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1.0 WPROWADZENIE 
Gra KÖNIGSBERG przedstawia walki w Prusach Wschodnich i na 
przyległych do nich terenach Polski od 13 stycznia do 1 lutego 
1945 roku. Każdy etap to 2 dni. Skala jednostek obejmuje dywizje i 
brygady dla Niemców oraz korpusy i brygady dla Sowietów. 

 

2.0 ZAWARTOŚĆ  

KÖNIGSBERG zawiera następujące elementy: 

• Jedna mapa 22/34 cale (86,36/55,88 cm) 

• Jeden arkusz żetonów ½ cala (1,27 cm) 

• Instrukcję z zasadami 

• Jedna okładka/pomoc dla gracza 
 

2.1 Zasady 
Każda główna grupa zasad nazywana jest rozdziałem; część 
rozdziału jest podrozdziałem… Konkretny podrozdział może 
zawierać kilka powiązanych przypadków, które zostałyby 
zidentyfikowane jako 3.5.1, 3.5.2 itd. Spis treści znajduje się na 
ostatniej stronie instrukcji. 

 
2.1.1 Efekty skumulowane 
We wszystkich przypadkach, w których siła oddziału podlega 
wielu modyfikatorom, ich efekty kumulują się. Jednostka 
osłabiona o połowę ze względu na teren i zaopatrzenie w walce 
walczy z ¼ siły. 

 

2.1.2 Standardowa procedura zaokrąglania 
Kiedy jednostki biorące udział w walce muszą zmniejszyć o 
połowę (lub o ¼) swoją siłę bojową, najpierw zsumuj wszystkie 
osłabione jednostki, a następnie zaokrąglij w dół. 

 

2.1.3 Mgła wojny (opcjolnalnie) 
Podczas analizowania jaki będzie wynik starcia, gracz nie może 
podglądać jednostek tworzących stos wroga. Widzi tylko 
wierzchnią jednostkę stosu (lub znacznik). Gracz nie może 
anulować zamiaru zaatakowania przeciwnika po jego 
zadeklarowaniu (chyba że atakujący nie osiągnął stosunku sił 
wynoszącego przynajmniej 1:2). 

 
2.1.4 Fronty radzieckie 
Gracz radziecki posiada dwa fronty, 2. i 3. Białoruski. Fronty te 
charakteryzują się różnymi kolorami żetonów. Posiadają też różne 
limity liczby żetonów dowodzenia, które mogą być w grze w 
każdym etapie. Limity te zostały naniesione na torze etapów. 
Sztab jednego frontu nie może dowodzić jednostkami drugiego, w 
tym jednostkami niezależnymi drugiego frontu. Jednostki 
powietrzne frontów mogą wspierać tylko ataki  własnego frontu. 
Można łączyć jednostki obydwu frontów. Gra trzyosobowa jest 
możliwa z dwoma graczami radzieckimi, każdy grający jednym 
frontem, przeciwko pojedynczemu graczowi niemieckiemu. 

 

2.1.5 Przygotowania do gry 
Gracze wybierają stronę (niemiecką lub radziecką), ustawiając 
swoje jednostki zgodnie z rozstawieniem (rozdział 15.0). Umieść 
znacznik etapu na pierwszym polu toru etapów. Umieść wszystkie 
posiłki na właściwych im polach na torze etapów. Umieść 

radzieckie jednostki powietrzne na odpowiednich polach armii 
powietrznych, a niemiecką jednostkę powietrzną na polu Luftwaffe. 
Kontynuuj, umieszczając jednostki Volksturmu na polu Volksturmu. 
Gracze będą również potrzebować kubka, z którego będą losować 
żetony dowodzenia i akcji. Aby rozpocząć grę, umieść w kubku 
wszystkie żetony dowodzenia i akcji, które nie mają numeru etapu. 
 

2.2 Mapa 
Mapa przedstawia część Prus Wschodnich i Polski, na  których 
toczyły się walki w 1945. Jeden heks mapy odpowiada około 8 km. 
Na obrzeżach mapy znajdują się wykresy, tabele oraz legenda, 
służące pomocą w rozgrywce.  

 

2.2.1 Tor etapów (ang.: Turn Track) 
Tor etapów służy do zaznaczania aktualnego etapu. Należy 
przesunąć znacznik etapu o jedno pole na koniec każdego etapu.

 
 
2.2.2 Tabela wpływu terenu [ang.: Terrain Effects Chart (TEC)] 
Tabela wpływu terenu (TWT) zawiera legendę mapy i pokazuje 
wpływ różnego rodzaju terenu na ruch i walkę. 

 

2.2.3 Tabela rezultatów walki [ang.: Combat Results Table (CRT)] 
Tabela rezultatów walki służy do rozstrzygania walk. 

 
2.2.4 Pola Luftwaffe i radzieckich armii powietrznych (ang.: 

Luftwaffe and Soviet Air Army Box) 
Na tych polach umieszcza się jednostki lotnicze 1. i 4. Armii 
Powietrznej oraz niemiecką jednostkę lotniczą. 

 
2.2.5 Pole Volksturmu (ang.: Volksturm Box) 
Na tym polu umieszcza się jednostki Volksturmu przed ich 
rozmieszczeniem.  
 
2.2.6 Radzieckie i niemieckie tory aktywacji (ang.: Activations 

Truck) 
Na tych polach umieszcza się radzieckie i niemieckie żetony 
dowodzenia po ich wylosowaniu. Na polu 1 pierwszy wyciągnięty 
żeton, na polu 2 drugi itd. 

 

2.2.7 Pole baz powietrznych (ang.: Airbase Box) 
Na polu tym umieszcza się uziemione i uzupełniane radzieckie i/lub 
niemieckie jednostki powietrzne. 

 
2.2.8 Pole Korpusu Pancernego Großdeutschland (ang.: Gross 

Deutschland Box) 
Pole Gross Deutschland (GD) służy do przechowywania wszystkich 
czterech jednostek GD i żetonu dowodzenia GD, po tym jak 
jednostka ta zostanie wycofana. 
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2.2.9 Heksy źródeł zaopatrzenia 
Heksy z czarno-białym symbolem zaopatrzenia są źródłem 
zaopatrzenia dla jednostek niemieckich; czerwone i białe symbole 
zaopatrzenia to źródła zaopatrzenia dla jednostek radzieckich, a 
czarne i czerwone symbole to źródła zaopatrzenia, które w 
trakcie gry zmieniają przynależność z niemieckiej na radziecką. 

 

2.2.10 Mosty 
Rzeka, przez którą przebiega droga lub linia kolejowa, to rzeka z 
mostem. Most anuluje wszystkie efekty ruchu, walki i strefy 
kontroli wynikające z rzeki. Odwrotnie, brzeg rzeki, przez który 
nie przechodzi droga lub linia kolejowa, jest brzegiem rzeki bez 
mostu. 

2.3 Żetony dowodzenia (ang.: Command Chits) 
Żetony dowodzenia służą do aktywowania określonych sztabów 
(ang.: HQs), które z kolei pozwalają jednostkom im podległym na 
poruszanie się i atakowanie. Dla każdego sztabu w grze istnieje 
jeden odpowiadający mu żeton dowodzenia. Wszystkie dostępne 
radzieckie i niemieckie żetony dowodzenia są umieszczane w tym 
samym pojemniku, z którego są pojedynczo losowane. Tor 
etapów określa, ile sztabów niemieckich i radzieckich można 
aktywować. Dla dwóch frontów radzieckich istnieją odrębne 
limity. 

 
Przykład: W etapie trzecim gracz niemiecki aktywowałby pierwsze 
pięć sztabów, których żetony dowodzenia zostały wylosowane z 
pojemnika. Szósty i kolejne sztaby nie mogłyby zostać 
aktywowane w tym etapie. 

 

2.4 Specjalne żetony dowodzenia (ang.: Special 
Command Chits) 

 
2.4.1 Żetony frontów radzieckich 
Gracz radziecki ma dwa żetony 2. Frontu BR. i dwa 3. Frontu BR. 
Żetony te wchodzą do gry w różnych etapach (patrz rozdział 
4.1.2). 

 

2.4.2 Niemiecki żeton HGM 
Gracz niemiecki posiada żeton HGM, który pozwala mu 
aktywować dowolny korpus. Reprezentuje to działania samego 
Reinhardta (patrz rozdział 4.1.3). 

 

2.5 Żetony akcji (ang.: Action Chits) 
Gra „Königsberg” zawiera białe żetony akcji. Na każdym z nich 
znajduje się jedno lub oba symbole narodowe, wskazujące której 
strony dotyczy. Żetony akcji z zaznaczonym na nich etapem są 
dodawane do kubka we wskazanym etapie. Żetony akcji nie 
wliczają się do liczby aktywacji dowodzenia losowanych co etap. 
Jednakże, gdy wszystkie żetony dowodzenia zostaną wylosowane 
w tym etapie, przerywa się dobieranie, więc żetony akcji mogą 
pozostać w pojemniku. Wszystkie wylosowane żetony akcji 
wracają do pojemnika podczas następnej sekwencji 
przygotowania etapu. (Wyjątek: patrz Wycofanie GD i Powrót GD) 

 

2.5.1 Żetony radzieckiego ataku zaporowego (ang.: Soviet 
Barrage Action Chits) 

Gracz radziecki posiada dwa żetony ataku zaporowego frontów 
radzieckich, jeden dla 2. FB, a drugi dla 3. FB. Kiedy zostanie 

wyciągnięty żeton ataku zaporowego, rzuć 1k6 i porównaj wynik z 
tabelą walki, kolumna 2:1. Zignoruj wpływ lasu i bagna. Atak 
zaporowy może być wykonany tylko przeciwko jednostce 
niemieckiej na heksie sąsiadującym z jednostką radziecką 
odpowiedniego frontu. Nie można dwukrotnie atakować tego 
samego heksu. Ta sama jednostka może być dwukrotnie celem 
ataku, jeśli wycofała się na heks, który jest przedmiotem kolejnego 
ataku zaporowego. Na rezultat walki wpływają wsie, miasteczka i 
miasta. Nie mają na niego wpływu linie obronne ani linie twierdz. 

 

2.5.2 Żetony wydarzeń losowych (ang.: Random Event Action 
Chits) 

Kiedy ten żeton akcji zostanie wylosowany, rzuć 2k6 i porównaj 
wynik z tabelą wydarzeń losowych (na odwrocie instrukcji). 
Natychmiast wprowadź w życie rezultat wydarzenia przed 
przystąpieniem do losowania kolejnych żetonów. 

 

2.5.3 Żeton brak paliwa (ang.: No Gas Action Chits) 
Wszystkie niemieckie jednostki zmechanizowane o pełnej sile, które 
poruszają się po wyciągnięciu żetonu akcji brak paliwa, 
automatycznie tracą jeden poziom sprawności bojowej podczas 
swojego segmentu ruchu. Nie dotyczy to jednostek 
zmechanizowanych o zmniejszonej sile ani jednostek o pełnej sile, 
które poruszają się po torach. 

 
2.5.4 Wycofanie GD (ang.: GD Withdrawal) 
Kiedy wylosowany zostanie ten żeton akcji specjalnej, natychmiast 
usuń z gry jednostki Korpusu GD z mapy (jeśli jeszcze nie zostały 
zniszczone) i umieść je w polu GD. Korpus GD składa się z czterech 
jednostek: GD HQ, GD Fus, batalionu pancernego GD i dywizji GD. 
Usuń również żeton aktywacyjny GD. Po rozpatrzeniu wydarzenia, 
żeton akcji specjalnej „Wycofanie GD” nigdy nie wraca do 
pojemnika. 

 
2.5.5 Powrót GD (ang.: GD Returns) 
Wcześniej wycofany Korpus GD wraca do gry przez Punkt B. 
(Wyeliminowane jednostki nie wracają, zredukowane jednostki 
wracają jako zredukowane. Jeśli tylko sztab wciąż istnieje, powraca 
sam). Żeton akcji specjalnej „Powrót GD” nigdy nie wraca do 
pojemnika. Po wylosowaniu traktuj GD jako regularne wsparcie, z 
własną fazą ruchu. Dodaj żeton dowodzenia GD do pojemnika, 
może być aktywowany w tym samym etapie (Uwaga, jeśli GD 
powraca, a GD nie zostało jeszcze wycofane, żeton jest ignorowany 
i zwracany do pojemnika podczas następnej sekwencji 
przygotowania etapu). 

 

2.6 Znaczniki (ang.: Markers) 
W grze wykorzystywane są następujące znaczniki: 

 

2.6.1 Znacznik etapu (ang.: Turn Marker) 
Jest on umieszczany na torze etapów, żeby oznaczyć aktualny etap. 

 
2.6.2 Punty zwycięstwa (PZ) [ang.: Victory Points VPs)] 
Punkty zwycięstwa służą do śledzenia postępów graczy. 

 

2.6.3 Brak zaopatrzenia/Odizolowany (ang.: Out of 
Supply/Isolated) 
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Jednostki, które mają braki w zaopatrzeniu, przykrywane są 
znacznikiem „Brak zaopatrzenia”. Odwrotnej strony znacznika 
używa się, gdy jednostka staje się odizolowana. 
2.6.4 Limit aktywacji (ang.: Activation Limit) 
Gracze mają do dyspozycji trzy znaczniki, którymi oznaczają liczbę 
aktywacji w etapie na swoich torach aktywacji na mapie. 

 

  3.0PORZĄDEK GRY  
Gra przebiega zgodnie z fazami opisanymi poniżej. 

 
1. FAZA ATAKU ZAPOROWEGO (tylko 
pierwsza tura) 
2. FAZA JEDNOSTEK POWIETRZNYCH 

- Segment powrotu jednostki dozbrojonej  
- Segment doposażenia jednostki 
uziemionej 

3. FAZA POSIŁKÓW 
- Segment posiłków  
- Segment uzupełnień  
- Segment rozmieszczania Volksturmu 

4. FAZA DOWODZENIA 
- Segment dowodzenia 
- Segment ruchu 
- Segment walki 

5. FAZA ZAOPATRZENIA 
6. FAZA KOŃCA ETAPU 

- Segment powrotu Volksturmu  
- Segment sprawdzenia zwycięstwa 
natychmiastowego  
- Segment przygotowania następnego 
etapu 

 

Faza ATAKU ZAPOROWEGO (tylko pierwsza tura) 
Gracz niemiecki zaczyna grę od dwóch rzutów 1k6 na tabeli walki 
ataku zaporowego i sprawdza wyniki w kolumnie tabeli 2:1. 
Następnie gracz niemiecki rozpatruje te ataki. 
 
Gracz radziecki zaczyna grę od dwóch rzutów 1k6 na tabeli walki 
ataku zaporowego i sprawdza wyniki w kolumnie tabeli 2:1. 
Następnie gracz radziecki rozpatruje te ataki. 
 
UWAGA: Tylko podczas tej fazy celem mogą być jednostki oddalone 
o dwa heksy od własnych jednostek. Obaj gracze mają modyfikator 
-1 podczas swoich rzutów na atak zaporowy we wszystkich atakach 
w tej fazie. 
 

  4.0 DOWODZENIE  
Wszystkie jednostki bojowe muszą być aktywowane przez sztab, 
aby poruszać się i atakować inne jednostki (wyjątek: patrz 4.1.3). 
Sztab może być aktywowany więcej niż raz na etap, o ile 
przestrzegane są poniższe zasady. 

 

4.0 Faza dowodzenia 
 

4.0.1 Losowanie żetonów dowodzenia 
W fazie dowodzenia żetony dowodzenia są losowane jeden po 
drugim z pojemnika; nie ma znaczenia który z graczy losuje. 
Należy sprawdzić tor etapów, aby zobaczyć, ile sztabów może 

aktywować w tym etapie dany gracz. Po osiągnięciu tego limitu nie 
można aktywować więcej sztabów tej strony. Właściciel 
wylosowanego żetonu staje się graczem aktywnym i aktywuje sztab 
odpowiadający żetonowi dowodzenia. Aktywowany sztab może 
teraz aktywować wszystkie podległe jednostki znajdujące się w jego 
zasięgu dowodzenia, aby się poruszać i atakować. Gdy wszystkie 
aktywowane jednostki poruszą się i/lub zaatakują, gracz umieszcza 
wylosowany żeton dowodzenia na swoim torze aktywacji na  
pierwszym dostępnym pustym polu. 

 
4.0.2 Radzieckie żetony 2. i 3. Frontu Białoruskiego 
Radzieckie żetony 2. Frontu BR. i 3. Frontu BR. aktywują dowolny 
sztab pod swoim dowództwem (wybór gracza radzieckiego). 
Podobnie jak wszystkie inne żetony dowodzenia, są one dostępne w 
każdym etapie i wliczają się do limitu aktywacji dozwolonych w 
każdej turze dla gracza radzieckiego. 
 
4.0.3 Niemiecki żeton HEERESGRUPPE MITTE (HGM)  
Niemiecki żeton HGM  aktywuje jeden sztab (wybór gracza 
niemieckiego). Podobnie jak wszystkie inne żetony dowodzenia, jest 
on dostępny w każdym etapie i wlicza się do limitu aktywacji 
dozwolonych w każdym etapie dla gracza niemieckiego. Podczas 
aktywacji, żeton HGM pozwala również poruszyć się dwóm 
niezależnym jednostkom w dowolnym miejscu na mapie (nawet 
jeśli nie są w zasięgu dowodzenia). Mogą używać ruchu zwykłego, 
strategicznego lub kolejowego. Te dwie jednostki nie mogą 
atakować. 

 

4.1 Sztaby i wydawanie rozkazów 
Aktywny jest sztab odpowiadający wylosowanemu żetonowi 
dowodzenia. 

4.1.1 Aktywowanie jednostek 
Aktywny sztab radziecki może aktywować wszystkie jednostki 
bojowe pod swoim dowództwem (jednostki mają kolorowe paski 
pasujące do koloru sztabu), a także dwie jednostki niezależne; 
aktywny sztab niemiecki działa w ten sam sposób, ale może 
aktywować trzy jednostki niezależne; wszystkie jednostki muszą 
znajdować się w jego zasięgu dowodzenia. 
 
4.1.2 Jednostki niezależne (ang.: Independent Units) 
Jednostki bez kolorowego paska są niezależne (niemieckie jednostki 
niezależne są również oznaczone jaśniejszym szarym kolorem). 
Jednostki niezależne mogą być aktywowane więcej niż raz na etap 
za każdym razem, gdy znajdują się w zasięgu dowodzenia 
aktywnego sztabu, aż do limitu jednostek niezależnych w rozdziale 
4.2.1. Gracz niemiecki ma cztery jednostki, które są niezależne i 
wchodzą w skład zgrupowania, GD ma trzy takie jednostki, a HG 
jedną. Jednostki te mogą być aktywowane przez sztab ich formacji 
oraz funkcjonować jako jednostki niezależne, mogą być wtedy 
aktywowane jako jednostki niezależne przez dowolne inne 
niemieckie dowództwo. Na przykład, jeśli aktywny jest sztab GD, 
może aktywować jednostki GD i 3 inne jednostki niezależne. 

 
4.1.3 Sztab niemieckiej 7. Dywizji Pancernej 
Sztab niemieckiej 7. Dywizji Pancernej nie ma żadnych jednostek 
pod bezpośrednim dowództwem (tj. oznaczonych kolorowym 
paskiem). Może dowodzić pięcioma jednostkami niezależnymi 
będącymi w jego zasięgu dowodzenia. 
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4.1.4 Zasięg dowodzenia 
Zasięg dowodzenia jest mierzony w heksach, liczonych od 
jednostki sztabowej. Sztab o zasięgu dowodzenia wynoszącym 
cztery może zatem aktywować przyjazne jednostki bojowe w 
odległości do czterech heksów. Jednostka bojowa może być 
aktywowana tylko wtedy, gdy w danym momencie znajduje się w 
zasięgu dowodzenia odpowiedniego aktywnego sztabu. 
Aktywowane jednostki bojowe mogą później opuścić zasięg 
dowodzenia sztabu podczas ruchu lub walki. 

 

4.1.5 Ograniczenia zasięgu dowodzenia 
Zasięgi dowodzenia nie rozciągają się na i przez pola wodne. 
Przebiegają  jeden heks za dużą rzeką bez połączenia mostowego. 
Zaopatrzenie, wrogie jednostki i wrogie strefy kontroli nie mają 
wpływu na zasięg dowodzenia. 

 
4.1.6 Brak dowodzenia  
Każda jednostka, która nie znajduje się w zasięgu dowodzenia, gdy 
sztab jest aktywny, jest uważana za niedowodzoną. Jednostka 
niedowodzona nie może się poruszać ani atakować. Jednostka jest 
uznawana za niedowodzoną tylko wtedy, gdy rozpatrywana jest 
aktywacja jej sztabu. Wobec tego brak dowodzenia nie utrzymuje się 
przez cały etap i nie ma wpływu na stan zaopatrzenia ani siłę 
obrony. 

 

5.0 STREFY KONTROLI (SK) [ang.: ZONES OF 
CONTROL (ZOCs)]  

Strefy kontroli reprezentują zdolność jednostki do powstrzymywania 
ruchu wroga, odwrotu i zaopatrzenia dookoła danej jednostki. SK 
jednostek wroga nazywane są strefami kontroli wrogich jednostek 
(SKWJ) (ang.: Enemy Zones of Control (EZOCs). Jednostka rozciąga 
strefę kontroli na wszystkie sąsiednie heksy (Wyjątki: patrz 5.6, 5.2). 

5.1 Efekty strefy kontroli 
Jednostki płacą +2 PR za wejście i kolejne +2 PR za opuszczenie 
SKWJ. Te dodatkowe koszty kumulują się. Biorąc pod uwagę punkty 
ruchu (PR), jednostki mogą przemieszczać się bezpośrednio z SKWJ 
do SKWJ oraz mogą wchodzić i wychodzić z dowolnej liczby SKWJ. 

 

5.2 Jednostki posiadające strefę kontroli 
Jednostki z siłą bojową ataku (NIE obrony) wynoszącą „1” lub więcej 
posiadają strefę kontroli. 

 

5.2.1 Jednostki nieposiadające strefy kontroli 
Sztaby, garnizony i jednostki Volksturmu nie posiadają strefy 
kontroli. 

 

5.3 Strefa kontroli a posiłki 
Posiłki nie mogą być umieszczane bezpośrednio we wrogich strefach 
kontroli. Przyjazne jednostki nie negują strefy kontroli wrogiej 
jednostki przy umieszczaniu posiłków. 

 

5.4 Odwrót a wroga strefa kontroli 
Usuń jeden poziom sprawności bojowej ze stosu, który wycofuje się 
do/lub przez SKWJ. Stosy wycofujące się tracą łącznie jeden poziom, 
a nie jeden na jednostkę. Należy to uczynić dla każdego wejścia do 

SKWJ, jeśli odwrót przebiega przez więcej niż jedno pole SKWJ. Własne 
jednostki nie negują SKWJ dla celów odwrotu. 

 

5.5 Strefa kontroli a zaopatrzenie 
SKWJ blokują linie zaopatrzenia. Własne jednostki negują SKWJ na 
swoich heksach WYŁĄCZNIE dla celów ustalania zaopatrzenia. 

 
5.5.1 Jednostki pozbawione zaopatrzenia a strefa kontroli 
Jednostki pozbawione zaopatrzenia nadal posiadają strefę kontroli. 

 

5.6 Ograniczenia strefy kontroli 
Wroga strefa kontroli nie rozciąga się na pola wodne, krawędzie 
wodne, oraz po drugiej stronie głównej rzeki (bez mostu). 

 

6.0 RUCH  
W segmencie ruchu gracz aktywny może przesunąć swój aktywny 
sztab i dowodzone przez niego jednostki tak daleko, jak chce, w 
ramach limitu PR każdej jednostki i wszelkich innych mających 
zastosowanie ograniczeń. 

 

6.1 Jak przemieszczać jednostki 
Gracz aktywny może poruszyć wszystkie, niektóre lub żadną ze 
swoich dowodzonych jednostek. Jednostki poruszają się 
pojedynczo. Ruch jednostki musi zostać zakończony, zanim będzie 
można poruszyć inną jednostkę. 

 
6.1.1 Punkty ruchu 
Każda jednostka ma zaznaczoną na żetonie liczbę przydział punków 
ruchu (PR) [ang.: Movement Allowance (MA)]. Jednostka nie może 
wydać więcej punktów ruchu (PR) niż wynosi ta liczba (wyjątek: 
Ruch po walce. Patrz zasada 9.6). 

 
6.1.2 Wykorzystanie punktów ruchu 
Aby wejść na sąsiedni heks, jednostka musi wydać liczbę PR 
wskazaną w tabeli wpływu terenu (TWT) dla danego heksu (i 
krawędzi heksu, jeśli ma to zastosowanie) plus wszelkie możliwe 
koszty SKWJ. Jednostki zmechanizowane płacą wyższy koszt w 
punktach ruchu przy poruszaniu się przez niektóre rodzaje terenu 
(patrz TWT). Jednostka może nie być w stanie poruszyć się nawet o 
jeden heks, jeśli koszt jest wyższy niż jej limit punktów ruchu. 
 

6.2 Wpływ terenu na ruch 
Zgodnie z tabelą wpływu terenu na ruch, każdy heks i jego krawędź 
kosztuje minimum jeden (1) PR. 
 
6.2.1 Drogi 
Jednostki mogą korzystać z dróg tylko wtedy, gdy poruszają się 
wszystkimi swoimi PR tylko po drodze. Takie jednostki płacą koszt 
ruchu drogowego i ignorują koszty PR wynikające z terenu na 
heksie, na który wchodzą.  

 
6.2.2 Przekraczanie mniejszych rzek bez mostu 
Aby przekroczyć krawędź stanowiącą małą rzekę, jednostka musi 
wydać jeden dodatkowy PR, jak również zapłacić normalny koszt w 
PR na heksie, na który wchodzi. Po przekroczeniu rzeki musi się 
zatrzymać i nie może się poruszać w tym samym segmencie ruchu. 
Należy zwrócić uwagę, że jeśli jednostka porusza się drogą lub 
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torami kolejowymi, to przeprawia się po moście i wyżej 
wymienione ograniczenia nie mają zastosowania. 

 
6.2.3 Ograniczenia terenu 
Jednostka nie może w żadnych okolicznościach wyjść poza mapę, 
wejść na heks wodny ani przejść przez heks wodny. Ograniczenia 
walki i ruchu dotyczące heksów z wodą dotyczą tylko heksów 
oznaczonych jako w 100 procentach wodne. Jeśli pomiędzy 
heksami znajduje się ląd, nie jest to heks wodny. Przykład: heksy 
1227 i 1327 są połączone lądem, a zatem jednostka może 
poruszać się między tymi dwoma heksami. 

 

6.3 Ograniczenia ruchu 
Jednostki nie mogą wchodzić na heksy zajęte przez jednostki 
wroga. Wyjątek: jednostka (o sile ataku większej niż zero) może 
pokonać samotny sztab wroga po prostu wchodząc na heks, 
wtedy sztab jest eliminowany. Można to zrobić podczas zwykłego 
ruchu, ruchu strategicznego, ruchu po walce lub wycofania po 
walce. 
 

6.4 Ruch strategiczny (ang.: Strategic Movement) 
Jednostka poruszająca się po drodze, aby wejść na sąsiedni heks 
drogi, wydaje tylko ½ PR, jeśli rozpoczyna ruch na heksie 
zawierającym  drogę i porusza się wzdłuż drogi przez cały swój 
ruch. 

 
6.4.1 Strategic movement restrictions 
(1) Jednostka nie może zaczynać ani kończyć ruchu strategicznego 
we SKWJ, ani nie może wchodzić do SKWJ w trakcie ruchu. 
(2) Koleje nie mogą być wykorzystywane do ruchu strategicznego. 
(3) Jednostka nie może nigdy przekroczyć limitu jednostek na 
heksie w dowolnym momencie podczas wykonywania ruchu 
strategicznego, na przykład jednostka przechodząca przez heks 
już zajęty przez dwie własne jednostki lub sztab przechodzący 
przez pole zajęte przez inny własny sztab podczas ruchu 
strategicznego. 

 

6.5 Ruch kolejowy (ang.: Rail Movement) 
Jednostka posiadająca minimum jeden (1) PR, nieznajdująca się 
na początku wykonywania swojego ruchu w SKWJ, 
rozpoczynająca swój ruch na heksie z torami kolejowymi, może 
poruszyć się na nieograniczoną odległość wzdłuż torów. Taka 
jednostka zatrzymuje się po wejściu do SKWJ lub jeśli linia 
kolejowa jest zablokowana przez jednostkę wroga bez SKWJ, taką 
jak sztab, jednostka Volksturmu lub garnizon, kończąc swój ruch 
na ostatnim możliwym heksie. Jednostka nie może łączyć ruchu 
kolejowego z innymi formami ruchu. 
 

7.0 STOSY (ang.: STACKING)  
Jeśli na heksie znajduję się więcej niż jedna jednostka, tworzą one 
stos. Maksymalnie dwie jednostki bojowe (o pełnej lub 
zmniejszonej sile) i jeden sztab mogą tworzyć stos. Stosy można 
tworzyć w momencie, gdy jednostka zakończy swój ruch, wycofa 
się lub wykonuje ruch po walce.  

 
 
 
 

7.1 Przeładowanie  stosu 
Posiłki i odtwarzane jednostki mogą być początkowo uformowane 
w większe stosy niż pozwalają na to przepisy, ale muszą być jak 
najszybciej rozdzielone na mniejsze, dopuszczalne zasadami stosy. 
Jeśli jednostka przekroczy limit jednostek w stosie, znajdując się na 
ostatnim heksie odwrotu, musi wycofać się o jeden dodatkowy 
heks. Jeśli nie może tego zrobić, zamiast tego jest eliminowana. Jeśli 
w wyniku odwrotu dwa lub więcej sztabów znajdzie się na tym 
samym heksie, wycofaj sztab wykonujący odwrót o jeden 
dodatkowy heks. Jeśli nie może tego zrobić, zostaje wyeliminowany. 

 

8.0 POSIŁKI  
Umieść posiłki na heksie zawierającym ich punkt wejścia zaznaczony 
na torze etapów. Posiłki są traktowane jako zaopatrzone i 
dowodzone. Od razu po ich wejściu następuje ich faza ruchu, mogą 
użyć ruchu zwykłego, strategicznego lub kolejowego, w zależności 
od tego w jakim rodzaju terenu wchodzą. UWAGA: Należy blokować 
linie kolejowe swoimi jednostkami, w przeciwnym razie przeciwnik 
będzie mógł przesunąć posiłki głęboko za linię frontu. Oczywiście 
można tego dokonywać również wykorzystując ruch kolejowy. 

 

8.0.1 Stosy 
Posiłki mogą tworzyć przeładowane stosy podczas rozmieszczenia, 
jednak należy je rozdzielić podczas fazy ruchu wprowadzonego 
zgrupowania (czyli od razu po wejściu). 
 
8.0.2 Ograniczenia ruchu 
Umieszczanie posiłków nie kosztuje PR tych jednostek. Po 
wprowadzeniu dysponują one pełnią swoich PR.  

 

8.0.3 SKWJ 
Posiłki nie mogą być umieszczane na wrogich jednostkach ani w 
SKWJ. Przyjazne jednostki nie negują SKWJ podczas rozmieszczania 
posiłków. UWAGA: Jeśli wrogie jednostki zajmą heks wejścia 
posiłków lub obejmują go SKWJ, posiłki przybywają w promieniu 
dziesięciu (10) heksów od heksu wejścia wzdłuż tej samej krawędzi 
mapy. 

 

8.0.4 Ograniczenia 
Posiłki, które z różnych przyczyn (SKWJ, obecność wrogiej jednostki 
na polu wejścia bądź w promieniu 10 heksów) nie mogą wejść na 
mapę, są uważane za wyeliminowane. 

 

8.1 Żetony dowodzenia wprowadzane w trakcie gry 
Żetony dowodzenia odpowiadające sztabom wprowadzonym w tej 
fazie są umieszczane od razu w pojemniku losowania 

 

8.1.1 Specjalne żetony dowodzenia 
Specjalne żetony dowodzenia 2. Frontu BR, 3. Frontu BR i żeton 
dowodzenia HGM wchodzą jako posiłki. Nie mają pod sobą żadnych 
jednostek, ale działają zgodnie z opisem w 4.1. Należy je umieścić w 
pojemniku do losowania podczas ich fazy wejścia. UWAGA: Kilka 
armii zaczyna ze swoimi sztabami na mapie podczas początkowego 
rozstawienia, ale ich żetony dowodzenia wchodzą do gry jako 
posiłki. Na przykład radzieckie 43. Armia  i 2. Armia Gwardii, których 
żetony dowodzenia przybywają w drugim etapie. 
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9.0 WALKA  
W segmencie walki gracz aktywny może atakować wrogie 
jednostki sąsiadujące z aktywowanymi przez niego jednostkami 
bojowymi. Nie można atakować pustych heksów ani wrogich 
sztabów. Gracz nie ma przymusu ataku, chociaż jednostki muszą 
się bronić, jeśli zostaną zaatakowane. 

 

9.1 Rezultaty walki 
Gracze rozpatrują walkę korzystając z tabeli wyników walki 
(TWW). W tabeli jest podane które wyniki dotyczą atakującego 
(A), a które obrońcy (B, ang. Defender – D). Obrońca zawsze 
rozpatruje swój wynik jako pierwszy. 

 

Możliwe rezultaty walki to: 
A = Wynik wpływa na atakującego. 
D = Wynik wpływa na obrońcę. 
# = Liczba straconych poziomów sprawności bojowej. 
r# = Liczba heksów, o które należy się wycofać. 
* = Atakujący musi przyjąć ten wynik, jeśli obrońca się nie wycofa 
(obrońca znajduje się we wsi, miasteczku, mieście lub za linią 
obrony lub linią twierdzy). Jeśli obrońcy „wycofali się”, ale zostali 
zniszczeni w trakcie odwrotu (na przykład wchodząc do SKWJ), 
liczy się to jako odwrót, a zatem wynik nie wpływa na 
atakującego. 
 
Przykład: Wynik D1r2 oznaczałby, że obrońca musi stracić jeden 
poziom sprawności bojowej i wycofać się o dwa heksy. 

 

9.2 Ograniczenia walki 
 

9.2.1 Kierunek ataku 
Dowolna liczba jednostek może atakować jeden cel, a ataki mogą 
być wykonywane z dowolnego kierunku lub wielu różnych 
kierunków. Jednostki ustawione razem w stos mogą atakować 
różne heksy, ale jedna jednostka nie może wziąć udziału w więcej 
niż jednym ataku. 

 
9.2.2 Wskazanie celu ataku 
Należy atakować wszystkie jednostki na heksie obrony, liczy się 
wtedy ich wspólną siłę. Obrońca nie może wybierać jednostek do 
obrony. Jednostki w stosie nie mogą być atakowane pojedynczo – 
stosy zawsze bronią się razem. 

 
9.2.3 Jednostki o zerowej sile bojowej 
Jednostki o sile równej zero mogą brać udział w ataku z innymi 
jednostkami. Chociaż nie dodają nic do siły bojowej, takie 
jednostki mogą pomóc w absorpcji strat poziomów sprawności 
bojowej i mogą wykonywać ruch po walce (Wyjątek: jednostki z 
zerową (0) wartością PR nie mogą wykonywać ruchu po walce). 

 

9.3 Modyfikatory 
W celu obliczenia współczynnika walki należy zsumować 
zmodyfikowaną siłę ataku i podzielić ją przez całkowitą 
zmodyfikowaną siłę obrony. Należy przy tym stosować  
standardową zasadę zaokrąglania (patrz rozdział 2.1.2), 
otrzymujemy wtedy dwie liczby funkcjonujące jako stosunek siły 
atakującego do siły obrońcy. Kilka zmiennych może wpływać na 
siłę ataku i obrony: 

(1) Siła ataku jednostek bez zaopatrzenia jest zmniejszona o 
połowę. 
(2) Odizolowane jednostki mają o połowę mniejszą siłę ataku i 
obrony. 
(3) Efekty terenu (duże i mniejsze rzeki bez mostu zmniejszają siłę 
ataku o połowę), kumulują się z efektami zaopatrzenia. 

 

9.3.1 Wpływ terenu na walkę 
Niektóre rodzaje terenu zapewniają korzystne dla obrońcy 
modyfikatory podczas walki (patrz TWT). Jeden modyfikator 
zmienia używaną w TWW kolumnę tabeli walki na korzyść obrońcy, 
o jedną kolumnę. Efekty terenu kumulują się. 
 
W przypadku twierdz i linii obronnych gracz niemiecki (tylko) 
otrzymuje korzyść, jeśli wszyscy atakujący atakują przez 
odpowiednią krawędź heksu. Jeśli jednostka niemiecka zostanie 
zaatakowana przez połączenie linii twierdzy i linii obronnej, 
potraktuj ją jako atakowaną przez linię twierdzy. 
 
Ograniczenia walki i ruchu dotyczące heksów wodnych dotyczą 
tylko heksów całkowicie zalanych wodą. Jeśli pomiędzy heksami 
znajduje się ląd, nie jest to heks wodny. 

 
9.3.3 Ograniczenia 
Jeśli po zastosowaniu modyfikatorów terenowych ostateczny 
stosunek sił wynosi mniej niż 1:2, atak nie jest możliwy i zostaje 
anulowany. Jeśli jest większy niż 7:1, walkę rozstrzyga się w 
kolumnie 7-1+ TWW. Ponadto, jeśli całkowita siła obrońcy zostanie 
zmniejszona do zera wskutek zaokrąglenia w dół, walka jest 
rozstrzygana w kolumnie 7-1+ CRT, niezależnie od ewentualnego 
wpływu terenu. 

 

9.4 Strata poziomu sprawności bojowej (PS) 
Jednostki o pełnej sile, które tracą PS, są odwracane z awersu na 
rewers. Jednostki o zmniejszonej sile, które tracą PS, ulegają 
zniszczeniu i są usuwane z gry. Nie wszystkie jednostki mają dwa PS. 
Sztab jest przykładem takiej jednostki, ponieważ nie jest jednostką 
bojową. 

 

9.4.1 Utrata jednego poziomu sprawności bojowej 
Kiedy wynik walki wymaga obniżenia PS, pierwszą osłabiamy 
najsilniejszą jednostkę, która brała udział w tej walce. Najsilniejsza 
jednostka oznacza jednostkę o najwyższej sile ataku (dla 
atakującego) i sile obrony (dla obrońcy). Jeśli dwie jednostki mają 
równą siłę, gracz dowodzący tymi jednostkami wybiera która z nich 
straci PS. 

 

9.4.2 Utrata wielu poziomów sprawności bojowej 
Poza wymogiem, aby najsilniejsza jednostka poniosła pierwszą 
stratę, wszelkie dodatkowe straty mogą zostać rozdzielone według 
uznania gracza będącego właścicielem jednostek je ponoszących. 
Nie ma wymogu, aby każda jednostka poniosła jedną stratę, zanim 
jakakolwiek inna jednostka poniesie drugą. 

 

9.4.3 Jednostki z jednym poziomem sprawności bojowej 
Niektóre jednostki mają tylko jeden poziom sprawności bojowej. 
Jednostki te mają nadruk tylko z jednej strony. Utrata jedynego 
poziomu sprawności bojowej eliminuje każdą taką jednostkę. 
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9.4.4 Negowanie utraty pierwszego poziomu sprawności 
bojowej 

Jednostki znajdujące się w miasteczku, mieście lub wyłącznie za 
linią twierdzy (tylko w przypadku jednostki niemieckiej), ignorują 
stratę pierwszego PS wynikającą z TWW. Jednostki i stosy tracące 
więcej niż jeden PS mogą zignorować stratę pierwszego PS, ale 
muszą normalnie ponieść dalsze straty.  
Przykład: Jednostka broniąca miasta Insterburg zostaje 
zaatakowana. Rezultatem walki jest wynik D1r. Jednakże, 
ponieważ jednostka broni się w mieście, wynik straty zostaje 
zanegowany (podobnie jak wynik wycofania; patrz rozdział 9.5.7). 
Gdyby wynik wnosił D2r, jednostka poniosłaby jedną stratę, ale 
nadal nie musiałaby wykonywać odwrotu. 

9.5 Odwrót 
Gracz będący obrońcą jako pierwszy wycofuje wszystkie swoje 
jednostki, które zostały do tego zmuszone w wyniku walki. 
Jednostki nie mogą wycofywać się przez wrogie jednostki. 
Wyjątek: Wycofująca się jednostka bojowa może zniszczyć 
samotny sztab wroga, po prostu wchodząc na heks. Priorytety 
odwrotu są wymienione poniżej; w kolejności pierwszeństwa. 

 
9.5.1 Ograniczenia terenu 
Jednostki mogą wycofać się tylko na lub przez heksy, które są dla 
nich dostępne podczas ruchu. Jednostki, które z tego powodu nie 
mogą się wycofać, muszą stracić jeden PS za każdy heks, z którego 
jednostka/stos nie może się wycofać. Gracz wybiera dowolną 
jednostkę, która poniesie te straty. 
 
9.5.2 Odległość od miejsca rozpoczęcia odwrotu  
Odwrót jest scharakteryzowany jako liczba heksów, którą musi 
przebyć jednostka. Każdy heks ścieżki odwrotu musi znajdować 
się dalej od pierwotnego heksu jednostki (np. drugi heks, na który 
się wycofała, jest oddalony o dwa heksy od heksu walki). 
Jednostki, które nie mogą ukończyć pełnego odwrotu, muszą 
stracić jeden PS za każdy heks, przez który jednostka/stos nie 
może się wycofać. Właściciel tych jednostek dowolnie wybiera 
jednostkę, która poniesie te straty. 

 
9.5.3 Odwrót przez SKWJ 
Jeśli jednostka musi wycofać się do SKWJ, ma obowiązek przejść 
przez jak najmniejszą liczbę SKWJ. Każdy heks zawierający SKWJ, 
na który weszła wycofująca się jednostka, kosztuje wycofującą się 
jednostkę jeden PS. Ta strata jest niezależna od wyniku walki. Jeśli 
wycofujący się stos musi ponieść stratę, traci jeden PS za każdą 
SKWJ, a nie za jednostkę, która się wycofuje. Stratę w stosie 
ponosi najsilniejsza jednostka. Bierze się pod uwagę siłę obrony, 
jeśli obrońca się wycofuje i siłę ataku, jeśli wycofuje się atakujący. 
Własne jednostki nie negują w tym przypadku SKWJ. 

 

9.5.4 Kierunek odwrotu 
Jednostki niemieckie muszą wycofywać się na północ lub, jeśli to 
możliwe, na zachód. Jednostki radzieckie muszą wycofywać się na 
południe lub, jeśli to możliwe, na wschód. W tym przypadku 
należy zwrócić uwagę na diagram z tyłu okładki (mapa jest 
pochylona, więc kierunki nie są dokładne). Nie ma negatywnych 
konsekwencji za brak możliwości wycofania się w priorytetowym 
kierunku. 

 

 

9.5.5 Odwrót a jednostki posiadające 0 PR 
Niektóre jednostki mają zero (0) PR. Jednostki te przyjmują 
wszystkie rezultaty odwrotu jako straty, chyba że znajdują się w 
wiosce, miasteczku lub mieście, w którym to przypadku pierwsze 
pole wyniku odwrotu zostaje zanegowane, ale wszystkie dalsze pola 
odwrotu skutkują stratą PS za każdy heks, na który jednostka nie 
mogła się wycofać. Jednostki posiadające PR umieszczone w                                                                       
stosie z jednostką z 0 PR wycofują się normalnie. Wymóg wycofania 
się nie jest anulowany przez jednostki posiadające 0 PR, które 
ponoszą straty, ponieważ nie są w stanie się wycofać. 

 
9.5.6 Odwrót stosów 
Wycofujące się jednostki mogą pozostać razem jako stos lub 
wycofywać się oddzielnie, według uznania gracza będącego ich 
właścicielem. Jeśli jednostka przekroczy limit stosu na ostatnim 
heksie odwrotu, musi wycofać się o jeden dodatkowy heks. Jeśli nie 
może tego wykonać, zamiast tego jest eliminowana. Jeśli w wyniku 
odwrotu dwa lub więcej sztabów skumuluje się na tym samym 
heksie, wycofaj sztab o jeden dodatkowy heks. Jeśli nie może tego 
wykonać, zostaje wyeliminowany. 

 
9.5.7 Negowanie pierwszego heksu odwrotu 
Jednostki znajdujące się w wiosce, miasteczku lub mieście, lub 
jednostka niemiecka zaatakowana wyłącznie przez linie twierdzy, 
ignorują pierwszy heks wyniku odwrotu. Zwróć uwagę, że jednostki 
broniące się w wioskach, miasteczkach i miastach również negują 
pierwszy heks odwrotu. Przykład: Jednostka broniąca miasta Elbing 
zostaje zaatakowana i wypada wynik Dr. Ponieważ jednak znajduje 
się na heksie miasta, wynik jest negowany. Gdyby wynikiem było 
Dr2, jednostka musiałaby się wycofać o jeden heks, ponieważ tylko 
pierwszy heks odwrotu jest negowany. 

 
9.5.8 Negowanie wszystkich wyników odwrotu  
Jednostki niemieckie broniące się za liniami obronnymi ignorują 
wszystkie wyniki odwrotu. 

 
9.5.9 Łączenie wpływu różnych rodzajów terenu 
Jeśli jednostki niemieckie w wiosce zostaną zaatakowane wyłącznie 
przez linie twierdzy lub linie obronne, efekty linii twierdzy lub linii 
obronnej znajdują zastosowanie, a wpływ wioski zostaje 
pominięty. Jeśli niemiecka jednostka (jednostki) w miasteczku lub 
mieście zostanie zaatakowana wyłącznie przez linie twierdzy lub 
linie obronne, pierwsza strata jest negowana i wszystkie odwroty 
również są negowane. 

 

9.6 Ruch po walce 
Za każdym razem, gdy atak spowoduje, że heks obrońcy jest pusty, 
atakujące jednostki mogą zająć ten heks. Ruch po walce jest 
opcjonalny; atakujący może poruszyć wszystkie, niektóre lub żadną 
ze swoich atakujących jednostek, z zastrzeżeniem limitów stosu. 
Pierwotny heks obrońcy musi być pierwszym heksem dla celów 
tego ruchu. Podczas ruchu po walce jednostki nie zużywają PR, a 
SKWJ są ignorowane. 

 

9.6.1 Ograniczenia ruchu po walce 
Jednostka w trakcie ruchu po walce może przejść przez duża rzekę 
wyłącznie po moście. 
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9.6.2 Jednostki broniące się  
Obrońca nie może wykonywać ruchu po walce 

 
9.6.3 Jednostki zmechanizowane 
Kiedy obrońca wycofuje się lub zostaje wyeliminowany, jednostki 
zmechanizowane (tylko) mogą poruszyć się maksymalnie o dwa 
heksy. Jednostki zmechanizowane, które brały udział w tej samej 
walce, mogą zakończyć swoje natarcie na różnych heksach, 
obowiązują normalne ograniczenia  stosów. 

 
9.6.4 Jednostki zmechanizowane a teren 
Jednostka zmechanizowana, która na swoim pierwszym heksie 
ruchu po walce przekroczy małą rzekę (nie po moście) lub wejdzie 
do miasta, musi się zatrzymać i nie może przesunąć się o drugi 
heks. 
 
9.6.5 Sztaby 
Sztab może wykorzystywać ruch po walce, jeśli stoi razem z 
jednostką/jednostkami ze swojego zgrupowania, które taki ruch 
wykonują. 

 
9.6.6 Zniesienie 
Jednostka wykonująca ruch po walce może znieść samotny sztab 
wroga, po prostu wchodząc na jego heks. 

 

10.0 ZAOPATRZENIE I IZOLACJA  
Podczas fazy zaopatrzenia obaj gracze sprawdzają każdą ze 
swoich jednostek, aby ustalić, czy istnieje dla niej linia 
zaopatrzenia wyznaczona od heksu ze źródłem zaopatrzenia do 
tej jednostki. Jeśli nie można wyznaczyć linii zaopatrzenia, oznacz 
jednostkę znacznikiem braku zaopatrzenia. Jeśli jednostka jest 
niezaopatrzona i ma już na sobie znacznik braku zaopatrzenia, 
zamiast tego jest izolowana, a znacznik braku zaopatrzenia należy 
odwrócić na stronę izolacji. Jeśli jednostka posiada już znacznik 
izolacji, nie ponosi dalszych negatywnych konsekwencji. Jeśli w 
późniejszej fazie zaopatrzenia można wytyczyć linię zaopatrzenia 
dla takiej jednostki, gracz będący jej właścicielem usuwa znacznik 
braku zaopatrzenia lub izolacji. 

 

10.1 Wyznaczanie linii zaopatrzenia 
Linia zaopatrzenia to linia heksów wolna od wrogich jednostek i 
SKWJ, poprowadzona od jednostki do źródła zaopatrzenia 
właściwego dla danej strony. Pierwsze cztery heksy linii 
zaopatrzenia od jednostki mogą zawierać dowolny przejezdny 
teren. Pozostała część linii zaopatrzenia musi przebiegać po 
drogach lub torach kolejowych (może to być kombinacja heksów 
dróg i torów) i docierać do źródła zaopatrzenia.  

 
10.1.1 Ograniczenia linii zaopatrzenia 
Linia zaopatrzenia nie może przecinać dużej rzeki lub heksów 
wodnych, chyba że przez heks/rzekę przechodzi droga lub tory 
kolejowe (połączenie mostowe). Linia nie może przebiegać przez 
heksy zajmowane przez wrogie jednostki lub w SKWJ. Należy 
pamiętać że własne jednostki negują SKWJ na swoich heksach dla 
celów zaopatrzenia własnych jednostek. 

 
10.1.2 Limit zaopatrzenia  
Jednostki są zaopatrywane do następnej fazy zaopatrzenia, 
niezależnie od zmieniających się okoliczności. I odwrotnie, 

jednostki bez zaopatrzenia muszą poczekać (przynajmniej) do 
następnej fazy zaopatrzenia, aby zostać zaopatrzone. 

 

10.2 Źródła zaopatrzenia 
Gracz radziecki może poprowadzić linię zaopatrzenia do dowolnego 
radzieckiego źródła zaopatrzenia zaznaczonego na krawędzi mapy 
(kolor czerwony/biały). Gracz niemiecki może poprowadzić linię 
zaopatrzenia do dowolnego niemieckiego źródła zaopatrzenia na 
krawędziach mapy (czarne/białe) oraz do miasta Königsberg. 

 

10.2.1 Zmienne źródła zaopatrzenia 
Zmienne źródła zaopatrzenia (czarne/czerwone) początkowo mają 
status niemieckiego źródła zaopatrzenia. Po opanowaniu przez 
gracza radzieckiego stają się radzieckimi źródłami zaopatrzenia na 
pozostałą część gry, nawet jeśli gracz niemiecki je odzyska. 

 
10.2.2 KÖNIGSBERG 
Gracz niemiecki musi być w stanie wytyczyć linię zaopatrzenia 
autostradą (Autobahn) miedzy heksem 2931 lub 2831, 
sąsiadującymi z Königsbergiem, a Elbingiem, w przeciwnym razie 
Königsberg jest uważany za centrum ograniczonego zaopatrzenia, 
dopóki nie zostanie przywrócone połączenie między tymi dwoma 
miastami. 

 
10.2.3 Centrum ograniczonego zaopatrzenia  
Jednostki używające Königsberga jako centrum ograniczonego 
zaopatrzenia przykrywane są żetonem „brak zaopatrzenia”, ale 
nigdy nie stają się izolowane. Jednostki ciągnące swoją linię 
zaopatrzenia do Königsberga mogą ją utworzyć maksymalnie na 
dziesięć (10) heksów. Ta linia zaopatrzenia jest normalnie 
sprawdzana podczas fazy zaopatrzenia i może przebiegać przez 
dowolny rodzaj przejezdnego terenu. 

 

10.3 Brak zaopatrzenia 
 

10.3.1 Efekty braku zaopatrzenia 
Siła ataku jednostek bez zaopatrzenia jest zmniejszona o połowę. 
Brak zaopatrzenia nie ma wpływu na ich siłę obrony i możliwości 
poruszania się. 
 

 10.3.2    Izolacja 
Odizolowane jednostki mają o połowę mniejszą siłę ataku, obrony i 
liczbę punktów ruchu. 

 
10.3.3 Zaopatrzenie a jednostki bez punktów ruchu 
Jednostki posiadające zero (0) PR są zawsze uznawane za 
zaopatrzone. 

 

11.0 ZASADY SPECJALNE  

11.1 Zasady specjalne sztabów 
 

11.1.1 Odwrót 
Sztab, który znajduję się na jednym heksie z innymi jednostkami na 
początku walki, musi się z nimi wycofać, jeśli stos zostanie 
zmuszony do wycofania się wskutek walki. 
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11.1.2 Ruch po walce 
Sztab będący w na początku walki w stosie z innymi jednostkami 
może wykonać ruch po walce wraz z nimi, według decyzji 
atakującego. Sztab może przesunąć się o dwa heksy, jeśli tworzy 
stos z jednostkami zmechanizowanymi, które przesuwają się o 
dwa heksy. 

 

11.1.3 Usunięcie sztabu 
Sztab (i odpowiadający mu żeton dowodzenia) jest usuwany z gry 
w następujących okolicznościach: 
(1) Jeśli na końcu segmentu uzupełnień na mapie nie ma w 
zasięgu dowodzenia tego sztabu żadnych przyjaznych jednostek 
bojowych ani żadnych jednostek niezależnych; 
(2) Jeśli zostanie utracony w wyniku walki, tzn. wszystkie 
jednostki, z którymi tworzył stos, zostały wyeliminowane. 
Obejmuje to ataki zaporowe. 
(3) Jeśli jest zniesiony (patrz poniżej). 

 

11.1.4 Zniesienie samotnego sztabu 
Samotne sztaby mogą zostać zniesione przez wrogie jednostki w 
ruchu towarzyszącym segmentowi posiłków, segmencie 
uzupełnień, w zwykłym segmencie ruchu oraz w ramach 
wycofywania się i ruchu po walce. Wroga jednostka musi mieć PR, 
aby wejść na heks zawierający sztab; sąsiedztwo z takim heksem 
nie wystarczy. UWAGA: Obrona sztabów za pomocą własnych 
jednostek bojowych to ważna taktyka do zastosowania w grze. 

 

11.2 Uzupełnienia 
Co etap obaj gracze otrzymują odpowiednią liczbę uzupełnień, 
zaznaczoną na torze etapów. Uzupełnień można użyć do 
odbudowania utraconych poziomów sprawności bojowej w 
jednostkach na planszy (tylko zaopatrzonych) lub odbudowania 
wyeliminowanych jednostek. Można odbudować utracony PS w 
SKWJ. Jednostki z jednym poziomem sprawności bojowej i 
jednostki posiadające zero (0) punktów ruchu nie mogą być 
odbudowywane. Uzupełnienia nie mogą być kumulowane i mogą 
zostać wykorzystane tylko w etapie, w którym się pojawią. Gracz 
niemiecki jako pierwszy przydziela swoje uzupełnienia. 

 
11.2.1 Uzupełnienia radzieckie 
Koszt odbudowy jednego poziomu sprawności bojowej, zarówno 
zmechanizowanych, jak i niezmechanizowanych jednostek 
radzieckich, to jeden punkt uzupełnień. Jednostka radziecka może 
w ciągu jednego segmentu uzupełnień powrócić do pełnej siły ze 
stanu eliminacji kosztem dwóch punktów uzupełnień. Może też 
odbudować się częściowo do jednego poziomu sprawności 
bojowej kosztem jednego punktu uzupełnień 

 
11.2.2 Uzupełnienia niemieckie 
Koszt odbudowy jednego poziomu sprawności bojowej 
niemieckiej jednostki niezmechanizowanej to jeden punkt 
uzupełnień. Poziom sprawności bojowej jednostki 
zmechanizowanej wymaga jednak użycia dwóch punktów 
uzupełnień. Jednostka niemiecka nie może w ciągu jednego etapu 
powrócić do pełnej siły ze stanu eliminacji. Musi powrócić z 
jednym poziomem sprawności bojowej i zostać odbudowana w 
następnym etapie podczas kolejnego segmentu uzupełnień. 

 

 
11.2.3 Relokacja odbudowanych jednostek 
Odbudowane jednostki muszą zostać umieszczone na heksie wraz 
ze sztabem jednostki. Heks musi być zaopatrzony. Jednostki 
niezależne mogą być umieszczane na dowolnych własnych 
sztabach. Odbudowane jednostki mogą być umieszczane w SKWJ. 
Po rozmieszczeniu jednostki może ona natychmiast poruszyć się, 
korzystając ze zwykłego ruchu, ruchu strategicznego lub ruchu 
kolejowego. Odbudowane jednostki mogą być dołączane do 
stosów, ale muszą być ułożone w stosie zgodnie z limitami 
jednostek dotyczącymi stosu. 

 
11.2.4 Odbudowa jednostek a brak zaopatrzenia 
Nie można uzupełniać jednostek, które nie posiadają zaopatrzenia. 
Odbudowane jednostki nie mogą być umieszczane na sztabie, który 
nie posiada zaopatrzenia. 

 

11.3 Volksturm 
(1) W grze występują cztery jednostki Volksturmu, ale gracz 
niemiecki rozpoczyna grę dysponując tylko dwiema z nich. 
Pozostałe dwie mogą zostać dodane do dostępnej puli w wyniku 
wydarzenia losowego. 
 
(2) Jednostki Volksturm rozpoczynają grę w polu Volksturmu. 
Podczas segmentu rozmieszczania Volksturmu gracz niemiecki 
może umieścić je na dowolnym kontrolowanym przez Niemców 
heksie miasta, miasteczka lub wioski co najmniej trzy heksy od 
najbliższej jednostki radzieckiej. Jednostki Volksturmu nie mogą być 
umieszczone razem. Definicja kontroli to miejsce, które nie 
rozpoczęło gry za liniami radzieckimi i nie zostało w trakcie gry 
przejęte przez jednostki radzieckie. 
 
(3) Jeśli jednostka Volksturmu zostanie utracona w wyniku walki, 
wraca na pole Volksturmu, gotowa do umieszczenia w następnym 
etapie. 

 

11.4 Ciężki krążownik Admiral Hipper 
(1) Admirał Hipper przybywa w 8 etapie do Frische Haff i pozostaje 
tam do końca gry. 
 
(2) Jednostka może wspierać walkę tylko dwa heksy od Frische Haff. 
 
(3) Dowolny sztab mający Admirala Hippera w zasięgu (Frische Haff 
liczy się jako jeden duży heks) może go aktywować i wykorzystać 
jego siłę ataku w walce. Może być aktywowany tylko raz na etap. 
 
(4) Admirał Hipper nie może się wycofać ani ponieść żadnych strat. 

 

11.5 Sztaby niemieckich 6. i 55. Korpusu 
6. i 55. Korpus utrzymywały linię frontu przylegającą do 
sowieckiego 2. i 3. Frontu Białoruskiego. Aby odzwierciedlić ich 
zadania obronne, kwatery główne obu korpusów nie mogą zostać 
przeniesione do czasu spełnienia specjalnych warunków. Jednostki 
przydzielone do tych sztabów nie mogą być przemieszczane poza 
zasięg dowodzenia sztabów, dopóki ich sztab nie zostanie 
odblokowany. Jednostki niezależne aktywowane przez te sztaby 
mogą poruszać się normalnie. Gdy tylko Sowieci zgromadzą 
gdziekolwiek na mapie 2 PZ lub same sztaby znajdą się na 
zaatakowanym heksie, to sztab i podległe mu jednostki są 
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natychmiast zwalniane z tego ograniczenia i mogą się normalnie 
poruszać. Jeśli nie zostały wcześniej odblokowane, sztab i jego 
jednostki są zwolnione z tego ograniczenia w szóstym etapie gry. 
 

12.0 JEDNOSTKI POWIETRZNE  
Gracz niemiecki ma jedną jednostkę powietrzną, a gracz radziecki 
siedem. Każda jednostka powietrzna ma dwie wartości: +2 na 
awersie (PEŁNY ATAK) i +1 na rewersie  (NORMALNY ATAK). 
 

12.1 Atak powietrzny 
Podczas segmentu walki gracz atakujący może wspierać dowolną 
walkę, umieszczając jednostkę(-i) powietrzną(e) na jednostce(-
ach) będącej celem, przesuwając jednostkę(-i) powietrzną(e) z 
pola armii powietrznej (radzieckiej) lub Luftwaffe (niemieckiej) 
znajdującej się na mapie. Gracz może wybrać wykonanie 
NORMALNEGO ATAKU (+1) lub PEŁNEGO ATAKU (+2). Liczba 
wskazana na jednostce powietrznej to liczba przesunięć kolumny 
w tabeli wyników walki w prawo, w walce, w której jednostka 
powietrzna bierze udział. W tej samej walce mogą być użyte 
maksymalnie dwie jednostki powietrzne. 

 
12.1.1 Normalny i pełny atak 
Jednostka powietrzna, która użyła PEŁNEGO ATAKU, jest 
umieszczana na polu „uziemiona” (grounded) na polu bazy 
lotniczej na mapie. Jednakże jednostka powietrzna, która użyła 
NORMALNEGO ATAKU, jest umieszczana po polu „dozbrojenia” 
(refit) na polu bazy lotniczej. 

 

12.2 Regeneracja jednostek powietrznych 
 

12.2.1 Uziemienie 
W następnym segmencie doposażenia jednostki uziemionej, 
jednostka powietrzna jest przenoszona na pole „dozbrojenia” 
pola bazy lotniczej. 

 

12.2.2 Dozbrojenie 
W kolejnym segmencie powrotu jednostki dozbrojonej, jednostka 
powietrzna jest przenoszona do odpowiedniego pola armii 
powietrznej lub Luftwaffe. 
 

12.3 Ograniczenia radzieckich armii powietrznych 
2. Front BR i 3. Front BR mogą korzystać tylko z przypisanych im 
jednostek powietrznych. Jednostki powietrzne należące do armii 
powietrznej operującej w jednej strefie nigdy nie mogą zostać 
przeniesione do armii powietrznej operującej w drugiej strefie, 
nawet jeśli wszystkie jednostki należące do armii powietrznej są 
uziemione. 

 

12.4 3. i 18. Armia Powietrzna 
Te dwie jednostki (oznaczone kostką) należały do 1. Frontu 
Bałtyckiego i działają one na nieco innych zasadach niż pozostałe 
jednostki lotnicze. Rozpoczynają grę w pełni sprawne w polu 1. 
Armii Powietrznej. W przypadku wykonywania PEŁNEGO lub 
NORMALNEGO ATAKU, traktuje się je jak każdą inną zwykłą 
jednostkę powietrzną. Jednak przy przenoszeniu ich z pola 
dozbrajania do pola 1. Armii Powietrznej podczas segmentu 
powrotu jednostki dozbrajanej, konieczny jest rzut kostką. Tylko 
wynik rzutu „6” pozwala na powrót jednostki. Jeśli nie wypadnie 

„6”, jednostka pozostaje na polu dozbrajania w bazie lotniczej do 
następnego etapu, kiedy rzut kostką zostanie wykonany ponownie. 

 

13.0 JAK WYGRAĆ?  

13.1 Punkty zwycięstwa 
Na początku gry gracz niemiecki kontroluje wszystkie heksy z 
punktami zwycięstwa (rozdział 13.2.2). Wszystkie znaczniki 
punktów zwycięstwa należy umieścić na odpowiednich heksach, 
stroną niemiecką do góry. Za każdym razem, gdy jednostka 
radziecka (oprócz sztabu) wchodzi na heks z punktem zwycięstwa, 
należy odwrócić znacznik kontroli na stronę radziecką. 
 

13.2 Zwycięstwo natychmiastowe 
Jeśli gracz radziecki na końcu dowolnego etapu kontroluje heks 
Königsberga lub Elbinga, gra kończy się natychmiastowym 
zwycięstwem gracza radzieckiego. Jeśli tak się nie stanie, pod 
koniec 10 etapu należy określić zwycięzcę na podstawie 
kontrolowanych punktów zwycięstwa. 

 

13.2.1 Warunki zwycięstwa 
Warunki zwycięstwa są oparte na niemieckim posiadaniu heksów, 
za które przydziela się punkty zwycięstwa (PZ): 

   Miażdżące zwycięstwo radzieckie:              1-3 PZ  

   Duże zwycięstwo radzieckie:              4-6 PZ 
   Historyczne zwycięstwo radzieckie:              7 PZ 
   Małe zwycięstwo niemieckie:              8-9 PZ 
   Duże zwycięstwo niemieckie:              10-12 PZ  
   Miażdżące zwycięstwo niemieckie:              13-14 PZ 
 

13.2.2 Punktowane heksy 
Poniższe lokalizacje to heksy dające punkty zwycięstwa, których 
nazwy są zaznaczone na czerwono, każdy z nich jest wart 1 PZ: 
 
Insterburg-1836, Lötzen-1329, Königsberg-2932, Allenstein-2220, 
Schröttersburg-1902, Thorn-3203, Kulm-3507, Graudenz-3409, 
Marienwerder-3412, Bartenstein-2327, Elbing-3420, Mielau-1811, 
Braunsberg-3225 i Wehlau-2323. 

 

14.0 ZASADY OPCJONALNE  

14.1 Zasady opcjonalne 
 

14.1.1 SS Regiment Böhme 
(Jednostka oznaczona gwiazdką (*)) SS Reg. Böhme był jednostką 
motocyklową. Rozpoczyna grę w Königsbergu. 

 
14.1.2 zbV KG Mikosch Division 
(Jednostka oznaczona gwiazdką (*)) Była to pospiesznie 
zmontowana jednostka, która przybyła do Pillau tuż przed 
nacierającymi wojskami radzieckimi. Nie wiadomo czy jednostka 
osiągnęła status dywizji, ponieważ zaczynała jako KG i działała jako 
zbV. Należy umieścić KG Mikosch Dyvisio z utraconym poziomem 
sprawności bojowej w strefie wejścia C, kiedy radziecka jednostka 
znajduje się w promieniu pięciu heksów od Königsberga w 
najbliższym segmencie posiłków. 
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14.1.3 20. Dywizja Pancerna 
20. Dywizja Pancerna historycznie znajdowała się w Prusach 
Wschodnich, ale odbudowywała się i nigdy nie została 
zaangażowana w walkę w trakcie kampanii. Gracze mogą, według 
własnego uznania, umieścić tę jednostkę na heksie 1323. 

 

15.0 ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Rozmieść wymienione niżej jednostki  na mapie według ich 
współrzędnych. Litera „R” wskazuje, że jednostka rozstawia się z 
utraconym jednym poziomem sprawności bojowej, (kolor) 
oznacza kolorowy pasek na jednostce. 

 

Radziecki 3. Front Białoruski (jaśniejszy kolor 
jednostek radzieckich) 
43 Armia (czarny) 90 na 2143; 103 na 1943 
39 Armia (czerwony) 28G (czołg), 113 na 1144; 152 na 1044; 
94, 5G, sztab 39 A. na 1043 
5 Armia (zielony) 2G (czołg), 45 na 1140; 72, 65, sztab 5 A. 
na 1039 

28 Armia (niebieski) 3G, 218 (czołg) na 1137; 20, 128,  sztab 28 
A. na 1036 
2G Armia (pomarańczowy) 60, 153 (czołg) na 0935; 136, 
sztab 2G A. na 0936; 11G na 0835 
11G Armia (szary) 36G na 0838; 120 (czołg), 8G na 0738, 16G, 
Sztab 11G       A. na 0739. 
31 Armia (różowy) 71 na 0534; 36, 44, sztab 31 A. na 0434 
Jednostki niezależne (bez kolorowego paska) 1 (czołg) na 0735; 
2G (czołg) na  0840, 43G (czołg) na 0741 

 
Radziecki 2. Front Białoruski (ciemniejszy kolor 
jednostek radzieckich) 
70 Armia (zielony) 96, sztab 70 A. na 0506; 47 na 0606; 114 na 
0507 
65 Armia (fioletowy) 105, sztab 65 A. na 0308; 46 na 0408; 18 
na 0309 
2SH Armia (czerwony) 88, 116 na 0709; 108, 30G na 0710; 
sztab 2SH A. na 0609 
48 Armia (niebieski) 29 na 0811; 42 na 0812; 53, sztab 48 A. na 
0712 
3 Armia (szary) 41, 35, sztab 3 A. na 0613; 40 na 0514 
49 Armia (ciemnoniebieski) 121, 124, sztab 49 A. na 0516; 70 
na 0416  
Jednostki niezależne (bez kolorowego paska) 1G na 0708; 8G 
na 0410; 23G  na 0312, 8 na 0213, 3G (6-4-8) na 0214 

 

Niemcy (ciemniejsze szare jednostki) 
9 Korpus (ciemnoniebieski) 56 na 1342; 561 na 1542; 548 na 
1841; 551 na 2142; 286 na 2441; sztab 9 K. na 1939 
26 Korpus (fioletowy) 549 na 1338; 349 na 1339; 1 na 1340; 
69 na 1341; sztab 26 K. na 1838 
HG Korpus (brązowy) 1HG (czołg) na 1636 (ta jednostka jest 
jasnoszara);             2HG na 1435-R; 61 na 1337; sztab HG K. na 1833 

  41 PZ Korpus (biały) 21 na 1233; 28 na 1234; 50 na 1032;  
  

  367 na 0832; 170 na 0732, sztab 41 PZ K. na 1031 
6 Korpus (czerwony) 558 na 0531; 131 na 0330; HAN na 0327; 
541 na 0325; sztab 6 K. na 0626 

 
55 Korpus (niebieski) 203 na 0322; 562 na 0321; 547 na 0620, 
sztab 55 K. na 0722 
20 Korpus (pomarańczowy) 209 (czołg) na 1111; 292 na 0814; 
14 na 0815; 102 na 0918; sztab 20 K. na 1016 
23 Korpus (żółty) 129 na 1013; 299 na 1012; 7 na 1010; 5 na 1008; 
sztab 23 K. na 1213 
27 Korpus (ciemnozielony) 35 na 0908; 252 na 0907; 542 na 
0906; sztab 27 K. na 1206 
28 Korpus (jasnozielony) 607 na 3040-R 

 

Niezależna piechota niemiecka (jasnoszare jednostki) 
23 na 1427; 605 na 1628-R; 10 na 1826; HAU na 2026; 401 
na 2931-R; 83 na 1519-R, 461 na 2516-R; 627 na 1409; 73 na 
0905. 

 
Niezależne niemieckie jednostki zmechanizowane 
(jasnoszare jednostki z pojazdami) 
GD Korpus (czarny) GD (czołg) na 1635; GD (transporter) na 
1416; GD Fus (ciężarówka) na 1517, sztab GD K. na 1625 
18 na 1321, 5, 505 na 1739; 277 na 1540; 259 na 1539; 279 
na 1538; 232 na 1232; 102 na 0728; 185 na 0919; 904 na 
1015; 909 na 0915; 507 na 1209; 276 na 1208; 7 na 1408, 190 
na 1106; 24 na 2925; sztab 7PZ na 1915 

Niemieckie garnizony 
Thorn na 3203; Kulm na 3507; Graud na 3409; Elbing na 
3420; Konig na 2932; Lotzen na 1329 

 

16.0 Uwagi dla graczy 
Gracz niemiecki: Niemcy stracą wiele jednostek i terenu. Nie należy 
się tym zbytnio przejmować, ponieważ warunki zwycięstwa są 
dosyć zrównoważone. W tej operacji wskazana jest głęboka obrona. 
Ponieważ gracz radziecki ma więcej aktywacji i silniejsze jednostki, 
stworzy wyłomy i jeśli gracz niemiecki nie będzie miał drugiej lub 
trzeciej linii obrony, popadnie w kłopoty. Radziecki 2. Front BR jest 
kłopotliwy. Należy przesłać jednostki z innych regionów i użyć ich 
do powstrzymania tego frontu.  6. i 55. Korpus nadają się do tego, 
od chwili, gdy ich sztab może się przemieszczać. Jednostki 
niezależne są również dobre do tego celu, ponieważ każdy sztab 
może nimi dowodzić, a sztab 7. PZ może dowodzić pięcioma (5) z 
nich. Należy patrzeć na sieć drogową i kolejową niezbędną dla 
radzieckich tras natarcia. Linia kolejowa z Warszawy do 
Marienburga jest najbardziej niebezpieczną trasą, a drogi przez 
Sichelberg są na drugim miejscu. Gracz niemiecki powinien 
ustawiać swoje sztaby w miastach z wystarczającą liczbą jednostek, 
których nie da się łatwo wyeliminować. Jeśli uda mu się stworzyć 
obszar pod dowództwem dwóch lub więcej sztabów, pozwoli to 
jednostkom niezależnym aktywować się wiele razy na etap i 
reagować na wiele zagrożeń. Należy kontratakować kilka razy w 
trakcie gry w najbardziej krytycznych momentach, używając 
wsparcia powietrznego, aby odzyskać teren. Warto też przerywać 
linie zaopatrzeniowe gracza radzieckiego, ponieważ często próbuje 
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on dokonać głębokich, wąskich przełomów. Warto używać 
jednostek Volksturmu jako oddziałów spowalniających, ponieważ 
są one darmowe i dobrze nadają się do tego celu. W pierwszym 
etapie powinno się je rozstawić w Praschnitz i Gumbinnen, celem 
spowolnienia ofensywy radzieckiej. 

 
Gracz radziecki: Gracz radziecki musi maksymalnie wykorzystać 
swoje niezależne jednostki, aktywując je kilkoma sztabami w 
każdym etapie. Tak więc rozmieszczenie oddziałów i sztabów ma 
kluczowe znaczenie. Szczególnie na początku gry powinno się dążyć 
do  wyeliminowania wielu jednostek niemieckich, aby uzyskać 
wyłomy wykorzystywane w późniejszej części gry. Rajdy na wroga 
wyglądają dobrze, ale często przynoszą efekt przeciwny do 
zamierzonego, gdy gracz radziecki kończy etap z być może jednym 
sztabem, który może aktywować jednostki, tymczasem podczas 
losowania aktywacji nie dobierze się żetonu dowodzenia tego 
sztabu na rękę. Należy obserwować własne linie zaopatrzeniowe, 
gdyż gracz niemiecki będzie przeprowadzał kontrataki lub 
miniofensywy, aby spróbować odciąć jednostki. Ruch kolejowy i 
ruch strategiczny są kluczem do przesuwania wojsk do przodu, więc 
trzeba dobrze zrozumieć ich zasady. Wyeliminowanie niemieckiego 
sztabu tylko czasami jest kluczowe, ten sztab, który kontroluje część 
frontu, jest prawdopodobnie warty wyeliminowania, ale te 
znajdujące się poza obszarami frontowymi to te, na których gracz 
niemiecki marnuje aktywacje i nie powinny być celami, chyba że 
relokują wojska na front. Należy sprawdzać, jakie żetony znajdują 
się w puli losowania w każdym etapie, aby móc zaplanować, co 
prawdopodobnie zostanie aktywowane. Na przykład, w pierwszym 
etapie w 3. Froncie Białoruskim żetony zielony, czerwony i niebieski 
zostaną aktywowane, ponieważ w puli nie ma żadnych innych 
żetonów. Należy zwrócić uwagę, że kiedy szturmuje się  miasteczko 
lub miasto, stosunki sił 5:1 są wskazane, mają one tylko 1/6 szans na 
porażkę. Chyba, że przeciwnik ma jednostkę garnizonową i wtedy 
większe stosunki pomogą w szybkim wygraniu walki. 
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 Wykaz skrótów jednostek  
Mot: Zmotoryzowana 
Mech: Zmechanizowana 
G: Gwardia 
C: Kawaleria 
Jäg: Jegrzy 
Pz: Pancerna 
T: Czołg 
GD: Großdeutschland 
HG:  Hermann Göring 
Sh: Shock 
KG: Kampfgruppe 

VG: Volksgrenadier 
VlkStm: Volksturm 
Le: Lehr 
zbV : zur besonderen 
Verwendung (oddziały 
specjalnego przeznaczenia) 
UR: Ukreplennyi Raion (Rejon 
Umocniony) 
HGM: Herres Gruppe Mitte 
BF: Front Białoruski 
Fus: Fusilier 

TABELA WYDARZEŃ LOSOWYCH 

2 

Niemieckie posiłki. Rzuć 1K6. 1-3 15SS wchodzi na pole 
A. 4-6 28. Korpus wchodzi na pole  D. Jeśli jedna 
jednostka jest już w grze, druga jednostka wchodzi 
automatycznie. 

3 
Darmowy ruch. Aktywuj dowolny niemiecki sztab. 
Wszystkie aktywowane jednostki mogą się poruszać, ale 
nie mogą atakować. 

4 
Niemiecki atak zaporowy. Gracz niemiecki może 
przeprowadzić pojedynczy ostrzał artyleryjski przy 
stosunku 2:1 na heksie sąsiadującym z jego jednostkami. 

5 

Uchodźcy. Kolejny losowany sztab ma wszystkie 
aktywowane przez siebie jednostki spowolnione przez 
uchodźców. Zmniejsza to możliwości ruchu o jeden i  
powoduje brak możliwości wykonania ruchu 
strategicznego. Ruch kolejowy pozostaje niezmieniony. 

6 

Zła pogoda. Przenieś wszystkie jednostki powietrzne z 
pola dozbrajania do pola uziemienia. Przenieś wszystkie 
jednostki powietrzne z pól armii powietrznej i pola 
Luftwaffe do pól dozbrajania. 

7 
Okrucieństwa radzieckie. Dodaj jedną jednostkę 
Volksturm do puli (umieść na polu mapy). Maksymalnie 
mogą być dostępne 4 jednostki Volksturmu. 

8 

Zła pogoda. Przenieś wszystkie jednostki powietrzne z 
pola dozbrajania do pola uziemienia. Przenieś wszystkie 
jednostki powietrzne z pól armii powietrznej i pola 
Luftwaffe do pól dozbrajania 

9 

Uchodźcy. Kolejny losowany sztab ma wszystkie 
aktywowane przez siebie jednostki spowolnione przez 
uchodźców. Zmniejsza to możliwości ruchu o jeden i  
powoduje brak możliwości wykonania ruchu 
strategicznego. Ruch kolejowy pozostaje niezmieniony. 

10 
Interwencja Stalina. Jeden z frontów radzieckich traci 
natychmiastowo dwie aktywacje. Rzuć 1K6: 1-3 = 2 F. 
BR, 4-6 = 3 F. BR. 

11 
Radziecki atak zaporowy.  Gracz radziecki może 
przeprowadzić pojedynczy ostrzał artyleryjski przy 
stosunku 2:1 na heksie sąsiadującym z jego jednostkami. 

12 
Wcześniejsze przybycie posiłków radzieckich. 
Radziecka 19. Armia wchodzi na pole F. 

http://portal.strategie.net.pl/
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