44. lub 298. 
Dywizji Piechoty.  

• Jeden oddział piechoty należący do 44. lub 298. Dywizji 
Piechoty może zostać przeniesiony do 14. Dywizji 
Pancernej. 

Sowiecka 5. Armia 
• Maksymalnie dwa oddziały OPB należące do 41. Dywizji 

Pancernej mogą zostać przeniesione do 87. Dywizji 
Strzeleckiej lub 215. Dywizji Zmechanizowanej.  

• Jeden oddział piechoty należący do 215.  Dywizji 

Zmechanizowanej może zostać przeniesiony do 41. 
Dywizji Pancernej.  

• Maksymalnie dwa oddziały Ppanc należące do 1. Brygady 
Artylerii Przeciwpancernej mogą zostać przeniesione do 
135. Dywizji Strzeleckiej.  

• Maksymalnie dwa oddziały OPB należące do 19. Dywizji 
Pancernej mogą zostać przeniesione do 135.  Dywizji 
Strzeleckiej. 

Odizolowane oddziały 
Dowolny oddział będący w stanie Odizolowania może być 
tymczasowo przydzielony do innej formacji, jeśli jest w Zasięgu 
Dowodzenia sztabu tej formacji. Musi zostać ponownie 
przydzielony do swojej macierzystej formacji w następnym 
Segmencie Przydziałów w Fazie Admin, jeśli będzie posiadał 
Ścieżkę Dowodzenia dowolnej długości do sztabu tej formacji. 

5.5.2 Oddziały samodzielne 
Oddziały samodzielne nie należą do żadnej formacji i można je 
przydzielić do jednej, zachowując ograniczenia przydziałów. 
Przydział i przeniesienie przydziału można wykonać tylko w 
Segmencie Przydziałów w Fazie Admin. 

❖ W tej grze oddziały samodzielne posiadają tylko Niemcy. 

Przydział 
Aby mógł zostać przydzielony, oddział samodzielny musi być 
bez dezorganizacji i w Zasięgu Dowodzenia  sztabu formacji, do 
której ma zostać przydzielony. 

Do oznaczenia Przydziału gracze mogą używać Znaczników 
Przydziału lub zapisywać je na kartce w tajemnicy przed 
przeciwnikiem. Gracz nie musi ujawniać dla przeciwnika tak 
zapisanego Przydziału, chyba że ten zgłosi uzasadnioną 
wątpliwość co do składu danej formacji. Raz przydzielony 
oddział jest traktowany dokładnie tak jak każdy inny oddział 
należący do formacji.  

Samodzielne oddziały posiłków muszą zostać przydzielone do 
formacji przed wejściem na mapę. 

Przeniesienie przydziału 
Raz przydzielony samodzielny oddział pozostaje 
podporządkowany danej formacji, dopóki gracz nie zdecyduje 
się przenieść go do innej w Segmencie Przydziałów. Wtedy taki 
oddział nie może być w dezorganizacji i musi znajdować się w 

5.4 Przykłady Stref Kontroli (SK) 

 
Oddział piechotny 

Oddziały tego rodzaju 
posiadają SK na większości 

terenów, za wyjątkiem 
heksów za krawędziami  
z jeziorem lub rzeką Bug 

OPB 
Oddziały tego rodzaju 
posiadają SK tylko na 

heksach z terenem czystym, 
wioską lub bunkrami na 

czystym. 

Oddział w dezorganizacji 
Oddziały będące w takim 
stanie nie posiadają SK 

wcale. 
 

Wsparcie Bojowe 
OPB nie może zapewnić 

Wsparcia Bojowego 
ponieważ nie posiada SK na 
heksie zajmowanym przez 

atakowanego wroga. 
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Zasięgu Dowodzenia zarówno obecnego, jak i swojego nowego 
sztabu. 

5.6 Test Efektywności (TestE) 
Następujące sytuacje wymagają wykonania testu efektywności 
(TestE) oddziału: 

• Jakikolwiek czerwony podkreślony wynik w TWW 
• Akcja Uzdatnienia 
• Odizolowane oddziały próbujące wykonać Akcję 
• Ruch Infiltracyjny 
• Odział OPB wchodzący na heks z mokradłami nie wzdłuż 

drogi ani linii kolejowej 
• Przepełnienie heksu 

Oddziały sztabowe nie wykonują TestE i nigdy nie mogą znaleźć 
się w stanie dezorganizacji. 

5.6.1 Jak wykonać TestE 
Rzuć jedną kością osobno dla każdego oddziału wykonującego 
test i porównaj wynik ze Wskaźnikiem Efektywności z żetonu 
tego oddziału. 

• Oddział zdaje test, jeśli wynik jest równy lub mniejszy niż 
jego Wskaźnik Efektywności. 

• Oddział nie zdaje testu, jeśli wynik jest większy niż jego 
Wskaźnik Efektywności. 

5.6.2 Niezdany TestE 
Każdy oddział bojowy, który nie zda testu, przechodzi w stan 
dezorganizacji. (Wyjątek: Akcja Uzdatnienia). 

• Gdy oddział ma przejść w dezorganizację będąc już w 
takim stanie, pozostaje w dezorganizacji i dodatkowo 
otrzymuje redukcję o jeden Punkt Siły, jeśli aktualny 
przymus dezorganizacji wynika z TestE z walki. 

• Niezdany TestE wykonywany z poniższych powodów nie 
prowadzi do utraty Punktu Siły: 

o Odizolowane oddziały próbujące wykonać Akcję. 
o Ruch Infiltracyjny. 
o OPB po wejściu na heks mokradeł (Marsh) nie 

używając drogi ani linii kolejowej. 
• Jeśli podczas walki wystąpi przymus dezorganizacji i 

Cofnięcia, to owo Cofnięcie uznaje się za rozliczenie 
drugiego trafienia w walce (jeśli jest więcej niż jedno 
trafienie). 

❖ Oddziały wykonujące Akcję Uzdatnienia nie mogą otrzymać 
nowej dezorganizacji, ani nie tracą Punktów Siły, jeśli nie 
zdadzą TestE. 

5.6.3 Skutki dezorganizacji 
Żetony oddziałów otrzymujących dezorganizację muszą zostać 
odwrócone na tylną stronę ukazującą taki stan. Zwróć uwagę, 
że oddział po zdezorganizowanej stronie ma niższy Wskaźnik 
Efektywności i mniej Punktów Pancernych albo Punktów 
Przeciwpancernych (a jego Pula Punktów Ruchu to „d”, co 
oznacza też, że nie może się poruszać – dop.tłum.) 

Oddział będący w dezorganizacji: 

• Nie może wykonywać Akcji Ruchu. 
• Nie posiada SK i dlatego też nie może udzielać 
Wsparcia Bojowego. 
• Nie może spowodować próby Reakcji Formacją. 
• Nie może otrzymywać Wsparcia Bojowego. 
• Nie może mieć Ulepszonej Obrony. 
• Podczas walki w obronie używa lewej kolumny 

(czerwonej) z Żetonu Walki (patrz 7.5.1.1 Określanie siły 
bojowej). 

❖ Zdezorganizowany oddział może wykonać tylko Akcję 
Uzdatnienia mającą usunąć dezorganizację. 

5.6.4 Wyjście z dezorganizacji 
Podczas Segmentu Regeneracji w Fazie Admin każdej tury 
zdezorganizowany oddział automatycznie przestaje być w 
dezorganizacji, jeśli znajduje się w Zasięgu Dowodzenia 
swojego macierzystego sztabu. 

Żetony oddziałów, które przestają być w dezorganizacji, należy 
odwrócić na ich przednią stronę. 

❖ Oddziały mogą też pozbyć się dezorganizacji w Fazie Ope, 
wykonując udaną Akcję Uzdatnienia. 

5.7 Zaopatrzenie 
Zaopatrzenie musi być sprawdzanie tylko przez sztaby, 
natomiast oddziały bojowe sprawdzają jedynie czy są w 
niezablokowanym Zasięgu Dowodzenia. Każdy sztab musi 
sprawdzać dostęp do zaopatrzenia tylko podczas Odnowienia 
Poziomów Aktywacji swojej formacji w Fazie Admin (patrz 8.1 
Segment Regeneracji). 

5.7.1 Ścieżka zaopatrzeniowa 
Aby mieć dostęp do zaopatrzenia, sztab musi być połączony z 
heksem znajdującym się na krawędzi mapy, który sąsiaduje z 
przyjaznym Obszarem Zaopatrzeniowym. To połączenie jest 
dowolnej długości nieprzerwanym łańcuchem kolejnych 
heksów. 

Przerwana ścieżka zaopatrzeniowa 
Ścieżka Zaopatrzeniowa jest przerwana, jeśli: 
• wchodzi na jakikolwiek heks zawierający wrogi oddział 

dowolnego rodzaju (w tym sztab lub oddział 
zdezorganizowany). 

• wchodzi na jakikolwiek heks zawierający SKw, chyba że 
ten heks będący w SKw jest zajęty przez przynajmniej 
jeden przyjazny oddział dowolnego rodzaju (i choćby był 
zdezorganizowany). 

• przechodzi przez rzekę Bug nie po moście lub przez 
krawędź heksu z jeziorem. 

5.7.2 Skutki braku zaopatrzenia / 
zaopatrzenie awaryjne 
Jeśli sztab nie posiada nieprzerwanej Ścieżki Zaopatrzeniowej, 
a jego żeton jest ułożony przednią stroną, wciąż może zapewnić 
zaopatrzenie wymagane podczas Odnowienia Poziomów 
Aktywacji jego formacji, zużywając Zaopatrzenie Awaryjne. 
Oznacza się to odwracając sztab na tylną stronę zawierającą 
symbol zaopatrzenia. 

Jeśli natomiast  sztab już zużył Zaopatrzenie Awaryjne, wtedy 
jego formacja nie może Odnowić  Poziomów Aktywacji. 

Same oddziały bojowe podległe niezaopatrzonemu sztabowi 
nie ponoszą żadnych efektów z tego tytułu (dla nich znaczenie 
ma bycie w Zasięgu Dowodzenia lub Odizolowanie). 

5.8 Zasięg Dowodzenia 
Każdy oddział bojowy musi sprawdzić czy znajduje się w 
Zasięgu Dowodzenia swojego macierzystego sztabu i czy 
posiada do niego nieprzerwaną Ścieżkę Dowodzenia, zanim 
podejmie jakąkolwiek Akcję (patrz 7. Akcje). 
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Oddział jest w Zasięgu Dowodzenia, gdy znajduje się w 
odległości równej lub mniejszej niż wartość Zasięgu 
Dowodzenia jego macierzystego sztabu, liczonej ilością 
heksów. Podczas sprawdzania należy liczyć heks sztabu, ale nie 
ten z oddziałem. Co więcej, Ścieżka Dowodzenia pomiędzy 
oddziałem bojowym a sztabem nie może zostać przerwana. 
Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, wtedy oddział ma Brak 
Dowodzenia i powinien zostać oznaczony odpowiednim 
znacznikiem (Out of Command). Jeśli jednak oddział nie 
posiada również Ścieżki Dowodzenia o dowolnej długości do 
swojego sztabu, zostaje Odizolowany (patrz 5.8.4 Odizolowanie). 

❖ Zasięg Dowodzenia jest liczony w heksach, a nie w PR. 

5.8.1 Kiedy sprawdzać Zasięg Dowodzenia 
Oddziały bojowe muszą sprawdzić Zasięg Dowodzenia w 
następujących momentach: 

Segment Regeneracji: 
• Oddział mający pozbyć się dezorganizacji. 

Segment Przydziałów: 
• Przydział/Przeniesienie Przydziału samodzielnych 

oddziałów. 

Segment Uzupełnień: 
• Niemiecki oddział, który chce otrzymać Uzupełnienia. 
• Sowiecki oddział, który chce się Zreorganizować. 

Aktywacja formacji: 
• Oddział mający podjąć Akcję. 
• Oddział próbujący zakwalifikować swój macierzysty sztab 

do próby Reakcji Formacją. 
• Atakujący oddział mający skorzystać ze Sztabowego 

Wsparcia Ataku. 
• Oddział mający otrzymać Wsparcie Bojowe. 
• Oddział mający otrzymać Bonusowy Punkt Akcji w wyniku 

walki. 

5.8.2. Przerwana Ścieżka Dowodzenia 
Ścieżka Dowodzenia jest uważana za przerwaną, jeśli miałaby 
biec poprzez heks: 

• Zawierający wrogi oddział dowolnego rodzaju. 
• Zawierający SKw, chyba że taki heks będący w SKw jest 

zajęty przez przynajmniej jeden przyjazny oddział 
dowolnego rodzaju (i choćby był zdezorganizowany). 

❖ Ścieżka Dowodzenia nigdy nie jest przerywana przez teren na 
mapie. 

 

5.8.3 Skutki braku dowodzenia 
Oddział ma Brak Dowodzenia (i znacznik Out of Command) jeśli 
w momencie sprawdzenia dowodzenia wprawdzie może 
wytyczyć niezablokowaną Ścieżkę Dowodzenia do swojego 
sztabu, lecz ścieżka ta jest zbyt długa jak na limit określony w 
ilości heksów przez wartość Zasięgu Dowodzenia z żetonu 
sztabu. Oddział będący w takim stanie: 

• Oznacz go znacznikiem Out of Command, który będzie 
można usunąć natychmiast gdy oddział ponownie 
znajdzie się w Zasięgu Dowodzenia. 

• Nie może wykonać Zwykłego ani Przygotowanego Ataku, 
a koszt pozostałych Akcji wynosi dla niego dwa Punkty 
Akcji (PA) zamiast standardowego jednego PA. 

• Nie można go używać w celu uruchomienia Reakcji 
Formacją. 

• W Segmencie Regeneracji nie może pozbyć się swojej 
dezorganizacji. 

5.8.4 Odizolowanie 
Oddział jest uważany za Odizolowany, jeśli nie może wytyczyć 
niezablokowanej Ścieżki Dowodzenia o jakiejkolwiek długości 
do sztabu swojej formacji. 

Skutki odizolowania 
Odizolowane oddziały podlegają podobnym efektom jak w 
stanie Braku Dowodzenia, z następującymi różnicami: 

• Oznacz każdy taki oddział znacznikiem odizolowania, nie 
używa się znacznika Out of Command. Znacznik 
odizolowania może zostać usunięty przez gracza 
natychmiast, gdy tylko oddział nie będzie już w stanie 
Odizolowania. 

• Aby przeprowadzić Akcję, musi zdać TestE. Każdy 
Odizolowany oddział, który nie zda, musi zostać 
odwrócony na stronę w dezorganizacji i nie może brać 
udziału w Akcji. Punkty Akcji są nadal zużywane za próbę 
wykonania danej Akcji, nawet jeśli żaden oddział 
ostatecznie nie weźmie udziału w Akcji lub gracz będący 
właścicielem zdecyduje się odwołać Akcję. 

• W Segmencie Regeneracji każdy taki oddział musi 
wykonać Test Wyniszczenia, jeśli wciąż będzie w 
Odizolowaniu i dezorganizacji. 

Komentarze: 
1. Gdy tylko Ścieżka Dowodzenia zostanie przerwana z 

jakiegokolwiek powodu, oddział zostaje Odizolowany, 
niezależnie czy jest w Zasięgu Dowodzenia swojego 
sztabu czy nie. Tak więc Brak Dowodzenia może się 
zdarzyć tylko wtedy, gdy oddział wprawdzie ma czystą 

 

5.8 Przykłady Ścieżek 
Dowodzenia 

Niemiecki 43. jest Odizolowany, 
mimo że wg ilości heksów jest 
w Zasięgu Dowodzenia sztabu, 
ale Ścieżka Dowodzenia jest 
przerwana przez SKw. 

Sowiecki II/96 jest w Zasięgu 
Dowodzenia (10 heksów wg 
żetonu jego sztabu) i Ścieżka 
Dowodzenia jest nieprzerwana. 

Liczby „13” i „87” to SK oddziału z 
dywizji sowieckiej 13. albo 
niemieckiej 87. 
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Ścieżkę Dowodzenia do swojego sztabu, ale znajduje się 
poza jego Zasięgiem Dowodzenia (Ścieżka jest zbyt długa). 

2. Brak Dowodzenia w grze zazwyczaj zdarza się znacznie 
częściej niż Odizolowanie. Przeciwnikowi łatwiej jest 
blokować jedynie najkrótsze Ścieżki Dowodzenia, tak iż 
oddział musi korzystać ze Ścieżki na krętej, dłuższej 
drodze. Całkowite okrążenie przeciwnika w większości 
przypadków nie jest takie łatwe. 

3. Aby uprościć rozgrywkę, dla oddziałów oznaczonych 
Brakiem Dowodzenia lub Odizolowania stan taki może 
zostać usunięty przez gracza natychmiast, gdy tylko dany 
oddział znajdzie się w Zasięgu Dowodzenia lub nie będzie 
już w stanie Odizolowania. 

4. Nawet oddziały, które „nic nie robią”, mogą mieć Brak 
Dowodzenia lub być Odizolowane. Jeśli w Segmencie 
Regeneracji oddział wciąż jest Odizolowany i w 
dezorganizacji, wtedy musi wykonać Test Wyniszczenia. 

Test Wyniszczenia 
Rzuć jedną kością za każdy oddział wykonujący taki test i od 
wyniku rzutu odejmij Wskaźnik Efektywności oddziału. Jeśli 
ostateczny wynik jest z zakresu od 1 do 3, wtedy oddział traci 
jeden Punkt Siły. Jeśli ostateczny wynik wynosi 4 lub więcej, 
oddział traci dwa Punkty Siły. Jeśli Punkty Siły spadną do zera, 
oddział jest eliminowany. 

6. FAZA OPE 

W tej fazie występuje: 
A. Określenie Inicjatywy 
B. Aktywacja Formacji 

Jedno wystąpienie kolejnych segmentów Określenia Inicjatywy 
i Aktywacji Formacji nazywane jest Cyklem Operacyjnym (Ope). 
Cykle te są powtarzane w tej fazie dopóki: 

• Obaj gracze spasują. 
lub 

• Żaden z graczy nie będzie już mógł wykonać Aktywacji 
żadnej formacji. 

6.1 Określenie Inicjatywy 
Każdy Cykl Ope rozpoczyna się od Określenia 
Inicjatywy. Obaj gracze rzucają jedną kością, a 
aktualna wartość modyfikatora wskazywana na 
Torze Inicjatywy przez znacznik Initiative+DRM jest 
dodawana do wyniku rzutu kostką gracza, którego 
strona jest wskazywana przez wierzch znacznika. 
Ponadto niemiecki gracz do wyniku rzutu dodaje 
aktualny Poziom Przechwytywania (z zakresu 0-2) 
wskazywany przez Znacznik Przechwytywania na 
torze Interdiction. 

Gracz z najwyższym zmodyfikowanym wynikiem 
wygrywa Inicjatywę. W przypadku remisu Inicjatywę wygrywa 
gracz niemiecki. Zwycięski gracz jest określany jako Gracz 
Inicjujący, zaś drugi jako Gracz Reagujący. 

Znacznik Initiative+DRM: 
Mechanika Inicjatywa+MOD (Initiative+DRM) sprawia, że Gracz 
Reagujący ma coraz większe szanse na zdobycie Inicjatywy w 
kolejnych segmentach Określania Inicjatywy. W pierwszym 
Cyklu Ope znacznik Initiative+DRM powinien zostać ustawiony 
na polu 0, czyli modyfikator z tego tytułu do wyniku rzutu (MOD) 
w pierwszym Cyklu Ope wynosi zero (Niemcy mogą mieć MOD 
za Poziom Przechwytywania – dop.tłum.).  

Następnie oraz w kolejnych Cyklach Ope. gdy gracze Inicjujący 
i Reagujący zostaną określeni, ustaw znacznik Initiative+DRM w 
następujący sposób: 
1. Jeśli wierzch znacznika wskazuje symbol Gracza 

Inicjującego, odwróć go na stronę Gracza Reagującego i 
ustaw na polu „+2” (nie o dwa pola, tylko konkretnie na to 
pole - dop.tłum). 

2. Jeśli symbol gracza Reagującego jest już pokazany na 
znaczniku, przesuń znacznik bez odwracania na pole z 
następną wyższą liczbą. 

❖ Znacznik Initiative+DRM ustawia się na polu zero tylko na 
początku Fazy Ope w pierwszym Cyklu Ope, natomiast w 
kolejnych Cyklach już nie powraca na to pole, a jest ustawiany 
tak jako opisano powyżej w punktach 1 i 2. 

6.2 Możliwości Gracza Inicjującego 
Gracz mający Inicjatywę musi wybrać jedną z następujących 
trzech opcji: 

Aktywacja 
Gracz Inicjujący może zdecydować się na Aktywację Formacji. 
Gdy wszystkie czynności dotyczące Aktywacji Formacji 
zostaną zakończone, rozgrywka będzie przechodzić do 
kolejnych, nowych Cykli Ope. 

Przekazanie inicjatywy przeciwnikowi 
Jeśli Gracz Inicjujący nie ma na swoim torze Formation 
Activation żadnego ze znaczników formacji na polu o wyższej 
wartości niż na torze przeciwnika, wtedy może przekazać 
Inicjatywę przeciwnikowi, chyba że przeciwnik już zdecydował 
się spasować w bieżącej turze gry. Gracz otrzymujący 
Inicjatywę musi albo wykonać aktywację, albo spasować. Nie 
może oddać Inicjatywy z powrotem do przeciwnika, który 
dopiero co ją przekazał. Przekazanie Inicjatywy nie wpływa w 
żaden sposób na znacznik Initiative+DRM na torze inicjatywy. 

Spasowanie 
Jeśli Gracz Inicjujący zdecyduje się spasować, nie może 
przeprowadzać żadnych kolejnych aktywacji już do końca 
bieżącej Fazy Ope. 

❖ Strona wykonująca spasowanie może przeprowadzać 
Reakcje Formacją. 

Po takim spasowaniu należy przejść do następnego Cyklu Ope. 
Ponieważ strona pasująca utraciła prawo do podejmowania 
jakichkolwiek dalszych aktywacji w bieżącej Fazie, za 
wyjątkiem prób Reakcji, to Określenie Inicjatywy nie jest już 
konieczne. Od tej chwili gracz, który nie spasował, 
automatycznie wygrywa Inicjatywę i musi albo wykonać 
aktywację, albo spasować. Nie może przekazać Inicjatywy z 
powrotem do przeciwnika, który spasował. Gdy i on spasuje, 
cała bieżąca Faza Ope natychmiast się kończy i należy 
zakończyć turę (patrz 7.8 – dop.tłum.). 

6.3 Aktywacja formacji 
Aktywacja formacji pozwala graczowi z Inicjatywą aktywować 
wszelkie oddziały podległe tej formacji, w tym aktualnie do niej 
przydzielone oddziały samodzielne, aby wykonać jedną lub 
więcej Akcji (patrz 7. Akcje). Akcje wykonują pojedyncze 
oddziały lub stosy należące do aktywowanej formacji 
(dop.tłum.) Przed wykonaniem Akcji, aby móc ją wykonać, 
oddział zużywa Punkty Akcji z dostępnej puli w określonej ilości, 
zależnie od rodzaju Akcji. W pewnych okolicznościach 
przeciwnik (Gracz Reagujący) może wykonać Reakcję Formacją. 
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Na początku Aktywacji Formacji należy zastosować 
następującą sekwencję kroków: 
1. Określenie Punktów Akcji dostępnych dla formacji i 

oznaczenie ich na torze Punktów Akcji za pomocną 
znacznika „AP Available”. 

2. Przesunięcie znacznika Aktywacji Formacji o jeden 
poziom/pole w dół na torze Formation Activation. 

6.3.1 Określenie dostępnych Punktów Akcji 
Gdy gracz zdecyduje która formacja ma zostać aktywowana, 
musi określić ilość Punktów Akcji, które będą mogły zostać 
wydane przez oddziały podczas tej aktywacji, rzucając kostką i 
sprawdzając wynik w Tabeli Punktów Akcji „Action Points”. 

Aktualny Poziom Aktywacji z toru Formation Activation dla 
aktywowanej formacji określa kolumnę w Tabeli Punktów Akcji. 
Wynik rzutu kostką określa rząd, a pole w tabeli na przecięciu 
określonej kolumny i rzędu wskazuje ilość dostępnych Punktów 
Akcji w kolorze czarnym (maks. 7). Ogólnie rzecz biorąc, im 
wyższy Poziom Aktywacji formacji, tym większe szanse na 
uzyskanie większej ilości dostępnych Punktów Akcji. Znacznik 
Punktów Akcji „AP Available” należy umieścić na odpowiednim 
polu na torze Punktów Akcji. 

6.3.2 Poziomy Aktywacji Formacji 
Każda formacja posiada swój znacznik Aktywacji Formacji, 
który powinien być używany przez graczy na torze Aktywacji 
Formacji (Formation Activation) do rejestrowania Poziomów 
Aktywacji danej formacji. 

Za każdym razem gdy formacja jest aktywowana, przesuń 
znacznik Aktywacji Formacji o jedno pole (poziom) w dół na 
torze Aktywacji. Poziom Aktywacji na torze może również 
zostać obniżony z powodu Przestawienia (patrz 5.3.2 
Przestawienie). Formacja z Poziomem Aktywacji równym 0 nie 
może zostać aktywowana. Poziom Aktywacji może się 
zwiększyć na torze w Fazie Admin (patrz 8.1 Segment 
Regeneracji). 

Uwaga od tłumacza: W moich rozgrywkach aktywowaną 
formację oznaczam poprzez odwrócenie znacznika Aktywacji 
Formacji na drugą stronę. Po zakończeniu aktywacji odwracam 
znacznik z powrotem. 

6.3.3 Wydawanie Punktów Akcji 
Za każdym razem gdy oddział/stos wykonuje Akcję, przesuń 
znacznik „AP Available” na torze Punktów Akcji zgodnie z 
kosztem wybranej Akcji (patrz 7. Akcje). 

6.4 Reakcja Formacją 
W przeciwieństwie do wielu innych gier, w tej obie strony przez 
cały czas są aktywnie zaangażowane w rozgrywkę. Gracz 
Reagujący nie siedzi bezczynnie, podczas gdy przeciwnik 
manewruje wokół jego oddziałów! Może natomiast zrobić to, na 
co wskazuje nazwa jego roli: może zareagować na niektóre 
określone działania przeciwnika. 

6.4.1 Kiedy zachodzi możliwość próby Reakcji 
Kiedy oddział lub stos oddziałów wykonuje Akcję Ruchu, 
podczas której wchodzi lub próbuje wyjść z heksu 
sąsiadującego z wrogim oddziałem bojowym (niezależnie od 
istnienia jakichkolwiek SKw), wtedy gracz będący Reagującym 
może ogłosić próbę Reakcji Formacją. 

Próbę Reakcji można zadeklarować tylko wtedy, gdy 
przynajmniej jeden z oddziałów bojowych gracza Reagującego 
sąsiadujący z poruszającym się wrogim oddziałem lub stosem: 

a. Nie jest w dezorganizacji. 
b. Znajduje się w Zasięgu Dowodzenia swojego 

macierzystego sztabu. 

❖ Na jedną Akcję Ruchu strony posiadającej Inicjatywę może 
być wykonana tylko jedna próba Reakcji. Strona Reagująca 
musi więc dokładnie się zastanowić kiedy wybrać najlepszy 
moment na próbę Reakcji! Ale jeśli formacja strony z 
Inicjatywą wykona więcej niż jedną Akcję Ruchu, wtedy 
Reagująca może podjąć próbę Reakcji po jednej na każdą 
taką Akcję. 

Wyjaśnienie: Jeśli oddział mający uruchomić próbę Reakcji 
utracił dostęp do sztabu z powodu zablokowania Ścieżki 
Dowodzenia przez poruszający się oddział wroga, który właśnie 
wszedł na sąsiedni heks, wtedy jego formacja nie może wykonać 
próby Reakcji. To też oznacza, że próba Reakcji może być 
wykonana jedynie wtedy, gdy wrogi oddział dopiero co wszedł na 
sąsiedni heks lub próbuje go opuścić. 

6.4.2 Rozstrzyganie prób Reakcji Formacją 
Sztab formacji otrzymującej próbę Reakcji musi zdać Test 
Reakcji. Rzuca kostką i jeśli wynik rzutu jest równy lub niższy niż 
Wskaźnik Reakcji podany na żetonie tego sztabu, próba Reakcji 
Formacją jest udana; w przeciwnym razie nie można jej 
wykonać. 

Jeśli Test Reakcji jest udany, Gracz Reagujący rzuca kością w 
Tabeli Punktów Akcji (wyniki są zapisane czerwoną czcionką i z 
podkreśleniem) dla swojej Formacji, aby określić ilość PA 
dostępnych dla jego reagującej formacji. Gracz mający 
Inicjatywę nie robi w tej chwili nic, to znaczy nie resetuje 
Punktów Akcji swojej formacji (formacja Gracza Inicjującego 
czeka na zakończenie Reakcji przeciwnika – dop.tłum.) 

Gracz Reagujący umieszcza swój znacznik Punktów Akcji „AP 
Available” na swoim torze Punktów Akcji na polu 
odpowiadającym liczbie otrzymanej z tabeli i przesuwa 
znacznik Aktywacji reagującej formacji o jedno pole w dół na 
torze Aktywacji Formacji (zużywa jeden poziom aktywacji, tak 
jak robiłby podczas zwykłej aktywacji – dop.tłum.) 

Gdy Próba Reakcji okaże się udana i jeśli została wywołana 
przez oddział próbujący opuścić SKw, wtedy oddział ten nie 
może wykonać ruchu i wyjść z Skw, a Punkt Akcji wydany na 
próbę ruchu przepada. W tym momencie rozstrzygana jest 
Reakcja (Gracz Reagujący może wykonywać Akcje oddziałami z 
reagującej formacji), a po tym Gracz Inicjujący może ponownie 
poruszyć się tym samym oddziałem lub wykonać jakąkolwiek 
dostępną Akcję, ale na to musi wydać kolejne PA. Reakcję 
można przeprowadzić dowolnymi oddziałami z reagującej 
formacji, są one aktywowane jak podczas zwykłej Aktywacji 
Formacji i mogą wykonać dowolne Akcje, jeśli opłacą ich koszt 
w PA. 

6.4.3 Skutki udanej Reakcji 
Oddział lub stos Gracza Inicjującego wykonujący jakikolwiek 
ruch musi zatrzymać się na heksie, na który właśnie wszedł lub 
próbował opuścić. Akcja formacji gracza mającego Inicjatywę 
natychmiast się kończy. 

Wszelkie oddziały powodujące przepełnienie heksu w wyniku 
próby Reakcji przeciwnika muszą natychmiast ponieść 
odpowiednie niekorzystne efekty (patrz 5.3.1 Stos oddziałów na 
heksie). 

Gdy strona Reagująca już zakończy swoją Reakcję Formacji, 
wydając określoną ilość PA, strona Inicjująca wznawia obecną 
Aktywację Formacji z poprzednio aktywną formacją, jeśli 



AtBR  14 

zostały jej jeszcze PA do wydania. Jeśli chce wykonać Akcję, 
musi wybrać ją od nowa i opłacić jej koszt w PA. Może wydać 
wszelkie pozostałe PA na wykonywanie kolejnych Akcji, ale 
każda nowa Akcja Ruchu może podlegać nowej próbie Reakcji 
Formacją przeciwnika. 

❖ Podczas Reakcji Formacją nie jest możliwa żadna 
kontrreakcja strony posiadającej Inicjatywę. (Reakcję może 
wykonać tylko gracz w danym Cyklu Ope mający rolę Gracza 
Reagującego, a udana próba Reakcji nie powoduje 
odwrócenia ról graczy w Cyklu - dop.tłum.) 

6.4.4 Skutki nieudanej Reakcji 
Jeśli danej formacji nie uda się próba Reakcji, nie ponosi ona 
żadnych skutków. Znacznik Poziomu Aktywacji tej formacji nie 
zmienia położenia na torze. Przeciwnik może wydawać kolejne 
PA na nowe Akcje, a każda jego jedna Akcja Ruchu daje tylko 
jedną możliwość wykonania próby Reakcji. 

Jeśli próba Reakcji nie powiedzie się, poruszający się oddział 
Gracza Inicjującego może normalnie kontynuować swój ruch, 
jeśli jest do tego uprawniony. Należy przy tym pamiętać, że na 
jedną Akcję można wykonać tylko jedną próbę Reakcji. 

7. AKCJE 

Akcje mogą wykonywać tylko oddziały/stosy z aktywowanej 
formacji. Formacja otrzymuje do użycia ilość Punktów Akcji (PA) 
wskazaną w Tabeli Punktów Akcji. Za Akcję, przed jej 
wykonaniem, oddział/stos musi zapłacić odpowiednią ilość PA. 

Koszt akcji na oddział/stos 

Ruch 1 

Relokacja sztabu 1/2/3 

Uzdatnienie oddziału 1 

Ulepszona Obrona 1 

Pospieszny Atak 1 

Zwykły Atak 2 

Przygotowany Atak 3 

Efekty dezorganizacji i braku dowodzenia 
Oddział, który ma Brak Dowodzenia (5.8.3), może wykonać tylko 
Akcję Ruchu albo Pospiesznego Ataku, a koszty w PA są 
podwojone. Oddział Odizolowany również ma do wyboru tylko 
takie akcje, ale by móc wykonać jedną z nich, dodatkowo musi 
zdać TestE (w przypadku niezdania, wchodzi w dezorganizację, 
PA wydane na akcję przepadają i oddział nie może brać udziału 
w Akcji). 

❖ Jedyną Akcją, jaką może wykonać zdezorganizowany 
oddział, jest Uzdatnienie. Oddział zdezorganizowany i 
Odizolowany nie może wykonywać żadnych Akcji. 

7.1 Dostępne Akcje 
Akcja Ruchu (zobacz też 7.3) 
(1 PA za oddział/stos) 

Ruch może wykonać oddział bojowy (lub stos oddziałów 
bojowych należących do tej samej formacji). Do określenia 
możliwości ruchowych stosu należy użyć PPR z żetonu 
najwolniejszego oddziału. Podczas ruchu stosu nie mogą do 
niego dołączać nowe oddziały ani zostawać. (Więcej 
szczegółów znajdziesz w zasadach Ruchu, Stref Kontroli i 
układania w stosy). 

Akcja Relokacji sztabu (zobacz też 7.4) 
(koszt zależny od Wartości Relokacji z żetonu sztabu) 

Sztab nigdy nie może wykonać Akcji Ruchu. Zawsze „porusza 
się”, przeprowadzając Relokację. Sztab nie może zatem 
poruszać się w stosie z oddziałami. 

Akcja Walki (zobacz też 7.5) 
(Pospieszny Atak: 1 PA, Zwykły Atak: 2 PA, Przygotowany 
Atak: 3 PA) 

Gracz decydujący się wykonać taką Akcję musi zadeklarować 
rodzaj ataku: Pospieszny, Zwykły albo Przygotowany. Atak 
można wykonać pojedynczym oddziałem lub stosem oddziałów 
przeciwko dowolnemu sąsiedniemu heksowi zajętemu przez 
wroga. Atakujący sam decyduje które oddziały na atakującym 
heksie będą uczestniczyć w ataku; na broniącym się heksie w 
obronie muszą uczestniczyć wszystkie oddziały z tego heksu. 

❖ Walka między więcej niż dwoma heksami jest niedozwolona. 

• Pospieszny atak:  
Nie można w nim użyć ani Wsparcia Bojowego, ani 
Sztabowego Wsparcia Ataku. 

• Zwykły atak:  
Można użyć Wsparcia Bojowego i połowicznego 
Sztabowego Wsparcia Ataku (połową Punktów Wsparcia 
Ataku sztabu). 

• Przygotowany atak: 
Można użyć Wsparcia Bojowego i pełnego Sztabowego 
Wsparcia Ataku. 

Akcja Uzdatnienia (zobacz też 7.6) 
(1 PA za oddział) 

Oddział należący do aktywowanej formacji i znajdujący się w 
Zasięgu Dowodzenia macierzystego sztabu może podjąć próbę 
wyjścia z własnej Dezorganizacji. 

Akcja Ulepszonej Obrony (zobacz też 7.7) 
(1 PA za oddział/stos) 

Oddział bojowy (lub stos oddziałów bojowych należących do tej 
samej formacji) może przeprowadzić Akcję Ulepszonej Obrony 
w celu wzmocnienia swojej pozycji; podczas walki oddział/stos 
broniący się w Ulepszonej Obronie będzie używać potencjalnie 
najkorzystniejszej kolumny z losowanego Żetonu Walki. 

Tory Punktów Akcji 
Każda strona posiada jeden własny tor Punktów Akcji, który 
służy do rejestrowania ilości PA dostępnych dla aktywowanej 
formacji podczas Aktywacji Formacji (lub Reakcji Formacją). 

• Każda Akcja kosztuje określoną ilość Punktów Akcji. 
Gracz może wybrać dowolną Akcję do wykonania, jeśli 
aktywowana formacja ma wymaganą ilość PA 
pozostałych na jej torze Punktów Akcji. 

• Wydawane PA należy odpowiednio oznaczać na torze za 
pomocą znacznika „AP Available” tak, aby było jasne ile PA 
zostało do wykorzystania. Formacja nie musi wydać 
wszystkich dostępnych PA. Wszelkie niewykorzystane PA 
przepadają w momencie gdy dany gracz zdecyduje się 
zakończyć Aktywację Formacji. 

7.2 Procedura wykonywania Akcji 
Przeprowadzając Akcję należy kolejno wykonać następujące 
czynności: 

A. Wybór odpowiedniego oddziału/stosu: Do wykonania 
Akcji gracz może wskazać oddział lub stos oddziałów 



AtBR  15 

należących lub aktualnie przydzielonych do aktywowanej 
formacji. 

B. Przesunięcie Znacznika Punktów Akcji w celu oznaczenia 
ilości zużytych PA. 

C. Wybór jednej z dostępnych Akcji. 
D. Sprawdzenie czy wybrany oddział znajduje się w Zasięgu 

Dowodzenia (patrz 5.8 Zasięg Dowodzenia). 
E. Wykonanie Akcji: Przeprowadzenie Akcji przez 

aktywowany oddział/stos, który jest uprawniony, aby 
wykonać daną Akcje. Aktywacja Formacji może zostać 
tymczasowo przerwana przez wroga z powodu udanej 
próby Reakcji Formacją. 

F. Wykonanie kolejnej Akcji: Jeśli aktywowanej formacji 
pozostała wystarczająca ilość PA, gracz może wykonać 
kolejną Akcję. W przeciwnym razie Aktywacja tej formacji 
dobiega końca. 

❖ Oddział może wykonać więcej niż jedną Akcję podczas 
jednej Aktywacji Formacji. Może nawet kilkukrotnie się 
poruszyć i/lub przeprowadzić walkę. 

7.3 Akcja ruchu 
Oddziały opłacają koszty ruchu poprzez wydawanie Punktów 
Ruchu (PR) z dostępnej dla nich Puli Punktów Ruchu (PPR) 
zapisanej na ich żetonach. 

Na ruch może mieć wpływ lub całkowicie go uniemożliwić 
obecność wrogich oddziałów bojowych i SKw, teren, limity 
dotyczące wielkości stosów itp. 

Tabela Efektów Terenu zawiera koszty w PR i inne informacje 
dotyczące ruchu, pokazując zależności między rodzajami 
terenów i oddziałów. Nie ma ograniczenia ilości przyjaznych 
oddziałów, które mogą przejść przez jeden heks podczas Akcji 
Ruchu, ponieważ limity wielkości stosu obowiązują dopiero po 
zakończeniu Akcji. 

7.3.1 Ruch stosów 
Oddziały należące/przydzielone do tej samej formacji, które 
rozpoczynają Akcję Ruchu na tym samym heksie, mogą 
poruszać się razem jako stos bez dodatkowych kosztów w PA. 

• Koszt w PA ponosi cały stos jako taki, a nie poszczególne 
oddziały znajdujące się w stosie. 

• Do określenia możliwości ruchowych stosu należy użyć 
PPR z żetonu najwolniejszego oddziału. 

• Podczas ruchu stosu nie mogą do niego dołączać nowe 
oddziały ani oddzielać się czy „zostawać z tyłu”. 

• Wszystkie oddziały, które gracz wybierze ze stosu do 
wykonania wspólnego ruchu, muszą zakończyć ruch 
razem na tym samym heksie, chyba że w jakikolwiek 
sposób na końcu ruchu zostaną zmuszone do 
Przestawienia z powodu przepełnienia heksu. 

• Sztab nie może poruszyć się ze stosem; Dla sztabu jedyną 
możliwością zmiany położenia jest Akcja Relokacji. 

7.3.2 Maksymalny ruch 
Podczas jednej Akcji Ruchu oddział nigdy nie może wydać 
więcej PR niż wynosi jego PPR (lub najniższe PPR oddziału z 
jego stosu, jeśli ma się poruszać w stosie). 

WYJĄTEK: Oddział zawsze może poruszyć się o jeden heks, 
o ile: 

• Nie wejdzie na heks zajęty przez wroga. 
• Nie wejdzie na ani nie przekroczy terenu niedostępnego dla 

niego do ruchu. 
• Nie wykona ruchu bezpośrednio z jednej SKw do drugiej 

(wyjątek: Ruch infiltracyjny, patrz 7.3.4) 
• Będąc w SKw, przed opuszczeniem heksu nie wywoła 

udanej wrogiej Reakcji Formacją. 

Oddziały nie muszą wydawać całej swojej PPR, ale 
niewykorzystanych PR nie można gromadzić ani przenosić na 
inne formacje czy oddziały. 

• Oddział lub stos może brać udział w dowolnej ilości Akcji 
Ruchu podczas Aktywacji Formacji, o ile formacja ma 
dostępną odpowiednią ilość Punktów Akcji. 

• Przyjazny oddział nigdy nie może wejść na heks, na 
którym znajduje się wrogi oddział bojowy. 

• Oddział Bojowy musi natychmiast zatrzymać swój ruch, 
gdy wejdzie na heks znajdujący się w SKw, nawet jeśli 
będzie na nim inny przyjazny oddział. 

7.3.3 Ruch drogowy i kolejowy 
Oddział, który zostanie przesunięty z jednego heksu z drogą 
bezpośrednio na sąsiedni heks z drogą przez krawędź heksu, na 
którym również jest droga, wydaje PR według kosztu ruchu po 
drodze i ignoruje wszystkie inne tereny na heksie, na który 
wszedł, i na przekraczanej krawędzi heksów.  Oddział nie może 
jednak używać mniejszych kosztów ruchu drogowego podczas 
wchodzenia lub wychodzenia z SKw. 

Ruch wzdłuż linii kolejowej ma takie same zasady jak wzdłuż 
drogi, z tym że kosztuje więcej PR gdy wykonuje go oddział o 
Mobilności Zmotoryzowanej. 

7.3.4 Ruch infiltracyjny 
Dowolny przyjazny oddział lub stos, który rozpoczyna Akcję 
Ruchu w SKw, może spróbować poruszyć się bezpośrednio do 
innej SKw, wydając całą swoją PPR. Oddział mający wykonać 
taki ruch (a w przypadku stosu: każdy oddział ze stosu) musi 
zdać TestE (patrz 5.6 Test Efektywności). Jeśli nie zda tego 
testu, oddział należy odwrócić na stronę w dezorganizacji i nie 
może się poruszyć. Niezależnie od wyniku testu Akcja ta zużywa 
odpowiednią ilość PA za ruch. 

❖ Ruch infiltracyjny może wywołać próbę Reakcji Formacją 
przeciwnika. 

7.3.5 Zwiększona PPR oddziałów pieszych 
Oddziały bojowe sklasyfikowane jako Piesze (3.2) mają PPR 
zwiększoną o dwa PR, jeśli podczas całej swojej Akcji Ruchu nie 
poruszają się w sąsiedztwie wrogiego oddziału (uwzględniając 
zarówno heks początkowy, jak i końcowy). 

7.3.6 Ruch a sztab wroga 
Kiedy oddział lub stos wykonujący Akcję Ruchu porusza się w 
sąsiedztwie wrogiego sztabu znajdującego się samotnie na 
heksie: 

• Oddział sztabu zostaje natychmiast Przestawiony (patrz 
5.3.2 Przestawienie sztabu). 

• Żadne inne sąsiadujące oddziały bojowe należące 
obecnie do formacji Przestawianego sztabu nie mogą 
podejmować próby Reakcji Formacją. 

Te zasady nie są stosowane, gdy oddział lub stos 
wykonujący Akcję Ruchu i wrogi sztab będą rozdzieleni 
jeziorem lub rzeką Bug bez mostu. 

❖ Oddziały należące do innej formacji, która nie podlega 
Przestawianemu sztabowi, wciąż mogą wykonać próbę 
Reakcji Formacją. 
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7.3.7 Strumienie bez mostu 
Oddziały mające Mobilność Pieszą (3.2) płacą jeden dodatkowy 
PR za przekroczenie krawędzi heksu ze strumieniem bez mostu. 
Oddziały z Mobilnością Zmotoryzowaną muszą wydać całą 
swoją PPR, aby przejść przez strumień – czyli muszą rozpocząć 
Akcję Ruchu sąsiadując ze strumieniem i zakończyć ruch 
natychmiast po jego przejściu. 

Wymienione powyżej dodatkowe koszty w PR nie mają 
zastosowania, jeśli ruch przez strumień odbywa się po moście 
(patrz 3.1.2 Teren będący cechą krawędzi heksu). 

7.3.8 Ruch z użyciem łodzi 
Podczas jednej Aktywacji Formacji przez rzekę Bug mogą się 
przeprawić maksymalnie dwa niemieckie oddziały z 
mobilnością Pieszą. W tym celu, przed rozpoczęciem ruchu 
oddział musi znajdować się na heksie obok rzeki i może ją 
przejść, wydając dodatkowy PR. Aby oznaczyć taki ruch i 
pamiętać o ograniczeniu ilościowym, oddział taki należy 
oznakować jednym z dwóch Znaczników Użycia Łodzi. 

7.3.9 Strefa Kontroli oddziału wroga 
Oddział bojowy musi natychmiast zakończyć swój ruch po 
wejściu na heks będący w SKw, nawet jeśli będzie na nim inny 
przyjazny oddział. 

7.4 Akcja Relokacji sztabu 
Ilość PA wymagana do podjęcia Akcji Relokacji 
sztabu jest równa Wartości Relokacji sztabu 
podanej na jego żetonie. Akcja Relokacji sztabu 
jest jedyną Akcją, jaką może podjąć sztab. 

Sztab musi zawsze znajdować się na heksie 
miasta lub wioski. 

• Należy podnieść oddział sztabu i umieścić go na heksie 
docelowym. Heks docelowy musi być kontrolowany przez 
sojuszników, posiadać niezablokowaną Ścieżkę 
Zaopatrzeniową i znajdować się w Zasięgu Dowodzenia 
tego sztabu. Aby relokować sztab, musi być możliwe 
wyznaczenie ścieżki sąsiadujących heksów – wolnych od 
wrogich oddziałów i SKw – pomiędzy heksem 
początkowym a heksem końcowym. Dla tego celu 
przyjazne oddziały negują efekty SKw na zajmowanym 
przez siebie heksie, w tym na heksie początkowym i 
końcowym Relokacji sztabu. Sztab może się relokować 
poprzez rzekę Bug, jeśli ścieżka relokacji do nowej pozycji 
jest nie dłuższa niż wynosi Zasięg Dowodzenia tego 
sztabu i docelowy heks relokacji posiada Ścieżkę 
Zaopatrzeniową przechodzącą nad rzeką poprzez most 
lub most pontonowy. Gdy spełnione zostaną te 
ograniczenia, to sztab może skorzystać z możliwości 
takiego przeniesienia również w wypadku gdy będzie 
wymagane jego Przestawienie. 

• Sztab naruszający powyższe ograniczenia podlega 
niekorzystnym efektom takim jak przy Przestawieniu 
(patrz 5.3.2 Przestawienie sztabu). 

7.5 Akcja walki 
Walka odbywa się pomiędzy wrogimi oddziałami na dwóch 
sąsiadujących heksach poprzez deklarację Akcji Walki przez 
Gracza Inicjującego. Walka zawsze jest dobrowolna; dany 
oddział nigdy nie musi atakować. 

Jeśli jedna ze stron zada przeciwnikowi więcej trafień niż 
poniesie, uznaje się, że to ona odniosła Zwycięstwo w Walce. 

 

Oddziały sztabowe w walce 
Sztab nigdy nie bierze udziału walce ani nie otrzymuje trafień; 
jego obecność w stosie jest po prostu ignorowana. Sztab nie 
może wykonać Cofnięcia; jeśli w wyniku walki znajdzie się sam 
na heksie, musi natychmiast zostać Przestawiony (patrz 5.3.2). 

7.5.1 Rozstrzyganie walki 

Krok A: Deklaracja ataku 
Strona wykonująca Akcję deklaruje rodzaj walki (Atak 
Pospieszny, Zwykły lub Przygotowany) i wskazuje jeden 
przyjazny oddział lub jeden stos przyjaznych oddziałów 
sąsiadujący z jednym heksem zajętym przez wroga. Będą to 
bezpośredni uczestnicy walki. 

❖ Walka na wielu heksach jest niedozwolona, ale heksy 
sąsiadujące z nieprzyjacielem i zajęte przez przyjazne 
oddziały mogą zapewniać Wsparcie Bojowe (patrz 7.5.1.2 
MOD w walce). 

Krok B: Losowanie żetonów walki 
Każdy gracz losuje jeden Żeton Walki, aby określić Mnożniki Siły 
dla swoich oddziałów. 

Krok C: Obliczenie sił 
Obie strony określają swoją ostateczną łączną siłę bojową 
(patrz 7.5.1.1 Określanie siły bojowej). 

Krok D: Tabela wyników walki i MOD 
1. Atakujący porównuje swoją ostateczną siłę bojową z siłą 

obrońcy i określa to porównanie jako liczbowy iloraz szans 
„siła atakującego : siła broniącego”. Iloraz szans należy 
zaokrąglić w dół, tak aby dostosować go do jednej z 
kolumn w TWW. 

2. Atakujący odszukuje w TWW otrzymany iloraz szans i 
rodzaj terenu na heksie zajmowanym przez broniących. 
• Jeśli iloraz szans jest większy niż ten podany w 

skrajnej prawej kolumnie w TWW dla danego rodzaju 
terenu, należy użyć skrajnej prawej kolumny. 

• Jeśli iloraz szans jest mniejszy niż ten podany w 
skrajnej lewej kolumnie w TWW dla danego rodzaju 
terenu, wynik ataku automatycznie wynosi „5/0”. 

3. Atakujący rzuca jedną kością i do wyniku rzutu stosuje 
wszystkie odpowiednie MOD-y (patrz 7.5.1.2 MOD w walce) 
z uwagi na: 
• Teren z krawędzi heksu, 
• Wsparcie Bojowe atakującego / broniącego, 
• Sztabowe Wsparcie Ataku, 
• Przewagę Pancerną. 

Następnie w TWW sprawdza wynik walki, uwzględniając 
zmodyfikowany wynik rzutu oraz iloraz szans w wierszu z 
odpowiednim rodzajem terenu. Tak określony ostateczny 
wynik walki należy zastosować natychmiast (patrz 7.5.2 Wyniki 
walki). 

7.5.1.1 Określanie siły bojowej 
Siła oddziału atakującego lub broniącego jest obliczana przed 
każdą walką w następujący sposób: 

Określanie siły atakujących 
Atakujący losuje jeden Żeton Walki, aby dla każdego 
atakującego oddziału osobno określić Mnożnik Siły (z zakresu 
1-3), porównując Wskaźnik Efektywności oddziału z 
odpowiednią kolumną z Żetonu Walki: 

 

Wartość 
Relokacji 
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Jeśli atakuje więcej niż jeden oddział (z tego samego stosu), 
procedurę powtarza się dla każdego zaangażowanego oddziału 
osobno, ale ten sam jeden Żeton Walki jest używany dla 
wszystkich oddziałów danego jednego stosu. 

Uwaga! Oddziały Przeciwpancerne   podczas ataku 
używają tylko 25% swoich Punktów Siły (zaokrąglając w 
górę). 

Określanie siły broniących 
Gracz, który występuje jako strona broniąca się, losuje Żeton 
Walki i powtarza procedurę opisaną powyżej, aby uzyskać siłę 
bojową swoich oddziałów biorących udział w walce. Kolumny 
cyfr z Żetonu Walki są używane w następujący sposób: 

 

❖ Obaj gracze losują tylko po jednym Żetonie Walki 
niezależnie ile oddziałów uczestniczy w walce! Tak więc w 
każdej walce losowane są dwa żetony, jeden dla wszystkich 
oddziałów ze stosu atakującego i jeden dla wszystkich ze 
stosu broniącego. Oczywiście oddziały w tym samym 
stosie mogą otrzymać z dobranego żetonu różne mnożniki 
siły, zależnie od ich Wskaźnika Efektywności. 

Po rozpatrzeniu Akcji Walki obaj gracze odkładają wylosowane 
Żetony Walki z powrotem do pojemnika. 

❖ Statystycznie oddział ma większą szansę na uzyskanie 
wysokiego mnożnika siły, gdy ma wyższy Wskaźnik 
Efektywności i wykonuje Przygotowany Atak albo ma 
Ulepszoną Obronę. 

7.5.1.2 MOD w walce 
Istnieją cztery możliwe modyfikatory mające zastosowanie do 
wyniku rzutu kością (MOD) atakującego w celu rozstrzygnięcia 
walki: Efekty Terenu z Krawędzi Heksu, Wsparcie Bojowe, 
Sztabowe Wsparcie Ataku i Przewaga Pancerna. 

1. Wszystkie MOD-y dodatnie i ujemne należy zsumować. 

2. Atakujący gracz modyfikuje wynik osiągnięty z rzutu 
kostką o wartość sumarycznego MOD. Ostateczny wynik 
mniejszy niż 1 ma być traktowany jako 1; wyższy niż 20 ma 
być traktowany jako 20. 

A. MOD: Efekty Terenu z Krawędzi Heksu 
Ewentualny MOD za Efekty Terenu z Krawędzi Heksu jest 
określany według Tabeli Efektów Terenu TET. Jest to korzystna 
dla broniących ujemna wartość MOD, która jest stosowana do 
wyniku rzutu wykonanego przez atakujących. Ponieważ 
atakujący zawsze atakują tylko przez jedną krawędź heksu, 
broniący nie może uzyskać więcej niż jednego MOD za Efekt 
Terenu z Krawędzi Heksu w jednej Akcji Walki. 

❖ Drogi i linie kolejowe nie negują MOD za teren na krawędzi 
heksu (tak jak negowałyby inny teren podczas ruchu). 

B. MOD: Wsparcie Bojowe 
Przyjazne oddziały bojowe sąsiadujące z wrogim oddziałem 
atakującym/broniącym mogą kwalifikować się do udzielania 
Wsparcia Bojowego. Oddziały zapewniające Wsparcie Bojowe 
są odporne na wszelkie niekorzystne wyniki walki i nie mogą być 
wykorzystywane do ponoszenia strat. 

Wymagania dotyczące Wsparcia Bojowego: 

1. Przyjazny oddział musi posiadać SK na heksie 
zajmowanym przez broniącego / atakującego 
przeciwnika. 

2. Przyjazny oddział musi znajdować się w Zasięgu 
Dowodzenia swojego macierzystego sztabu. 

Wsparcie bojowe nie jest dostępne dla atakującego, jeśli 
wykonuje Akcję Pospiesznego Ataku. Wsparcie bojowe nie jest 
możliwe dla broniącego, jeśli jeden lub więcej broniących się 
oddziałów jest w dezorganizacji. Oddziały będące w 
dezorganizacji nie mogą udzielać Wsparcia Bojowego 
broniącym ani atakującym (zobacz 5.6.3 Skutki dezorganizacji). 

 
Zwykły atak na zwykłą obronę 
I/103 otrzymuje MOD +1 za Wsparcie Bojowe 
od 3/II/36 sąsiadującego z atakowanym 
heksem oraz MOD +2 od sztabu. 

Broniący się B/19 ma tylko MOD -1 dzięki 
Wsparciu od A/19, który sąsiaduje z 
atakującym heksem. 

Przygotowany atak na Ulepszoną Obronę 
II/103 otrzymuje MOD +2 za Wsparcie Bojowe od 
I/108 sąsiadującego z atakowanym heksem oraz 
MOD +4 od sztabu. I/191 nie może udzielić 
Wsparcia (OPB nie ma SK za strumieniem). 

Broniący się A/20 ma MOD -2 dzięki Wsparciu od 
B/20 i Ulepszonej Obronie. Ma kolejny MOD -2, 
ponieważ atak jest przez strumień. 

Pospieszny atak na zwykłą obronę 
Atakujący 3/I/36 ma 4 Punkty Pancerne 
przeciw 1 Punktowi Ppanc A/145 (broniący 
ma też +1 za wioskę), czyli MOD wynosi +2 
za Przewagę Pancerną. 

Wsparcia Bojowe jest niedostępne dla 
żadnej ze stron. 

 

Niebieska ramka: 
    broniący 
Czerwona ramka: 
    atakujący 

MOD korzystny 
dla broniących 

 
 
MOD korzystny 
dla atakujących MOD +2 MOD +2 MOD +2 
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• W przypadku Akcji Zwykłego Ataku, jeśli na innym heksie 
sąsiadującym z atakowanym heksem gracz atakujący 
posiada oddział bojowy z tej samej formacji, wtedy 
otrzymuje korzystny MOD +1 za każdy taki heks 
sąsiadujący, jeśli są spełnione wymagania dotyczące 
Wsparcia Bojowego. 

• W przypadku Zwykłej Obrony (wszystkie broniące się 
oddziały nie są w dezorganizacji, ale też nie w Ulepszonej 
Obronie) broniący otrzymuje korzystny MOD -1 za każdy 
inny heks sąsiadujący z atakującym, zawierający co 
najmniej jeden sojuszniczy oddział bojowy, jeśli są 
spełnione wymagania dotyczące Wsparcia Bojowego. 

• W przypadku Akcji Przygotowanego Ataku, jeśli na innym 
heksie sąsiadującym z atakowanym heksem gracz 
atakujący posiada oddział bojowy z tej samej formacji, 
wtedy otrzymuje korzystny MOD +2 za każdy taki heks 
sąsiadujący - jeśli są spełnione wymagania dotyczące 
Wsparcia Bojowego. 

❖ Jednak w Akcji Przygotowanego Ataku, jeśli na innym 
heksie sąsiadującym z atakowanym heksem gracz 
atakujący posiada oddział bojowy z innej formacji, wtedy 
otrzymuje korzystny MOD +1 za każdy taki heks sąsiadujący, 
jeśli są spełnione wymagania dotyczące Wsparcia 
Bojowego. 

• W przypadku Ulepszonej Obrony, jeśli na innym heksie 
sąsiadującym z atakującym gracz broniący posiada 
oddział bojowy z tej samej formacji, wtedy broniący 
otrzymuje korzystny MOD -2 za każdy taki heks 
sąsiadujący, jeśli są spełnione wymagania dotyczące 
Wsparcia Bojowego. 

❖ Jednak w przypadku Ulepszonej Obrony, jeśli na innym 
heksie sąsiadującym z atakującym gracz broniący posiada 
oddział bojowy z innej formacji, wtedy broniący otrzymuje 
korzystny MOD -1 za każdy taki heks sąsiadujący, o ile 
wymagania dotyczące Wsparcia Bojowego są spełnione. 

Wyjaśnienie: MOD-y za użycie Wsparcia Bojowego „z innej 
formacji” i „z tej samej formacji” nie kumulują się. Bonus za 
Przygotowany Atak i Ulepszoną Obronę jest już 
uwzględniony w MOD -2 oraz +2. 

C. MOD: Sztabowe Wsparcie Ataku 
Aby zakwalifikować się do otrzymania Sztabowego Wsparcia 
Ataku, atakujący oddział lub stos musi: 

1. Być w Zasięgu Dowodzenia macierzystego sztab. 
2. Przeprowadzać Akcję Zwykłego lub Przygotowanego 

Ataku. 

Nie ma limitu odnośnie ile razy Sztabowe Wsparcie Ataku 
można otrzymać od jednego sztabu podczas pojedynczej 
Aktywacji Formacji. Strona broniąca nigdy nie może użyć 
Sztabowego Wsparcia Ataku. Ilość Punktów Wsparcia Ataku 
otrzymywanych jako MOD jest określana w następujący sposób: 

• Zwykły Atak: Atakujący otrzymuje jako MOD połowę 
aktualnych Punktów Wsparcia Ataku sztabu (zaokrąglając 
w górę). 

• Przygotowany Atak: Atakujący otrzymuje jako MOD 
wszystkie aktualne Punkty Wsparcia Ataku sztabu. 

 

 

D. MOD: Przewaga Pancerna 
Aby określić czy atakujący lub broniący ma Przewagę Pancerną 
i jest uprawniony do MOD na swoją korzyść, wartość Punktów 
Pancernych atakującego musi zostać porównana z wartością 
Punktów Pancernych lub Przeciwpancernych broniącego. 

Jeśli broniący ma dostępne Punkty Pancerne i Punkty 
Przeciwpancerne na bronionym heksie, zawsze musi używać 
Punktów Pancernych. 

Obie strony muszą zawsze używać swoich oddziałów z 
najwyższymi Punktami Pancernymi / Przeciwpancerni; żaden z 
graczy nie może wykluczyć oddziału. Jeśli wartości Punktów 
Pancernych dwóch oddziałów ze stosu są równe, wtedy dany 
gracz musi wybrać oddział posiadający aktualnie najwięcej 
Punktów Siły; a jeśli to wciąż nie rozstrzyga, wtedy dany gracz 
sam wskazuje jeden z tych oddziałów. 

Jeśli ani atakujący, ani broniący nie mają dostępnych 
Punktów Pancernych: 
Wtedy żaden gracz nie może ustanowić Przewagi Pancernej i 
żaden z graczy nie otrzyma korzystnego MOD z tego tytułu. 

Atakujący ma Punkty Pancerne, a broniący ma dostępne tylko 
Punkty Przeciwpancerne: 
1. Wybierz atakujący oddział z największą liczbą Punktów 

Pancernych. W TET w kolumnie „DRM” (Combat) i w 
odpowiednim wierszu według terenu z broniącego się 
heksu sprawdź czy atakujący posiada jakiekolwiek 
modyfikatory swoich Punktów Pancernych i jakie. Wynik 
zaokrąglij w dół, jeśli to konieczne, aby uzyskać 
ostateczną wartość Punktów Pancernych atakującego. 

2. Wybierz broniący się oddział (nawet jeśli jest w 
dezorganizacji) z największą liczbą Punktów 
Przeciwpancernych. Dodaj do tej liczby bonus z uwagi na 
teren z broniącego się heksu (wg TET), aby uzyskać 
ostateczną wartość Przeciwpancerną obrońcy. 

3. Od wartości Punktów Pancernych atakującego odejmij 
ostateczną wartość Punktów Przeciwpancernych 
broniących, aby określić Przewagę Pancerną. 

4. Jeśli końcowy wynik jest liczbą dodatnią, atakujący 
posiada Przewagę Pancerną, a ostatecznym wynikiem 
jest korzystny dla niego MOD równy tej dodatniej liczbie. 
Jeśli końcowy wynik to liczba ujemna lub zero, żaden 
gracz nie posiada Przewagi Pancernej i żaden z graczy nie 
otrzyma korzystnego MOD, ponieważ Punkty 
Przeciwpancerne jako takie nigdy nie mogą stanowić o 
Przewadze Pancernej. 

Zarówno atakujący, jak i broniący posiadają dostępne Punkty 
Pancerne: 
1. Wybierz atakujący oddział z największą liczbą Punktów 

Pancernych. Sprawdź teren obrońcy pod kątem 
ewentualnych modyfikatorów (wg TET) i zaokrąglij w dół, 
jeśli to konieczne, aby uzyskać ostateczną wartość 
Punktów Pancernych atakującego. 

2. Wybierz broniący się oddział (nawet jeśli jest w 
dezorganizacji) z największą liczbą Punktów Pancernych. 
Jego Punkty Pancerne to ostateczna wartość Punktów 
Pancernych broniącego, ponieważ Punkty Pancerne 
broniących nigdy nie są modyfikowane ze względu na 
teren. 

3. Od wartości Punktów Pancernych atakującego odejmij 
wartość Punktów Pancernych broniącego, aby określić 
Przewagę Pancerną. Ostateczny wynik to MOD za 
Przewagę Pancerną (dodatni, ujemny albo zerowy) 
używany w rozstrzyganiu walki. 
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Atakujący nie ma Punktów Pancernych, a broniący ma 
dostępne Punkty Pancerne: 
Broniący automatycznie otrzymuje Przewagę Pancerną, a 
pełna wartość Punktów Pancernych broniącego się oddziału z 
największą ich liczbą jest używana jako korzystny dla 
broniących (ujemny) MOD (do wyniku rzutu atakującego gracza). 
Punkty Pancerne broniącego nigdy nie są modyfikowane ze 
względu na rodzaj terenu, a atakujący nie może użyć swoich 
Punktów Przeciwpancernych przeciwko Punktom Pancernym 
broniącego. 

Atakujący ma Punkty Pancerne, a broniący nie ma ani 
Punktów Przeciwpancernych, ani Pancernych: 

MOD jest określany tak jak w przypadku gdy „Atakujący ma 
Punkty Pancerne, a broniący ma dostępne tylko Punkty 
Przeciwpancerne”. Bazowe Punkty Przeciwpancerne 
broniącego wynoszą 0 i do rozstrzygnięcia wybierany jest 
oddział mający najwięcej Punktów Siły (jeśli na stosie jest kilka 
takich do wyboru, wtedy gracz broniący sam wskazuje jeden z 
nich). Punkty Przeciwpancerne broniącego mogą zostać 
zmodyfikowane do wartości dodatniej ze względu na teren na 
bronionym heksie, zgodnie z TET. 

7.5.2 Wyniki walki 
Wyniki walki w TWW składają się z dwóch liczb oddzielonych 
ukośnikiem: liczba po lewej odnosi się do atakującego stosu, a 
liczba po prawej do broniącego. Same liczby wskazują ilość 
trafień w walce. 

Atakujący stos 
otrzymuje 3 trafienia 
i musi wykonać TestE 

(czerwony/pokreślony) 
3 / 0 

Broniący się stos nie 
otrzymuje żadnych 

trafień i nie musi 
wykonywać TestE 

Trafienia zapisane na czerwono/z pokreśleniem nakazują, aby 
wszystkie oddziały na odpowiednim heksie atakującym / 
broniącym wykonały TestE. 

❖ W pierwszej kolejności TestE i jego efekty wykonuje broniący, 
a atakujący na końcu. 

Jak rozstrzygnąć trafienia w wyniku walki 
Poniższa procedura musi być ściśle przestrzegana podczas 
stosowania wyników walki. Obrońca musi zawsze wykonać całą 
procedurę przed atakującym: 

1. Pierwsze trafienie zawsze należy rozliczyć jako redukcję 
o jeden Punkt Siły jednego oddziału. Tę redukcję musi 
przyjąć oddział, który bronił się za pomocą Punktów 
Pancernych lub Ppanc albo atakował za pomocą Punktów 
Pancernych. 
 Jako wyjątek, oddział OPB nie traci w ten sposób 
Punktów Siły, jeśli jego Przewaga Pancerna wynosi 2 lub  
więcej, a po przeciwnej stronie w walce nie uczestniczy 
żaden oddział OBP – w tym przypadku pierwsze trafienie i 
zarazem redukcję o jeden Punkt Siły musi przyjąć oddział 
mający najwięcej Punktów Siły. 

2. Jeśli wynik walki w tabeli jest zapisany na czerwono/z 
podkreśleniem, dany gracz musi wykonać TestE każdym 
ze swoich oddziałów w stosie. Wszystkie oddziały, które 
nie zdadzą tego testu, otrzymują efekt dezorganizacji. 

3. Drugie trafienie (jeśli wynik wynosi 2 lub więcej) zależy od 
następujących warunków: 

• Jeśli oddział nie zdał TestE z powodu czerwonego 
podkreślonego wyniku w TWW (według pkt. 2 
powyżej), drugie trafienie oznacza przymusowe 
Cofnięcie. 

• Jeśli oddział zdał TestE lub wynik walki w tabeli nie 
jest czerwony/podkreślony, gracz ma możliwość 
wykonać dobrowolne Cofnięcie; w przeciwnym razie 
jeden z jego oddziałów musi otrzymać redukcję Siły. 

❖ Jeśli wszystkie oddziały danej strony w walce wykonają 
Cofnięcie (przymusowo lub dobrowolnie), wtedy uznaje 
się, że drugie trafienie zostało rozliczone. W przeciwnym 
razie, jeśli gracz Cofnie tylko niektóre oddziały ze swojego 
stosu, wtedy jeden z jego oddziałów musi otrzymać 
redukcję o jeden Punkt Siły, aby w pełni rozliczyć 
otrzymane drugie trafienie. 

4. Wszystkie dalsze trafienia powyżej 2 muszą być 
traktowane jako redukcje punktów siły, a redukcja o jeden 
Punkt Siły rozlicza jedno trafienie. Redukcje te muszą być 
równo rozdzielone między wszystkie zaangażowane 
oddziały. W wyniku jednej walki żaden oddział nie może 
przyjąć dwóch redukcji (czyli o dwa Punkty Siły) zanim 
każdy z pozostałych oddziałów ze stosu nie przyjmie 
przynajmniej jednej. 

Przykłady MOD-ów za Przewagę Pancerną 

 
Atakujący ma Pkty Pancerne, 
Broniący ma Pkty Ppanc 

3/191 atakuje przez rzekę Bug po 
moście, dlatego jego Pkty 
Pancerne są dzielone przez 4i 
wynoszą 1 punkt. I/283 ma 1 Pkt 
Ppanc oraz +1 dzięki wiosce. 
Wynik wynosi -1 i w tym 
przypadku żadna ze stron nie 
ma Przewagi Pancernej. 

Atakujący ma Pkty Pancerne, 
Broniący ma Pkty Pancerne 

3/I/4 ma największe Pkty 
Pancerne z atakującego stosu  
i są one większe o 2 niż Pkty 
Pancerne broniących. Stąd 
atakujący w tej walce mają 
korzystny MOD +2 z uwagi na 
posiadaną Przewagę Pancerną. 

Atakujący ma Pkty Ppanc, 
Broniący ma Pkty Pancerne 

Broniący automatycznie 
otrzymują Przewagę Pancerną i 
ich Pkty Pancerne są używane 
jako niekorzystny dla 
atakujących MOD (-3 w tym 
przypadku). 

Atakujący ani Broniący nie 
mają Pktów Pancernych 

Nie ma MOD z uwagi na 
Przewagę Pancerną. 

 

Brak Przewagi 
Pancernej 

Brak Przewagi 

Pancernej 
Przewaga Atak. 
MOD +2 

Przewaga Bron. 
MOD -3 
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Redukcja punktów siły 
Redukcja musi zostać przypisana do pojedynczego oddziału i 
powoduje zmniejszenie aktualnych Punktów Siły tego oddziału 
o jeden. Straty punktów siły są rozdzielane według uznania 
właściciela pomiędzy jego oddziały bojowe, z uwzględnieniem 
powyższych wytycznych z punktu 4. Zredukowaną siłę danego 
oddziału oznacza się poprzez umieszczenie pod jego żetonem 
odpowiedniego znacznika wskazującego nową wartość siły. 
Znacznik ten powinien być obrócony w taki sposób, aby na 
górze zawsze znajdowała się aktualna wartość siły. 

Jeśli oddział ma obecnie siłę równą 1 i otrzyma redukcję, 
zostaje wyeliminowany. Usuń żeton takiego oddziału z gry. 

Utrata punktów siły nigdy nie wpływa negatywnie na dostępną 
dla oddziału Pulę Punktów Ruchu, Punktów Pancernych czy 
Przeciwpancernych ani na Wskaźnik Efektywności. 

Uwaga od tłumacza: Zamiast używać znaczników dla 
zredukowanej wartości siły oddziałów, redukcje można 
odnotowywać na kartce lub na specjalnym arkuszu tzw. „ROSTER 
SHEETS” dostępnym na stronie wydawcy gry. 

Cofnięcie 
Cofające się oddziały mogą cofnąć się o jeden lub dwa heksy, 
ale zawsze jest to rozliczenie jednego trafienia, nawet jeśli 
Cofnięcie wykona cały stos oddziałów. 

Oddział zmechanizowany może Cofnąć się tylko o jeden 
heks, jeśli: 

• Cofnie się przez krawędź heksu ze strumieniem bez 
mostu, lub 

• Cofając się wejdzie na heks z lasem lub mokradłami. 

Podczas Cofania należy pamiętać o limicie dotyczącym 
wielkości stosu oddziałów na heksie. Oddziały cofające się w 
stosie nie mogą się oddzielać od stosu. Oddział lub cały stos 
muszą cofnąć się w kierunku najbliższego heksu sąsiadującego 
z przyjaznym obszarem zaopatrzenia, z tym że: 

Heksy i krawędzie heksów, na które nie można wejść poprzez 
Cofnięcie, to: 

• Heksy zajęte przez wroga (w tym te zajmowane wyłącznie 
przez wrogie sztaby). 

• SKw (wyjątek: przymusowe Cofnięcie). 
• Krawędzie heksów z rzeką Bug bez mostu. 
• Poza mapę. 

Przymusowe cofnięcie (niezdany TestE) 
Jeśli oddział jest zmuszony do Cofnięcia, wtedy może Cofnąć 
się na heks zawierający SKw pod warunkiem, że żaden inny nie 
jest dostępny. Każdy taki Cofający się oddział dodatkowo traci 
jeden punkt siły i wciąż muszą zostać rozliczone ewentualne 
pozostałe trafienia. Jeśli podczas Cofania wejdzie na heks 
znajdujący się w SKw, wtedy musi się zatrzymać. 

Każdy oddział, który musi ale nie może wykonać wymuszonego 
Cofnięcia, otrzymuje dodatkowo redukcję o dwa punkty siły i 
wciąż muszą zostać rozliczone ewentualne pozostałe trafienia. 

Ważne! Jeśli tylko niektóre oddziały w stosie muszą 
wykonać wymuszone Cofnięcie, podczas gdy inne zostały 
wybrane do dobrowolnego Cofnięcia (w celu 
rozstrzygnięcia drugiego trafienia), wymuszone Cofnięcie 
musi zostać wykonane jako pierwsze. Kolejność ta ma 
znaczenie jeśli heks, na który się cofają, jest już zajęty 
przez przyjazne oddziały, a Cofnięcie powoduje 
przepełnienie heksu. 

7.5.3 Zwycięstwo w walce 
Strona, która według TWW otrzyma mniejszą ilość trafień, 
wygrywa walkę, chyba że wszystkie oddziały tej strony biorące 
udział w walce zostaną wyeliminowane. W takim przypadku lub 
gdy dojdzie do remisu, żadna ze stron nie wygrywa. Zwycięski 
oddział lub stos otrzymuje jeden dodatkowy Punkt Akcji do 
natychmiastowego wykorzystania z następującymi warunkami: 

1. Tylko oddziały, które brały bezpośredni udział w walce, 
mogą korzystać z dodatkowego PA. 

2. Oddział/oddziały muszą znajdować się w Zasięgu 
Dowodzenia macierzystego sztabu. 

Jeden lub więcej oddziałów w stosie musi natychmiast 
spożytkować dodatkowy PA, w przeciwnym razie ten bonus 
przepada. Żadne inne oddziały, w tym udzielające wsparcia w 
walce, nie mogą użyć tego punktu ani być zaangażowane w 
Akcję wybraną do spożytkowania dodatkowego PA. 

Jeśli atakujący otrzyma dodatkowy PA, może uzupełnić go 
dowolnymi lub wszystkimi pozostałymi PA dostępnymi dla 
aktywnej formacji według aktualnego położenia znacznika „AP 
Available” na torze Punktów Akcji. 

Takie PA można natychmiast wydać na dowolną Akcję. Jedną z 
możliwości jest na przykład wykonanie ruchu na heks 

Przykłady Cofania oddziałów 

 
Udane Cofnięcie 

Stos niemieckich oddziałów ma czystą 
drogę w kierunku swojego Obszaru 
Zaopatrzeniowego, więc Cofnięcie jest 
możliwe bez ponoszenia dodatkowych 
strat w Punktach Siły. 

Udane przymusowe Cofnięcie 

Niemiecki stos zmuszony do Cofnięcia 
może je wykonać jedynie na heks w 
SKw. Po Cofnięciu każdy oddział z tego 
stosu dodatkowo traci po 1 Punkcie 
Siły. 

Nieudane przymusowe Cofnięcie 

Niemiecki stos jest otoczony i 
przyparty do rzeki Bug, więc nie może 
wykonać przymusowego Cofnięcia i 
każdy z oddziałów tego stosu traci po 2 
Punkty Siły. 
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opuszczony przez broniącego się wroga. Jeśli bonusowy PA 
otrzymała strona atakująca, wtedy (i tylko wtedy) akcja 
opłacona owym dodatkowym PA może wywołać próbę Reakcji 
Formacją przeciwnika. 

Oddział lub stos może spożytkować bonusowy PA, aby wykonać 
Akcje Ruchu tylko jeśli w tym ruchu pierwszym heksem, na jaki 
się przesunie, będzie heks opuszczony przez broniących. 
Natomiast jeśli przeciwnik nie Cofnął wszystkich oddziałów z 
zajmowanego heksu, wtedy strona, która otrzymała bonusowy 
PA, może wykonać tylko Akcję Uzdatnienia, Ulepszonej Obrony 
lub Akcję kolejnej Walki – nie może wtedy zrobić Akcji Ruchu. 

7.6 Akcja Uzdatnienia 
Akcję Uzdatnienia może indywidualnie wykonać każdy oddział 
w stanie dezorganizacji. Oddział może wykonać dowolną ilość 
Akcji Uzdatnienia, o ile za każdą zapłaci wymaganą ilość PA. 

• Przeprowadź Test Efektywności (TestE) 
zdezorganizowanego oddziału; jeśli oddział zda test, 
odwróć go na zwykłą (niezdezorganizowaną) stronę. Jeśli 
test się nie powiedzie, oddział pozostaje w stanie 
dezorganizacji, ale nie ponosi żadnych dodatkowych 
negatywnych skutków. 

❖ Akcja Uzdatnienia to jedyna Akcja, jaką może wykonać 
oddział będący w stanie dezorganizacji. 

7.7 Akcja Ulepszonej Obrony 
Aby przeprowadzić Akcję Ulepszonej Obrony, po prostu umieść 
odpowiedni znacznik na wierzchu stosu (teren danego heksu 
nie ma znaczenia). Stos taki otrzymuje wszystkie korzyści, jeśli 
jest atakowany, dopóki posiada ten znacznik. 

Znacznik Ulepszonej Obrony jest natychmiast usuwany: 

• Jeśli przynajmniej jeden oddział na heksie stanie się 
zdezorganizowany. 

• Jeśli przynajmniej jeden oddział na heksie zostanie 
wyeliminowany. 

• Jeśli przynajmniej jeden oddział opuści heks z 
jakiegokolwiek powodu. 

• Jeśli przynajmniej jeden oddział na heksie wykona 
jakąkolwiek Akcję. 

• Jeśli inny oddział zakończy Akcję Ruchu lub Cofanie na 
heks z Ulepszoną Obroną. 

Nie jest możliwe, aby tylko część oddziałów na heksie 
znajdowała się w Ulepszonej Obronie – obowiązuje zasada 
„wszystkie albo żadne”. 

Znacznik Ulepszonej Obrony NIE jest usuwany, jeśli na 
heksie rozstawiane są posiłki, oddział otrzymuje 
Uzupełnienia lub Reorganizuje się. 

7.8 Koniec tury 
Przesuń znacznik tury o jedno pole na torze czasu, aby wskazać 
początek nowej tury rozgrywki. Jeśli zakończy się ostatnia tura, 
gra się kończy i rozstrzygane jest zwycięstwo. 

 

 

 

 

 

8. FAZA ADMIN 
Umieść znacznik Initiative+DRM na polu zerowym na torze 
Inicjatywy. Na razie nie ma znaczenia którą stronę pokazuje 
jego wierzch. Jest to jedyny moment podczas całej tury, kiedy 
znacznik jest umieszczany na polu zerowym. 

8.1 Segment Regeneracji 
Każda formacja odnawia swój Poziom Aktywacji zgodnie z 
poniższymi zasadami, które są różne dla każdej ze stron. 
Odnowienie oznacza, że znaczniki przesuwa się o kilka pól na 
odpowiednim torze Aktywacji Formacji. 

• Jeśli sztab nie ma Ścieżki Zaopatrzeniowej w tym 
Segmencie gry, może zdobyć zaopatrzenie wymagane do 
Odnowienia Poziomów Aktywacji swojej formacji, 
zużywając Zaopatrzenie Awaryjne – należy wtedy 
odwrócić żeton sztabu na tylną stronę zawierającą 
symbol zaopatrzenia. Używając w ten sposób 
Zaopatrzenia Awaryjnego dany sztab Odnawia jednak 
jeden Poziom Aktywacji mniej niż gdyby miał Ścieżkę 
Zaopatrzeniową (do źródła zaopatrzenia). 

• Sztab, który na początku Segmentu Regeneracji nie ma 
Ścieżki Zaopatrzeniowej ani Zaopatrzenia Awaryjnego, 
nie może Odnowić Poziomów Aktywacji swojej formacji 
wcale. 

• Limit Odnowienia Poziomów Aktywacji: Podczas 
odnawiania Poziomu Aktywacji dany znacznik Aktywacji 
Formacji nigdy nie może zostać przesunięty powyżej 
maksymalnego Poziomu Aktywacji, który jest zapisany na 
żetonie Aktywacji Formacji i na Torze Aktywacji Formacji. 

• Sztab, który na początku Segmentu Regeneracji jest 
odwrócony z powodu zużytego wcześniej Zaopatrzenia 
Awaryjnego, może odnowić ten rodzaj zaopatrzenia i 
odwrócić swój żeton, z tym że w tym celu należy 
sprawdzić czy aktualnie ma dostęp do zaopatrzenia po 
Ścieżce Zaopatrzeniowej. 

8.1.1 Odnowienie Poziomów Aktywacji Formacji po 
stronie Niemców 
Wszystkie znaczniki Poziomów Aktywacji są przesuwane na 
niemieckim torze Aktywacji Formacji o tyle pól, ile wskazuje 
tabela Regeneracji Sztabu „HQ Recovery” z pomocniczej karty 
w tabelami (do limitu wskazanego wcześniej). 

8.1.2 Określenie Poziomu Przechwytywania 
Gracz niemiecki rzuca jedną kością i sprawdza Tabelę Poziom 
Przechwytywania „Interdiction” w celu określenia Poziomu 
Przechwytywania (0, 1 albo 2) na bieżącą turę. Poziom ten 
należy oznaczyć znacznikiem „Interdiction” na odpowiednim 
torze na planszy. 

Zastosowanie Przechwytywania: 
• Niemcy stosują Poziom Przechwytywania jako dodatni 

MOD podczas określania Inicjatywy. 
• Sowieci używają Poziomu Przechwytywania w celu 

określenia wielkości Odnowienia Poziomów Aktywacji 
Formacji po swojej stronie. 

8.1.3 Odnowienie Poziomów Aktywacji Formacji po 
stronie Sowietów 
Odnowienie Poziomu Aktywacji sowieckich formacji nie jest 
stałe, ale opiera się na bazowym Poziomie Aktywacji 
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indywidualnym dla każdej formacji (jest podany na znaczniku 
Aktywacji każdej Formacji) i ma na niego wpływ Poziom 
Przechwytywania aktualny dla bieżącej tury, oznaczony za 
pomocą znacznika „Interdiction” na torze „Interdiction”. 

• Sowiecki gracz szuka w Tabeli Regeneracji Sztabu 
bazowej wartości Poziomu Aktywacji swojej formacji 
posiadającej zaopatrzenie oraz Poziomu 
Przechwytywania, aby uzyskać wynik. 

Zwróć uwagę, że podczas poprzedniej Fazy Ope sowiecki gracz 
nie zna dokładnego Poziomu Przechwytywania ani Odnowienia, 
jakie będą określane dopiero podczas Fazy Admin w następnej 
turze. 

8.1.4 Automatyczne Uzdatnienie oddziałów bojowych 
Każdy oddział bojowy będący w dezorganizacji, jeśli aktualnie 
znajduje się w Zasięgu Dowodzenia swojego macierzystego lub 
aktualnie przydzielonego sztabu, automatycznie wraca do 
normalnego stanu i należy odwrócić jego żeton na przednią 
zwykłą stronę. Stan zaopatrzenia sztabu nie ma znaczenia. 
Takie Uzdatnienie swoich oddziałów obaj gracze wykonują 
jednocześnie. 

8.1.5 Wyniszczenie Odizolowanych oddziałów 
Każdy oddział, który w Segmencie Regeneracji nadal jest w 
dezorganizacji i posiada znacznik „Isolated”, przeprowadza Test 
Wyniszczenia (patrz 5.8.4 Odizolowanie). 

8.2 Segment Przydziałów 
Oddziały samodzielne mogą być Przydzielane lub mieć 
Przeniesienie Przydziału do formacji (patrz 5.5.1, Oddziały 
formacyjne). Wszystkie kwalifikujące się samodzielne oddziały 
posiłków muszą zostać przydzielone do jednej kwalifikującej 
się formacji (patrz 5.5.2, Oddziały samodzielne). 

8.3 Segment Uzupełnień 
Gracz niemiecki otrzymuje do wydania Punkty Uzupełnień (PU). 
Gracz sowiecki w tym segmencie może jedynie Wchłaniać lub 
Reorganizować niektóre ze swoich oddziałów. 

• PU mogą być używane tylko dla określonych rodzajów 
oddziałów, które nie są w dezorganizacji i znajdują się w 
Zasięgu Dowodzenia macierzystego sztabu, który w tym 
momencie sam musi posiadać Ścieżkę Zaopatrzeniową 
lub zużyć Zaopatrzenie Awaryjne. 

• Oddziały znajdujące się w SKw mogą (!) otrzymywać 
uzupełnienia, o ile spełnione są wszystkie inne warunki. 

• PU muszą zostać zużyte natychmiast; niewykorzystane 
przepadają. 

• Jeden PU odzyskuje jeden Punkt Siły. Nie ma ograniczeń 
co do liczby punktów siły, które oddział może odzyskać w 
jednym Segmencie, ale nie można zwiększyć siły żadnego 
oddziału ponad pierwotną wartość podaną na jego 
żetonie. 

Poniżej w kolejnych podrozdziałach wymieniono dodatkowe 
ograniczenia specjalne: 

8.3.1 Uzupełnienia Niemców 
Gracz niemiecki otrzymuje PU oddziałów piechoty i PU 
oddziałów OBP zgodnie z Tabelą Uzupełnień „German 
Replacement Points” (jest to też oznaczone na Torze Czasu). PU 
muszą od razu zostać użyte w bieżącej turze do odbudowy 
zredukowanych lub wyeliminowanych oddziałów 

odpowiedniego rodzaju. Ponadto dwa PU piechoty może 
odbudować jeden Punkt Siły dowolnego oddziału 
zmotoryzowanego lub saperów. Oddział uprzednio 
wyeliminowany po odbudowie wchodzi na mapę na heks 
swojego sztabu lub sąsiadujący (musi przestrzegać limitu stosu 
oddziałów). 

8.3.2 Reorganizacja Sowietów 
Strona sowiecka może „zjadać/wchłaniać” swoje oddziały 
bojowe, aby w zamian otrzymać PU, niezależnie od ich aktualnej 
siły, jeśli wchłaniane oddziały spełniają następujące 
wymagania: 

1. Nie mogą być w dezorganizacji. 
2. Muszą być w Zasięgu Dowodzenia swojego macierzystego 

sztabu, który musi mieć potwierdzony dostęp do 
zaopatrzenia lub użyte w tej turze Zaopatrzenie Awaryjne. 

Wchłanianie/zjadanie oddziałów:  
Gracz sowiecki po prostu usuwa z gry (a nie tylko redukuje) 
oddział typu piechotnego. Każdy tak usunięty Punkt Siły 
zostaje zamieniony na  PU, a PU można wydać na odbudowę 
oddziału według rodzaju określonego w tabeli „Soviet Unit 
Reorganization”. PU musi zostać natychmiast wydany albo 
przepada. 

Każdy jeden PU można wydać tylko na odzyskanie jednego 
utraconego wcześniej Punktu Siły oddziału odpowiedniego 
rodzaju. 

Aby oddział odzyskał w ten sposób Punkty Siły: 

1. Musi być w Zasięgu Dowodzenia swojego macierzystego 
sztabu, który musi mieć potwierdzony dostęp do 
zaopatrzenia. 

2. Musi być w Zasięgu Dowodzenia sztabu formacji , do 
której należał wchłonięty oddział. 

 

 

8.4 Segment Posiłków i Wycofania 
Od początku drugiej tury gry obie strony otrzymują posiłki 
zgodnie z Tabelą Reinforcement (posiłków). Wejście posiłków 
może zostać opóźnione do następnej tury według uznania 
właściciela, w tym opóźnić można również te już opóźnione 
wcześniej. 

Sowiecki gracz rozstawia wchodzące w bieżącej turze posiłki 
przed graczem niemieckim. Należy przyjąć, że wszystkie 

Wchłaniany oddział 

Piechota niezmot. 

Karabiny masz. 

Saperzy niezmot. 

Straż Graniczna 

Przeciwpancerny 

Piechota zmot. 

Saperzy zmot. 

Karabiny masz. 

Saperzy niezmot. 

Saperzy zmot. 
  

Uzupełniany oddział 

 

 

Piechota niezmot. 

 

 

Piechota zmot. 

Karabiny masz. 

Saperzy niezmot. 

Saperzy zmot. 
  

Pozostałe rodzaje oddziałów nie mogą być reorganizowane. 
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posiłki jednej strony rozstawiane na mapie, pojawiają się 
jednocześnie, a nie pojedynczo. 

8.4.1 Ustawianie posiłków na mapie 
Kwalifikujące się posiłki wchodzą na dowolny heks(y) 
wejściowy zgodnie z Tabelą Reinforcements. 

Jeżeli żaden przyjazny heks wejściowy nie jest dostępny, 
posiłki mogą wejść na heks najbliżej heksu (lub heksów) 
wejściowego, będąc w Zasięgu Dowodzenia i nie sąsiadując z 
oddziałem nieprzyjaciela. 

Samodzielne oddziały posiłków muszą zostać przydzielone do 
kwalifikującej się formacji zanim znajdą się na mapie. 

Znacznik Aktywacji Formacji posiłków powinien zostać 
umieszczony na polu maksymalnego Poziomu Aktywacji dla tej 
formacji, jeśli nie wskazano inaczej w scenariuszu. 

9. WARUNKI WYGRANEJ 

Zwycięstwo zależy od ilości Punktów Zwycięstwa PZ, które 
podczas gry może zdobyć strona niemiecka. 

Kontrola heksów dających PZ 

 
Dana strona kontroluje heks dający PZ, jeśli zajmuje go lub 
zajmowała jako ostatnia oraz tylko gdy możliwe jest wytyczenie 
ścieżki od sojuszniczego źródła zaopatrzenia do tego heksu, 
wolnej od wrogich oddziałów i SKw (oddziały sojusznicze 
negują SKw dla celów określania takiej ścieżki). Maksymalnie 5 
heksów tej ścieżki może być bez drogi lub linii kolejowej, nie 
może ona biec przez rzekę Bug bez mostu ani przez krawędź 
heksu z jeziorem. Pozostałe heksy tej ścieżki muszą biec 
poprzez drogę lub linię kolejową. 

❖ To nie musi być 5 heksów ciągiem. Na przykład pierwsze 3 
heksy mogą być poza drogą, następne 10 wzdłuż drogi i 
ostatnie 2 ponownie poza drogą. 

Na początku gry wszystkie heksy PZ są kontrolowane przez 
Sowietów. 

Istnieją również heksy dające PZ warunkowo i są one opisane w 
każdym ze scenariuszy. 

 

PZ za Punkty Siły wyeliminowanych oddziałów 
Na końcu gry należy zsumować Punkty Siły wyeliminowanych 
sowieckich oddziałów. Niemiecki gracz otrzymuje PZ według 
następujących przeliczników: 
• 1/15 PZ za każdy Punkt Siły wyeliminowanych OPB 
• 1/30 PZ za każdy Punkt Siły wyeliminowanych oddziałów 

piechoty lub przeciwpancernych . 

❖ Oddział uznaje się wyeliminowany, gdy jego żeton został 
usunięty z mapy podczas rozgrywki. 

Zmniejszenia PZ niemieckiego gracza 
Na końcu gry niemiecki gracz traci po 1 PZ: 

1. za każde trzy niemieckie oddziały wyeliminowane, 
będące poza Zasięgiem Dowodzenia lub Odizolowane. 

2. za każde dwie formacje, których znacznik Aktywacji 
Formacji znajduje się poniżej poziomu 2. 

Pozostałe warunki dotyczące PZ są opisane w każdym ze 
scenariuszy. 

Rozkazy kontrataku 
Gracz sowiecki na początku gry otrzymuje określoną przez 
scenariusz ilość znaczników Rozkazu Kontrataku. Każdy 
wykonany przez tego gracza Przygotowany Atak powoduje, że 
może odrzucić jeden taki znacznik. W takim Ataku musi 
uczestniczyć przynajmniej jeden sowiecki OPB. Jeśli na końcu 
gry sowiecki gracz wciąż będzie posiadał Rozkazy Kontrataku, 
wtedy za każdy z nich gracz niemiecki otrzymuje 1 PZ. 

10. ZASADY SPECJALNE SCENARIUSZY 

Zasady specjalne dotyczące Niemców 

10.1 800. Pułk „Brandenburg” do zadań 
specjalnych 

 

Podczas pierwszej tury wszystkie niemieckie ataki na drugą 
stronę mostów na rzece Bug na heks miasta Ustyluh lub wioski 
Vygodanka mają MOD -2, a Punkty Pancerne oddziałów OPB są 
zmniejszane do 50% (zamiast zwykłej, większej kary 
wynoszącej odpowiednio MOD -4 oraz do 25%). Zasady te 
odzwierciedlają działania niemieckich komandosów z 800. 
Pułku „Brandenburg” z.b.V. (zur besonderen Verwendung – do 
zadań specjalnych), którzy przejęli te mosty na początku 
operacji. 

10.2 Atak z zaskoczenia 
W kampanii i pierwszym scenariuszu w pierwszej Aktywacji 
Formacji gracz niemiecki jest automatycznie uznawany za 
zwycięzcę Określania Inicjatywy i otrzymuje do wykorzystania 
do trzech aktywacji formacji pod rząd (dwóch w pierwszym 
scenariuszu). Po tych aktywacjach znacznik Inicjatywy 
„Initiative+DRM” należy ustawić na polu „+2” na torze Inicjatywy 
tak, aby na wierzchu ukazywał stronę sowiecką. 

Podczas aktywacji formacji w czasie Ataku z Zaskoczenia gracz 
niemiecki może aktywować tylko dywizje piechoty i każdą tylko 
raz. Wszelkie sowieckie Testy Efektywności i Testy Reakcji 
mają MOD +2. 

10.3 Most pontonowy 
Podczas całej rozgrywki gracz niemiecki może wybudować 
dwa mosty pontonowe: jeden dla III. Korpusu 
Zmotoryzowanego oraz jeden dla XXIX. Korpusu. W tym celu 
musi wydać 2 PA i spełnić następujące wymagania: 

1. Przynajmniej jeden oddział z aktywowanej formacji 
należącej do III. Korpusu Zmotoryzowanego albo XXIX. 
Korpusu, niebędący w dezorganizacji, musi znajdować się 
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na heksie sąsiadującym z rzeką Bug tam, gdzie gracz ma 
zamiar wybudować most. 

2. Heks po drugiej stronie rzeki Bug musi być wolny od 
wrogich oddziałów i SKw. W tym przypadku sojusznicze 
oddziały negują SKw. 

Pozycję mostu pontonowego oznacz odpowiednim 
znacznikiem. Gracz niemiecki może usunąć most pontonowy 
podczas Segmentu Posiłków w Fazie Admin – wystarczy że 
będzie wtedy mieć jakikolwiek oddział sąsiadujący z mostem. 
Most Pontonowy jest usuwany z gry również wtedy, gdy 
sąsiaduje z nim oddział wroga. Usunięty most pontonowy 
ponownie staje się dostępny do użycia w dowolnej chwili w 
przyszłości. 

Oddziały zmechanizowane przekraczające rzekę Bug przez 
most pontonowy płacą +1 PR – jest to dodatkowy koszt do tego, 
który płacą za teren na heksie lub krawędzi heksów. Oddziały 
piechotne natomiast nie ponoszą żadnych dodatkowych 
kosztów ruchu za most pontonowy, a tylko te za teren. 

Poza tym należy przyjąć, że mosty pontonowe mają takie same 
cechy jak inne, zwykłe mosty w tej grze. 

Zasady specjalne dotyczące Sowietów 

10.4 Ograniczenia związane z formacjami 

 
a) 87. Dywizja Strzelecka 
W pierwszych trzech turach sztab 87. Dywizji Strzeleckiej może 
wykonywać jedynie Akcję Relokacji lub Przestawienie w 
promieniu czterech heksów od Włodzimierza Wołyńskiego. To 
ograniczenie przestaje obowiązywać, jeśli gracz niemiecki 
zdobędzie kontrolę nad dowolnym heksem Włodzimierza 
Wołyńskiego. Jeśli Przestawienie lub Relokacja sztabu nie jest 
możliwa w promieniu czterech heksów od Włodzimierza 
Wołyńskiego, gracz może go Przestawić na dowolny inny 
dozwolony heks najbliżej tego obszaru. 

 
b) 124. Dywizja Strzelecka 
Sztab 124. Dywizji Strzeleckiej może wykonywać Akcję 
Relokacji lub Przestawienie jedynie w promieniu czterech 
heksów od południowego sowieckiego Obszaru 
Zaopatrzeniowego. Jeśli Przestawienie lub Relokacja sztabu 
nie jest możliwa w promieniu czterech heksów od tego obszaru, 
gracz może przemieścić go na dowolny inny dozwolony heks 
najbliżej tego obszaru. 

 
c) 41. Dywizja Pancerna 
Sztab 41. Dywizji Pancernej może wykonywać Akcję Relokacji 
lub Przestawienie jedynie w promieniu czterech heksów od 
północnego sowieckiego Obszaru Zaopatrzeniowego. Jeśli 
Przestawienie lub Relokacja Sztabu nie jest możliwa w 
promieniu czterech heksów od tego obszaru, gracz może 
przemieścić go na dowolny inny dozwolony heks najbliżej tego 
obszaru. 

10.5 Rezerwy z 41. Dywizji Pancernej 

 

Jeśli przed 6 turą jakikolwiek oddział niemiecki znajdzie się w 
promieniu 5 heksów od północnego sowieckiego Obszaru 
Zaopatrzeniowego, gracz sowiecki otrzymuje rezerwy z tej 
dywizji w następnej turze (1. Batalion 82. Pułku z 41. Dywizji 
Pancernej, łącznie trzy oddziały). Jeśli do tej pory sztab 41. 
Dywizji Pancernej będzie wyeliminowany, wtedy on i znacznik 
Aktywacji Formacji wchodzą ponownie do gry: znacznik 
Aktywacji należy ustawić na polu 4 na torze Formation 
Activation. 

11. SCENARIUSZE 

Gra Across the Bug River zawiera dwa mniejsze scenariusze i 
jedną kampanię. Początkowe rozmieszczenie (Board Setup) i 
rozkład dotyczący posiłków (Reinforcements) można znaleźć 
na specjalnych osobnych arkuszach dostępnych w pudełku z 
grą. 

Szczegółowe informacje dotyczące specjalnych zasad i 
warunków zwycięstwa są w podrozdziale każdego scenariusza 
poniżej. Należy pamiętać, że wszelkie specjalne zasady 
scenariusza zastępują wszystkie odpowiadające im ogólne 
zasady gry. 

❖ Każdy scenariusz rozpoczyna się od Fazy Ope, więc pierwsza 
Faza Admin jest pomijana. 

11.1 Scenariusz pierwszy: Atak III. Korpusu 
Zmotoryzowanego 
Ten scenariusz odtwarza walki pograniczne z pierwszych 36. 
godzin operacji. Głównym zadaniem niemieckiego III. Korpusu 
Zmotoryzowanego jest zdobycie Włodzimierza Wołyńskiego. 

W TYM SCENARIUSZU NIE NALEŻY UŻYWAĆ ZASADY 
SPECJALNEJ NR 10.5. 

Czas trwania rozgrywki: 
Tury 1-3. 

Obszar rozgrywki: 
Od heksów xx00 do xx14 oraz od heksów 10xx do 33xx. 
Wschodni kraniec tego obszaru jest sowieckim Obszarem 
Zaopatrzeniowym. 

Ustawienie początkowe:  
Dokładne miejsca/heksy dla oddziałów, ustawienia znaczników 
tury, inicjatywy, punktów akcji, przechwytywania, rozkazów 
kontrataku oraz początkowych poziomów aktywacji formacji są 
podane na karcie „Campaign – Board Setup” dostępnej w 
pudełku z grą. Gracz sowiecki ustawia swoje oddziały jako 
pierwszy. Gracz niemiecki musi rozstawić swoje po zachodniej 
stronie rzeki Bug. 

Sowiecka 5. Armia 
• 87. Dywizja Strzelecka (z wyjątkiem saperów 11/87) 
• 41. Dywizja Pancerna 
• Rejon Umocniony (z wyjątkiem B/20, A/146 i B/146) 
• 1/90 i 2/90 Straż Graniczna NKVD (za wyjątkiem numeru 8) 
• 2x znaczniki Rozkazu Kontrataku 
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Niemiecki III. Korpus Zmechanizowany 
• 14. Dywizja Pancerna 
• 298. Dywizja Piechoty 
• 44. Dywizja Piechoty 
• 191. Batalion Dział Szturmowych (trzy oddziały StuG III) 

Posiłki: 
Zgodnie z arkuszem „Reinforcement”:  
Saperzy 260/III oraz 627/III. 

Warunki wygranej: 
Gracz niemiecki otrzymuje PZ na końcu 3. tury za 
kontrolowanie heksów według poniższej tabeli. 

2 PZ 1 PZ 

2708, 3201 
2008, 2208, 2607, 2707, 2804,  

2809, 2811, 3108, 3211 

Heksy te można oznaczyć na mapie znacznikami „VP” z 
odpowiednią liczbą PZ. 

Dodatkowe PZ dla niemieckiego gracza na końcu gry: 
• 2 PZ jeśli na końcu gry żaden z heksów z bunkrami nie 

będzie zajmowany przez żaden sowiecki oddział. 
• według tabeli „PZ za wyeliminowane sowieckie oddziały”. 
• po 1 PZ za każdy znacznik Rozkazu Kontrataku, którego 

nie pozbył się gracz sowiecki. 

Należy zsumować wszystkie PZ zdobyte przez niemieckiego 
gracza i wynik gry sprawdzić w poniższej tabeli: 

≥ 14 PZ: Zdecydowane zwycięstwo Niemców 

12-13 PZ: Zadowalające zwycięstwo Niemców 

10-11 PZ: REMIS 

8-9 PZ: Zadowalające zwycięstwo Sowietów 

0-7 PZ: Zdecydowane zwycięstwo Sowietów 

11.2 Scenariusz drugi: Opóźnione przybycie 
Sowiecka 5. Armia przygotowuje kontruderzenie. 135. Dywizja 
Strzelecka już zajęła pozycję, ale 19. Dywizja Pancerna jeszcze 
nie dotarła na wyznaczone miejsce. 

W TYM SCENARIUSZU NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŻADNYCH 

ZASAD SPECJALNYCH. 

Czas trwania rozgrywki: 
Tury 5-7. 

Obszar rozgrywki: 
Od heksów 30xx do 54xx oraz od heksów xx06 to xx25. 

Ustawienie początkowe:  
Dokładne miejsca/heksy dla oddziałów, ustawienia znaczników 
tury, inicjatywy, punktów akcji, przechwytywania, rozkazów 
kontrataku oraz początkowych poziomów aktywacji formacji są 
podane na karcie „Scenario Two – Board Setup” dostępnej w 
pudełku z grą. Gracz sowiecki ustawia swoje oddziały jako 
pierwszy.  

Niektóre oddziały rozpoczynają grę ze zredukowanymi 
Punktami Siły. Po zakończeniu rozstawiania oddziałów przez 
obu graczy, należy zredukować Punkty Siły według poniższej 
listy: 

• Redukcja Punktów Siły u Sowietów - gracz niemiecki 
wybiera konkretne oddziały i dowolnie przydziela ilość 
redukcji, jednak nie więcej niż o 3 na stos: 
o z 135. Dywizji Strzeleckiej: -4 Punkty Siły wśród 

oddziałów piechotnych. 
o z 87. Dywizji Strzeleckiej: -6 Punktów Siły wśród 

oddziałów piechotnych, dodatkowo: Punkty Wsparcia 
Ataku sztabu tej formacji należy zredukować do zera. 

• Redukcja Punktów Siły u Niemców – gracz sowiecki 
wybiera konkretne oddziały i dowolnie przydziela ilość 
redukcji, jednak nie więcej niż o 2 na stos: 
o z 13. Dywizji Pancernej: -2 Punkty Siły wśród 

oddziałów piechotnych, -1 Punkt Siły wśród OPB. 
o z 14. Dywizji Pancernej: -5 Punktów Siły wśród 

oddziałów piechotnych, -3 Punkty Siły wśród OPB. 
o z 111. Dywizji Piechoty: -4 Punkty Siły wśród oddziałów 

piechotnych 
o z 299. Dywizji Piechoty: -4 Punkty Siły wśród 

oddziałów piechotnych 

Sześć stosów sowieckich oddziałów gracz sowiecki może 
oznaczyć znacznikiem Ulepszonej Obrony. 

Posiłki: 
zgodnie z arkuszem „Reinforcement”: Tura 6: posiłki  
z 19. Dywizji Pancernej  (4 oddziały). 

Warunki wygranej: 
PZ zapewniają wszystkie niewarunkowe heksy oznaczone na 
mapie na obszarze tego scenariusza jako dające PZ. 

Dodatkowe PZ dla Niemców: 
• po 1 PZ za każdy znacznik Rozkazu Kontrataku, którego 

nie pozbył się gracz sowiecki. 
• 1/20 PZ za każdy Punkt Siły oddziałów z 111. oraz 299. 

Dywizji Piechoty, które wyjdą poza mapę na wschodni 
sowiecki Obszar Zaopatrzeniowy. W chwili opuszczania 
mapy taki oddział musi być w Zasięgu Dowodzenia, w 
przeciwnym razie nie kwalifikuje się do PZ dla Niemców. 
Ruch poza mapę kosztuje 1 PR. 

• według tabeli „PZ za wyeliminowane sowieckie oddziały”. 

❖ Aby opuścić mapę przez heks 5418, oddział musi zapłacić 
dodatkowy 1 PR za przejście przez strumień. 

≥ 11 PZ: Zdecydowane zwycięstwo Niemców 

9-10 PZ: Zadowalające zwycięstwo Niemców 

7-8 PZ: REMIS 

5-6 PZ: Zadowalające zwycięstwo Sowietów 

0-4 PZ: Zdecydowane zwycięstwo Sowietów 
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11.3 Kampania 
Gra w tym scenariuszu odtwarza całą bitwę graniczną w okolicy 
między Bugiem a miastem Torchyn z pierwszych dni Operacji 
Barbarossa. Celem niemieckiego gracza jest przełamanie 
sowieckich linii obronnych i zabezpieczenie drogi na wschód. 

W TYM SCENARIUSZU NALEŻY UŻYĆ WSZYSTKICH ZASAD 
SPECJALNYCH 

Czas trwania rozgrywki: 
Tury 1-7. 

Obszar rozgrywki: 
Cała mapa. 

Ustawienie początkowe: Dokładne miejsca/heksy dla 
oddziałów, ustawienia znaczników tury, inicjatywy, punktów 
akcji, przechwytywania, rozkazów kontrataku oraz 
początkowych poziomów aktywacji formacji są podane na 
kartach „Campaign – Board Setup” dostępnej w pudełku z grą. 
Gracz sowiecki ustawia swoje oddziały jako pierwszy. 

Warunki wygranej: 
Gracz niemiecki otrzymuje PZ na końcu 7. tury za Punkty Siły 
utracone przez sowieckie wyeliminowane oddziały oraz za 
kontrolowanie heksów oznaczonych na mapie jako dające PZ. 

Warunkowe PZ 
• Gracz niemiecki otrzymuje PZ za heksy miast 

Włodzimierza Wołyńskiego oraz Porytska, jeśli będzie je 
kontrolować nie później niż do końca 3 tury. 

• Gracz niemiecki otrzymuje PZ za heks miasta Lokachi, 
jeśli będzie go kontrolować nie później niż do końca 4 tury. 

Dodatkowe PZ dla Niemców: 
• po 1 PZ za każdy znacznik Rozkazu Kontrataku, którego 

nie pozbył się gracz sowiecki. 
• 1/20 PZ za każdy Punkt Siły oddziałów z 111. oraz 299. 

Dywizji Piechoty, które wyjdą poza mapę na wschodni 
sowiecki Obszar Zaopatrzeniowy. W chwili opuszczania 
mapy taki oddział musi być w Zasięgu Dowodzenia, w 
przeciwnym razie nie kwalifikuje się do PZ dla Niemców. 
Ruch poza mapę kosztuje 1 PR. 

❖ Aby opuścić mapę przez heks 5418, oddział musi zapłacić 
dodatkowy 1 PR za przejście przez strumień. 

≥ 24 PZ: Zdecydowane zwycięstwo Niemców 

21-23 PZ: Zadowalające zwycięstwo Niemców 

19-20 PZ: REMIS 

17-18 PZ: Zadowalające zwycięstwo Sowietów 

0-16 PZ: Zdecydowane zwycięstwo Sowietów 

 

 

 

 

 

 

12. KOMENTARZ AUTORA 

Gra Across the Bug River wykorzystuje system znany z Crossing 
the Line: Aachen 1944, jednak ze względu na inną skalę czasu 
potrzebne były pewne zmiany. Zmodyfikowane zostały między 
innymi zasady zaopatrzenia, które w tej grze umożliwiają 
formacjom dłużej zachować zdolność bojową. Pojawiły się 
nowe zasady dotyczące przeprawy przez rzekę Bug. Pozostałe 
zmiany mają charakter kosmetyczny i moim zdaniem służą 
bardziej realistycznemu odzwierciedleniu zmagań na tym polu 
bitwy. 

MAPA 
Obszar, na którym toczy się gra, do 1939 roku należał do Polski. 
W wyniku agresji niemiecko-sowieckiej ustanowionej paktem 
Ribbentrop-Mołotow, całe terytorium Polski zostało 
rozerwane na dwie części. Obszar na zachód od Bugu znalazł 
się pod okupacją niemiecką, a ten po wschodniej stronie został 
włączony do Związku Radzieckiego. Przygotowując mapę do 
gry oparłem się na polskich mapach kartograficznych z lat 30. 
XX wieku. Ponieważ tereny na zachód od Bugu powróciły do 
Polski po wojnie, w tej części planszy użyłem nazw polskich. 
Tereny na wschód od Bugu pozostały w Związku Radzieckim, 
dlatego mają nazwy rosyjskie (w większości są to 
zrusyfikowane polskie nazwy). 

LINIA MOŁOTOWA 
W momencie rozpoczęcia operacji Barbarossa mijały zaledwie 
dwa lata odkąd obszar ten należał do Związku Radzieckiego, 
dlatego wybudowana wzdłuż nowej granicy linia obronna, 
zwana później Linią Mołotowa, w 1941 roku była gotowa tylko 
częściowo. Istniały w niej duże luki, a same bunkry często były 
wykonane z betonu niskiej jakości. Dodatkowo pojawił się 
problem z uzbrojeniem: żołnierze musieli przystosować bunkry 
do nowego sprzętu, ponieważ duża ich część została 
zaprojektowana pod stary rodzaj uzbrojenia. 

W grze każdy heks z bunkrami reprezentuje jeden umocniony 
punkt, który składał się z kompleksu mniejszych i większych 
bunkrów. W okolicy Włodzimierza Wołyńskiego na Linii 
Mołotowa obecne były cztery bataliony KM-ów, stąd moja 
decyzja o podzieleniu każdego batalionu na mniejsze oddziały, 
aby obsadzić wszystkie umocnione punkty. 

90. Pułk Straży Granicznej NKWD 
Na początku wojny to oddziały pograniczne jako pierwsze 
stawiały opór wojskom niemieckim, najpierw jedynie 
opóźniając ich postęp, a następnie wzmacniając wojska 
regularne. Z tego powodu nie mogłem pominąć tej formacji 
przy projektowaniu. W grze podstawową wielkością oddziału 
piechoty jest batalion, ale w przypadku 90. Pułku Straży 
Granicznej NKWD zdecydowałem się na użycie innej skali - 
kompanii. Formacja ta składała się z czterech batalionów (na 
terenie gry są tylko trzy, ponieważ czwarty znajdował się na 
południe od tego obszaru w okolicach Sokala), a każdy z nich 
miał cztery posterunki rozrzucone wzdłuż Bugu. Ze względu na 
tak duże rozproszenie i wynikające z tego trudności dotyczące 
określenia dowództwa, postanowiłem podzielić 90. Pułk Straży 
Granicznej NKWD na osobne, mniejsze formacje. 

87. Dywizja Strzelecka 
Ograniczenia dotyczące tej formacji wynikają głównie z faktu, 
że dowódca dywizji generał Aliabyszew postanowił nie 
wycofywać się, mimo iż zdawał sobie sprawę z istnienia dużej 
luki w linii obronnej między 87. Dywizją Strzelecką a bardziej 
wysuniętą na południe 124. (Dobrze ilustruje to mapa 
znajdująca się na 22 stronie oryginalnej instrukcji – dop.tłum.) 

Gen. Aliabyszew spodziewał się, że lukę tę wypełni 135. Dywizja 
Strzelecka nadciągająca w linii prostej około 100 km od Dubna. 
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Jednak pod koniec drugiego dnia walk czołowe oddziały tej 
formacji znalazły się dopiero na wysokości miasta Lokachi i 
luka nie została domknięta. 

41. Dywizja Pancerna i okolice Verby - Turopyna 
W momencie wybuchu wojny dywizja ta stacjonowała w 
okolicach Włodzimierza Wołyńskiego. Na podstawie 
przygotowanych wcześniej rozkazów przeniosła się na północ 
w okolice miasta Kowel (nie ma go na mapie), gdzie oczekiwano 
głównego uderzenia. Na prośbę dowódcy 87. Dywizji 
Strzeleckiej na obszarze z gry pozostawiono dwa bataliony 
powolnych i słabo opancerzonych czołgów T-26. Po pierwszym 
dniu walk oba rozproszone bataliony wycofały się w okolice 
Turopina, skąd osłaniały podejście do Kowla. 

Ograniczenia, które wprowadziłem dla tej formacji, wynikają 
więc z zadań, które zostały im przydzielone historycznie. Z 
drugiej strony ograniczenia dla oddziałów niemieckich w 
okolicach Verby – Turopina są skutkiem tego, że strona 
niemiecka była zainteresowana głównie kierunkiem 
wschodnim. Dopiero gdy odkryto, że w okolicach Verby 
gromadzą się siły sowieckie (gdy dotarła tam 215. Dywizja 
Zmechanizowana), Niemcy przeprowadzili atak uprzedzający 
rozbijając Sowietów przygotowujących się do kontrataku. 

41. Dywizja Pancerna pozostawała w dużej mierze 
niewykorzystana w okolicach Kowla, stąd moja decyzja o 
wprowadzeniu sowieckich rezerw w postaci batalionu czołgów 
KV-2. Rezerwy te stają się dostępne dla Sowietów, jeśli gracz 
niemiecki spróbuje przeprowadzić atak w kierunku Verby - 
Turopina wcześniej niż miało to miejsce w historii, czyli przed 
przybyciem na ten obszar sowieckiej 215. Dywizji Zmech. 

124. Dywizja Strzelecka 
W momencie rozpoczęcia walk dywizja ta miała swoje pułki 
rozproszone na dużym obszarze. W grze reprezentuje ją tylko 
622. pułk jako prawe skrzydło dywizji. Pozostałe dwa pułki 
działały poza obszarem gry, stąd takie ograniczenia dla tej 
formacji. 

1. Brygada Artylerii Przeciwpancernej 
W 1941 roku Związek Radziecki wprowadził do swojej armii nowy 
rodzaj formacji: brygady artylerii przeciwpancernej, silne 
oddziały wyposażone w broń przeciwpancerną średniego i 
dużego kalibru. Formacje te często działały samodzielnie jako 
przysłowiowa straż pożarna na zapalnych obszarach. W grze 
bataliony przeciwpancerne przy dywizjach piechoty nie 
występują jednak jako osobne żetony, a są jedynie 
odzwierciedlone w wartościach Punktów Przeciwpancernych 
oddziałów piechotnych. Natomiast w przypadku 1. Brygady 
Artylerii Ppanc, która jest formacją unikatową, zdecydowałem 
się przedstawić jej bataliony jako samodzielne oddziały. 

 

215. Dywizja Zmechanizowana 
Była zmechanizowana głównie z nazwy. Brak środków 
transportu powodował, że oddziały tej formacji poruszały się 
głównie pieszo, dlatego w grze  posiadają oznaczenie 
mobilności pieszej oraz punkty ruchu odpowiednie dla 
oddziałów niezmotoryzowanych. Pułk pancerny tej dywizji z 
powodu braku paliwa pozostawał daleko w tyle za linią frontu i 
nie pojawia się w grze wcale. 

19. Dywizja Pancerna 
Podczas marszu dywizja ta była celem ciężkich ataków z 
powietrza oraz poniosła wiele strat marszowych wynikających 
z awarii sprzętu. Na miejsce koncentracji dotarło mniej niż 50 z 
ponad 100 czołgów; zostały zebrane w jeden improwizowany 
batalion. W grze dywizja jest reprezentowana przez batalion z 
37. Pułku (źródła podają, że oddziały tego pułku ruszyły do 
ataku jako pierwsze), chociaż całkiem możliwe, że formacja 
zachowała szczątkową strukturę z podziałem na dwa pułki 
pancerne. 

168. Dywizja Piechoty 
Ta niemiecka dywizja znajdowała się w rezerwie armii i w 
pierwszych dniach operacji Barbarossa nie brała udziału w 
walkach. Pozostała po zachodniej stronie Bugu między 
pozycjami początkowymi 44. i 299. Dywizji Piechoty. Później 
przesunięto ją dalej na południe (poza obszar z gry) i brała 
udział w walkach z głównymi siłami sowieckiej 124. Dywizji 
Strzeleckiej. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności 
postanowiłem nie przedstawiać tej formacji w grze. 

Krzysztof Biernacki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga dot. Żetonów Walki (Mnożników Siły) do 
gry Crossing the Line: 

Odchylenie losowych wartości mnożników z 
oryginalnych żetonów walki z Crossing the Line 
– Aachen 1944 od rozkładu liniowego jest 
zamierzone i jest wynikiem testów gry. 
Uzasadnienie: Jedną z podstawowych zamysłów 
tego systemu jest zmniejszenie optymalizacji 
prawdopodobieństw przez graczy. Dotyczy to 
nie tylko systemu walki i żetonów walki. 
Zdecydowaliśmy się jednak na dodanie siedmiu 
opcjonalnych zastępczych żetonów w Across the 
Bug River, aby umożliwić graczom grę z 
liniowym rozkładem mnożników. Należy wtedy 
zamienić żetony według podanej obok listy. 
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Wskazówki dla grającego Sowietami 
Grający Sowietami musi uważać, aby nie dać się złapać w 
kocioł z powodu dużej luki jaka jest między 622. Pułkiem z 124. 
Dywizji Strzeleckiej ustawionym w okolicach Porycka a 87. 
Dywizją Strzelecką z okolic Włodzimierza Wołyńskiego (a także 
z uwagi na specjalne zasady nakładające pewne ograniczenia 
na tę dywizję). Gracz powinien starać się ocalić jak najwięcej 
oddziałów tych formacji, a z drugiej strony liczyć się z tym, że 
potrzebuje cennego czasu na zbudowanie drugiej linii obronnej 
z nadchodzących posiłków, najlepiej na wysokości miast 
Viinytsya – Lokachi lub na wschód od tego odcinka. 

W obronie gracz powinien wykorzystywać teren: strumienie, 
mokradła lub lasy, co powinno mniej lub bardziej zniwelować 
pancerną przewagę Niemców. 

Osobnym kierunkiem, na który gracz powinien zwrócić uwagę, 
jest okolica Verby – Turopina, przy drodze na Kowel. 41. Dywizja 
Pancerna to najbardziej predysponowana formacja obronna na 
tym kierunku, choć jej główne siły znajdowały się w okolicach 
Kowla poza mapą. Gracz nie może sobie pozwolić na zbyt 
szybkie wyniszczenie oddziałów tej formacji, w przeciwnym 
razie nie będzie miał czego bronić do czasu przybycia posiłków. 
Nawet skromne rezerwy w postaci batalionu czołgów KV-2 
mogą nie zniechęcić niemieckiego gracza do wcześniejszego 
ataku, jeśli uzna, że siły sowieckie są tutaj wystarczająco słabe. 

Na koniec warto też wspomnieć o 90. Straży Granicznej NKWD 
- oddziały tej formacji są słabe, ale jeśli przetrwają pierwszą 
falę ataku, gracz może je usunąć (wchłonąć), by zdobyć Punkty 
Uzupełnień dla regularnych oddziałów piechoty. 

Wskazówki dla grającego Niemcami 
Kluczowe jest zdobycie przyczółków przy rzece Bug, zwłaszcza 
w Ustiluh, oraz rozszerzanie ich w kierunku wschodnim. Zbyt 
małe przyczółki uniemożliwią swobodne przemieszczanie się 
wojsk, co nawet może doprowadzić do utknięcia tam oddziałów 
w ciężkich walkach. Bardzo przydatne jest zbudowanie mostu 
pontonowego. Niemcy rozpoczęli jego budowę już w 
pierwszych godzinach Operacji Barbarossa w rejonie Vydranicy, 
tuż na północny-zachód od Ustiluh, i w grze ten wybór lokacji 
również wydaje się najwłaściwszy. Ułatwi to okrążenie 
Włodzimierza Wołyńskiego od północy, podczas gdy drugie 
skrzydło powinno zamknąć miasto od południa (do tego 
najlepiej się nadaje 299. Dywizja Piechoty). 

Zdobywanie ziemi na obszarze między Ustiluh a 
Włodzimierzem Wołyńskim nie jest łatwe, ponadto można się 
tu spodziewać wrogich oddziałów pancernych. Do 298. Dywizji 
Piechoty, która zaatakuje w tym sektorze, warto zatem 
przydzielić jedną lub dwie kompanie czołgów. 

W pierwszych turach 44. Dywizja Piechoty powinna skupić się 
na oczyszczeniu drogi przez sowieckie linie obronne z 
bunkrami, a 111. Dywizja Piechoty na zdobyciu Porycka i 
otwarciu drogi na wschód. Szybka realizacja tych zadań pozwoli 
13. Dywizji Pancernej, przybywającej w drugim dniu walk jako 
posiłki, ominąć Włodzimierz Wołyński od południa, gdzie 
Sowieci mogą dalej stawiać opór, i szybko zbliżyć się do okolic 
wioski Viinytsya i miasta Lokachi. 

Gracz powinien mieć świadomość, że z czasem dywizje 
pancerne oddzielą się od piechoty i będą musiały polegać 
głównie na własnych siłach, walcząc z drugą sowiecką linią 
obronną wspieraną przez silne działa przeciwpancerne. Tylko 
od gracza zależeć będzie jak szybko piechota zdoła zapewnić 
wesparcie dla czołgów w ich dalszym ruchu na wschód. 

13. KOMENTARZ WYDAWCY 

Byłem bardzo podekscytowany kiedy Krzysztof po raz pierwszy 
wyraził chęć wykorzystania „systemu” z Crossing the Line – 
Aachen 1944 jako podstawy do zaprojektowania własnej gry. 
Początkowo Krzysztof chciał przedstawić niemiecką inwazję 
na Polskę z 1939 roku. Przygotował szczegółowe zestawienie 
walczących stron, gotowe do druku żetony testowe i ładną 
mapę gry. Podczas testów jednak okazało się, że rozgrywka 
jest zbyt jednostronna i przez to nieciekawa dla grającego po 
polskiej stronie. 

Decyzja Krzysztofa, by porzucić całą ciężką pracę, jaką 
niewątpliwie włożył w przygotowanie takiej gry, pokazała mi, że 
był gotów zrobić dużo, aby stworzyć coś, co będzie miało do 
zaoferowania wystarczająco dużo wyzwań dla obu graczy. Tak 
jest w przypadku bitew na Ukrainie pokazanych w tej grze. 

Chociaż walki te są częścią Operacji Barbarossa, a gracz 
sowiecki z oczywistych powodów jest mniej zaangażowany niż 
niemiecki, wciąż może próbować użyć swoich sił, aby 
spowolnić przeciwnika i zredukować jego siły, 
przeprowadzając lokalne kontrataki. 

Mechanika „systemu” opracowana przez Dirka Blennemanna w 
Crossing the Line została bardzo dobrze przyjęta i w większości 
mogła tutaj zostać odpowiednio dostosowana, chociaż 
nastąpiła zmiana skali czasu i mapy. 

Oczywiście pierwszą rzeczą jaką zrobiliśmy, gdy zaczęliśmy 
poważniej myśleć o wydaniu tej gry, było przedstawienie 
pomysłu Dirkowi jako autorowi podstawowych zasad. Dirk 
okazał się bardzo pomocny i chcę teraz skorzystać z okazji, aby 
wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za to, że mogliśmy oddać 
w ręce graczy na całym świecie nową grą opartą na jego pracy. 

Kilka słów trzeba też powiedzieć o innej ważnej sprawie, o 
której zawsze warto pamiętać i nieustannie mówić: W 
sprawach dotyczących szerzenia nienawiści i niepokoju nie 
należy się uchylać od nazywania rzeczy po imieniu. 

Atak na Związek Radziecki od początku był kampanią opartą na 
eksterminacji, której celem było unicestwienie miejscowej 
ludności. Należy zawsze pamiętać, że czyny Wehrmachtu i SS 
nie były tylko pojedynczymi zdarzeniami, lecz że Wehrmacht 
popełniał zbrodnie wojenne w sposób systematyczny na 
niespotykaną dotąd skalę, a także uczestniczył w Holokauście. 

Zbrodnicze rozkazy miały miejsce szczególnie podczas wojny 
ze Związkiem Radzieckim: masowe mordy na ludności cywilnej, 
prześladowania i likwidacje grup społecznych oraz zbrodnicze 
traktowanie pojmanych żołnierzy Armii Czerwonej, zwłaszcza 
poprzez systematyczne odcinanie ich od zaopatrzenia i tym 
samym doprowadzanie do śmierci. 

W samym Włodzimierzu Wołyńskim, który znajduje się 
pośrodku mapy gry, na północ od Lwowa niegdyś w znacznej 
części żydowskiego, w 1941 r. w otwartych okopach 
rozstrzelano co najmniej 18 000 Żydów. Nie można nigdy 
zapomnieć o niewiarygodnych okrucieństwach dokonanych 
przez Niemców w epoce nazistowskiej. 

W tej grze oczywiście takie zbrodnicze czyny nie są w żaden 
sposób odwzorowane, ale mamy nadzieję, że każdy, kto zetknie 
się z grą, przeczyta także o historii, która się za nią kryje, oraz 
wyciągnie z niej właściwe wnioski. 

Obyśmy nigdy nie zapomnieli! 

Patrick Gebhardt,  
styczeń 2021 
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INDEKS 

Pogrubienie: nr strony 
Czcionka zwykła: rozdział 
pK.: pod koniec rozdziału 
►: powiązane hasło 

 
Punkty Akcji  
Akcje, koszt 14 7,  
Określenie 13 6.3.1  
Tor do rejestrowania 14 7.1 pK. 

Akcje 
14 7  
Aktywacja oddziału 14 7.2, 14 7.1  
Informacje ogólne 14 7.1  
Procedura 14 7.2  
Punkty Akcji 14 7.1 pK. 
Ruch 15 7.3  
Relokacja sztabu 16 7.4  
Ulepszona obrona 21 7.7  
Uzdatnianie oddziałów 21 7.6  
► Walka 

Aktywacja Formacji (jej poziom)  
12 6.3  
Akcje 14 7 (► Akcje)  
Punkty Akcji 13 6.3.3, 14 7, 14 7.1 pK. 
Spr. Ścieżki Dowodzenia 11 5.8.1  
► Reakcja Formacją 
Inicjatywa 12 6.1  
Odnawianie poziomów aktywacji 
(Segment Regeneracji) 21 8.1 
Poziom Przechwytywania 21 8.1.2  
Poziom Aktywacji 13 6.3.2  
Posiłki - Poziom Aktywacji 23 8.4.1 
Przestawienie sztabu 8 5.3.2  
Ścieżka zaopatrzeniowa 10 5.7.1 

Cofnięcie oddziału 
Heksy I krawędzie (niedostępne) 20 7.5.2 pK. 
Kierunek (obszar zaopatrz) 20 7.5.2 pK. 
Strefa Kontroli (wpływ) 8 5.4.1  
(jako) Wynik walki (przymusowe, 
dobrowolne) 20 7.5.2 pK. 

Cykl Operacyjny (Ope)  
12 6 ►Akcje 
►Aktywacja formacji 
Informacje ogólne 7 4 
MOD do określ. inicjatywy 12 6.1 
Możliwości gracza z inicjatywą 12 6.2 
►Reakcja Formacją 
Segment określenia inicjatywy 12 6.1 

Dezorganizacja  
Akcje 14 7  
Gdzie jest na żetonie 5 3.2  
Niezdany TestE 10 5.6.2  
(a) Odizolowanie 11 5.8.4, 22 8.1.5  
Próba Reakcji Formacją 13 6.4.1  
Przepełnienie heksu 7 5.3.1  
Przydział oddz. samodzielnych 9 5.5.2  
Regeneracja 10 5.6.4  
Reorganizacja Sowietów 22 8.3.2  
Skutki 10 5.6.3  
Spr. Ścieżki Dowodzenia 11 5.8.1  
Ścieżka zaopatrzeniowa 10 5.7.1  
Ulepszona obrona 21 7.7  
Uzdatnienie automat. oddziałów 22 8.1.4  
Uzdatnienie oddziału 21 7.6  
Uzupełnienia 23 8.4 

Dowodzenie (Ścieżka / Zasięg / brak)  
11 5.8 
Kiedy sprawdzać  11 5.8.1 

Odizolowanie 11 5.8.4 
Przykład 11 
Reorganizacja (Sowieci) 22 8.3.2 
Skutki braku dowodzenia 11 5.8.3, 14 7 
Strefa kontroli (wpływ) 8 5.4.1 
Strumienie i rzeka Bug 11 5.8.2 (w uwadze)  
Ścieżka (przerwana) 11 5.8.2 
Test Wyniszczenia 12 5.8.4. pK. 
Uzdatnienie oddziału 22 8.1.4 
Uzupełnienia (Niemcy) 22 8.3.1 

Faza Admin  
21 8 
Posiłki 22 8.4  
Segment Przydziałów 22 8.2 
Segment Regeneracji 21 8.1 
Segment uzupełnień 22 8.3  

Faza Operacyjna  
► Cykl Operacyjny 
(Faza Operacyjna składa się z nieoznaczonej 
ilości Cykli Operacyjnych)  

Formacja  
9 5.5 
Aktywacja 12 6.3 
Oddziały 9 5.5.1 
Oddziały samodzielne 9 5.5.2 
Posiłki samodzielne 23 8.4.1 
Przydział 9 5.5 
Reakcja 13 6.4 
Ulepszona Obrona 18 7.5.1.2 B pK. 
Uzupełnienia 22 8.3.1 
Wsparcie Bojowe 17 7.5.1.2 

Inicjatywa – przekazanie 
przeciwnikowi 
12 6.2  

Kostki  
Zero (jako dziesięć) 6 3.8  

Oddział piechotny  
Limit stosu oddziałów 7 5.3  
Opis żetonu 4 3.2  
Opis żetonu sztabu 5 3.3  
Przydział 9 5.5.1 
Reorganizacja Sowietów 22 8.3.2  
Strefa Kontroli (przykład) 9 5.4  
Wchłanianie 22 8.3.2  
Uzupełnienia Niemców 22 8.3.1  

Oddział samodzielny  
9 5.5.2 
Aktywacja 12 6.3  
Przydział 9 5.5.2  
► Segment Przydziałów 
Formacja 9 5.5.1 
Posiłki 23 8.4.1 
Spr. Ścieżki Dowodzenia 11 5.8.1 

Oddziały bojowe 
Formacje i oddz. samodzielne 9 5.5.1  
Informacje ogólne 4 3.2 
Stos oddziałów 7 5.3.  
Strefa Kontroli (SK) 8 5.4 
Test Efektywności 10 5.6  
Zasięg Dowodzenia 10 5.8  

Odizolowanie 
11 5.8.3 
Akcje 14 7 (w uwadze) 
Przydział 9 5.5.1 
Skutki 11 5.8.3 
Test Efektywności 10 5.6 
Wyniszczenie oddziału 22 8.1.5 

Określenie Inicjatywy 
12 6.1 
Spasowanie gracza 12 6.2  

OPB  
Limit w stosie 7 5.3.1  
Opis żetonu 4 3.2  

Posiłki (Segment)  
22 8.4  
Oddziały samodzielne 9 5.5.2, 22 8.2  
Rozstawianie posiłków 23 8.4.1  
Ulepszona obrona 21 7.7  

Punkty Przeciwpancerne  
Efekt dezorganizacji 10 5.6.3  
Gdzie są na żetonie 4 3.2  
Przewaga Pancerna 18 7.5.1.2 D  
Trafienie w walce 19 7.5.2  

Przechwytywanie 
Efekty 21 8.1.2 
Odnowienie Poziomu Aktywacji Sowietów 
21 8.1.3 
Określenie Inicjatywy 12 6.1 
Zmiana poziomu Przechwyt. 21 8.1.2 

Przepełnienie heksu 
7 5.3.1 pK. 
Niezdany TestE 10 5.6.2 
Przestawienie 7 5.3.1 -sztabu 8 5.3.2 –
oddziału 8 5.3.3 
Ruch przez heks zajmowany przez przyjazny 
oddział 15 7.3 
Skutki udanej Reakcji 13 6.4.3 
► Stos oddziałów 

Przestawienie 
Przepełnienie heksu 7 5.3.1 -sztabu 8 5.3.2 –
oddziału 8 5.3.3 
Ruch obok wrogiego sztabu 15 7.3.6 

Przewaga Pancerna 
18 7.5.1.2 D 
Kiedy występuje 16 7.5.1 krok D 

Punkty Pancerne 
Gdzie są podane na żetonie 5 3.2 
Przewaga Pancerna 18 7.5.1.2 D 
Trafienie w walce 19 7.5.2 
Wpływ dezorganizacji 10 5.6.3 

Punkty Zwycięstwa (PZ)  
Heks i obszar PZ  4 3.1.5 
Kontrola heksów dających PZ 23 9 
PZ za redukcje siły oddziałów 23 9 
Rozkazy Kontrataku 23 9 

Reakcja Formacją 
13 6.4 
Brak dowodzenia 11 5.8.3 
Co umożliwia próbę Reakcji 13 6.4.1 
Dezorganizowane oddziały 10 5.6.3 
Przestawienie sztabu 15 7.3.6 
Rozstrzyganie 13 6.4.2 
Spr. Ścieżki Dowodzenia 11 5.8.1 
Spasowanie gracza 12 6.2 
Ścieżka zaopatrzeniowa 10 5.7.1 
Udana próba Reakcji 13 6.4.3 

Reakcja 
Brak dowodzenia (wpływ) 11 5.8.3  
Dezorganizacja 10 5.6.3  
Gdzie jest na żetonie 5 3.3  
Gracz Reagujący 12 6.1  
Kiedy jest dostępna 13 6.4.1 
Kontrreakcja 13 6.4.3 (w uwadze)  
Nieudana próba Reakcji 14 6.4.4  
Przestawienie sztabu 15 7.3.6  
Punkty Akcji 14 7 
Reakcja Formacją 13 6.4  
Rozstrzyganie próby Reakcji 13 6.4.2  
Spasowanie gracza 12 6.2  
Spr. zaopatrzenia 10 5.7.1  



AtBR  30 

Spr. Zasięgu Dowodzenia 11 5.8.1  
Tylko jedna na Akcję Ruchu 13 6.4  
Udana próby Reakcji 13 6.4.3  

Redukcja Punktów Siły  
19 7.5.2 
Cofnięcie oddziału 20 7.5.2 pK. 
Niezdany TestE 10 5.6.2  
PZ za redukcje siły oddziałów 23 9  
Test Wyniszczenia 11 5.8.4 pK. 
Trafienie w walce 19 7.5.2  
Wsparcie Bojowe od oddziału 17 7.5.1.2 B  

Regeneracja (Segment) 
21 8.1 
Brak dowodzenia (wpływ) 11 5.8.3  
Odizolowanie (wpływ) 11 5.8.3  
Pozbycie się dezorganizacji 10 5.6.4  
Poziom Aktywacji 21 Niemców 8.1.1 
Sowietów 8.1.3  
Poziom Przechwytywania/wpływ 21 8.1.2  
Spr. Zasięgu Dowodzenia 11 5.8.1  
Sztab 21 8.1  
Uzdatnienie automat. oddziałów 22 8.1.4 
Wyniszczenie odizolowanych oddz 22 8.1.5 
Zaopatrzenie 10 5.7.1, 21 8.1  

Relokacja 
Koszt w Punktach Akcji 14 7  
Punkty Relokacji na żetonie 5 3.3  
Relokacja sztabu 16 7.4  

Reorganizacja 
Sowietów 22 8.3.2 
Uzupełnienia Niemców 22 8.3.1 

Reorganizacja (Niemców)  
22 8.3.2  
Wchłanianie oddziałów (Sowieci) 22 8.3.2  
► Segment Uzupełnień 

Rozkazy Kontrataku 
23 9  

Ruch 
Akcja 15 7.3  
Drogowy 3 3.1.1, 15 7.3.3  
Gdzie jest na żetonie 4 3.2  
Liczenie punktów ruchu 7 5.1  
Maksymalny 15 7.3.2  
O jeden heks można zawsze 15 7.3.2  
Relokacja sztabu 16 7.4  
Ruch infiltracyjny (z SKw do SKw) 15 7.3.4  
Ruch obok wrogiego sztabu 15 7.3.6  
Ruch z łodzią 16 7.3.8  
Stos oddziałów 15 7.3.1  
Strumienie i rzeka Bug 16 7.3.7  
Strefa Kontroli (wpływ) 8 5.4.1  
Teren na heksie 3 3.1.1  
Teren na krawędzi heksu 3 3.1.2  
Zwiększone Punkty Ruchu 15 7.3.5 

Segment końca tury 
(przesunięcie znacznika tury) 21 7.8  

Segment Przydziałów 
22 8.2 
Oddziały formacyjne 9 5.5.1  
Oddziały samodzielne 9 5.5.2  
Spr. Zasięgu Dowodzenia 9 5.5.2  
Zmiana Przydziału 9 5.5.2  

Stos oddziałów 
Aktywacja/Akcja 15 7.3.1, 14 7.1  
Bonusowy Punkt Akcji 20 7.5.3  
Cofnięcie oddziału po walce 19 7.5.2  
Obliczanie siły 16 7.5.1.1  
Ograniczona jawność (przeglądanie stosu 
przez przeciwnika) 8 5.3.4  

Pula Punktów Ruchu (maksymalny ruch) 15 
7.3.1, 7.3.2, 14 7.1  
► Przepełnienie heksu  
Ruch 15 7.3.1  
Ruch infiltracyjny (z SKw do SKw) 15 7.3.4  
► Stos oddziałów 
Sztab poruszający się z oddziałem 15 7.3.1  
Sztab obecny w walce 16 7.5  
TestE podczas walki 19 7.5.2  
Zostawianie lub dodawanie oddziałów 
15 7.3.1  

Stos oddziałów 
Limit stosu i przepełnienie heksu 7 5.3.1  
Przestawienie 7 5.3.1 -sztabu 5.3.2 –oddziału 
5.3.3   
Ruch przez heks zajęty przez sojuszniczy 
oddział 15 7.3 
Ruch stosu oddziałów 15 7.3.1  

Strefa Kontroli (SK/SKw)  
8 5.4  
Cofnięcie oddziału 20 7.5.2 pK. 
Dezorganizacja (wpływ) 10 5.6.3  
Drogi 15 7.3.3 
Kontrola heksów dających PZ 23 9  
Ruch infiltracyjny (z SKw do SKw) 15 7.3.4  
Strefa Kontroli wroga 8 5.4 
Uzupełnienia 22 8.3 
Wsparcie Bojowe 17 7.5.1.2 B  
Wpływ na ruch, Ścieżki Dowodzenia i 
Zaopatrzeniowe, Cofanie, walkę 8 5.4.1 

Sztaby dowodzenia  
Cofnięcie oddziału 20 7.5.2 pK. 
Formacja i Przydział oddziałów 
samodzielnych 15 5.5  
Informacje ogólne 5 3.3  
Przepełnienie stosu 7 5.3.1  
Przestawienie 8 5.3.2  
Relokacja sztabu 16 7.4  
Ruch obok wrogiego sztabu 15 7.3.6  
Ruch ze stosem oddziałów 15 7.3.1  
Stos oddziałów 7 5.3  
Strefa Kontroli 8 5.4  
Walka 16 7.5  
Wsparcie Ataku 18 7.5.1.2 C  
Zaopatrzenie 10 5.7  
Zaopatrzenie awaryjne 10 5.7.2  

Teren  
Heksy dające PZ  4 3.1.5  
Kontrola heksów dających PZ 23 9  
Teren na heksie 3 3.1.1  
Teren na krawędzi heksu 3 3.1.2  
Obszary Zaopatrzeniowe 4 3.1.4  

Teren na heksie  
3 3.1.1  
Cofnięcie oddziału 20 7.5.2 pK. 
Kontrola heksów dających PZ 23 9  
MOD w walce 16 7.5.1 krok D, 17 7.5.1.2.A  

Teren na krawędzi heksu  
3 3.1.2 
Cofnięcie oddziału 20 7.5.2 pK. 
Ruch wzdłuż drogi 15 7.3.3  
Strumienie i rzeka Bug 16 7.3.7 

Test Efektywności (TestE)  
10 5.6 
Dezorganizacja 10 5.6.3  
Niezdany test 10 5.6.2  
Ruch infiltracyjny 15 7.3.4, 8 5.4.1  
Uzdatnienie oddziału 21 7.6  
Wykonywanie 10 5.6.1  

Test Wyniszczenia 
11 5.8.4. pK. 

Wyniszczenie odizolowanych oddz. 22 8.1.5  

Ulepszona obrona  
Akcja 21 7.7  
Dezorganizacja (wpływ) 10 5.6.3  
Koszt akcji 14 7  
Usuwanie znacznika 21 7.7  
Wsparcie Bojowe 17 7.5.1.2.B pK. 
Znacznik Punktów Siły 16 7.5.1.1  

Uzdatnienie 
Akcja 21 7.6 
Koszt w Punktach Akcji 14 7  
Niezdany TestE 10 5.6.2  
Oddział w dezorganizacji 10 5.6.3  
Uzdatnienie automat. oddziałów 22 8.1.4  

Uzupełnienia (Segment)  
22 8.3  
Reorganizacja (Sowieci) 22 8.3.2  
Ulepszona Obrona (znacznik) 21 7.7  
Uzupełnienia (Niemcy) 22 8.3.1  
Wchłanianie oddziałów (Sowieci) 22 8.3.2  
11 5.8.1  
Zaopatrzenie 22 8.3 
Zasięg Dowodzenia 22 8.3 

Walka 
Akcje 16 7.5 
Zwycięstwo w walce 20 7.5.3  
MOD (za teren, Wsparcie, Przewagę 
Pancerną) 17 7.5.1.2  
Trafienia (Redukcja, Cofanie) 19 7.5.2  
Sztaby 16 7.5  
Jak rozstrzygnąć 16 7.5.1  
Wyniki walki 19 7.5.2  
Określenie siły 16 7.5.1.1  
Strefa kontroli (wpływ) 8 5.4.1 pK. 

Wchłanianie oddziałów  
(Reorganizacja Sowietów) 22 8.3.2  

Wsparcie bojowe 
17 7.5.1.2 B  
► Zaopatrzenie  

Zaopatrzenie (dot. sztabu; dot. 
oddziałów zobacz Zasięg 
Dowodzenia)  
Aktywacja niezaopatrzonych formacji 13 
6.3.3  
Brak zaopatrzenia 10 5.7.2  
Kontrola heksów dających PZ 23 9  
Obszary zaopatrzeniowe 4 3.1.4  
Reakcja 13 6.4.2  
Regeneracja (sztabu) 21 8.1  
Reorganizacja (Sowieci) 22 8.3.2  
Sprawdzenie (kiedy je robić) 10 5.7.1  
Strefa Kontroli 8 5.4.1  
Ścieżka (wytyczanie, przerwana) 10 5.7.1  
Uzdatnienie automat. oddziałów 22 8.1.4  
Uzupełnienia (Niemcy) 22 8.3.1  
Zaopatrzenie Awaryjne 10 5.7.2 

Zaopatrzenie awaryjne 
10 5.7.2  

Zwycięstwo w walce 
20 7.5.3  

Zwycięstwo / wygrana w grze 
Heks i obszar PZ  4 3.1.5 
Kontrola heksów dających PZ 23 9  
Segment końca tury 21 7.8 
Warunki 23 9  
Wstęp (cel gry) 3 1  
PZ za redukcje siły oddziałów 23 9 
Zwycięstwo w walce 20 7.5.3  
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Rozstrzyganie walki 

A: Deklaracja ataku 
• Pospieszny atak 
• Zwykły atak 
• Przygotowany atak 

B: Losowanie żetonów walki 
Określenie Mnożników Siły. 

C: Określenie sił 
Pamiętaj: Atakujące oddziały ppanc 
mają tylko 25% swojej bazowej siły. 

D: Iloraz szans 
Ustalenie relacji 
„siła atakującego : siła broniącego 

E: MOD (zmiana wyniku rzutu) 
1. Teren na krawędzi heksu 
2. Wsparcie Bojowe 
3. Wsparcie Ataku od sztabu 
4. Przewaga Pancerna 

F: Atakujący rzuca kostką 
Wynik rzutu zmienia o MOD. 

G: Wynik walki 
Według TWW. 

H: Efekty 
1. Pierwsze trafienie to redukcja o 

jeden Punkt Siły 
2. Czerwony/podkreślony wynik w 

TWW = Test Efektywności 
3. Przymusowe i dobrowolne 

Cofnięcia 
4. Dodatkowe redukcje siły 
5. Zwycięstwo w walce = dodatkowy 

Punkt Akcji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOD w walce 

A: Teren na krawędzi heksu 
Według TWW. Teren może być 
korzystny tylko dla broniącego się. 

B: Wsparcie Bojowe 
Sojusznicze oddziały sąsiadujące z 
atakującym/broniącym przeciwnikiem. 
Oddział dający Wsparcie musi: 
1. należeć do tej samej formacji co 

atakujący/broniący oddział = MOD 
+/-2, w przeciwnym razie MOD +/-1. 

2. mieć SK na heksie atakującego / 
broniącego przeciwnika. 

3. być w nieprzerwanym Zasięgu 
Dowodzenia swojego sztabu. 

4. Dla atakujących: Musi to być Zwykły 
lub Przygotowany Atak. 

5. Dla broniących: Żaden z broniących 
się oddziałów nie może być w 
dezorganizacji. 

C: Wsparcie Ataku od sztabu 
Atakujący oddział/stos musi: 
1. być w nieprzerwanym Zasięgu 

Dowodzenia swojego sztabu. 
2. wykonywać Zwykły lub 

Przygotowany Atak. 

D: Przewaga Pancerna 
Obie strony muszą użyć oddziałów z 
największą wartością Punktów 
Pancernych (PP). 
1. Atakujący i Broniący nie mają PP: 

nie ma MOD za Przewagę Panc. 
2. Atakujący ma PP, Broniący ma Pkty 

Ppanc: Obaj sprawdzają w TET czy 
mają modyfikatory swoich Punktów. 
Oblicz: PP minus Ppanc. Wynik to 
MOD ujemny, zerowy albo dodatni. 

3. Atakujący i Broniący mają PP: 
Atakujący sprawdza w TET czy ma 
modyfikator swoich PP. PP 
Atakującego minus PP Broniącego. 
Wynik to MOD ujemny, zerowy albo 
dodatni. 

4. Atakujący ma Pkty Ppanc, Broniący 
ma PP: MOD automatycznie wynosi 
tyle, ile PP ma Broniący, z tym że 
jest to MOD ujemny. 

5. Atakujący ma PP, Broniący nie ma 
PP ani Pktów Ppanc: Tak jak w 
przypadku nr 2, z tym że bazowa 
wartość Pktów Ppanc Broniącego 
wynosi 0. Obaj sprawdzają w TET 
czy mają modyfikatory swoich 
Punktów. Oblicz: PP minus Ppanc. 
Wynik to MOD ujemny, zerowy albo 
dodatni. 
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Karty pomocy gracza 

Z uwagi na wysoką jakość kart pomocy w tej grze, większość z 
graczy zapewne będzie używać tych oryginalnych kart, dlatego 
w polskiej wersji tabele zostaną tylko opisane. Pierwsza karta 
pomocy zawiera następujące tabele: 

1. Sequence of Play: przebieg rozgrywki, podobny jest na 
stronie 30 polskiej instrukcji. 

2. Attrition Checks: Test Wyniszczenia – wykonywany dla 
Odizolowanych oddziałów w Fazie Admin w Segmencie 
Regeneracji (patrz 8.1.5 oraz 5.8.4). 

3. Interdiction: Poziom Przechwytywania; Rzut 
wykonywany w Fazie Admin w Segmencie Regeneracji. 
Wynik zależy od aktualnej tury gry – Game Turn w tabeli. 
Poziom Przechwytywania należy oznaczyć odpowiednim 
znacznikiem na torze Interdiction. (patrz 8.1.2) 

4. Destroyed Soviet Units Strength Point Loss VP: Ilość 
Punktów Zwycięstwa (“VP” w tabeli) za wyeliminowane 
sowieckie oddziały, zależnie od rodzaju: AFV to polskie 
OPB. (patrz 9. PZ za Punkty Siły wyeliminowanych 
oddziałów) 

5. Action Point Costs: Tabela kosztów Akcji w Punktach 
Akcji. Podobna jest na początku rozdziału 7. 

6. HQ Recovery: Reorganizacja sztabu (patrz 8.1 oraz 8.1.1). 
Tabela jest używana w Fazie Admin w Segmencie 
Regeneracji podczas określania ile Poziomów Aktywacji 
odzyska każda formacja na torze Formation Activation 
na planszy. „EF Class” w tabeli to bazowe Poziomy 
Aktywacji zapisane na żetonach aktywacji każdej 
formacji oraz na samym torze Formation Activation. 
Bazowego Poziomu Aktywacji (na żetonie Aktywacji) nie 
należy mylić ze Wskaźnikiem Reakcji sztabu (na żetonie 
sztabu). Na przykład dla „fioletowej” sowieckiej 41. 
Dywizji Pancernej bazowy Poziom Aktywacji wynosi 5. W 
pierwszej turze nie ma Fazy Admin i formacje nie mają 
Poziomów Aktywacji wg ich bazowych wartości, a takie 
jak wskazuje osobna karta rozgrywanego scenariusza. 

Według tabeli „HQ Recovery” Niemcy mają stałe wartości 
odnowień, natomiast Sowieci mają je zależne od 
aktualnego Poz. Przechwytywania: „Interdiction Lv.”. 

7. German Replacement Points: Jest to informacja o 
Punktach Uzupełnień dla niemieckich oddziałów. 
Wskazuje, że Niemcy dostają takie Punkty tylko w turach 
3, 5 i 7. Więcej informacji jest w 8.3.1. 

8. Action Points: Tabela Punktów Akcji; używana w Fazie 
Ope przez Inicjującego Gracza zaraz po tym, jak aktywuje 
swoją formację, aby określić ile dostępnych Punktów 
Akcji ta formacja będzie miała (patrz 6.3.1). W tabeli są to 
wartości w czarnym kolorze. Natomiast podkreślone 
wartości w czerwonym kolorze są używane w Fazie Ope 
przez Gracza Reagującego podczas wykonywania próby 
Reakcji. Kolumny „Current Formation Activation Level” 
to aktualny Poziom Aktywacji danej formacji z toru 
Formaion Activation z planszy. 

9. Soviet Unit Reorganization: Informacja dla Sowietów o 
możliwościach Reorganizacji. Podobna tabela jest w 
polskiej instrukcji w rozdziale 8.3.2. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ustawienie początkowe 

Campaign – Board Setup, German oraz Soviet oraz Scenario 
Two – Board Setup: Tekst na żółtym pasku u góry karty 
wskazuje, że wszystkie niemieckie oddziały należy ustawić po 
zachodniej stronie rzeki Bug. Tekst „Within” (np. (Within 2 hexes 
of Horodło) oznacza „w promieniu” lub „nie dalej niż” (Nie dalej 
niż 2 heksy od Horodła). 

Reinforcements Master Chart – Per Turn: Liczby przy każdej 
liście formacji posiłków oznaczają turę wejścia. Znak zapytania 
i żółty tekst informują, że te posiłki (sowieckie czołgi) mogą 
pojawić się na mapie w następnej turze po tym, gdy przed 6 turą 
jakikolwiek niemiecki oddział znajdzie się w promieniu 5 
heksów od północnego obszaru zaopatrzeniowego Sowietów. 
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Opis drugiej karty pomocy 

1. Pierwsza po lewej jest lista kolejnych kroków 
rozstrzygania walki, taka jak na stronie 30 tej instrukcji. 

2. Combat Results Table: Tabela Wyników Walki (TWW). W 
nagłówku są iloraz szans „siła atakujących : siła 
broniących” z podziałem na teren na heksie broniących:  
• Clear = czysty,  
• Village / Marsh = wioska / mokradła,  
• Town / L. Forest / Pillbox in C. = miasto, las, bunkry 

na czystym 
• Dense Forest = gęsty las 
• Pillbox in F. = bunkry w lesie 

W pudełku z grą jest linijka ułatwiająca czytanie tej tabeli 
i dodatkowo zawierająca grafikę terenów. 

W pierwszej kolumnie po lewej jest wynik z rzutu jedną 
kostką po zastosowaniu wszelkich MOD-ów 
(modyfikatorów wyniku rzutu), z tym że wynik mniejszy niż 
1 należy uznać za 1, a większy niż 20 za 20. Czerwony 
pokreślony wynik w tabeli oznacza, że dana strona musi 
dodatkowo wykonać Test Efektywności. Tuż pod tabelą 
jest uwaga, że „oddziały AT”, czyli Przeciwpancerne, 
podczas swojego ataku mają tylko 25% swojej aktualnej 
siły (zaokrąglając w górę). 

Pod Tabelą Wyników Walki jest tabela MOD-ów i stanowi 
podsumowanie zasad z rozdziału 7.5.1.2. Pod nią jest 
przypomnienie, że oddział saperów atakujący na bunkry 
lub udzielający Wsparcia Bojowego w takim ataku 
zapewnia atakującym korzystny MOD +1 (szczegóły są w 
3.1.1). 

3. Terrain Effects Chart: Tabela Efektów Terenu (TET). 
Pierwsza po lewej jest lista wszystkich rodzajów terenów, 
jakie można znaleźć na mapie, wraz z grafiką. 

Następnie jest zestaw dwóch kolumn dotyczących ruchu: 
Leg odnosi się do kosztów ruchu oddziału piechotnego, a 
Mot. do oddziału zmotoryzowanego.  
Uwagi: 

a Oddziały OPB wchodzące na heks z mokradłami 
(Marsh) nieużywające drogi ani linii kolejowej, muszą 
wykonać Test Efektywności. 
e Przejście przez rzekę Bug tylko używając łodzi 
(jednego z dwóch znaczników łodzi, maksymalnie 
dwa na turę), tylko niemieckie oddziały piechotne. 
Oddział musi rozpoczynać ruch na heksie 
sąsiadującym z rzeką Bug. 

Pamiętaj: Piechotne oddziały bojowe mają PPR 
zwiększoną o 2 PR, jeśli nie będą poruszać się w 
sąsiedztwie wroga podczas całej swojej Akcji Ruchu, 
wliczając heks początkowy i końcowy. 

Kolejne dwie kolumny to „ZoC”, po polsku „SK”  czyli Strefa 
Kontroli. Pokazują na jakich heksach oddział, zależnie od 
rodzaju, posiada SK: Inf. to piechota i wszelkie jej odmiany, 
a AFV i AT to oddziały OPB oraz Ppanc. 

Ostatnie trzy kolumny dotyczą „Combat”, czyli walki. „Def 
AT” to modyfikatory Siły broniących się oddziałów Ppanc. 
„Tank Pts” to modyfikatory Punktów Pancernych. DRM to 
MOD (modyfikator wyniku rzutu) – szczegóły są w 
rozdziale 7.5.1.  
 
 
 
 

Uwagi: 
d MOD +1 jest tylko jeśli saperzy bezpośrednio 
uczestniczą w ataku na heks z bunkrami (Pillbox) lub 
udzielają atakującym Wsparcia Bojowego w takim 
ataku. 

 
Pozostałe uwagi dotyczące całej tabeli: 

OT – skrót oznaczający „Other Terrain”, czyli 
wskazujący, że w danym przypadku należy sprawdzić 
jaki jest innych rodzaj terenu na heksie. 

b Tylko podczas atakowania na heks z mokradłami 
(Marsh) lub z heksu z mokradłami. 

c Należy zignorować bunkry i ich efekty, kiedy są 
zajmowane przez niemiecki oddział albo przez 
sowiecki oddział OBP (tylko takiego rodzaju). 
Natomiast jeśli są zajmowane przez sowiecką 
piechotę, wtedy dają im MOD -2 do każdego ich Testu 
Efektywności (według 5.6) podczas bronienia się, 
Akcji Uzdatnienia i Testów Wyniszczenia. Niemieccy 
saperzy atakujący lub udzielający Wsparcia 
Bojowego w ataku na bunkry dają korzystny MOD +1, 
jeśli należą do tej samej formacji co aktywna 
formacja. Bunkry w tej grze nigdy nie ulegają 
zniszczeniu i Sowieci, po odbiciu heksu z bunkrami, 
ponownie mogą z nich korzystać. 

f Dotyczy tylko pierwszej tury: wszystkie niemieckie 
ataki na drugą stronę mostów na rzece Bug na heks 
miasta Ustyluh lub wioski Vygodanka mają MOD -2, a 
Punkty Pancerne oddziałów OPB są zmniejszane do 
50% (zamiast zwykłej, większej kary wynoszącej 
odpowiednio MOD -4 oraz do 25%). 

g Niskich kosztów ruchu wzdłuż drogi (Road) ani linii 
kolejowej (Railway) nie można używać podczas 
przemieszczania się w Strefie Kontroli wroga (patrz 
5.4.1). 

Heks miasta (Town): Jeśli obok płynie rzeka, to 
należy przyjąć, że przez rzekę biegnie most (niejako 
wychodzący z miasta). 
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Skutki dezorganizacji 
Pamiętaj: Sztaby i oddziały bojowe w stanie dezorganizacji nie 
posiadają Strefy Kontroli SK. 

Oddział bojowy będąc w stanie dezorganizacji: 
• Nie może wykonać Akcji Ruchu. 
• Nie posiada SK i z tego powodu nie może udzielać 

Wsparcia Bojowego. 
• Nie może spowodować próby Reakcji Formacją. 
• Nie może otrzymywać Wsparcia Bojowego. 
• Nie może mieć Ulepszonej Obrony. 
• Podczas walki w obronie używa lewej kolumny 

(czerwonej) z Żetonu Walki (patrz 7.5.1.1 Określanie siły 
bojowej). 

Jedyną Akcją, jaką może wykonać taki oddział, jest Akcja 
Uzdatnienia i próba wyjścia ze stanu dezorganizacji. 

Skutki braku dostępu do dowództwa 
Oddział niemający dostępu do sztabu/dowództwa: 
• Oznacz go znacznikiem Out of Command, który będzie 

można usunąć natychmiast gdy oddział ponownie 
znajdzie się w Zasięgu Dowodzenia. 

• Z Akcji może wykonać tylko Ruch lub Pospieszny Atak, 
ale płaci za to dwa Punkty Akcji (PA) zamiast 
standardowego jednego PA. 

• Nie można go używać w celu uruchomienia Reakcji 
Formacją. 

• W Segmencie Regeneracji nie może pozbyć się swojej 
dezorganizacji. 

Skutki bycia w odizolowaniu 
Oddział będący w takiej pozycji ma podobne kary jak podczas 
braku dostępu do dowództwa, z następującymi różnicami: 
• Oznacz każdy taki oddział znacznikiem odizolowania, nie 

używa się znacznika Out of Command. Znacznik 
odizolowania może zostać usunięty przez gracza 
natychmiast, gdy tylko oddział nie będzie już w stanie 
Odizolowania. 

• Aby przeprowadzić Akcję, musi zdać TestE. Każdy 
Odizolowany oddział, który nie zda, musi zostać 
odwrócony na stronę w dezorganizacji i nie może brać 
udziału w Akcji. Punkty Akcji są nadal zużywane za próbę 
wykonania danej Akcji, nawet jeśli żaden oddział 
ostatecznie nie weźmie udziału w Akcji lub gracz będący 
właścicielem zdecyduje się odwołać Akcję. 

• W Segmencie Regeneracji każdy taki oddział musi 
wykonać Test Wyniszczenia, jeśli wciąż będzie w 
Odizolowaniu i dezorganizacji. 

Ścieżka zaopatrzeniowa 
Aby mieć dostęp do zaopatrzenia, sztab musi być połączony z 
heksem znajdującym się na krawędzi mapy, który sąsiaduje z 
przyjaznym Obszarem Zaopatrzeniowym. To połączenie jest 
dowolnej długości nieprzerwanym łańcuchem kolejnych 
heksów. 

Przerwana ścieżka zaopatrzeniowa 
Ścieżka Zaopatrzeniowa jest przerwana, jeśli: 
• wchodzi na jakikolwiek heks Zawierający wrogi oddział 

dowolnego rodzaju (w tym sztab lub oddział 
zdezorganizowany). 

• wchodzi na jakikolwiek heks zawierający SKw, chyba że 
ten heks będący w SKw jest zajęty przez przynajmniej 
jeden przyjazny oddział dowolnego rodzaju (i choćby był 
zdezorganizowany). 

• przechodzi przez rzekę Bug nie po moście lub przez 
krawędź heksu z jeziorem. 

 

Limit oddziałów na stosie / na jednym heksie 
Na jednym heksie w stosie mogą znajdować się maksymalnie 
trzy oddziały, z których tylko jeden może być typu piechotnego. 
Dla tych celów oddziały Ppanc i Straży Granicznej nie są 
uważane za piechotne i aby to zaznaczyć, ich symbol ma kolor 
czerwony:  

Sztaby nie wliczają się do limitu stosu, jednak na jednym heksie 
wioski nie może znajdować się więcej niż jeden sztab, zaś na 
heksie miasta nie więcej niż dwa. 

Przykład 1 
1x sztab 

1x oddział Piechotny 
2x OPB 

 

Przykład 2 
1x sztab 

1x oddział Piechotny 
2x oddział Ppanc 

 

Przykład 3 
1x sztab 
3x OPB 

 

 
 

  

 
Maks. 1 na stos 

 

Nie ma żadnego 
limitu 

 

1 na heksie wioski, 
2 na heksie miasta 

 
Zasięg dowodzenia 
Każdy oddział bojowy musi sprawdzić czy znajduje się w 
Zasięgu Dowodzenia swojego macierzystego sztabu i czy 
posiada do niego nieprzerwaną Ścieżkę Dowodzenia, zanim 
podejmie jakąkolwiek Akcję (patrz 7. Akcje). 

Oddział jest w Zasięgu Dowodzenia, gdy znajduje się w 
odległości równej lub mniejszej niż wartość Zasięgu 
Dowodzenia jego macierzystego sztabu, liczonej ilością 
heksów. Podczas sprawdzania należy liczyć heks sztabu, ale nie 
ten z oddziałem. Co więcej, Ścieżka Dowodzenia pomiędzy 
oddziałem bojowym a sztabem nie może zostać przerwana. 
Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, wtedy oddział ma Brak 
Dowodzenia i powinien zostać oznaczony odpowiednim 
znacznikiem (Out of Command). Jeśli jednak oddział nie 
posiada również Ścieżki Dowodzenia o dowolnej długości do 
swojego sztabu, zostaje Odizolowany (patrz 5.8.3 Odizolowanie). 

Uwaga: Zasięg Dowodzenia jest liczony w heksach, a nie w PR. 
 
Przerwana Ścieżka Dowodzenia 
Ścieżka Dowodzenia jest uważana za przerwaną, jeśli miałaby 
biec poprzez heks: 
• Zawierający wrogi oddział dowolnego rodzaju. 
• Zawierający SKw, chyba że taki heks będący w SKw jest 

zajęty przez przynajmniej jeden przyjazny oddział 
dowolnego rodzaju (i choćby był zdezorganizowany). 

Uwaga: Ścieżka Dowodzenia nigdy nie jest przerywana przez 
teren na mapie.  
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Ograniczenia dotyczące formacji 

a) 87. Dywizja Strzelecka 
W pierwszych trzech turach sztab 87. Dywizji 
Strzeleckiej może wykonywać jedynie Akcję Relokacji 

lub Przestawienie w promieniu czterech heksów od 
Włodzimierza Wołyńskiego. To ograniczenie przestaje 
obowiązywać, jeśli gracz niemiecki zdobędzie kontrolę nad 
dowolnym heksem Włodzimierza Wołyńskiego. Jeśli 
Przestawienie sztabu nie jest możliwe w promieniu czterech 
heksów od Włodzimierza Wołyńskiego, gracz może go 
Przestawić na dowolny inny dozwolony heks. 

b) 124. Dywizja Strzelecka 
Sztab 124. Dywizji Strzeleckiej może wykonywać 
Akcję Relokacji lub Przestawienie jedynie w 

promieniu czterech heksów od południowego sowieckiego 
Obszaru Zaopatrzeniowego. Jeśli Przestawienie sztabu nie jest 
możliwe w promieniu czterech heksów od tego obszaru, gracz 
może przemieścić go na dowolny inny dozwolony heks. 

c) 41. Dywizja Pancerna 
Sztab 41. Dywizji Pancernej może wykonywać Akcję 
Relokacji lub Przestawienie jedynie w promieniu 

czterech heksów od północnego sowieckiego Obszaru 
Zaopatrzeniowego. Jeśli przemieszczenie Sztabu nie jest 
możliwe w promieniu czterech heksów od tego obszaru, gracz 
może przemieścić go na dowolny inny dozwolony heks. 

Przeniesienie przydziału oddziałów 

Niemiecka 1. Grupa Pancerna 
• Maksymalnie dwa oddziały OPB należące do 14. Dywizji 

Pancernej mogą zostać przeniesione do 44. lub 298. 
Dywizji Piechoty.  

• Jeden oddział piechoty należący do 44. lub 298. Dywizji 
Piechoty może zostać przeniesiony do 14. Dywizji 
Pancernej. 

Sowiecka 5. Armia 
• Maksymalnie dwa oddziały OPB należące do 41. Dywizji 

Pancernej mogą zostać przeniesione do 87. Dywizji 
Strzeleckiej lub 215. Dywizji Zmechanizowanej.  

• Jeden oddział piechoty należący do 215.  Dywizji 
Zmechanizowanej może zostać przeniesiony do 41. 
Dywizji Pancernej.  

• Maksymalnie dwa oddziały Ppanc należące do 1. Brygady 
Artylerii Przeciwpancernej mogą zostać przeniesione do 
135. Dywizji Strzeleckiej.  

• Maksymalnie dwa oddziały OPB należące do 19. Dywizji 
Pancernej mogą zostać przeniesione do 135.  Dywizji 
Strzeleckiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalne zasady w 1. turze 

800. Pułk „Brandenburg” do zadań specjalnych 
Podczas pierwszej tury wszystkie niemieckie ataki na drugą 
stronę mostów na rzece Bug na heks miasta Ustyluh lub wioski 
Vygodanka mają MOD -2, a Punkty Pancerne oddziałów OPB są 
zmniejszane do 50% (zamiast zwykłej, większej kary 
wynoszącej odpowiednio MOD -4 oraz do 25%). 

Atak z zaskoczenia 
W kampanii i pierwszym scenariuszu w pierwszej Aktywacji 
Formacji gracz niemiecki jest automatycznie uznawany za 
zwycięzcę Określania Inicjatywy i otrzymuje do wykorzystania 
do trzech aktywacji formacji pod rząd (dwóch w pierwszym 
scenariuszu). Po tych aktywacjach znacznik Inicjatywy 
„Initiative+DRM” należy ustawić na polu „+2” na torze Inicjatywy 
tak, aby na wierzchu ukazywał stronę sowiecką. 

Podczas aktywacji formacji w czasie Ataku z Zaskoczenia gracz 
niemiecki może aktywować tylko dywizje piechoty i każdą tylko 
raz. Wszelkie sowieckie Testy Efektywności i Testy Reakcji 
mają MOD +2. 

Ruch wzdłuż drogi i linii kolejowej 
Oddział, który zostanie przesunięty z jednego heksu z drogą 
bezpośrednio na sąsiedni heks z drogą przez krawędź heksu, na 
którym również jest droga, wydaje PR według kosztu ruchu po 
drodze i ignoruje wszystkie inne tereny na heksie, na który 
wszedł, i na przekraczanej krawędzi heksów.  Oddział nie może 
jednak używać mniejszych kosztów ruchu drogowego podczas 
wchodzenia lub wychodzenia z SKw. 

Ruch wzdłuż linii kolejowej ma takie same zasady jak wzdłuż 
drogi, z tym że kosztuje więcej PR gdy wykonuje go oddział o 
Mobilności Zmotoryzowanej. 
 
Ruch infiltracyjny 
Dowolny przyjazny oddział lub stos, który rozpoczyna Akcję 
Ruchu w SKw, może spróbować poruszyć się bezpośrednio do 
innej SKw, wydając całą swoją PPR. Oddział mający wykonać 
taki ruch (a w przypadku stosu: każdy oddział ze stosu) musi 
zdać TestE (patrz 5.6 Test Efektywności). Jeśli nie zda tego 
testu, oddział należy odwrócić na stronę w dezorganizacji i nie 
może się poruszyć. Niezależnie od wyniku testu Akcja ta 
zużywa odpowiednią ilość PA za ruch. 

Uwaga: Ruch infiltracyjny może wywołać próbę Reakcji 
Formacją przeciwnika. 

Zwiększona PPR oddziałów pieszych 
Oddziały bojowe sklasyfikowane jako Piesze (3.2) mają PPR 
zwiększoną o dwa PR, jeśli podczas całej swojej Akcji Ruchu nie 
poruszają się w sąsiedztwie wrogiego oddziału (uwzględniając 
zarówno heks początkowy, jak i końcowy). 


	Słownik skrótów
	SPIS TREŚCI
	1. WSTĘP
	2. OGÓLNIE O ROZGRYWCE
	3. ZAWARTOŚĆ
	3.1 Mapa
	3.1.1 Teren będący cechą heksu
	3.1.2 Teren będący cechą krawędzi heksu
	3.1.3 Tory informacyjne na planszy
	3.1.4 Obszary zaopatrzeniowe
	3.1.5 Heksy zwycięstwa

	3.2 Oddziały bojowe
	3.3 Sztaby dowodzenia
	3.4 Znaczniki używane w grze
	3.5 Tabele na pomocniczych arkuszach
	3.6 Tabele rozstawiania początkowego
	3.7 Tabela posiłków
	3.8 Arkusz z torami
	3.9 Kostki

	4. PRZEBIEG ROZGRYWKI
	5. STANDARDOWE PROCEDURY
	5.1 Obliczenia i zaokrąglanie
	5.2 SCHLACHTENGLÜCK / БОЕВАЯ УДАЧА
	5.3 Stos i jawność informacji
	5.3.1 Stos oddziałów na heksie
	5.3.2 Przestawienie sztabu
	5.3.3 Przestawienie oddziału
	5.3.4 Ograniczona jawność informacji

	5.4 Strefa kontroli
	5.4.1 Efekty SK

	5.5 Formacje a oddziały samodzielne
	5.5.1 Oddziały formacyjne (organiczne)
	5.5.2 Oddziały samodzielne

	5.6 Test Efektywności (TestE)
	5.6.1 Jak wykonać TestE
	5.6.2 Niezdany TestE
	5.6.3 Skutki dezorganizacji
	5.6.4 Wyjście z dezorganizacji

	5.7 Zaopatrzenie
	5.7.1 Ścieżka zaopatrzeniowa
	5.7.2 Skutki braku zaopatrzenia / zaopatrzenie awaryjne

	5.8 Zasięg Dowodzenia
	5.8.1 Kiedy sprawdzać Zasięg Dowodzenia
	5.8.2. Przerwana Ścieżka Dowodzenia
	5.8.3 Skutki braku dowodzenia
	5.8.4 Odizolowanie


	6. FAZA OPE
	6.1 Określenie Inicjatywy
	6.2 Możliwości Gracza Inicjującego
	6.3 Aktywacja formacji
	6.3.1 Określenie dostępnych Punktów Akcji
	6.3.2 Poziomy Aktywacji Formacji
	6.3.3 Wydawanie Punktów Akcji

	6.4 Reakcja Formacją
	6.4.1 Kiedy zachodzi możliwość próby Reakcji
	6.4.2 Rozstrzyganie prób Reakcji Formacją
	6.4.3 Skutki udanej Reakcji
	6.4.4 Skutki nieudanej Reakcji


	7. AKCJE
	7.1 Dostępne Akcje
	7.2 Procedura wykonywania Akcji
	7.3 Akcja ruchu
	7.3.1 Ruch stosów
	7.3.2 Maksymalny ruch
	7.3.3 Ruch drogowy i kolejowy
	7.3.4 Ruch infiltracyjny
	7.3.5 Zwiększona PPR oddziałów pieszych
	7.3.6 Ruch a sztab wroga
	7.3.7 Strumienie bez mostu
	7.3.8 Ruch z użyciem łodzi
	7.3.9 Strefa Kontroli oddziału wroga

	7.4 Akcja Relokacji sztabu
	7.5 Akcja walki
	7.5.1 Rozstrzyganie walki
	7.5.1.1 Określanie siły bojowej
	7.5.1.2 MOD w walce
	7.5.2 Wyniki walki
	7.5.3 Zwycięstwo w walce

	7.6 Akcja Uzdatnienia
	7.7 Akcja Ulepszonej Obrony
	7.8 Koniec tury

	8. FAZA ADMIN
	8.1 Segment Regeneracji
	8.1.1 Odnowienie Poziomów Aktywacji Formacji po stronie Niemców
	8.1.2 Określenie Poziomu Przechwytywania
	8.1.3 Odnowienie Poziomów Aktywacji Formacji po stronie Sowietów
	8.1.4 Automatyczne Uzdatnienie oddziałów bojowych
	8.1.5 Wyniszczenie Odizolowanych oddziałów

	8.2 Segment Przydziałów
	8.3 Segment Uzupełnień
	8.3.1 Uzupełnienia Niemców
	8.3.2 Reorganizacja Sowietów

	8.4 Segment Posiłków i Wycofania
	8.4.1 Ustawianie posiłków na mapie


	9. WARUNKI WYGRANEJ
	10. ZASADY SPECJALNE SCENARIUSZY
	10.1 800. Pułk „Brandenburg” do zadań specjalnych
	10.2 Atak z zaskoczenia
	10.3 Most pontonowy
	10.4 Ograniczenia związane z formacjami
	10.5 Rezerwy z 41. Dywizji Pancernej

	11. SCENARIUSZE
	11.1 Scenariusz pierwszy: Atak III. Korpusu Zmotoryzowanego
	11.2 Scenariusz drugi: Opóźnione przybycie
	11.3 Kampania

	12. KOMENTARZ AUTORA
	13. KOMENTARZ WYDAWCY
	INDEKS
	Karty pomocy gracza

