
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



SPIS TREŚCI 
 

1. Wstęp ........................................................ 3 

2. Ogólnie o rozgrywce ................................... 4 

3. Zawartość .................................................. 4 
3.1. Mapa ................................................................... 4 

3.2 Oddziały bojowe .................................................. 6 

3.3 Sztaby dowodzenia .............................................. 7 

3.4 Znaczniki używane w grze .................................... 8 

3.5 Tabele na pomocniczych arkuszach ..................... 9 

3.6 Spis oddziałów i ich rozstawienie ........................ 9 

3.7 Tabela Posiłków i Wycofania ............................... 9 

3.8 Kostki ................................................................... 9 

4. Przebieg rozgrywki ..................................... 10 

5. Standardowe procedury ............................. 10 
5.1 Obliczenia i zaokrąglanie ..................................... 10 

5.2 SNAFU / Schlachtenglück ..................................... 10 

5.3 Stos i jawność informacji ..................................... 10 

5.4 Strefa kontroli ...................................................... 12 

5.5 Formacje a oddziały samodzielne ........................ 13 

5.6 Test Efektywności ................................................ 14 

5.7 Zaopatrzenie ........................................................ 14 

5.8 Zasięg Dowodzenia .............................................. 15 

6. Faza OPE .................................................... 17 
6.1 Określenie Inicjatywy ........................................... 17 

6.2 Możliwości Gracza Inicjującego ........................... 17 

6.3 Aktywacja formacji .............................................. 17 

6.4 Reakcja Formacją ................................................. 18 

 

 

 

 

7. Akcje .......................................................... 20 
7.1 Dostępne akcje ..................................................... 20 

7.2 Procedura ............................................................. 21 

7.3 Akcja ruchu ........................................................... 21 

7.4 Akcja Relokacji sztabu ........................................... 23 

7.5 Akcja walki ............................................................ 23 

7.6 Akcja Uzdatnienia ................................................. 29 

7.7 Akcja Ulepszonej Obrony ...................................... 29 

7.8 Koniec tury ............................................................ 29 

8. Faza ADMIN ............................................... 30 
8.1 Segment Regeneracji ............................................ 30 

8.2 Segment Przydziałów ............................................ 30 

8.3 Segment Planu Zwycięstwa .................................. 31 

8.4 Segment Uzupełnień ............................................ 31 

8.5 Segment Posiłków i Wycofania ............................. 31 

9. Warunki zwycięstwa ................................... 32 

10. Scenariusze .............................................. 33 
10.1 Scenariusz pierwszy: Pierwsza krew ................... 33 

10.2 Scenariusz drugi: Korytarz przez Stolberg .......... 33 

10.3 Scenariusz trzeci: Przeprawa przez Wurm .......... 34 

10.4 Kampania ............................................................ 35 

11. Komentarz autora .................................... 36 

12. Słownik skrótów ....................................... 37 

13. Indeks ...................................................... 38 

 

 

 

 

Wersja oryginalnych zasad: Grudzień 2020 

Polska wersja: Maj 2022 

Na końcu niniejszych zasad znajduje się część przetłumaczonych tabel pomocniczych. Pozostałe tabele są w 

pudełku z grą. 

 

Materiały dotyczące oryginalnej gry można znaleźć na stronie wydawcy: vucasims.com 

  



Crossing the Line – Aachen 1944 

- 3 - 
 

Oddziały typu OPB - opancerzone pojazdy bojowe 
  

AMERYKANIE      NIEMCY 

 

M4 Sherman  M10 Wolverine   „Panther”         StuG III 

         

         

        

         

             StuG IV 

   M8 Greyhound   Pz.Kpfw. IV   

        “Jagdpanther” 

          

       „Brummbär”  Jagdpanzer IV 

          

  „Nashorn”       „Tiger II” 

   
 

 

 
 

1. WSTĘP 

Opis sytuacyjny 

Podczas gdy Operacja Market Garden znajdowała się w 
końcowej fazie przygotowań, generał porucznik 
Hodges prowadził czołowe oddziały z 1. Armii w 
kierunku ufortyfikowanej Linii Zygfryda na południe od 
Akwizgranu. Jeśli mu się powiedzie, może zdoła 
przebić się dalej, przekroczyć rzekę Roer, a być może 
nawet dotrzeć do Renu. 

Gra 

Crossing the Line – Aachen 1944 to symulacja bitwy o 
Akwizgran na poziomie operacyjnym, która miała 
miejsce od 12 września do 21 października 1944 roku. 

 

Gra przeznaczona jest dla dwóch graczy, ale może być 
rozgrywana również jednoosobowo lub zespołowo. 

Celem amerykańskiego gracza jest wyprowadzenie 
silnego uderzenia na Niemców i przejęcie określonych 
lokacji. Niemiecki gracz oczywiście musi temu 
zapobiec. Gra jest rozgrywana w sposób na wpół 
interaktywny i jej mechanika sprawia, że obaj gracze 
cały czas mają mnóstwo decyzji do podjęcia. 

Skala 

Jeden heks reprezentuje obszar o szerokości 1,2 km. 
Każda tura reprezentuje okres od dwóch do ośmiu dni. 
Oddziały bojowe to głównie bataliony. 
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2. OGÓLNIE O ROZGRYWCE

W Crossing the Line 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 różnej, 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 to ogólne zasady, które 
obowiązują zawsze, niezależnie od tury czy fazy.

3. ZAWARTOŚĆ 

W grze znajdują się następujące elementy: 
 

• Jedna instrukcja. 
• Jeden arkusz mapy. 
• 431 żetonów i znaczników. 
• Cztery dwustronne arkusze z tabelami 

ogólnymi i operacyjnymi. 
 

• Dwa dwustronne arkusze z 
rozstawieniem początkowym, turami 
wejścia posiłków i wyjścia oddziałów 
Wycofywanych. 

• Dwie dziesięciościenne kości. 

3.1 Mapa 
Mapa ukazuje obszar w Europie Zachodniej, na którym 
stoczono bitwę o Akwizgran (polska nazwa dla Aachen). 
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 dany 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. Przemieszczając się z 
jednego heksu na drugi wzdłuż łączącej je drogi, 
oddziały zmotoryzowane i amerykańska piechota 
mogą korzystać ze zmniejszonych kosztów ruchu 
wynoszących 0,5 Punktu Ruchu (PR). 

Na heksach miejskich i przemysłowych nie ma dróg, 
dlatego nie można korzystać z mniejszego kosztu 
ruchu po drodze podczas wchodzenia na taki heks. 
Można jednak użyć mniejszego kosztu ruchu 
drogowego podczas wychodzenia z takich heksów na 
heks z drogą. 
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Droga, która przechodzi przez krawędź heksu z 
umocnieniami w postaci zębów smoka, neguje kary za 
ruch przez taką krawędź heksu. 

3.1.2 Teren będący cechą krawędzi heksu 
Taki rodzaj terenu znajdującego się na krawędzi heksu 
oznacza dodatkowe koszty ruchu dla oddziałów 
pieszych i zmotoryzowanych, które go przekraczają. 

Strumień Rzeka Roer 
Strumień 
i skarpa Zęby smoka 

 

Strumienie można przekraczać bez dodatkowych 
kosztów ruchu, lecz tylko podczas wchodzenia lub 
opuszczania heksu miejskiego lub przemysłowego. 

 

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

3.1.3 Tory informacyjne na planszy 
Poniższe tory znajdują się na planszy z mapą. Można je 
również pobrać ze strony wydawcy gry, wszystkie są 
wtedy na jednym arkuszu (arkusz ten jest nazywany 
dodatkowym dla gry solo). W najnowszym wydaniu są 
dostępne w pudełku z grą. 

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). 

3.1.4 Obszary zaopatrzenia 
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 zaopatrzenia (patrz 5.7 Zaopatrzenie). 

 

3.1.5 Heksy zwycięstwa 
Cztery heksy ograniczone ciągłą czerwoną linią są 
używane jako Punkty Zwycięstwa (PZ) w kampanii. 

 

Na mapie jest również obszar przylegający do rzeki 
Roer ograniczony linią przerywaną, co oznacza, że dla 
amerykańskiego gracza wystarczy, że tylko jeden z 
heksów wewnątrz tej granicy musi być przez niego 
kontrolowany, aby Amerykanie zdobyli Punkty 
Zwycięstwa za rzekę Roer w kampanii. 

 

 

 

  

  sz    1   
  sz   

wszys kie   
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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. 
Niemieckie oddziały mają szare tło i są oznaczone w następujący sposób: 

 

Amerykańskie oddziały również mają kolorowe oznaczenia według dywizji, ale dodatkowo posiadają różne kolory 
tła oznaczające korpusy. Oddziały samodzielne zamiast kolorowego paska posiadają biały. 

 

Oddziały bojowe generalnie dzielą się na Piechotne (tzn. piechota i wszelkie pochodne piechoty, np. piechota 
zmechanizowana) (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). Wartości liczbowe i symbole 
na oddziałach bojowych można odczytać w następujący sposób: 

 

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

2. Identyfikator: Podano go w celach historycznych i 
ułatwia graczom ustawienie początkowe oddziałów 
na mapie. 

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

4. Kolorowy pasek formacji: Używany jako 
identyfikator dla wszystkich oddziałów z tej samej 
formacji. Formacje w tej grze to dywizje. 

5. Wskaźnik Efektywności: Zdolność oddziału do 
wykonywania akcji, wytrzymywania zmęczenia bitwą i 
utrzymywania porządku. Przyjmuje wartości z zakresu 
od 2 (najgorszy) do 7 (najlepszy). 

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

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

8. Pula Punktów Ruchu: 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”. 

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

  

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

2. ID dywizji: Unikalny identyfikator formacji. 

3. Symbol dywizji: Historyczny symbol formacji. 

4. Kolor Formacji: Identyfikuje wszystkie oddziały 
należące do tej samej formacji. 

5. Wskaźnik Reakcji: Używany podczas próby 
wykonania Reakcji Formacją. 

6. 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). 

7. Punkty Wsparcia Ataku: Reprezentują głównie 
zasoby artyleryjskie formacji, ale również inne cechy, 
takie jak dostęp do inżynierów 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 mogą zostać 
trwale zmniejszone z powodu przepełnienia heksu 
(patrz 5.3.1 Stos oddziałów na heksie) lub 
przestawienia (patrz 5.3.2 Przestawienie sztabu). 

8. Wartość Relokacji: Sztaby nie poruszają się 
poprzez wydawanie Punktów Ruchu. Zamiast tego 
można je przenieść na heks dużego miasta, miasta 
lub przemysłowy 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. 

• Jeden heks może zajmować nie więcej niż jeden 
sztab. 

• 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 dużego 
miasta, miasta lub przemysłowym. 

• Nie posiadają SK (Strefy Kontroli).  

• Nie mogą zostać przeniesione na heks 
zawierający 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. 

Odnośnie Zużycia Zaopatrzenia Awaryjnego zobacz 
rozdział 5.7.3 (dop.tłum.). 
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3.4 Znaczniki używane w grze 
Dzięki nim można rejestrować i śledzić na planszy 
określone informacje: 

Znaczniki Aktywacji Formacji: Służą do 
śledzenia ilości możliwych aktywacji każdej 
z formacji podczas jednej tury gry. 

Znaczniki Punktów Akcji: Używane przez 
graczy 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 
15) Układa się je pod oddziałami, które 
doznały redukcji siły, w celu określenia 

nowej wartości siły, oraz pod sztabami, które mają 
zredukowane Punkty Wsparcia Ataku. Wartość 0 
jest używana tylko dla sztabu. 

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). 

 Żetony Planu Zwycięstwa: Używane tylko 
w kampanii. Gracz Amerykański losuje 
jeden w każdej turze, począwszy od 2. tury, 

aby określić ilość Punktów Zwycięstwa 
odpowiadającą każdemu heksowi określonemu jako 
cel dający PZ. 

Znaczniki Punktów Zwycięstwa: Używane 
tylko w scenariuszach innych niż kampania 
w celu oznaczenia wartości PZ na heksie 

zapewniającym punkty  zwycięstwa. 

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

używany przez Amerykanów jako MOD do rzutu na 
Inicjatywę oraz przez Niemców podczas Odnowienia 
Poziomów Aktywacji formacji. 

Znaczniki Braku Dowodzenia: Gdy okaże 
się, że oddział nie ma „dostępu” do 
swojego sztabu, należy 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 SNAFU / Schlachtenglück: Ten 
znacznik z czterolistną koniczyną można 
przekazać przeciwnikowi, aby przerzucić 

swój rzut kostką (np. gdy gracz uzna, że wynik rzutu 
jest wyjątkowo niepomyślny). 

Linijka do rozstrzygania walki: Może być używana 
podczas sprawdzania rezultatów w Tabeli Wyników 
Walki. 
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3.5 Tabele na pomocniczych 
arkuszach  
Istotne informacje potrzebne do gry można znaleźć w 
tabelach znajdujących się na pomocniczych 
arkuszach. Arkusze są dwustronne. Na pierwszej 
stronie są informacje ogólne, a na drugiej informacje 
potrzebne w Fazie Ope. 

3.5.1 Tabele  gólne A 
Zawierają: 
• Przebieg rozgrywki 
• Tabela punktów akcji 
• Tabela kosztów w punktach akcji 
• Opis żetonów 

3.5.2 Tabele  gólne B 
Zawierają: 
• Tabela przechwytywania 
• Tabela regeneracji sztabu 
• Tabela punktów uzupełnień Amerykanów 
• Tabela punktów zwycięstwa 
• Tabela reorganizacji Niemców 
• Tabela punktów zwycięstwa za zredukowaną 

siłę niemieckich oddziałów 

3.5.3 Tabele operacyjne A 
Zawierają: 
• Przebieg walki  
• Tabela Efektów Terenu (TET) 

3.5.4 Tabele operacyjne B 
Zawierają: 
• Tabela Wyników Walki (TWW) 
• Tabela modyfikatorów rzutu podczas walki 

Uwaga od tłumacza: Tabela Wyników Walki ma taki 
rozmiar, aby można było używać linijki dostępnej w 
pudełku z grą, choć została zawarta w polskiej wersji 
głównie jako poglądowa – do gry zapewne będziesz 
używać oryginalnego arkusza z tabelą. Jeśli jednak 
chcesz wydrukować odpowiednio ustawioną tabelę, 
w opcjach drukowania,  w sekcji „Rozmiar i obsługa 
stron” ustaw zaznaczenie przy „Dopasuj”. Wtedy skala 
drukowanych stron się zmniejszy: rozmiar druku 
powinien wynosić 8.27 x 11.69 cale. 

3.6 Spis  ddziałów i ich 
rozstawienie 
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. Wskazują również położenie 
odpowiednich znaczników na torach czasu/tury, 
inicjatywy, dostępnych Punktów Akcji, Poziomu 
Przechwytywania oraz Aktywacji Formacji. (W 
scenariuszach poza pierwszym pamiętaj również o 
znaczniku czterolistnej koniczyny Schlachtenglück / 
SNAFU, który na początku zawsze posiada gracz 
niemiecki, patrz 5.2 – dop. tłum.) 

3.7 Tabela   siłków i Wycofania 
Wskazuje oddziały wchodzące do gry jako posiłki 
oraz takie, które mają zostać usunięte z gry jako 
Wycofane (oznaczone na liście jako Withdrawal na 
czerwonym pasku). 

Wskazuje turę, w której mają wejść na mapę 
dane oddziały posiłków lub turę, w której 
niemieckie oddziały mają zostać Wycofane. 

Oddziały oznaczone w spisie takim symbolem 
muszą zostać rozstawione razem z oddziałem 

ze wskazanej formacji lub korpusu albo na sąsiednim 
heksie, Musi to być heks będący w Zasięgu 
Dowodzenia i niesąsiadujący z oddziałem wroga. 
Jeśli te warunki nie mogą zostać spełnione, wtedy 
taki oddział należy ustawić na heksie przy przyjaznym 
obszarze zaopatrzenia. 

„Pillbox hex” – oznacza heks z bunkrami. 

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

Rozgrywka w Crossing the Line – Aachen 1944 trwa maksymalnie do ośmiu 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: 

1. Segment Regeneracji 

2. Segment Przydziałów 

3. Segment Planu Zwycięstwa 

4. Segment Uzupełnień 

5. Segment Posiłków 

 Faza Ope 
Składa się z wielokrotnych powtórzeń Cyklu 
Operacyjnego, a każdy cykl składa się z: 

1. Określenie Inicjatywy 

2. Aktywacja formacji: Gracz mający 
Inicjatywę może aktywować wszelkie oddziały 
przypisane do danej formacji, w tym aktualnie 
przypisane do formacji oddziały samodzielne. 
Aktywacja pozwala wykonać jedną lub więcej 
Akcji (patrz 7. Akcje). 

Większość działań w grze będzie miała miejsce 
w tej fazie. Na końcu Fazy Ope znacznik tury 
powinien zostać przesunięty na pole kolejnej 
tury na torze czasu. 

 

Uwaga: 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 za krąglanie  
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. Modyfikatory nakładane na wyniki, 
gdy jest ich kilka, kumulują się, chyba że w zasadach 
wyraźnie zaznaczono inaczej. 

Wyjątek: 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. 
 

Uwaga: Nigdy nie zaokrąglaj Punktów Ruchu. 

5.2 SNAFU / Schlach englück 
Po wykonaniu jakiegokolwiek rzutu kością 
gracz posiadający ten znacznik 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 znacznik ten posiada 
gracz niemiecki. 

5.3 S  s i jawn ść inf rmacji 

5.3.1 Stos  ddziałów 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. 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 jaki oddział 
znajduje się pod sztabem, jeśli to on jest aktualnie 
umieszczony na wierzchu stosu.  

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, podrozdział o Cofaniu). 
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Limity wielkości stosu 
Każda ze stron może posiadać na jednym heksie nie 
więcej niż: 

 

Przepełnienie heksu 
Wszystkie oddziały bojowe na przepełnionym heksie 
(na końcu wykonywania Akcji lub Cofania) 
automatycznie doznają dezorganizacji. 

Jeśli heks zawiera dwa lub więcej sztabów, 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. 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.). 

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. 

Uwaga: Na jednym heksie stos mogą tworzyć oddziały z 
różnych formacji, lecz wciąż muszą przestrzegać limitu 
wielkości stosu. 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, dużym mieście lub na heksie przemysłowym 
(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 SKw (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 SKw (przyjazne oddziały negują efekty 
SKw na zajmowanym przez siebie heksie), wtedy 
możesz przestawić sztab, lecz dodatkowo: 

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

b. Przesuń odpowiedni znacznik Aktywacji Formacji 
o dwa pola w dół na torze Aktywacji Formacji; 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  ddziału 
Oddziały, które znajdują się na przepełnionym heksie, 
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, wywołują kolejne efekty 
dezorganizacji i przestawienia na tym heksie. 

• Oddział, którego nie można przestawić ze 
względu na obecność wrogich oddziałów 
bojowych, jest eliminowany.  



Crossing the Line – Aachen 1944 

- 12 - 
 

5.3.4 Ogranicz na jawn ść inf rmacji 
Gracz może sprawdzić cały skład stosu 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. 

Ważna uwaga: 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 „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 oraz Zaopatrzeniowe. 

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

Uwaga: 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 przerwać ruch po 
wejściu do SKw, nawet jeśli 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 Ruch infiltracyjny). 

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 Ścieżki 
Zaopatrzeniowej, 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. 

 

Przykład SK oddziału 
piechoty 

Oddział typu 
piechotnego posiada SK 
na większości rodzajów 
terenu, z wyjątkiem 
heksów dużego miasta i 
przemysłowych. 

 

Przykład SK oddziału OPB 

Oddział typu OPB posiada 
SK tylko na heksach z 
terenem czystym i 
bunkrami. Nie ma SK 
również po przeciwnej 
stronie krawędzi heksu 
ze strumieniem ani 
żadnym innym, który jest 
cechą krawędzi heksu. 

 

Przykład SK oddziału w 
dezorganizacji 

Oddziały będące w 
dezorganizacji nie mają 
SK. 

 

 

 

 

Przykład  wsparcia bojowego 

OPB nie może zapewnić 
Wsparcia Bojowego 
atakującej piechocie, 
ponieważ nie posiada SK 
na heksie wrogiego 
oddziału (ze względu na 
teren). 
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5.5 Formacje a  ddziały 
samodzielne 
Formacje są kluczową koncepcją organizacyjną w grze 
Crossing the Line. Gracze powinni myśleć o swoich 
siłach w kategoriach formacji, aby używać ich 
efektywnie – tak jak historyczni dowódcy. 

5.5.1 Oddziały formacyjne 
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 amerykańskie oddziały mogą zostać 
odłączone od swojej pierwotnej formacji i przydzielone 
do innych przyjaznych formacji (mimo tego że mają 
inne oznaczenia kolorem), jak opisano poniżej. 

Uwaga: Specjalne znaczniki Przydziału służą do 
oznaczenia przeniesienia przydziału oddziałów z jednej 
formacji do innej. 

VII Korpus 
Maksymalnie trzy bataliony piechoty (trzy żetony) 
należące do tego samego pułku piechoty i będące 
częścią 1. Dywizji Piechoty mogą zostać przeniesione 
do 3. Dywizji Pancernej. Maksymalnie dwie grupy 
zadaniowe czołgów (dwa żetony), które są częścią 3. 
Dywizji Pancernej, mogą zostać przeniesione do 1. 
Dywizji Piechoty. 

XIX Korpus 
Maksymalnie trzy bataliony piechoty należące do tego 
samego pułku piechoty i będące częścią 30. Dywizji 
Piechoty mogą zostać przeniesione do 2. Dywizji 
Pancernej. Maksymalnie dwie grupy zadaniowe 
czołgów (dwa żetony) wchodzące w skład 2. Dywizji 
Pancernej mogą zostać przeniesione do 30. Dywizji 
Piechoty. 

 

Niemieckie oddziały formacyjne 
Niemiecki oddział formacyjny może być tymczasowo 
przydzielony do innej formacji, jeśli jest w Zasięgu 
Dowodzenia sztabu tej formacji i tylko wtedy, gdy taki 
oddział jest Odizolowany. Musi zostać ponownie 
przydzielony do swojej macierzystej formacji w 
następnym Segmencie Przydziałów w Fazie Admin, 
jeśli będzie posiadał Ścieżkę Dowodzenia dowolnej 
długości do sztabu formacji macierzystej. 

5.5.2 Oddziały samodzielne 
Oddziały samodzielne nie należą do żadnej formacji i 
można je przypisać do jednej, zachowując ograniczenia 
przydziałów. 

Przydział i przeniesienie przydziału można wykonać 
tylko w Segmencie Przydziałów w Fazie Admin. 

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

Gracze powinni zapisywać każdy Przydział 
samodzielnego oddziału na kartce w tajemnicy przed 
przeciwnikiem. Gracz nie musi ujawniać dla 
przeciwnika tak zapisanego Przydziału, chyba że 
przeciwnik 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 musi znajdować się w 
Zasięgu Dowodzenia zarówno obecnego, jak i swojego 
nowego sztabu. 
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Ograniczenia przydziałów 
Niemieckie samodzielne oddziały mogą być 
przydzielone do dowolnej formacji niemieckiej. 
Amerykańskie samodzielne oddziały mogą być 
przydzielone tylko do formacji w ramach tego samego 
Korpusu. 

5.6 Test Efek ywn ści 
Następujące sytuacje wymagają wykonania testu 
efektywności (TestE) oddziału: 

• Jakikolwiek czerwony podkreślony wynik w TWW 
• Akcja Uzdatnienia 
• Odizolowane oddziały próbujące wykonać Akcję 
• Ruch Infiltracyjny 

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

5.6.1 Jak wyk nać 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 
walki lub przepełnienia heksu. 

• 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). 

Uwaga: Oddziały wykonujące Akcję Uzdatnienia 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 mieć Ulepszonej Obrony. 
• Podczas walki w obronie używa lewej kolumny 

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

Uwaga: Jedyną Akcją, którą może wykonać 
zdezorganizowany oddział, jest Akcja Uzdatnienia 
mająca 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. 

Uwaga: 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. Sztab bez 
dostępu do źródła zaopatrzenia wciąż może je 
zapewniać, jeśli zużyje swoje Zaopatrzenie Awaryjne 
(patrz 5.7.3 Skutki braku zaopatrzenia). 

Uwaga: W momencie aktywacji tylko sztab danej 
aktywowanej formacji musi posiadać zaopatrzenie; 
Oddziały bojowe muszą tylko sprawdzić czy są w 
Zasięgu Dowodzenia (patrz 5.8 Zasięg Dowodzenia) i 
mają to robić to tylko kiedy chcą wykonać Akcję. 

5.7.1  iedy sprawdzać za pa rzenie 
Sztaby muszą sprawdzać dostęp do Ścieżki 
Zaopatrzeniowej w następujących sytuacjach: 

• Podczas Odnowienia Poziomów Aktywacji 
formacji (patrz 8.1 Segment Regeneracji). 

• Na początku Aktywacji Formacji (patrz 6.3 
Aktywacja Formacji). 

• Przed podjęciem próby Reakcji Formacją (patrz 
6.4 Reakcja Formacją). 

5.7.2 Ścieżka zaopatrzeniowa 
Aby mieć dostęp do zaopatrzenia, sztab musi być 
połączony z heksem znajdującym się na krawędzi 
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mapy, który sąsiaduje z przyjaznym obszarem 
zaopatrzenia. 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) 

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

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

Jeśli natomiast sztab już zużył Zaopatrzenie Awaryjne, 
to mimo tego wciąż można aktywować jego formację, 
przesuwając znacznik Aktywacji Formacji na torze 
Aktywacji Formacji na pole zerowe (niezależnie na 
jakim polu znajduje się obecnie). 

Zaopatrzenie Awaryjne sztabu jest odnawiane i żeton 
sztabu powinien zostać odwrócony na przednią stronę 
w Segmencie Regeneracji (patrz 8.1 Segment 
Regeneracji), jeśli do tego czasu sztab uzyska dostęp 
do Ścieżki Zaopatrzeniowej. 

Brak zaopatrzenia sztabu nie ma wpływu na podległe 
mu oddziały bojowe. (Oddziały mogą natomiast 
otrzymać kary, jeśli mają Brak Dowodzenia lub są 
Odizolowane. Patrz 5.8 Zasięg Dowodzenia). 

5.8 Zasięg D w dzenia 
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. Jeśli jednak oddział nie posiada również 
Ścieżki Dowodzenia o dowolnej długości do swojego 
sztabu, zostaje Odizolowany (patrz 5.8.4 Odizolowanie). 

Uwaga: Zasięg Dowodzenia jest liczony w heksach, a nie 
w PR. 

5.8.1  iedy sprawdzać Zasięg D w dzenia 
Oddziały bojowe muszą sprawdzić Zasięg Dowodzenia 
w następujących momentach: 

Segment Regeneracji: 
• Oddział usuwający dezorganizację. 

Segment Przydziałów: 
• Przydział/Przeniesienie Przydziału 

samodzielnych oddziałów. 

Segment Uzupełnień: 
• Amerykański oddział, który chce otrzymać 

Uzupełnienia. 
• Niemiecki 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 udzielić Wsparcia Bojowego. 
• Oddział mający otrzymać Bonusowy Punkt Akcji 

w wyniku walki. 

5.8.2. Przerwana Ścieżka D w dzenia 
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). 

• Zawierający teren (choćby na krawędzi heksu), 
który jest niedostępny dla ruchu danego oddziału 
sprawdzającego Ścieżkę Dowodzenia. 

Uwaga: Ścieżkę Dowodzenia można wytyczyć poprzez 
strumienie i „zęby smoka”. 

5.8.3 Skutki braku dowodzenia 
Oddział będący w takim stanie: 

• Oznacz go znacznikiem Out of 
Command, który będzie można usunąć 
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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. 

5.8.4 Odizolowanie 
Oddział jest uważany za Odizolowany, jeśli nie może 
wytyczyć niezablokowanej Ścieżki Dowodzenia o 
dowolnej 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, 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. 

Komentarz: 

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 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 
najkrótszą Ścieżkę Dowodzenia, tak iż oddział 
musi korzystać ze Ścieżki Dowodzenia 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 liczbą dodatnią, 
oddział ponosi stratę w Punktach Siły równą tej liczbie. 
Z powodu Testu Wyniszczenia oddział może zostać 
wyeliminowany. 

Przykłady zasięgu dowodzenia 
Niemiecka piechota zmotoryzowana nie jest w stanie 
wytyczyć 
nieprzerwanej 
ścieżki do 
swojego sztabu, 
ponieważ blokuje 
ją SKw pobliskich 
oddziałów wroga. 
Z drugiej strony 
amerykański 
oddział piechoty 
zmechanizowanej 
może wytyczyć 
ścieżkę do 
swojego sztabu 
bez przekraczania 
SKw i terenów 
niedostępnych 
dla jego ruchu, no 
i jest w Zasięgu 
Dowodzenia 
swojego sztabu 
wynoszącym 15 
heksów. 
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6. FAZA OPE 

W tej fazie występuje: 
• Określenie Inicjatywy 
• 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 Inicja ywy 
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 
amerykański gracz do wyniku rzutu dodaje aktualny 
Poziom Przechwytywania wskazywany przez Znacznik 
Przechwytywania na torze Interdiction. 

Gracz z najwyższym zmodyfikowanym wynikiem rzutu 
wygrywa Inicjatywę. W przypadku remisu Inicjatywę 
wygrywa gracz amerykański. 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. Na początku Fazy 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 (Amerykanie mogą 
mieć MOD za Poziom Przechwytywania – dop.tłum). 
Kiedy gracze Inicjujący i Reagujący zostaną określeni, 
przesuń 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. 

Uwaga: Po przesunięciu znacznika Initiative+DRM z pola 
zerowego, nie będzie on ponownie umieszczany na tym 
polu podczas całej Fazy Ope. 

6.2 M żliw ści Gracza Inicjująceg  
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 Cyklów Ope. 

Oddanie inicjatywy 

Gracz Inicjujący 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. Oddanie 
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. 

Uwaga: Strona wykonująca spasowanie nadal 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 oddać Inicjatywy z powrotem 
do przeciwnika, który spasował. Gdy drugi gracz 
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 przypisane 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/stos 
musi zużyć/opłacić Punkty Akcji z dostępnej puli w 
ilości, zależnej 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. Sprawdzenie  zaopatrzenia sztabu formacji. 

2. Określenie Punktów Akcji dostępnych dla formacji 
i oznaczenie ich na torze Punktów Akcji za 
pomocną znacznika „AP Available”. 

3. Przesunięcie znacznika Aktywacji Formacji o 
jeden poziom/pole w dół na torze Aktywacji 
Formacji. 

6.3.1 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. 

6.3.2 Określenie  unk ów 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. 

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. 

Umieść znacznik Punktów Akcji „AP Available” na 
odpowiednim polu na torze Punktów Akcji. Jeśli sztab 
danej formacji jest bez zaopatrzenia i wcześniej zużył 
swoje Zaopatrzenie Awaryjne, przesuń znacznik 
Aktywacji Formacji na torze na pole „0”. 

 

6.3.3 Aktywacja niezaopatrzonych formacji 
Zaopatrzenie należy sprawdzić dla sztabu formacji w 
momencie jej aktywacji. Kara za aktywację formacji z 
niezaopatrzonym sztabem zależy od tego, czy sztab już 
wykorzystał Zaopatrzenie Awaryjne. 

Jeśli sztab nie ma Ścieżki Zaopatrzeniowej w 
momencie aktywacji jego formacji i jego żeton 
pokazuje przednią stronę bez symbolu zaopatrzenia, 
wtedy formacja wciąż może aktywować się normalnie, 
zużywając Zaopatrzenie Awaryjne – należy wtedy 
odwrócić żeton sztabu na tylną stronę, na której 
znajduje się symbol zaopatrzenia: 

Sztab pozostaje „odwrócony” aż do Segmentu 
Regeneracji w Fazie Amin. Jeśli żeton 
niezaopatrzonego sztabu jest już po stronie 
Zaopatrzenia Awaryjnego, wtedy aby przeprowadzić 
aktywację formacji, przesuń znacznik Aktywacji 
Formacji w dół na torze na pole zerowe, niezależnie od 
jego poprzedniego położenia. 

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

6.4  eakcja F rmacją 
W przeciwieństwie do wielu innych gier, w Crossing the 
Line 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  iedy zach dzi m żliw ść 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. 
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Uwaga: 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! 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 
potwierdza zasadę, że próba Reakcji może być 
wykonana jedynie wtedy gdy wrogi oddział dopiero co 
wszedł na sąsiedni heks lub próbuje go opuścić. 

6.4.2 Rozs rzyganie prób Reakcji F rmacją 
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 (w polskiej wersji tabel 
są to liczby w prawej połowie tabeli) 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.) Jeśli sztab reagującej formacji nie ma 
zaopatrzenia (które w tym momencie należy 
sprawdzić), stosowane są wszystkie efekty/kary za 
aktywację formacji bez zaopatrzenia. 

Gdy Próba Reakcji okaże się udana, Akcja Ruchu 
oddziału gracza mającego Inicjatywę dobiega końca i 
poruszający się oddział nie będzie mógł już 
kontynuować swojego ruchu w ramach tej Akcji (w 
razie gdyby mógł to zrobić, gdyby nie został 
powstrzymany przez przeciwnika udaną próbą Reakcji 

– dop.tłum.). 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. 

Jeśli próba Reakcji przeciwnika nie powiedzie się, 
poruszający się oddział może normalnie kontynuować 
swój ruch. 

Uwaga: Jeśli próba Reakcji Formacją nie powiedzie się, 
żadna z formacji nie ponosi żadnych skutków. Znacznik 
Aktywacji Formacji na torze pozostaje na swoim 
miejscu. I jeśli przeciwnik wykona kolejną Akcję Ruchu, 
wtedy istnieje możliwość aby wykonać kolejną, nową 
próbę Reakcji Formacją. 

6.4.3 Skutki udanej próby 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 udanej próby Reakcji przeciwnika muszą 
natychmiast ponieść odpowiednie niekorzystne efekty 
(patrz 5.3.1 Stos oddziałów na heksie). 

Gdy strona Reagująca zakończy Reakcję Formacji, 
wydając określoną ilość PA, strona Inicjująca wznawia 
obecną Aktywację Formacji z poprzednio wybraną 
formacją, jeśli zostały jej jeszcze PA do wydania. Jeśli 
chce wykonać Akcję, musi wybrać ją od nowa. Może 
wydać wszelkie pozostałe Punkty Akcji na 
wykonywanie kolejnych Akcji, ale każda podjęta Akcja 
Ruchu może podlegać nowej próbie Reakcji Formacją 
przeciwnika. 

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

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

Koszt akcji na oddział/stos 

Ruch 1 

Relokacja sztabu 1/2/3 

Uzdatnienie oddziały 1 

Ulepszona Obrona 1 

Pospieszny Atak 1 

Zwykły Atak 2 

Przygotowany Atak 3 

Efekty dezorganizacji i braku Dowodzenia: Oddziały, 
które są poza Zasięgiem Dowodzenia macierzystego 
sztabu, mogą wykonywać tylko Akcje Ruchu lub 
Pospiesznego Ataku, a koszty tych Akcji w PA są 
podwojone. 

Uwaga: Jedyną Akcją, jaką mogą wykonać 
zdezorganizowane oddziały, jest Uzdatnienie. Oddziały 
zdezorganizowane i Odizolowane nie mogą wykonywać 
żadnych Akcji. 

7.1 D s ępne akcje 

Akcja Ruchu (z bacz  eż 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 (z bacz  eż 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 (z bacz  eż 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. 

Uwaga: Walka między więcej niż dwoma heksami jest 
niedozwolona. Do heksów walczących mogą dołączać 
heksy sąsiadujące z wrogiem bezpośrednio 
uczestniczącym w walce jedynie na zasadach Wsparcia 
Bojowego. 

• 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 (z bacz  eż 7.6) 

(1 PA za oddział) 
Oddział należący do aktywowanej formacji i znajdujący 
się w Zasięgu Dowodzenia macierzystego sztabu może 
podjąć próbę usunięcia Dezorganizacji. 

Akcja Ulepszonej Obrony (z bacz  eż 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  unk ów Akcji 

Każda strona posiada jeden własny tor Punktów Akcji 
(na planszy z mapą), 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. 
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Formacja nie musi wydać wszystkich dostępnych 
PA. Wszelkie niewykorzystane PA przepadają w 
momencie gdy dany gracz zdecyduje się 
zakończyć Aktywację Formacji. 

7.2 Procedura 
Przeprowadzając Akcje należy wykonywać 
następujące czynności: 

a. Wybór odpowiedniego oddziału/stosu: Do 
wykonania Akcji gracz może wskazać oddział lub 
stos oddziałów należących lub aktualnie 
przydzielonych do aktywowanej formacji. 

b. Sprawdzenie czy wybrany oddział znajduje się w 
Zasięgu Dowodzenia (patrz 5.8 Zasięg 
dowodzenia) 

c. Wybór jednej z dostępnych Akcji i przesunięcie 
Znacznika Punktów Akcji w celu oznaczenia 
ilości zużytych PA 

d. 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. 

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

Uwaga: 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  uch s  sów 
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 zaczynają się poruszać 
jako stos, muszą zakończyć ruch na tym samym 
heksie, chyba że z jakiegokolwiek powodu na 
końcu ruchu zostaną zmuszone do Przestawienia 
z powodu przepełnienia heksu. 

• Sztab nie może poruszyć się ze stosem; Sztab jest 
zawsze „przemieszczany” poprzez Akcję 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. 
Podczas ruchu na heks sąsiadujący z heksem 
zajętym wyłącznie przez sztab przeciwnika, sztab 
zostaje natychmiast przestawiony (patrz 5.3.2 
Przestawienie sztabu). 
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7.3.3 Ruch drogowy 
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 (dotyczy to również 
heksów z bunkrami).  

Wyjątek: Oddziały nie mogą jednak używać mniejszych 
kosztów ruchu drogowego podczas wchodzenia lub 
wychodzenia z SKw. 

Uwaga: Heksy z miastami, dużymi miastami i 
przemysłowe nie są heksami z drogą. Jedynie oddziały 
wychodzące z takich heksów na połączoną z nimi drogę 
mogą skorzystać z obniżonych kosztów! 

Amerykańskie oddziały piesze płacą tylko 0,5 PR za 
ruch, jeśli korzystają z drogi. Taki sam niski koszt ruchu 
mają nawet gdy skorzystają ze zwiększonej PPR (patrz 
7.3.5 Zwiększona PPR oddziałów pieszych). 

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 
wtedy 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. 

7.3.5 Zwiększ na      ddziałów 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. 

Uwaga: Oddziały należące do innej formacji, która nie 
podlega Przestawianemu sztabowi, wciąż mogą 
wykonać próbę Reakcji Formacją. 

7.3.7 Strumienie i rzeka Roer 
Oddziały mające mobilność pieszą (3.2) płacą jeden 
dodatkowy PR za przekroczenie krawędzi heksu ze 
strumieniem. Oddziały zmotoryzowane muszą wydać 
całą swoją PPR, aby przejść przez strumień – czyli 
muszą rozpocząć Akcję Ruchu sąsiadując ze 
strumieniem i zakończyć ruch natychmiast po jego 
przejściu. 

Te dodatkowe koszty w PR nie mają zastosowania, jeśli 
oddział, o którym mowa, podąża wzdłuż drogi lub jeśli 
przeprawa przez strumień zaczyna się i/lub kończy na 
heksie miejskim lub przemysłowym (patrz 3.1.2 Teren 
będący cechą krawędzi heksu). 

• Oddziały amerykańskie nie mogą przejść ani w 
żaden sposób przeprawić się przez rzekę Roer. 

• Oddziały niemieckie mogą przejść się przez rzekę 
Roer tylko drogami (heksy 5518-5519 i 5420-5520). 
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7.3.8 Ograniczenia ruchu Niemców 
Podczas tur od 1 do 3 niemieckie oddziały nie mogą 
wejść na żaden heks na północny zachód po 
zewnętrznej linii bunkrów biegnącej od heksu 2106 do 
5605. 

WYJĄTEK: Obszar w stronę Kerkrade i samo miasto 
(3803; 3804; 3903; 3904; 3704; 3805; 4004; 4103). 

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, 
dużego miasta lub przemysłowym. 

• Należy podnieść oddział sztabu i umieścić go na 
heksie docelowym. Heks docelowy musi być 
kontrolowany przez sojuszników 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 docelowym. Dla tego celu 
przyjazne oddziały negują efekty SKw na 
zajmowanym przez siebie heksie, w tym na heksie 
docelowym Relokacji sztabu. 

• 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. 

Uwaga: 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 
Mnożnik Siły dla swoich oddziałów. 

Krok C: Określenie sił 
Obie strony określają swoją ostateczną 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: 
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• Teren na 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 b j wej 
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: 

 

Uzyskany w ten sposób Mnożnik Siły jest następnie 
używany do pomnożenia aktualnej Siły Bojowej 
oddziału, aby określić jej ostateczną wartość. 

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. 

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 z Żetonu Walki są używane w następujący 
sposób: 

 

Uwaga: Atakujący i broniący 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. 

Uwaga: Statystycznie oddział ma większą szansę na 
uzyskanie wysokiego mnożnika siły, gdy ma wyższy 
Wskaźnik Efektywności i jeśli 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): Efekty 
Terenu z Krawędzi Heksu, Wsparcie Bojowe, Sztabowe 
Wsparcie Ataku i Przewaga Pancerna. 

1. Do wyniku rzutu dodaj wszystkie modyfikatory 
dodatnie, a następnie odejmij wszystkie 
modyfikatory ujemne. 

2. Zmodyfikuj wynik osiągnięty z rzutu kostką o 
wartość ostatecznego sumarycznego MOD. 
Ostateczny wynik mniejszy niż 1 jest traktowany 
jako 1; wyższy niż 20 jest traktowany jako 20. 
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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 (ewentualne oddziały 
udzielające Wsparcia Bojowego z sąsiednich heksów w 
tym wypadku nie mają znaczenia – dop. tłum.), broniący 
nie może uzyskać więcej niż jednego MOD za Efekt 
Terenu z Krawędzi Heksu w jednej Akcji Walki. 

Wszystkie efekty terenu z krawędzi heksów dające 
MOD w walce są wymienione w TET na arkuszu z 
Tabelami Operacyjnymi A. 

Uwaga: Drogi i heksy miejskie lub przemysłowe nie 
negują MOD za teren na krawędzi heksu. 

W przypadku miejsc, gdzie strumień lub droga biegnie 
przez zęby smoka, należy przyjąć, że są tam zęby 
smoka. Tak więc 1821/1921, 1919/2019, 2011/2110 i 
2008/2108 to krawędzie heksów z zębami smoka, 
podobnie jak 2504/2505, 3102/3103 i 3403/3303. 

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 bojowy musi należeć do tej 
samej formacji, co oddziały ze stosu atakującego 
/ broniącego. 

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

3. 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. 

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

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

Uwaga: W Akcji Przygotowanego Ataku, jeśli na innym 
heksie sąsiadującym z atakowanym heksem gracz 
atakujący posiada oddział bojowy, nawet jeśli ten 
oddział pochodzi z innej formacji, wtedy otrzymuje 
korzystny MOD +1 za każdy taki heks sąsiadujący, o ile 
pozostałe dwa wymagania dotyczące Wsparcia 
Bojowego są spełnione. 
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• W przypadku Ulepszonej Obrony, jeśli na innym 
heksie sąsiadującym z atakującym gracz broniący 
posiada oddział bojowy, wtedy atakujący 
otrzymuje niekorzystny MOD -2 za każdy taki heks 
sąsiadujący, jeśli są spełnione wszystkie trzy 
wymagania dotyczące Wsparcia Bojowego. 

Uwaga: W przypadku Ulepszonej Obrony, jeśli na innym 
heksie sąsiadującym z atakującym gracz broniący 
posiada oddział bojowy, nawet z innej formacji, wtedy 
atakujący otrzymuje niekorzystny MOD -1 za każdy taki 
heks sąsiadujący, o ile pozostałe dwa wymagania 
dotyczące Wsparcia Bojowego są spełnione. 

 

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

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

1. Być w Zasięgu Dowodzenia macierzystego sztabu 

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 kwalifikuje się do użycia 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 obrońca 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 obrońca ma 
dostępne tylko Punkty Przeciwpancerne: 

1. Wybierz atakujący oddział z największą liczbą 
Punktów Pancernych. W TET w kolumnie „Pkty 
Panc atakującego” i w odpowiednim wierszu wg 
terenu 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 (wg TET), aby uzyskać ostateczną 
wartość Przeciwpancerną obrońcy. 
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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. 

Uwaga: Nawet jeśli oddział ma zerowe Punkty 
Przeciwpancerne wg swojego żetonu, nadal może 
otrzymać defensywny bonus do swoich Punktów Ppanc 
z uwagi na teren. 

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. 

Atakujący nie ma Punktów Pancernych, a obrońca 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. 

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. 

 

Trafienia zapisane na czerwono (w polskiej wersji 
również z pokreśleniem) nakazują, aby wszystkie 
oddziały na odpowiednim heksie atakującym / 
broniącym wykonały TestE. 

Uwaga: 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 nakładania wyników walki. Obrońca musi 
zawsze wykonać całą procedurę przed atakującym: 

1. Jeśli wynik walki jest niezerowy, wtedy 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. Jeśli w ataku 
bezpośrednio uczestniczył oddział mający Punkty 
Pancerne i atak był poprzez krawędź heksu z 
„zębami smoka”, wtedy to on musi przyjąć 
trafienie i zarazem redukcję o jeden Punkt Siły, 
mimo że zgodnie z TET jego Punkty Pancerne w 
takim ataku wynoszą zero. 

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, muszą zostać odwrócone na stronę w 
dezorganizacji. 

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

• Jeśli oddział nie zdał TestE z powodu 
czerwonego podkreślonego wyniku w TWW, 
drugie trafienie oznacza przymusowe 
Cofnięcie. 

Uwaga: Jeśli jeden oddział nie zda TestE, to 
aby rozliczyć drugie trafienie, inne oddziały z 
jego stosu również muszą się Cofnąć. 

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

Uwaga 1: Ani atakujący, ani obrońca nie mogą Cofnąć 
się o więcej niż jeden heks. 

Uwaga 2: Należy pamiętać, że aby rozliczyć drugie 
trafienie, Cofnięcie muszą wykonać wszystkie oddziały 
danej strony. Natomiast jeśli tylko niektóre oddziały w 
stosie nie zdadzą TestE i wykonają wymuszone 
Cofnięcie, pozostałe oddziały, które zdały TestE nadal 
muszą rozstrzygnąć drugie trafienie do końca! Jeśli 
gracz nie Cofnie wszystkich oddziałów ze stosu, to 
spośród tych, które zostaną, należy rozliczyć redukcję o 
jeden punkt siły. 

4. Wszystkie dalsze trafienia powyżej 2 muszą być 
traktowane jako redukcje punktów siły, a jedna 
redukcja rozlicza jedno trafienie. Redukcje te 
muszą być równo rozdzielone między wszystkie 
zaangażowane oddziały. Żaden oddział nie może 
przyjąć redukcji o dwa punkty siły w wyniku jednej 
walki, zanim każdy z pozostałych oddziałów ze 
stosu nie przyjmie przynajmniej jednej redukcji. 

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 
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 Roer. 
• Poza mapę. 

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 traci jeden dodatkowy punkt siły i wciąż muszą 
zostać rozliczone ewentualne pozostałe trafienia. 

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

WAŻNA uwaga: 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. 

Przykłady cofnięcia się: 

Udane cofnięcie 
Stos oddziałów 
amerykańskich ma 
czystą ścieżkę odwrotu 
w kierunku przyjaznego 
obszaru zaopatrzenia, 
więc cofnięcie jest 
możliwe. 

Udane przymusowe 
cofnięcie 

Jedyną możliwą 
ścieżką cofającego 
stosu oddziałów 
niemieckich jest 
wejście na heks 
zawierający SKw. 
Czyniąc to, każdy oddział 
w stosie ponosi dodatkową 
stratę po 1 punkcie siły. 
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Nieudane przymusowe 
cofnięcie (rzeka Roer) 

Ten stos Niemców 
jest przyparty do 
rzeki Roer bez drogi, 
więc oddziały z tego 
stosu nie mogą 
wykonać 
wymuszonego 
Cofnięcia i każdy traci po 
2 punkty siły. 

7.5.3 Zwycięs w  w walce 
Strona, która otrzyma w walce 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 danej 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 opuszczony przez broniącego się wroga. Akcja 
opłacona dodatkowym PA może wywołać próbę 
Reakcji Formacją przeciwnika. 

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, pozostaje w 
stanie dezorganizacji, ale nie ponosi żadnych 
dodatkowych negatywnych skutków. 

Uwaga: 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. 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”. 

WYJĄTEK: Znacznik Ulepszonej Obrony NIE jest 
usuwany, jeśli na heksie rozstawiane są posiłki, oddział 
amerykański otrzymuje Uzupełnienia lub oddział 
niemiecki 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.  
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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. 

• Sprawdzenie zaopatrzenia: Należy wykonać 
sprawdzenie dostępu do Ścieżki Zaopatrzeniowej 
każdego sztabu i te bez dostępu nie mogą 
odnowić Poziomów Aktywacji dla swojej formacji. 

• Limity 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. 

• Wyjście ze stanu zużytego Zaopatrzenia 
Awaryjnego: 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   zi mów Ak ywacji 
F rmacji p  s r nie Amerykanów 
Wszystkie znaczniki Poziomów Aktywacji są 
przesuwane na amerykańskim torze Aktywacji 
Formacji o tyle pól, ile wskazuje tabela Regeneracji 
Sztabu z arkusza z Tabelami Ogólnymi B (do limitu 
wskazanego wcześniej). 

8.1.2 Określenie Poziomu Przechwytywania 
Gracz amerykański rzuca jedną kością i sprawdza 
tabelę „Poziom Przechwytywania – Interdiction” na 
arkuszu z Tabelami Ogólnymi B 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: 
• Amerykanie stosują Poziom Przechwytywania 

jako dodatni MOD podczas określania Inicjatywy. 

• Niemcy używają Poziomu Przechwytywania w 
celu określenia wielkości Odnowienia Poziomów 
Aktywacji Formacji po swojej stronie. 

8.1.3 Odnowienie   zi mów Ak ywacji 
Formacji p  s r nie Niemców 
Odnowienie Poziomu Aktywacji niemieckich 
formacji nie jest stałe, ale opiera się na 
bazowym Poziomie Aktywacji indywidualnym 
dla każdej formacji (jest podany na znaczniku Aktywacji 
Formacji, np. dla 3. Dywizji Pancernej wynosi 6) i ma na 
niego wpływ Poziom Przechwytywania aktualny dla 
bieżącej tury, oznaczony za pomocą znacznika 
„Interdiction” na torze „Interdiction”. 

• Niemiecki 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 
niemiecki gracz nie zna dokładnego Poziomu 
Przechwytywania ani Odnowienia, jakie będą określane 
dopiero podczas Fazy Admin w następnej turze. 

8.1.4 Automatyczne Uzdatnienie  ddziałów 
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. 

8.1.5 Wyniszczenie Odizolowanych 
 ddziałów 
Każdy oddział, który 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).  
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8.3 Segment Planu Zwycięs wa 
(tylko w kampanii) 

Począwszy od 2 tury, gracz amerykański losuje jeden 
znacznik Planu Zwycięstwa w każdej turze. Układa je 
ukryte w kolejności losowania. Pierwszy wylosowany 
żeton, który nie będzie atrapą „Dummy”, stanowi jego 
Plan Zwycięstwa. Punkty Zwycięstwa dotyczące 
danego Planu są określone na arkuszu z Tabelami 
Ogólnymi B. 

Następnie gracz niemiecki rzuca jedną kością. Przy 
wyniku 9 lub 10 (0 na kostce) może odkryć i sprawdzić 
jeden dowolny znacznik Planu Zwycięstwa aktualnie 
posiadany przez gracza amerykańskiego. 

8.4 Segment Uzupełnień 
Punkty Uzupełnień (PU) do wydania otrzymuje tylko 
strona amerykańska. Strona niemiecka 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 dostęp do zaopatrzenia. 

• 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 
wyeliminowanych oddziałów nie można 
odbudować ani nie można zwiększyć siły żadnego 
oddziału ponad pierwotną wartość podaną na 
jego żetonie. 

Poniżej w kolejnych podrozdziałach wymieniono 
dodatkowe ograniczenia specjalne: 

8.4.1 Uzupełnienia Amerykanów 
Gracz amerykański otrzymuje dwa PU piechoty, dwa PU 
piechoty zmechanizowanej i trzy PU czołgów na turę, 
które muszą zostać wydane na odbudowę oddziałów 
odpowiedniego rodzaju. 

Piechota Piechota zmech. Czołgi 

 
2 PU                            2 PU                            3 PU 

 

 

Uwaga: Amerykański zmotoryzowany oddział 
inżynieryjny w tej grze nie może otrzymać uzupełnień, 
ponieważ nie jest ani piechotą, ani piechotą 
zmechanizowaną, ani grupą czołgów. 

8.4.2  e rganizacja Niemców 
Strona niemiecka 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. 

Wchłanianie/zjadanie oddziałów: Gracz niemiecki po 
prostu usuwa z gry oddział typu piechotnego. Każdy 
tak usunięty Punkt Siły zostaje zamieniony na  PU. PU 
musi zostać natychmiast wydany albo przepada. 

Każdy jeden PU można wydać tylko na odzyskanie 
jednego utraconego wcześniej Punktu Siły oddziału 
danego typu z tej samej formacji, z której pochodził 
„wchłonięty” oddział. Możliwości wydawania PU 
według rodzajów oddziałów są oznaczone w tabeli 
Reorganizacji Niemieckich Oddziałów (arkusz z 
Tabelami Ogólnymi B). 

Uwaga: W przypadku tej zasady każdy przydzielony do 
danej formacji oddział jest uważany za część formacji i 
może być „wchłonięty”. 

8.5 Segmen    siłków i Wyc fania 
Od początku drugiej tury gry obie strony otrzymują 
posiłki zgodnie z Tabelą Reinforcement & Withdrawals 
(posiłków i wycofywania). Wejście posiłków może 
zostać opóźnione do następnej tury według uznania 
właściciela, w tym opóźnić można również te już 
opóźnione wcześniej. 

Niemiecki gracz rozstawia wchodzące w bieżącej turze 
posiłki przed graczem amerykańskim. Należy przyjąć, 
że wszystkie posiłki jednej strony rozstawiane na 
mapie, pojawiają się jednocześnie, a nie pojedynczo. 

Jeśli są dostępne, posiłki muszą być ustawione na 
danym heksie (lub heksach) możliwie w sąsiedztwie 
wrogich oddziałów. Jeśli żaden heks wejściowy 
posiłków nie jest dostępny (i tylko wtedy), posiłki 
muszą być rozstawione jak najbliżej ich heksu 
wejściowego, takiego, aby był w Zasięgu Dowodzenia i 
wtedy już bez sąsiadujących wrogich oddziałów. 
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8.5.1 Us awianie p siłków na mapie 
Kwalifikujące się posiłki wchodzą na dowolny heks(y) 
wejściowy zgodnie z Tabelą Reinforcements & 
Withdrawals. 

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 posiłki 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. 

8.5.2 Wycofanie niemieckich dywizji 
Wycofanie niemieckich dywizji ma miejsce w 3 i 4 
turze. Jest ono odzwierciedleniem wydarzeń 
historycznych i oznaczono je na arkuszu 
Reinforcements & Withdrawals. 

Uwaga: Oddziały przydzielone do wycofanej formacji nie 
podlegają Wycofaniu i w tym momencie mogą zostać 
przydzielone do innej formacji. 

 

3. tura gry: 
Wycofaj 353. Dywizję Piechoty (usunięta na stałe). 

4. tura gry: 
Wycofaj 9. Dywizję Pancerną (na stałe) i 116. Dywizję 
Pancerną (wchodzi do gry ponownie jako posiłki w 6 i 7 
turze gry, z pełną siłą, nawet jeśli oddziały zostały 
wcześniej wyeliminowane lub zredukowane). 

Oddział, który otrzyma rozkaz Wycofania, musi spełnić 
wszystkie poniższe wymagania, aby mógł go wykonać: 

1. Musi być w Zasięgu Dowodzenia swojego sztabu. 

2. Jego macierzysty sztab musi mieć dostęp do 
Ścieżki Zaopatrzeniowej. 

3. Nie może być w dezorganizacji. 

Jeśli nie spełni tych wymogów, oddział wskazany do 
Wycofania jest eliminowany i wtedy wszystkie jego 
punkty siły zalicza się do Punktów Zwycięstwa (patrz 9: 
Warunki zwycięstwa). Aby wykonać Wycofanie, po 
prostu podnieś wszystkie oddziały, które w Tabeli są 
oznaczone czerwonym paskiem Withdrawal, i usuń je z 
gry. 

 

 

9. WARUNKI ZWYCIĘSTWA 

Zwycięstwo zależy od ilości Punktów Zwycięstwa PZ, 
które podczas gry mogą zdobyć Amerykanie. 
Amerykanie zdobywają PZ za kontrolowanie 
określonych heksów oraz za punkty siły utracone przez 
niemieckie oddziały. Dalsze szczegóły można znaleźć 
w informacjach o scenariuszach (patrz 10. 
Scenariusze). 

  n r la heksów dających  Z 
W zależności od scenariusza, niektóre heksy dają 
Amerykanom pewną określoną w scenariuszu ilość PZ. 
Należy przyjąć, że na początku gry wszystkie takie 
heksy PZ są kontrolowane przez stronę niemiecką. 

Aby zmienić kontrolę nad heksem PZ, oddział danego 
gracza musi albo na niego wejść, albo posiadać na nim 
swoją SK, o ile druga strona nie ma na nim oddziałów. 
Ponadto taki oddział mający zapewnić kontrolę musi 
być w stanie wytyczyć ścieżkę od swojego źródła 
zaopatrzenia do heksu PZ, tak aby ścieżka ta nie 
przechodziła ani przez wrogie oddziały, ani przez SKw. 

 

Jeśli zarówno oddziały amerykańskie jak i niemieckie 
mają swoje SK na tym samym heksie PZ i nie ma na tym 
heksie żadnych oddziałów, wówczas ten heks PZ jest 
kontrolowany przez obie strony. 

Ewentualna zmiana kontroli jest natychmiastowa i 
podczas gry może wystąpić wielokrotnie. 

Wyjaśnienie: Aby zmienić kontrolę nad heksem PZ, 
gracz posiadający oddział na tym heksie (lub mający na 
nim SK) musi być w stanie w tym momencie wytyczyć 
ścieżkę od swojego źródła zaopatrzenia do heksu PZ. 
Zasięg Dowodzenia jakiegokolwiek sztabu, przyjaznego 
czy wroga, nie ma tu znaczenia. Wróg musi spełnić te 
same warunki, aby potem „odbić” dany heks PZ. 

PZ za zredukowane punk y siły 
Na końcu gry zliczane są punkty siły utracone przez 
niemieckie oddziały. Przeliczniki na PZ są podane w 
Tabelach Ogólnych B. 

W celu określenia zwycięstwa straty punktów siły 
wycofanych oddziałów niemieckich są obliczane tak 
samo, jak straty innych niemieckich oddziałów. 
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10. SCENARIUSZE 

Gra Crossing the Line zawiera trzy mniejsze 
scenariusze i jedną kampanię. Początkowe 
rozmieszczenie (Board Setup), posiłki 
(Reinforcements) i wycofania (Withdrawals) można 
znaleźć na specjalnych osobnych arkuszach 
dostępnych w pudełku z grą. 

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

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

• Za wyjątkiem scenariusza „Pierwsza krew”, na 
początku, przed pierwszą Aktywacją Formacji w 
pierwszej turze gry, za zwycięzcę Określania 
Inicjatywy automatycznie są uznawani 
Amerykanie. 

• W efekcie poprzedniej zasady, znacznik 
Initiative+DRM należy ustawić na polu „+2” stroną 
ukazującą symbol Niemców. 

• Obaj gracze ustawiają swoje oddziały 
jednocześnie, ponieważ wszystkie oddziały mają 
ustalone lokalizacje początkowe. 

• Podczas rozgrywania scenariusza drugiego: 
„Korytarz przez Stolberg” lub trzeciego: 
„Przeprawa przez Wurm” dostępna jest tylko 
część posiłków i Niemcy mają do wykonania tylko 
część Wycofań, tak jak wskazują instrukcje na 
arkuszu Reinforcements & Withdrawals. 
Lokalizacje do rozstawienia posiłków można 
znaleźć również na arkuszu Reinforcement & 
Withdrawals. 

• Oddziały nigdy nie zaczynają gry posiadając 
Ulepszoną Obronę. 

10.1 Scenariusz pierwszy: 
Pierwsza krew 
Jest to jednoosobowy scenariusz treningowy 
stworzony specjalnie z myślą o początkujących 
graczach. Odtwarza początkowe uderzenie 
amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty („Wielkiej Czerwonej 
Jedynki”) na niemiecką 526. Dywizji Piechoty na 
południowy zachód od Akwizgranu. Można go ukończyć 
w mniej niż godzinę. Doświadczeni gracze powinni 
raczej pominąć ten scenariusz. 

Czas trwania rozgrywki: 
Pięć aktywacji formacji. 

Obszar na mapie: 
Używana jest tylko część mapy: na południe od heksów 
25XX, na zachód od XX16. 

Warunki zwycięstwa: 
Gracz amerykański musi w jakikolwiek sposób wyprzeć  
Niemców z heksów 2107, 2108 i 2109. 

Zasady specjalne: 
W tym scenariuszu nie wykonuje się całej sekwencji 
rozgrywki. Po prostu Amerykanie cały czas aktywują 
swoją 1. Dywizję Piechoty i albo wygrają przed 
wykonaniem piątej aktywacji, albo rozgrywka kończy 
się po ich piątej aktywacji. 

Niemcy są unieruchomieni: nie mogą się aktywować, 
reagować, atakować, regenerować ze swych 
dezorganizacji itp. Po prostu czekają na atak 
Amerykanów i absorbują wszelkie trafienia w walce 
jako utratę punktów siły, chyba że zostaną zmuszeni do 
Cofnięcia. 

Posiłki są niedostępne, Niemcy nie mają przymusu ani 
możliwości wykonywać Wycofania swoich oddziałów. 

Poziom wygranej: 
Twój wynik zależy od ilości aktywacji formacji 
potrzebnych ci do osiągnięcia zwycięstwa: 

• Zdecydowane zwycięstwo: 2 aktywacje. 
• Znaczące zwycięstwo: 3 aktywacje. 
• Dostateczne zwycięstwo: 4 aktywacje. 
• 5 aktywacji: Słaby wynik, spróbuj ponownie! 

10.2 Scenariusz drugi: Korytarz 
przez Stolberg 
Scenariusz ten odtwarza działania z początkowych 
etapów bitwy o Akwizgran. Jest to idealny punkt 
wyjścia dla doświadczonych graczy, szczególnie tych, 
którzy mają mniej czasu na grę. 

Czas trwania rozgrywki: 
Tury 1-3. 

Obszar na mapie: 
Od heksów 12XX do 42XX. 

Amerykańskie posiłki: 
2. tura: Przydzielone do 1. Dywizji Piechoty: oddziały 
inżynieryjne 238. i 257. 
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3. tura: Przydzielone do 1. Dywizji Piechoty:  
745. czołgowy, 634. niszczycieli czołgów  oraz  
4. inżynieryjny. 

Niemieckie posiłki: 
2. tura: 12. Dywizja Piechoty (9 oddziałów), 1012. działa 
szturmowe (oddział samodzielny z LXXXI Korpusu). 

Wycofanie niemieckich oddziałów: 
3. tura: 353. Dywizja Piechoty (6 oddziałów). 

Warunki zwycięstwa: 
Amerykanie otrzymują PZ na koniec trzeciej tury gry za 
kontrolowanie następujących heksów: 

15 PZ: 
2915, 3217, 3218, 3219, 3316, 3317, 3318, 3416, 3417 

10 PZ: 
2315, 2717, 3019 

5 PZ: 
2108, 2121, 2211, 2212, 2221, 2318, 2505, 2520, 2617, 
2618, 3122 

Heksy te można oznaczyć znacznikami Punktów 
Zwycięstwa „VP”, aby ułatwić ich rozpoznanie. 
Warunkiem odniesienia zdecydowanego zwycięstwa 
przez Amerykanów, poza odpowiednią liczbą PZ, jest 
zajmowanie przynajmniej jednego heksu dużego 
miasta Akwizgran (Aachen na mapie) przez 
amerykański oddział. PZ zdobyte przez gracza 
amerykańskiego są sumowane i sprawdzane z poniższą 
listą: 

≥ 71 PZ i zajmowanie 1 heksu dużego miasta 
Aachen: Zdecydowane zwycięstwo Amerykanów 

61-70 PZ:   
Znaczące zwycięstwo Amerykanów 

51-60 PZ:  
Zadowalające zwycięstwo Amerykanów 

40-50 PZ:  
REMIS 

30-39 PZ:  
Zadowalające zwycięstwo Niemców 

15-29 PZ:  
Znaczące zwycięstwo Niemców 

0-14 PZ:  
Zdecydowane zwycięstwo Niemców 

 

 

10.3 Scenariusz trzeci: Przeprawa 
przez Wurm 
Scenariusz przedstawia działania amerykańskiego XIX 
Korpusu za strumieniem Wurm, które miały miejsce w 
ostatniej fazie bitwy o Akwizgran. Jest 
rekomendowany dla graczy posiadających mniej czasu 
na grę. 

Czas trwania rozgrywki: 
Tury 5-8. 

Obszar na mapie: 
Od heksów 31XX do 56XX. 

Amerykańskie posiłki: 
6. tura: 29. Dywizja Piechoty (4 oddziały) 

7. tura: Bataliony inżynieryjne 1128 i 1129 oraz 99. 
Batalion Piechoty jako samodzielny. 

Niemieckie posiłki: 
7. tura: 3. Dywizja Grenadierów Pancernych (11 
oddziałów). 

Warunki zwycięstwa: 
Po zakończeniu 8 tury Amerykanie otrzymują PZ za 
kontrolowanie następujących heksów: 

10 PZ: 
3109, 3111 

5 PZ: 
3509, 3510, 3610, 3708, 4109, 4209, 4210, 4305, 4309, 
4708, 5303  

Heksy te można oznaczyć znacznikami Punktów 
Zwycięstwa „VP”, aby ułatwić ich rozpoznanie.  

Wszystkie PZ zdobyte przez amerykańskiego gracza są 
sumowane i sprawdzane z poniższą listą: 

≥ 60 PZ: 
Zdecydowane zwycięstwo Amerykanów 

40-59 PZ:   
Zadowalające zwycięstwo Amerykanów 

30-39 PZ:  
REMIS 

15-29 PZ:  
Zadowalające zwycięstwo Niemców 

0-14 PZ:  
Zdecydowane zwycięstwo Niemców 
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10.4 Kampania 
Kampania odtwarza ponad pięć tygodni niezwykle 
zaciekłych walk w bitwie o Akwizgran. To danie główne 
tej gry umożliwiające graczom rozegrać pełną bitwę. 

Czas trwania rozgrywki: 
Tury 1-8. 

Obszar na mapie: 
Używana jest cała mapa. 

Posiłki i Wycofania: 
Wszystkie wymienione na arkuszach „Reinforcements 
& Withdrawals”. 

Warunki zwycięstwa: 
Po zakończeniu 8 tury Amerykanie otrzymują PZ za 
zredukowane punkty siły niemieckich oddziałów (patrz 
9. Warunki zwycięstwa) oraz za kontrolowanie heksów 
na mapie oznaczonych czerwonymi obwódkami jako 
potencjalne lokacje dające PZ (patrz 3.1.5 oraz 8.3). 
Szczegóły można znaleźć na arkuszu Tabele Ogólne B. 

Wszystkie znaczniki „Planów Zwycięstwa” powinny 
zostać umieszczone na przykład w nieprzezroczystym 
pojemniku, tak aby nie były widoczne i by amerykański 
gracz mógł je losować w Segmentach Planu 
Zwycięstwa. 

Na końcu gry wszystkie PZ zdobyte przez 
amerykańskiego gracza są sumowane i sprawdzane z 
poniższą listą: 

 

 

 

 

 

 

≥ 49 PZ: 
Zdecydowane zwycięstwo Amerykanów 

43-48 PZ:   
Znaczące zwycięstwo Amerykanów 

36-42 PZ:   
Zadowalające zwycięstwo Amerykanów 

29-35 PZ:  
REMIS 

22-28 PZ:  
Zadowalające zwycięstwo Niemców 

16-21 PZ:  
Znaczące zwycięstwo Niemców 

0-15 PZ:  
Zdecydowane zwycięstwo Niemców 

Automatyczna wygrana Niemców: Niemcy odnoszą 
automatyczne i natychmiastowe zdecydowane 
zwycięstwo gdy tylko ich oddział bojowy dotrze do 
heksu sąsiadującego z amerykańskim źródłem 
zaopatrzenia, przy południowej krawędzi mapy po 
lewej, pod warunkiem, że taki oddział będzie w Zasięgu 
Dowodzenia swojego sztabu. 

 

Uwaga: Niemieckie samodzielne oddziały „Pol”, „Gen” 
oraz „394. Batalion Dział Szturmowych” zaczynają grę 
jako przydzielone do 526. Dywizji Grenadierów 
Pancernych. 
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11. Komentarz autora 
 

„Problemy wojskowe zazwyczaj nie posiadają jednego idealnego rozwiązania. Każde ma swoje zalety i 
wady. Należy wybrać to, które wydaje się najlepsze, biorąc pod uwagę szereg różnych aspektów, a 
następnie konsekwentnie je realizować i zaakceptować konsekwencje. Pójście na jakikolwiek kompromis 
jest złym wyborem.” 

~ feldmarszałek Erwin Rommel 
 
Mieszkam na terenie miasta Akwizgran od 1986 roku i 
przez ostatnie 33 lata przeprowadziłem wiele badań na 
temat bitwy. Byłem naprawdę zachwycony, gdy „Furor 
Teutonicus” zaoferowali mi możliwość zrobienia po 
prawie 25 latach drugiej wersji gry dotyczącej bitwy o 
Akwizgran. 

Ma eriały źródł we 
Dla potrzeb gry podjąłem decyzję o niepokazywaniu 
obszaru walk o las Hürtgen ani obszaru operacyjnego 
brytyjskiej armii. 

Mapa jest oparta na aktualnych zdjęciach 
satelitarnych. Zdjęcia te zostały skorygowane o mapy 
topograficzne i wojskowe z  lat 1938-1945. Nawet gdyby 
okazała się najdokładniejszą mapą wśród gier 
obejmujących ten obszar, należy pamiętać, że wciąż 
mówimy o grze, a nie o mapie topograficznej. 

Do przygotowania gry użyłem wielu (lokalnych) źródeł 
wiedzy oraz skorzystałem z wyjątkowej pomocy 
niemieckich i amerykańskich weteranów. Aby na 
planszy nie było zbyt dużo żetonów, zdecydowałem się 
na oddziały wielkości batalionu. 

Niezliczona ilość (samodzielnych) podbatalionów i 
formowanych na szybko oddziałów, zwłaszcza po 
stronie niemieckiej, jest reprezentowana przez różne 
mechaniki, takie jak Strefy Kontroli i zasady walki. 

Zasady gry 
Crossing the Line to gra wojenna w skali operacyjnej 
ukazująca jeden z najciekawszych tematów II wojny 
światowej w Europie. Główny nacisk położony jest na 
dowodzenie, współdziałanie różnych rodzajów broni i 
niepewność („mgła wojny”). 

Rdzeniem mechaniki rozgrywki jest koncepcja Cyklu 
Operacyjnego. Cykl Operacyjny stawia graczy na 
stanowiskach głównodowodzących i ze swoich 
założeń wymusza na nich nieustanne planowanie i 
podejmowanie różnych decyzji mających znaczenie dla 
losów bitwy, unikając tym samym nieciekawych 
sytuacji, gdy gracze mieliby postępować mechanicznie 
bądź proceduralnie niczym pracownicy nadzorujący 
taśmę produkcyjną. 

Z tego powodu pewne aspekty takie jak lotnicze 
przechwytywanie czy wsparcie z powietrza, ruch i 
zaopatrzenie (podstawowe, paliwowe, amunicyjne) 
zostały włączone do różnych mechanik, zamiast 

przedstawiać je osobno i dawać graczom pełną 
kontrolę. Zdolność formacji do wykonywania reakcji, 
ale i stopniowo narastające ich „zmęczenie” oraz 
pewna doza niepewności zapewniają realistyczne, 
historyczne „doznania” i angażują obu graczy przez cały 
czas rozgrywki. 

Bitwa o Akwizgran była krwawą walką na wyczerpanie, 
toczoną przez wzmocnione bataliony piechoty oraz, w 
przypadku Niemców, Kampfgruppen wielkości 
batalionu. Cechy te są odzwierciedlone w grze poprzez 
skalę mapy, a także zasady dotyczące układania 
oddziałów w stosy na jednym heksie, ograniczenie 
walk jedynie do dwóch sąsiadujących heksów 
zajmowanych przez przeciwne strony, efekty używania 
połączonych rodzajów broni oraz różne możliwości 
kontrolowania walki. 

Żetony oddziałów bojowych reprezentują formacje 
bojowe, a nie (teoretyczną) organizację 
administracyjną. 

W wyniku walk często będzie występować redukcja siły 
oddziałów, ale są też efekty takie jak cofanie, 
nierozstrzygające rezultaty czy używanie reguły esprit 
de corps. 

Mając na uwadze temat i skalę gry, najważniejszym 
aspektem w walce jest używanie połączonych 
rodzajów broni. Właściwa współpraca piechoty, 
czołgów i wsparcia w walce oraz ich interakcja z 
terenem mają kluczowe znaczenie dla odniesienia 
sukcesu. 

Wiele gier wojennych w tej skali ma dość rozbudowane 
podsystemy artyleryjskie (a czasem również lotnicze) 
oraz specyficzne zasady i osobne żetony artylerii. Zbyt 
często, jak na mój gust, te podsystemy są 
czasochłonne, wydają się „niewłaściwe” i powodują, że 
gracze za bardzo skupiają się na rozbudowanych 
zasadach niż na głównym temacie danej gry. 

W Crossing the Line wsparcie bateriami artylerii 
korpusu i armii jest reprezentowane przez Punkty 
Wsparcia Ataku na żetonach sztabów dowodzenia, 
natomiast artyleria polowa i średnia została 
uwzględniona w wartościach bojowych pozostałych 
oddziałów. Takie rozwiązanie działa w parze wraz z 
możliwością prowadzenia ataków i obrony w kilku 
rożnych rodzajach, co jest zgodne z doktrynami 
stosowanymi przez obie walczące strony. 
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Chociaż żadna pojedyncza wartość zapisana na żetonie 
oddziału jako jego cecha nie ma decydującej roli, to 
gdyby trzeba było wskazać jedną, byłby to Wskaźnik 
Efektywności, ponieważ ma on wpływ na wartość 
bojową oddziału i określa jej zdolność do przetrwania 
walki „w sposób uporządkowany”. 

Wiele osób testujących grę była ciekawa znaczenia 
Wskaźnika Efektywności. Otóż reprezentuje on esprit 
de corps oddziału oraz abstrakcyjne miary morale, 
wyszkolenia, doświadczenia, przywództwa, spójności 
i...  odporności na losowość pola walki. 

Wskazówki d  yczące r zgrywki 
Dla większości graczy znających gry wojenne kilka z 
zastosowanych tu koncepcji wyda się 
niestandardowych. Crossing the Line zastępuje 
tradycyjny i dosyć mało interaktywny system  „Igo-Ugo” 
(najpierw ty wykonujesz wszystkie swoje akcje i ja tylko 
się przypatruję, a potem ja), typowy dla wielu gier, dużo 
bardziej interaktywną koncepcją Cyklu Operacyjnego. 

Aby rozgrywka była udana, gracze powinni rozumieć 
zalety i wady takiego podejścia, a mianowicie 
przeciwstawne koncepcje takie jak Inicjatywa kontra 
Spasowanie, Akcja kontra Reakcja, Pęd kontra 
Zmęczenie kontra Regeneracja. 

Gracz powinien nauczyć się wykorzystywać Cykl 
Operacyjny, tak aby to on miał kontrolę nad tym, co się 
dzieje na polu walki, oraz by zmuszać przeciwnika do 
wybierania rozwiązań zgodnych z intencjami gracza. 

Walka w stylu wyniszczającym wymaga planowania 
długoterminowego; w przeciwnym razie surowe wyniki 
z Tabeli Wyników Walki spowodują zbyt wielkie 
redukcje sił. Istotą udanych działań bojowych, 
zarówno w ataku, jak i w obronie, jest walka z użyciem 
połączonych rodzajów broni, w szczególności Czołgów 
/ Punktów Przeciwpancernych oraz Wsparcia 
Sztabowego i Bojowego. 

Niepewność i problemy związane z C3I (ang. Command, 
Control, Communications and Intelligence, czyli 
dowództwo, kontrola, komunikacja oraz 
wywiad/informacja) towarzyszą graczom nieustanie na 
wszystkich etapach rozgrywki. Gracze nie powinni bać 
się niepewności towarzyszącej bitwie na planszy, a 
raczej pozwolić jej zdominować obrany sposób gry i 
podejmowanie decyzji – należy też pamiętać, że 
przeciwnik ma podobne wyzwania. 

Mam nadzieję, że powyższe informacje pozwoliły mi 
przedstawić pewien ogólny obraz gry i wytłumaczyć 
podjęte przeze mnie decyzje projektowe. 

Na koniec chciałbym wyrazić podziękowania 
wszystkim, którzy wspierali Crossing the Line. 
Obejmuje to w szczególności firmę Furor Teutonicus, 
która zajmuje się produkcją gier wojennych, a także 
artystów, testerów i deweloperów, w tym zwłaszcza 
tych z mojej pierwszej gry ukazującej bitwę o 
Akwizgran, która ma już około 25 lat. 

Dirk Blennemann – luty 2019 

 

12. Słownik skrótów 
 

Admin Admin Administracyjna PU RP Punkt Uzupełnień 

CtL CtL Crossing the Line PZ VP Punkt Zwycięstwa 

HQ HQ Sztab dowodzenia SK ZOC Strefa Kontroli 

MOD DRM Modyfikator wyniku rzutu SKw EZOC Strefa Kontroli Wroga 

OPB AFV Opancerzony Pojazd Bojowy TestE EC Test Efektywności 

Ope Ops Operacyjna TET TEC Tabela Efektów Terenu 

PA AP Punkt Akcji TWW CRT Tabela Wyników Walki 

Ppanc AT Przeciwpancerne Zmech. Armored Zmechanizowane 

PPR MA Pula Punktów Ruchu Zmot. Motorized Zmotoryzowane 

PR MP Punkt Ruchu    

W drugiej kolumnie podano skróty lub nazwy używane w anglojęzycznym wydaniu gry.   
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13. Indeks
 

 
Pogrubienie: nr strony 

Czcionka zwykła: rozdział 

pK.: pod koniec rozdziału 

: powiązane kluczowe słowo 

 
 
Akcje 
20 7 

Aktywacja stosu 21 7.3.1, 20 7.1 
Informacje ogólne 21 7.3 

Procedura 21 7.2 

Punkty Akcji 18 6.3.2 

Relokacja sztabu 23 7.4 

Ruch 21 7.3 

Uzdatnienie 29 7.6 

 Walka 

 
Aktywacja Formacji (poziom)  
17 6.3  

Akcje 20 7 ( Akcje)  
Ilość Aktywacji posiłków 32 8.5.1  
Inicjatywa 17 6.2  
Odzyskanie Punktów Siły (Segment 

Regeneracji) 30 8.1  
Poziom Aktywacji 18 6.3.1  
Poziom Przechwytywania 30 8.1.2  
Przestawienie sztabu 11 5.3.2  
Punkty Akcji 18 6.3.2, 20 7,  

20 7.1 pK. 
  eakcja F rmacją 
Spr. Zasięgu Dowodzenia 15 5.8.1  
Spr. zaopatrzenia 14 5.7.1  

 
Cofanie  

Heksy i krawędzie heksów (które są 
zabronione) 27 7.5.2 pK.  

(jako) Wynik walki (wymuszone, 
dobrowolne) 27 7.5.2  

W jakim kierunku (przyjazny obszar 
zaopatrzenia) 27 7.5.2 pK.  

Stos 27 7.5.2  
Strefa Kontroli (wpływ) 12 5.4.1  
Sztaby 23 7.5  

 
Cykl Operacyjny (Ope) 
17 6 Akcje 
Aktywacja formacji 
Informacje ogólne 10 4  
MOD do rzutu na Inicjatywę 17 6.1  
Opcje gracza Inicjującego 17 6.2  
Segment Określenia Inicjatywy  

17 6.1  
 eakcja F rmacją 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dezorganizacja  

Akcje 20 7  
Efekty 14 5.6.3  
Jak się ją oznacza 6 3.2  
Odizolowanie (różnice) 16 5.8.4, 

30 8.1.5  
Niezdany TestE 14 5.6.2  
Próba Reakcji Formacją 18 6.4.1  
Przepełnienie heksu 11 5.3.1  
Przydział oddziału 13 5.5.2  
Reorganizacja (Niem) 31 8.4.2  
Ścieżka Dowodzenia 15 5.8.1  
Ścieżka Zaopatrzeniowa 14 5.7.2  
Ulepszona Obrona 29 7.7  
Usunięcie dezorganizacji 14 5.6.4, 

30 8.1.4 jako akcja: 29 7.6   
Uzupełnienia 31 8.4  
Wycofanie 31 8.5  

 

D w dzenie (Ścieżka / Zasięg / 
Brak) 
15 5.8 

Brak Dowodzenia (wpływ) 15 5.8.2, 

20 7 

Odizolowanie 15/16 5.8.3 

Przerwana Ścieżka 15 5.8.2 

Przez strumień 15 5.8.2 

Przez zęby smoka 15 5.8.2 

Przykład 16 

Reorganizacja (Niem) 31 8.4.2 

Sprawdzenie (kiedy) 15 5.8.1 

Strefa Kontroli SK 12 5.4.1 

Test Wyniszczenia 16 5.8.4 pK 
Uzdatnienie oddziałów 30 8.1.4 

Uzupełnienia (Amer) 31 8.4 

Wycofanie (Niem) 32 8.5.2 

 

Faza Admin 
30 8. 

Posiłki / Wycofanie 31 8.5 
Segment Regeneracji 30 8.1 

Segment Planu Zwycięstwa. 31 8.3 
Segment Posiłków 31 8.4 
Segment Przydziałów 30 8.2 

 
Faza Operacyjna 
Cykl Operacyjny 
(składa się z wielu powtórzeń Cyklu) 

 
Formacja  
13 5.5  

Aktywacja 17 6.3  
Brak zaopatrzenia 18 6.3.3  
Oddziały 13 5.5.1 
Posiłki/Wycofanie 31 8.5  
Przydział 13 5.5.2  
Reakcja 18 6.4  
Samodzielne oddziały 13 5.5.2  
Samodzielne posiłki 32 8.5.1  
Ulepszona Obrona 25 7.5.1.2 B pK. 
Wsparcie Bojowe 25 7.5.1.2  
 

 

Inicjatywa 
17 6.1 

Gracz Inicjujący i Rozgrywający, 
możliwości gracza 17 6.1, 6.2 
Oddanie przeciwnikowi 17 6.1   
Spasowanie gracza 17 6.2  

 
Koniec tury 
29 7.8  
 
Kostki 

Zero (jako dziesięć) 9 3.8 
 
Odizolowanie  
16 5.8.3  

Akcje 20 7 (w uwadze)  
Przydział niemieckiego oddziału do 

formacji 13 5.5.1  
Skutki 16 5.8.3  
Test Efektywności 14 5.6  
Wyniszczenie oddziału 30 8.1.5  

 
Oddział b j wy 

Dowodzenie 15 5.8 

Formacja i oddziały samodzielne 13 

5.5.1 

Informacje ogólne 6 3.2  

Stos 10 5.3 

Strefa Kontroli SK 12 5.4 

Test Efektywności 14 5.6 

 
Oddział samodzielny 
13 5.5.2 

Aktywacja 17 6.3  
Formacja 13 5.5.1  
Posiłki 32 8.5.1  
Przydział 13 5.5.2  
 Segmen   rzydziałów 
Spr. Zasięgu Dowodzenia 15 5.8.1  

 

Oddział typu piechotnego 
Limity wielkości stosu 10 5.3  
Omówienie żetonu 6 3.2  
Posiłki (Amer) 31 8.4.1  
Przydziały w VII Korpusie i XIX 

Korpusie 13 5.5.1  
Reorganizacja (Niem) 31 8.4.2  
Strefa Kontroli (przykład) 12 5.4  
Wchłanianie oddziałów 31 8.4.2  
Wycofanie (Niem, tury 3/4) 32 8.5.2  
Żeton sztabu 7 3.3  

 
OPB rodzaj  ddziału 

Limit wielkości stosu 10 5.3.1 

Żeton 6 3.2 
 
 lan Zwycięs wa (Segmen ) 
(Gracz ameryk. losuje żeton z Planem 
Zwycięstwa) 31 8.3  
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  siłki/Wyc fania (Segmen ) 
31 8.5  

Samodzielne oddziały 13 5.5.2,  
30 8.2  

Ulepszona Obrona 29 7.7  
Ustawianie posiłków 32 8.5.1  
Wycofanie niemieckich dywizji (tury 

4 oraz 5) 32 8.5.2  

 
Przechwytywanie 

Efekty 30 8.1.2  
Odnowienie Poziomu Aktywacji 

niemieckich formacji 30 8.1.3  
Określenie Inicjatywy 17 6.1  
Zmiana poziomu 30. 8.1.2  

 
 rzepełnienie heksu 
11 5.3.1 

Niezdany TestE 14 5.6.2  
Przestawienie sztabu: 11 5.3.2, 

oddziału: 11 5.3.3  
Ruch przez heks zajęty przez 

przyjazny oddział 21 7.3  
 Stos  ddziałów na heksie 
W wyniku Reakcji 19 6.4.3  

 
Przestawienie  

Przepełnienie stosu 11 5.3.1 sztab: 
5.3.2 oddział: 5.3.3 

Ruch na heks obok wrogiego sztabu 
22 7.3.6  

 
Przewaga Pancerna  
26 7.5.1.2 D 
 
Punkty Akcji 

Akcje/koszt 20 7. 

Określenie 18 6.3.2 

Tory informacyjne 20 7.1 pK. 
 
Punkty Pancerne 

Gdzie są na żetonie jedn. 6 3.2  
Przewaga Pancerna 26 7.5.1.2 D  
Trafienie w walce 27 7.5.2  
Wpływ dezorganizacji 14 5.6.3 

 
Punkty Przeciwpancerne 

Gdzie są na żetonie 6 3.2 

Przewaga Pancerna 26 7.5.1.2 
Trafienie w walce 27 7.5.2 

Wpływ dezorganizacji 14 5.6.3 

 
 unk y Zwycięs wa ( Z) 

Heks/obszar dający PZ 5 3.1.5  
Kontrolowanie heksów dających 

Punkty Zwycięstwa (SK/SKw) 
32 9  

Plan Zwycięstwa (Segment) 31 8.3  
Punkty Zwycięstwa za zredukowane 

wrogie oddziały 32 9  
(za) Wycofane oddziały 32 8.5.2  

 
 
 

Reakcja 
Brak Dowodzenia (wpływ) 15 5.8.3  
Gracz Reagujący 17 6.1  
Kontrreakcja 19 6.4.3 (w uwadze)  
Nieudana próba Reakcji 19 6.4.2 pK. 
Oddział w dezorganizacji 14 5.6.3  
Oznaczenie na żetonie jedn. 7 3.3  
Przestawienie sztabu 22 7.3.6  
Punkty Akcji 20 7  
Reakcja Formacją 18 6.4  
Rozstrzyganie próby Reakcji  

19 6.4.2  
Spasowanie gracza 17 6.2  
Spr. zaopatrzenia 14 5.7.1  
Spr. Zasięgu Dowodzenia 15 5.8.1  
Tylko jedna na PPR 18 6.4  
Udana próba Reakcji 19 6.4.3  
Uruchomienie próby Reakcji  

18 6.4.1 

 
 eakcja F rmacją 
18 6.4  

Brak Dowodzenia (wpływ) 15 5.8.3  
Efekt udanej próby Reakcji 19 6.4.3  
Oddziały w dezorganizacji 14 5.6.3  
Przestawienie sztabu 22 7.3.6  
Rozstrzyganie 19 6.4.2  
Spasowanie gracza 17 6.2  
Spr. zaopatrzenia 14 5.7.1  
Spr. Zasięgu Dowodzenia 15 5.8.1  
Test na próbę Reakcji  18 6.4.1  

 
 edukcja punk ów siły  
27 7.5.2  

Cofanie oddziału 27 7.5.2 
Niezdany TestE 14 5.6.2  
Oddział dający Wsparcie Bojowe 25 

7.5.1.2 B  
Punkty Zwycięstwa za zredukowane 

wrogie oddziały 32 9  
Trafienie w walce 27 7.5.2  
Wyniszczenie 16 5.8.3  

 
Relokacja  

Akcja Relokacji  23 7.4  
Dane na żetonie 7 3.3  
Koszt w Punktach Akcji 20 7  

 
Regeneracja (Segment)  
30 8.1  

Automatyczne odnowienie 30 8.1.4  
Poziom Aktywacji 30 Amerykanów: 

8.1.1 Niemców: 8.1.3  
Przechwytywanie (poziom, wpływ) 

30 8.1.2  
Spr. Zasięgu Dowodzenia 15 5.8.1  
Sztab 30 8.1  
Usunięcie dezorganizacji 14 5.6.4  
Wpływ Braku Dowodzenia 15 5.8.3  
Wpływ Odizolowania 16 5.8.4  
Wyniszczenie Odizolowanych 

oddziałów 30 8.1.5  
Zaopatrzenie 14 5.7.1, 30 8.1 

 
 

Reorganizacja 
Amerykanów (Uzupełnienia)  

31 8.4.2  
Niemców 31 8.4.2  
 Segmen  Uzupełnień 
Wchłanianie oddziałów 31 8.4.2  

 
Ruch  

Akcja 21 7.3  
Akcja Relokacji sztabu 23 7.4  
Droga 4 3.1.1, 21 7.3.3  
Gdzie jest dostępna do ruchu ilość 

PR na żetonie 6 3.2  
Jak liczyć Punkty Ruchu 10 5.1  
Maksymalny 21 7.3.2  
O jeden heks (ograniczenie)  

21 7.3.2  
Ruch Infiltracyjny (z SKw do SKw) 

22 7.3.4 
Teren na heksie 4 3.1.1  
Teren na krawędzi heksu 5 3.1.2  
Zwiększona PPR piesza 22 7.3.5  
Ruch obok wrogiego sztabu 22 7.3.6  
Stosy 21 7.3.1  
Strefa Kontroli (efekty) 12 5.4.1  
Strumienie i rzeka Roer 22 7.3.7  

 
Segmen   rzydziałów 
30 8.2 

Dezorganizacja (wpływ) 13 5.5.2 

Oddziały samodzielne 13 5.5.2 
Ograniczenia 14 5.5.2 

Przeniesienie Przydziału 13 5.5.2 
Spr. Zasięgu Dowodzenia 13 5.5.2 
VII Korpus, XIX Korpus 13 5.5.1 

 
Stos  ddziałów na heksie 

Aktywacja/Akcja 21 7.3.1, 20 7.1  
Bonusowy Punkt Akcji 29 7.5.3  
Cofnięcie w wyniku walki 28 7.5.2  
Cofnięcie sztabu 21 7.3.1  
Dostępne Punkty Ruchu 

(maksymalne) 21 7.3.1, 7.3.2,  
20 7.1  

Limity wielkości stosu i przepełnienie 
heksu 10 5.3.1  

Ruch Infiltracyjny (z SKw do SKw) 
22 7.3.4  

Ograniczona jawność informacji 
(przeglądanie stosu przez 
przeciwnika) 12 5.3.4  

Określenie siły bojowej 24 7.5.1.1  
  rzepełnienie heksu  
Przestawienie 11 sztabu: 5.3.2, 

oddziały: 5.3.3  
Rozdzielanie stosu podczas ruchu 

21 7.3.1 
Ruch przez heks zajęty przez 

przyjazny oddział 21 7.3  
Ruch stosu 21 7.3.1  
Sztab podczas walki 23 7.5  
TestE po walce 27 7.5.2  
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Strefa Kontroli (SK/SKw)  
12 5.4 

Cofanie oddziału 28 7.5.2 pK. 
Droga 22 7.3.3 
Kontrolowanie heksów dających 

Punkty Zwycięstwa 32 9  
Wpływ dezorganizacji 14 5.6.3  
Wpływ na: ruch, Ścieżki 

Dowodzenia i Zaopatrzeniowe, 
Cofanie, walkę 12 5.4.1  

Wsparcie Bojowe 25 7.5.1.2 B  
Ruch Infiltracyjny (z SKw do SKw) 

22 7.3.4  
Strefa Kontroli wroga(SKw) 12 5.4  
Sztab 12 5.4 -Relokacja 23 7.4  
Uzupełnienia 31 8.4 

 
Sztaby 

Akcja Relokacji 23 7.4  
Cofanie 23 7.5  
Co gdy wróg poruszy się na heks 

obok 22 7.3.6  
Formacja i Przydział samodzielnych 

oddziałów 13 5.5  
Informacje ogólne 7 3.3  
Przepełnienie heksu 10 5.3.1  
Przestawienie 11 5.3.2  
Ruch razem ze stosem 21 7.3.1  
Stos 10 5.3  
(brak) Strefy Kontroli 12 5.4  
Wsparcie Ataku 26 7.5.1.2 C  
Walka  23 7.5  
Zaopatrzenie 14 5.7  
Zaopatrzenie Awaryjne 15 5.7.3  

 
Teren 

Heksy dające Punkty Zwycięstwa 
5 3.1.5  

Kontrolowanie heksów dających 
Punkty Zwycięstwa 32 9  

Teren na heksie 4 3.1.1  
Teren na krawędzi heksu 5 3.1.2  
Źródła zaopatrzenia 5 3.1.4  

 
Teren na heksie  
4 3.1.1  

Cofanie 28 7.5.2 
Kontrolowanie heksów dających 

Punkty Zwycięstwa 32 9  
MOD za teren w walce 23 7.5.1 

krok D, 25 7.5.1.2 punkt A  
 

Teren na krawędzi heksu 
5 3.1.2  

Cofanie 28 7.5.2 pK. 
Ruch po drodze 22 7.3.3  
Strumienie i rzeka Roer 22 7.3.7 

 
 
 
 
 
 
 

Tes  Efek ywn ści (Tes E)  
14 5.6  

Dezorganizacja 14 5.6.3  
Niezdanie testu 14 5.6.2  
Ruch Infiltracyjny (z SKw do SKw) 

22 7.3.4, 12 5.4.1  
Wykonywanie 14 5.6.1  
Uzdatnienie 29 7.6  

 
Test Wyniszczenia 
16 5.8.4 pK. 

Segment Regeneracji: 

Wyniszczenie Odizolowanych 

oddziałów 30 8.1.5 
 

Ulepszona Obrona 
Akcja 29 7.7 
Dezorganizacja (wpływ) 14 5.6.3 
Koszty w Punktach Akcji 20 7 
Usunięcie znacznika 29 7.7 
Wsparcie w walce 25 7.5.1.2.B pK. 
Wpływ na punkty siły 24 7.5.1.1  

 
Uzdatnienie 

Akcja 29 7.6  
Koszt w Punktach Akcji 20 7  
Niezdany TestE 14 5.6.2  
Oddziałów bojowych 30 8.1.4  
Oddziałów w dezorganizacji 14 5.6.3  

 
Uzupełnienia (Segmen )  
31 8.4  

Wchłanianie oddziałów (Niem)  
31 8.4.2  

Znacznik Ulepszonej Obrony 29 7.7  
Reorganizacja (Niem) 31 8.4.2  
Uzupełnienia (Amer) 31 8.4.1  
Zaopatrzenie 31 8.4  
Zasięg Dowodzenia 31 8.4 15 5.8.1  

 
Walka 

Akcja 23 7.5 
MOD (teren, Wsparcie, Przewaga 

Pancerna) 24 7.5.1.2 

Określenie sił 24 7.5.1.1 

Rozstrzyganie 23 7.5.1 

Strefa Kontroli SK (efekty)  

12 5.4.1 pK. 

Sztab 23 7.5 

Trafienia (redukcja siły, Cofnięcie) 

27 7.5.2 

Wynik walki 27 7.5.2 

Zwycięstwo w walce 29 7.5.3 

 
Wchł nięcie  ddziału 
(Reorganizacja Niemców) 31 8.4.2 

 
 
 
 
 
 

Wroga Strefa Kontroli (SKw)  
 Strefa Kontroli SK  

 
Wsparcie Bojowe 
22 7.5.1.2 B 
 
Wycofanie (Niemcy)  
Wycofanie niemieckich dywizji (tury 4 
oraz 5) 32 8.5.2  

 
Zaopatrzenie  
(d  . sz abu;  dn śnie  ddziałów 
zobacz Dowodzenie)  

Aktywacja niezaopatrzonych 
formacji 18 6.3.3  

Brak zaopatrzenia 15 5.7.3  
Kontrolowanie heksów dających 

Punkty Zwycięstwa 32 9  
Odnowienie (sztabu) 30 8.1  
Reakcja Formacją 19 6.4.2  
Reorganizacja (Niem) 31 8.4.2  
Sprawdzenie (kiedy je robić)  

14 5.7.1 
Strefa Kontroli 12 5.4.1  
Ścieżka (śledzenie, przerwana)  

14/15 5.7.2  
Uzdatnienie oddziałów bojowych  

30 8.1.4  
Uzupełnienia (Amer) 31 8.4  
Wycofanie (Niem) 32 8.5.2  
Zaopatrzenie Awaryjne 15 5.7.3  
Źródło zaopatrzenia 5 3.1.4  

 
Zaopatrzenie Awaryjne 
15 5.7.3  
 Zaopatrzenie  

 
Zwycięs w  
Wstęp (cel gry) 3 1  

Heks/obszar dający PZ 5 3.1.5  
Koniec tury (Segment) 29 7.8  
Kontrolowanie heksów dających 

Punkty Zwycięstwa 32 9  
Plan Zwycięstwa (Segment) 31 8.3  
Punkty Zwycięstwa za wycofane 

oddziały 32 8.5.2  
Punkty Zwycięstwa za 

zredukowane wrogie oddziały 
32 9  

Warunki 32 9  
Zwycięstwo w walce 23 7.5, 29 7.5.3  

 
Zwycięs w  w walce 
23 7.5 
29 7.5.3 
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Przebieg rozgrywki 
 

1. Faza Admin 

A. Regeneracja/odnowienie 

• Test Wyniszczenia 
B. Przydziały 
C. Plan Zwycięstwa 
D. Uzupełnienia 
E. Posiłki 

 
2. Faza Ope 
składająca się z 
nieoznaczonej 
liczby powtarzających się 
pełnych 
Cykli Operacyjnych (A i B) 

A. Określenie Inicjatywy 
B. Aktywacja formacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przebieg walki 
 

1. Deklaracja ataku 

• Atak pospieszny 

• Atak zwykły 

• Atak przygotowany 

 
2. Żetony walki 

Określenie mnożników sił 

 

3. Określenie sił 

Policzenie ostatecznych sił 

 
4. Iloraz szans 

Porównanie sił atakującego 
do broniącego i utworzenie 
ilorazu w postaci „atakujący 
: broniący”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5. Określenie MOD 

A. Efekty z krawędzi heksów 
B. Wsparcie Bojowe 
C. Sztabowe Wsparcie Ataku 
D. Przewaga Pancerna 

 
6. Rzut kostką 

Atakujący rzuca kostką i do 
wyniku rzutu dodaje / 
odejmuje wszelkie MOD-y 

 
7. Rozstrzygnięcie 

Sprawdzenie wyniku w 
Tabeli Wyników Walki 

 
8. Trafienia 

A. Pierwsze to redukcja siły 
B. Test Efektywności 
C. Przymusowe i 

dobrowolne Cofnięcia 
D. Dodatkowe redukcje sił 
E. Zwycięstwo w walce = 

bonusowy Punkt Akcji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Crossing the Line - tabele ogólne A 
 

Przebieg rozgrywki  2. Faza Ope 
składająca się z nieoznaczonej liczby powtarzających 
się pełnych Cykli Operacyjnych (A i B) 1. Faza Admin  

A. Regeneracja, odnow. 
  • Test Wyniszczenia 
B. Przydziały 

C. Plan Zwycięstwa 
D. Uzupełnienia 
E. Posiłki 

 A. Określenie Inicjatywy 
B. Aktywacja formacji 

   
 
Tabela  unk ów Akcji 

Wynik 
rzutu 

Aktualny Poziom Aktywacji formacji Wynik 
rzutu 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 

4 1 1 3 4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 4 

5 2 2 3 4 5 5 5 1 1 2 2 3 3 3 5 

6 3 3 3 4 5 6 6 2 2 2 2 3 3 3 6 

7 4 4 4 4 5 6 7 2 2 2 2 3 3 4 7 

8 5 5 5 5 5 6 7 3 3 3 3 3 3 4 8 

9 6 6 6 6 6 6 7 3 3 3 3 3 3 4 9 

10 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 10 

kolumny w prawej połowie tabeli (z czerwoną czcionką) dotyczą Reakcji 

Koszt akcji na każdy  ddział/s  s

Akcja 
Oddział 
mający 

Dowodzenie  

Oddział bez 
Dowodzenia 

Ruch 1 2 

Relokacja sztabu* 1/2/3 1/2/3 

Uzdatnienie oddziału 1 n/d 

Ulepszona Obrona 1 n/d 

Pospieszny Atak 1 2 

Zwykły Atak 2 n/d 

Przygotowany Atak 3 n/d 

n/d = akcja niedostępna 

(Rozdział 7.) Oddział w dezorganizacji może wykonać 
tylko Akcję Uzdatnienia, jeśli posiada Dowodzenie. 
Oddział w dezorganizacji i bez Dowodzenia nie może 
wykonać żadnej Akcji. 

*Koszt relokacji sztabu (1, 2 albo 3) jest równy Wartości 
Relokacji zapisanej na żetonie danego sztabu.  

 

 

 

   



 

 

Crossing the Line - tabele operacyjne A 

Przebieg walki 

 

 

 
 

 
 
Tabela Efek ów Terenu (TET) 

Rodzaj terenu 
Ruch Strefa Kontroli Walka 

Pieszy Zmotor. Piechotna OPB 
Pkty Ppanc 

broniącego 

Pkty Panc 

atakującego 
MOD 
walki 

 
Czysty 1 1   +0 

x1 n/d 

 
Bunkry na czystym 1 2   +1 

 
Drzewa 1 3   +1 

 
Bunkry pośród drzew 1 3   +2 

 
Gęsty las 1 4   +2 

 
Bunkry w gęstym 
lesie 

1 4   +3 

 
Miasto 1 1   +1 

 
Duże miasto 1 4   +2 

 
Przemysł 1 3   +3 

 
Droga  (1) 1  0,5 0,5 InnyT InnyT InnyT InnyT n/d 

 
Strumień (2) +1* Cała PPR InnyT 

 

x1 x0,25 – 2 

 
Strumień i skarpa Cała PPR Cała PPR InnyT x0 x0 – 4 

 
Rzeka Roer (3) n/d n/d  x0 x0 - - 

 
Zęby smoka +1 Cała PPR InnyT x0 x0 – 1 

  
       

InnyT – sprawdź inny teren na heksie.         n/d – niedostępne.       Cała PPR – oddział musi wydać całą swoją Pulę PR. 

Mały „x” to znak mnożenia. Np. x0 oznacza że daną wartość punktów należy pomnożyć przez zero. 

Uwaga: Zgodnie z 7.3.5, oddział pieszy ma PPR +2 gdy nie porusza się w sąsiedztwie wroga.  

(1) Strumienie przekraczane po drogach mają koszt taki jak po drodze. Według 7.3.3 oddział nie może używać drogi wchodząc lub 
opuszczając SKw. 

(2) W przypadku strumieni, koszt ruchu jest negowany gdy są przekraczane podczas wchodzenia lub wychodzenia z heksu miasta, dużego 
miasta lub przemysłowego, albo gdy są przekraczane wzdłuż drogi. 

(3) Rzekę Roer mogą przekraczać tylko oddziały niemieckie i tylko wzdłuż drogi.  

1. Deklaracja ataku 

• Atak pospieszny 

• Atak zwykły 

• Atak przygotowany 

 

2. Żetony walki 

Określenie mnożników sił 

 

3. Określenie sił 

Policzenie ostatecznych sił 

 

4. Iloraz szans 

Porównanie sił atakującego 
do broniącego i utworzenie 
ilorazu w postaci „atakujący 
: broniący”.  

 
5. Określenie MOD 

A. Efekty z krawędzi heksów 
B. Wsparcie Bojowe 
C. Sztabowe Wsparcie Ataku 
D. Przewaga Pancerna 

 

6. Rzut kostką 

Atakujący rzuca kostką i do 
wyniku stosuje wszelkie 
MOD-y 

 

7. Rozstrzygnięcie 

Sprawdzenie wyniku w 
Tabeli Wyników Walki 

 

8. Trafienia 

A. Pierwsze to redukcja siły 
B. Test Efektywności 
C. Przymusowe i 

dobrowolne Cofnięcia 
D. Dodatkowe redukcje sił 
E. Zwycięstwo w walce = 

bonusowy Punkt Akcji 

 



 

 

Crossing the Line - tabele ogólne B
 

Poziom Przechwytywania - Interdiction 

Wynik 
rzutu 

Tura gry 

2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 1 0 1 

3 0 0 0 1 1 1 1 

4 1 0 0 1 1 1 1 

5 1 0 1 1 1 1 1 

6 1 0 1 1 1 1 1 

7 1 0 1 1 1 1 2 

8 1 0 1 1 2 1 2 

9 1 0 1 2 2 2 2 

10 1 1 1 2 2 2 2 

 
 

Regeneracja sztabu 

Bazowy 
poziom 
aktywacji 
formacji 

Ameryk. Niemcy 

Zawsze 
Aktualny Poziom Przechwytywania 

0 1 2 

poz. 7 +5 +5 +4 +3 

poz. 6 – +4 +3 +2 

poz. 5 – +3 +2 +1 

poz. 4 +2 +2 +1 +0 

Poziom Przechwytywania jest wskazany na torze Interdiction na 
planszy z mapą. 

 

Punkty Uzupełnień Amerykanów 

Rodzaj oddziału Ilość Punktów Uzupełnień na turę 

Piechota  2 

Piechota zmech.  2 

Czołgi 
 

3 

 
 

 unk y zwycięs wa 

Cel 
Plan Zwycięstwa 

Aachen Pocket Roer River 

Aachen 2708 12 4 4 

Alsdorf 4210 1 4 1 

Eschweiler 3819 1 4 1 

Wurselen 3610 1 4 1 

Rzeka Roer 5619-5425 4 3 12 

 

Reorganizacja niemieckich  ddziałów 

Wchłaniany oddział Uzupełniany oddział 

Piechota niezmot. 
Cykliści 
Kar. maszynowe 
Inżynier. niezmot. 

 
 

 

 

Piechota niezmot.  

Piechota zmot. 
Inżynier. zmot. 

 

 
Piechota zmot.  

Piechota zmech. 
Inżynier. zmech. 

 

 
Piechota zmech.  

Cykliści  Cykliści  

Kar. maszynowe  Kar. maszynowe  

Inżynier. niezmot.  Inżynier. niezmot.  

Inżynier. zmot.  Inżynier. zmot.  

Inżynier. zmech.  Inżynier. zmech.  

Rozpoznawczy  Rozpoznawczy  

Pozostałe rodzaje oddziałów, w tym sztaby,  
nie mogą być reorganizowane. 

 
 

 Z za zreduk wane siły Niemieckich  ddziałów 

Ilość PZ Rodzaj oddziału, który stracił pkty siły 

0,20 PZ 

Działo szturmowe 

Czołgi 

Niszczyciel czołgów 

0,10 PZ 

Piechota zmot. 

Inżynieryjny zmot. 

Piechota zmech. 

Inżynieryjny zmech. 

Rozpoznawczy 

0,05 PZ 

Piechota niezmot. 

Piechota – cykliści 

Karabiny maszynowe 

Inżynieryjny niezmot. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Crossing the Line - tabele operacyjne B 

Tabela Wyników Walki (TWW) 

Rodzaj 
terenu 

Iloraz szans (siła atakującego : siła broniącego) 
Rodzaj 
terenu 

Czysty 1:8 1:6 1:4 1:3 1:2 2:3 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 6:1 Czysty 

Czysty + bunkry 1:4 1:3 1:2 2:3 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 6:1 8:1 10:1 Czysty + bunkry 

Drzewa, miasto 
1:3 1:2 2:3 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 6:1 8:1 10:1 14:1 

Drzewa, miasto 

Gęsty las,  
duże miasto 1:2 2:3 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 6:1 8:1 10:1 14:1 18:1 

Gęsty las,  
duże miasto 

Bunkry + 
drzewa/las, 
Przemysł 

2:3 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 6:1 8:1 10:1 14:1 18:1 26:1 

Bunkry + 
drzewa/las, 
Przemysł 

WYNIK RZUTU Czerwony/podkreślony wynik = stos musi wykonać Test Efektywności WYNIK RZUTU 

1 4 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 1 

2 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 2 / 2 2 

3 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 2 / 2 1 / 2 3 

4 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 1 / 2 1 / 2 4 

5 3 / 0 3 / 0 3 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 5 

6 3 / 0 3 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 6 

7 3 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 7 

8 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 1 / 3 8 

9 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 1 / 3 0 / 3 9 

10 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 0 / 3 0 / 3 10 

11 2 / 1 2 / 1 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 11 

12 2 / 1 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 12 

13 2 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 13 

14 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 4 14 

15 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 4 0 / 4 15 

16 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 4 0 / 4 0 / 4 16 

17 1 / 2 1 / 2 1 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4 17 

18 1 / 2 1 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 5 18 

19 1 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 5 0 / 5 19 

20 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 5 0 / 5 0 / 5 20 

 
 

czy jest MOD w walce 

dotyczący atakującego dotyczący broniącego 

Pospieszny  
atak 

Zwykły  
atak 

Przygotowany 
atak 

Jest w 
dezorganizacji 

Zwykła 
obrona 

Ulepszona 
obrona 

Wsparcie Bojowe od jedn. z tej 
samej formacji 

brak +1 za heks +2 za heks 
brak 

-1 za heks -2 za heks 

Wsparcie Bojowe od jedn. z innej 
formacji 

brak brak +1 za heks 
brak brak 

-1 za heks 

Sztabowe Wsparcie Ataku brak jest (x0,5) jest (pełne) brak brak brak 

Teren na krawędzi heksu brak brak brak jest jest jest 

Przewaga Pancerna jest jest jest jest jest jest 

 


