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1.0 Wprowadzenie

Kryzys Ukraiński jest polityczno-militarną grą dla  
dwóch graczy, poruszającą kwestię możliwego 
rozwoju sytuacji w trakcie konfliktu między Ukrainą  
a Federacją Rosyjską w 2014. Gracze reprezentują  
politycznych i wojskowych przywódców tych  
państw. Rozgrywka rozpoczyna się pod koniec 
lutego, kiedy prezydent Janukowycz opuścił Kijów i 
został sformowany nowy rząd. Gra obejmuje okres 
od kilku tygodni do 6-8 miesięcy, w zależności od 
wydarzeń w jej trakcie.  

1.1 Generalny przebieg rozgrywki 

Rozgrywka dzieli się na osiem tur.  Każda z nich 
może być Turą Strategiczną albo Turą Bojową.

W trakcie Tur Strategicznych gracze zagrywają 
karty na Planszy Kart podzielonej na Strefy 
Militarną, Dyplomatyczną i Informacyjna. Gracze 
mogą umieszczać na planszy jednostki wojskowe, 
jednak nie mogą ich poruszać ani angażować ich w 
działania wojenne (6.1). 
W trakcie Tur Bojowych gracze zagrywają karty na 
planszy Kart, ale możliwości działania są inne, tura 
zaś zawiera także określoną ilość Segmentów 
Operacyjnych, w trakcie których gracze poruszają 
swoje jednostki i prowadzą nimi walkę (7.0).  
Każda z Tur jest traktowana oddzielnie. Możliwe 
jest rozegranie całej gry bez ani jednej Tury 
Bojowej  (ale musi mieć miejsce przynajmniej jedna 
Tura Strategiczna, aby przeprowadzić mobilizację 
części sił).  

Gra musi się skończyć jeśli w Finałowej Fazie 
którejś z Tur Prestiż gracza spadnie do zera lub po 
Finałowej Fazie 8 Tury. W każdym  z tych 
przypadków gra jest kończona i gracze ustalają 
zwycięzcę wedle zasad opisanych w 9.0. 

2.0 Zawartość gry i jej założenia 
Na zawartość  gry składa się 70 żetonów, 
podzielona na obszary mapa Ukrainy, karta pomocy 
oraz te zasady. Gra wymaga ponadto tali 64 kart; 
możecie skorzystać z tych, które dołączone do gry 
albo wykorzystać prawdziwe karty do gry, zgodnie 

z zasadami opisanymi w10.1. Potrzeba także będzie 
kilku sześciościennych kości (K6). 

2.1 Karty 
• Karty Zasobów. (48) Tę grupę kart należy 

podzielić na dwie połowy po 24 karty, z których 
każda zawierać będzie 12 Kart Małych 
Możliwości, 8 Kart Średnich i 4 Karty 
Maksymalnych Możliwości. Każda z kategorii 
zapewnia potencjalnie  większą ilość Punktów 
Zasobów  (PZas),w zależności od rodzaju akcji 
do której zostanie wykorzystana oraz od wyniku 
rzutu kostką lub kostkami. Efekty zagranych 
kart są natomiast uzależnione od Strefy 
(Militarnej, Dyplomatycznej lub Informacyjnej) 
w której zostaną użyte oraz od tego, czy będzie 
to Tura Strategiczna czy też Bojowa (patrz 6.0). 
Karty Zasobów są odkładane po użyciu i nie 
wracają już do gry.

• Karty Wydarzeń. (16) Na początku każdej tury 
każdy z graczy dobiera Kartę Wydarzeń. Efekty 
takich kart mogą być pozytywne lub negatywne 
dla każdego z graczy, w zależności od sytuacji. 
Określa to dokładnie tabela Kart Wydarzeń. 

2.2 Żetony 
W grze występuje 70 żetonów. Część z nich pełni 
rolę znaczników używanych aby określić sytuację 
na różnych torach, zaś ich rola jest oczywista. 
Większość reprezentuje jednostki wojskowe 
używane w trakcie zbrojnego starcia między 
Ukrainą a Rosją, ustawiane i przesuwane na 
planszy. Określać się je będzie dalej mianem 
„jednostek”. Każdy z nim posiada następujące 
informacje zawarte na żetonie: 
• Symbol. Określa on typ jednostki 

reprezentowanej przez żeton oraz jej rodzaj 
(Nieregularne, Regularne oraz Siły Specjalne). 
Wszystko wyjaśnia Tabela Identyfikacji 
znajdująca się na planszy. 

• Wartość Bojowa. Każda Nieregularna i 
Regularna jednostka posiada Wartość Bojową 
(WB) wydrukowaną pod symbolem. Określa 
one ilość K6 używanych w trakcie walki (7.3). 
Siły Specjalne nie posiadają WB, co oznacza, że 
nie mogą brać udziału w walce. Patrz 7.32. Po 
drugiej stronie żetonu znajduje się WB w 



nawiasach, dla zaznaczenia, że dana jednostka 
została zneutralizowana i nie może atakować 
(choć nadal może się bronić). Patrz 7.32. 

• Narodowość. Rosyjskie jednostki są czerwone, 
ukraińskie natomiast są żółte. 

2.3 Mapa, dodatki i pomoce dla graczy
2.31 Mapa. Mapa, służąca do przemieszczania po 
niej jednostek, obejmuje obszar 2/3 obszaru 
Ukrainy i regionów sąsiadujących. Każda strefa na 
Ukrainie odpowiada jednemu Obwodowi 
(jednostce administracyjnej). W trakcie Segmentów 
Operacyjnych jednostki przesuwane są z jednej 
strefy do drugiej (patrz 7.2). 
• Niektóre strefy posiadają symbol lotniska 

(trójkąt) lub portu  (kotwica). Korzysta się z 
nich przy określaniu możliwości wykonywania 
ruchu powietrznego lub morskiego. (7.21). 

• Każda strefa na Ukrainie posiada wartość 
wyrażoną w Punktach Zwycięstwa, 
przyznawanych graczowi w którego posiadaniu 
dana strefa będzie po zakończeniu gry (co ma 
miejsce, jeśli tylko on posiada w niej  nie 
zneutralizowane jednostki Regularne lub 
Nieregularne. Siły Specjalne nie liczą się).

• Zauważ, że miasto Kijów znajduje się wewnątrz 
strefy o tej samej nazwie. Zalicza się ono do 
Obszarów Etnicznych  (2.4) i jest wyróżnione 
kolorem pomarańczowym.

• “Sewastopol” jest specjalną rosyjską enklawą na 
Krymie, symbolizującą rosyjskie bazy 
wojskowe. Traktowany jest jako część Rosji i 
nie należy do Obszarów Etnicznych  (2.4). 

2.32 Tory. Znajdujące się na planszy sekcje to Tor 
Stosunków Międzynarodowych, Tor Ogólny oraz 
Sekcje Jednostek (podzielone na obszary Rezerwy i 
Mobilizacji) dla każdego z graczy.  
2.33 Pomoce dla graczy. Do gry dołączono dwie 
karty zawierające szczegółowe opisy kolejności 
działań w turze oraz informacje o działaniu kart i 
tabel.

2.4 Założenia gry
• Kraje i stosunki międzynarodowe. W grze 
pojawia się siedem państw będących 
potencjalnymi sojusznikami Ukrainy. Każde z 
nich posiada żeton z dwuliterowym skrótem 
określającym dane państwo oraz numer 
określający jego Rangę (sumę jego siły i 
znaczenia międzynarodowego). Stosunek ich 
władz względem Ukrainy określa Tor 

Stosunków Międzynarodowych. Podczas gry 
gracz ukraiński będzie usiłował poprzez 
działania dyplomatyczne stworzyć koalicję 
państw wspierających go na różne sposoby w 
konflikcie z Rosją. Z powodów ogólnie znanych 
Rosja nie posiada sojuszników  (nie takich, 
którzy mogliby mieć wpływ na wydarzenia) 
więc jej celem będzie skłonić potencjalnych 
sojuszników Ukrainy do zachowania 
neutralności. 
• Strefy Etniczne:  Stosując pewne niezbędne 
uproszczenia, gra przedstawia pewne polityczne 
i etniczne podziały wśród mieszkańców Ukrainy 
poprzez podział geograficzny. Bardziej 
prorosyjskie sentymenty, wynikające także z 
obecności wielu etnicznych Rosjan, widoczne są 
na wschodzie Ukrainy, podczas gdy ukraiński 
nacjonalizm jest silny na zachodzie. Zachowując 
tę zasadę, prorosyjskie regiony są pokolorowane 
na czerwono,, zaś proukraińskie na żółto. Kijów 
uznawany jest za ważny dla obu stron i 
przynależny do obu na raz, dlatego jest 
wyróżniony kolorem pomarańczowym. 
• Prestiż: W trakcie rozgrywki Prestiż gracza 
będzie rósł lub malał, co zostanie oznaczone na 
Torze Ogólnym. Prestiż nie oznacza tu 
wyłącznie szacunku, jakim kraj  cieszy sie na 
świecie, ale łączy w sobie więcej czynników, 
takich jak: 
• siła, z jaką dany kraj może naciskać na inne, 

celem powodowania, aby ich polityka była 
zgodna z jego interesami;

• stabilność władz, tak ukraińskich jak i 
rosyjskich, pozycja ich liderów oraz 
zdolność do rozwiązania kryzysu oraz 
użycia w tym celu siły zbrojnej; 

• pozycja międzynarodowa kraju, opinia o 
nim oraz zdolność do kontroli oraz 
tworzenia wizerunku państwa za granicą; 

• stan gospodarki i ekonomii kraju, jego 
perspektywy rozwoju itd.

Podczas gry dochodzi do sytuacji, w trakcie 
których gracze mogą wydać Prestiż, aby 
osiągnąć określone cele. Oddaje to 
przeprowadzanie politycznych transakcji, 
dyplomatyczne negocjacje, groźby (spełniane 
lub nie) itd. Gra kończy się, jeśli Prestiż gracza 
po zakończeniu Tury wynosi zero (co 
symbolizuje utratę skuteczności i brak 
możliwości dalszego prowadzenia konfliktu). W 



momencie, w którym Prestiż gracza spadnie do 
zera, nie może on już wydawać punktów 
Prestiżu, zaś jeśli miałby utracić kolejne punkty 
Prestiżu, wówczas gracz przeciwny zwiększa 
swój Prestiż o ich wartość. 
• Skala: Gra wykorzystuje abstrakcyjną skalę. 
Liczby nie oddają żadnej konkretnej liczby ludzi 
lub sprzętu, zaś tury nie przedstawiają jakiejś 
konkretnej liczby czasu (aczkolwiek Tury 
Bojowe trwają krócej niż Tury Strategiczne). 
• Zwycięstwo: Po zakończeniu gry gracze 
sumują posiadane Punkty Zwycięstwa, zdobyte 
w trakcie rozgrywki dzięki wykonywaniu 
określonych akcji. Patrz 9.0. 

3.0 Przygotowanie do gry

• Rozdziel Karty Zasobów i Wydarzeń, a 
następnie podziel Karty Zasobów na dwa stosy, 
po jednym dla każdego z graczy. Potasuj Karty 
Wydarzeń i ułóż je w stosie obok miejsca 
rozgrywki. 

• Rozdziel żetony jednostek Regularnych i 
Nieregularnych należących do każdej ze stron. 
Umieść jednostki Regularne na planszy w sekcji 
“Rezerwa”. Umieść jednostki Nieregularne oraz 
rosyjskie jednostki Sił Specjalnych w sekcji 
“Mobilizacja”. 

• Weź 7 żetonów państw i umieść je na Torze 
Stosunków Międzynarodowych tak jak podano 
poniżej (jeśli gracze chcą ułatwić lub utrudnić  
rozgrywkę, mogą zmienić początkowe 
ustawienie tych żetonów):

o BY, DE, FR, GB, RO: Neutralność
o US, PL: Wsparcie

• Umieść żetony na Torze Ogólnym by oznaczyć 
początkowy Prestiż, który dla Ukrainy wynosi 
16, zaś dla Rosji – 32 (ponownie, jeśli gracze 
chcą, wartość ta może ulec zmianie). 

• Gra jest na tyle prosta, że gracze bardzo szybko 
powinni nauczyć się, jak zmieniać i 
dostosowywać poszczególne parametry startowe 
tak, aby każda rozgrywka miała nieco inny 
charakter i oddawała nieco inną formę kryzysu. 
Tak więc nie krępujcie się modyfikować tego.

4.0 Kolejność rozgrywki

Każda Tura podzielona jest na Fazy, które 
przebiegają w określonej kolejności. Podstawowa 

część zasad objaśnia to, co dzieje się w kolejnych 
Fazach.

• Faza Kart Wydarzeń
• Zagrywanie Kart, Rodzaj Tury i Faza Działań
• (Tylko w trakcie Tur Bojowych) Faza 

Operacyjna
• Faza Końcowa
• (początek nowej Tury i Faza Kart Wydarzeń)

5.0 Faza Kart Wydarzeń

Każdy gracz dobiera jedną losową Kartę Wydarzeń. 
Jeśli na karcie znajduje się napis “must play” 
(„Natychmiastowa” w tabeli), wówczas musi być 
ona zagrania natychmiast po wyciągnięciu. W 
pozostałych przypadkach gracz decyduje, jak 
wykorzysta ją w trakcie Tury. Karty Wydarzeń są 
odrzucane w Fazie Końcowej – można je 
wykorzystać albo odrzucić, nie można ich 
zachowywać na kolejne Tury.

6.0 Zagrywanie kart, rodzaj Tury i Faza Działań

Zagrywanie kart
Każdy gracz dobiera trzy Karty Zasobów i 
umieszcza po jednej na każdej ze stref Planszy Kart 
(Militarnej, Dyplomatycznej i Informacyjnej) tak, 
aby drugi gracz nie widział ich treści. Można też 
zagrać Karty Wydarzeń. 

Rodzaj Tury
Każdy z graczy może zadeklarować, czy ma zamiar 
rozegrać Turę Bojową. Jeśli tylko jeden z graczy 
zdecyduje się na to, wówczas drugi może podjąć 
próbę zyskania Przerwania Ognia (6.24) poprzez 
wykorzystane karty w strefie Dyplomatycznej na 
Planszy Kart. Jeśli osiągnie sukces, wówczas nie 
dochodzi do Tury Bojowej i rozgrywana jest Tura 
Strategiczna (podobnie jak w przypadku, kiedy 
żaden z graczy nie zdecydował się na Turę Bojową).
 

Rozstrzyganie kart
Gracz o najwyższym Prestiżu (w przypadku remisu 
– Rosjanin) decyduje o kolejności, z jaką będą 
rozpatrywane karty ułożone na Planszy Kart 
(wyjątek: sytuacja, w której gracz chce uzyskać 
Przerwanie Ognia, wówczas obaj gracze muszą jako 
pierwsze rozstrzygnąć działania w Strefie 
Dyplomatycznej, a gracz z wyższym Prestiżem 



określa, która strefa będzie rozstrzygana jako 
następna). Obaj gracze odwracają karty i rzucają 
jedną lub dwiema kostkami, konsultując wyniki z 
Tabelą Rezultatów, tak jak wskazują Karty Zasobów 
(Małych, Średnich lub Maksymalnych), aby 
określić ile Punktów Zasobów mogą wykorzystać 
do działań w określonych strefach. 

Krytyczne Wydarzenia: jeśli gracza zagrał Kartę 
Maksymalnych Zasobów i wyrzucił ten sam wynik 
na obu kostkach, wówczas dochodzi do 
Krytycznego Wydarzenia. Rozstrzygnij go według 
wyrzuconych liczb na kościach (patrz – Tabela 
Rezultatów), a potem przydziel graczowi stosowną 
liczbę Punktów Zasobów i kontynuuj normalnie 
rozgrywkę. 

Strefa po strefie, gracz posiadający więcej Prestiżu 
(Rosjanin w przypadku remisu) jako pierwszy 
wydaje otrzymane Punkty Zasobów lub 
dobrowolnie pozwala to zrobić przeciwnikowi jako 
pierwszemu. Wybór akcji prowadzonych przy 
pomocy Punktów Zasobów uzależniony jest od 
tego, w jakiej strefie zagrał kartę oraz od rodzaju 
Tury (Bojowej lub Strategicznej). Akcje określa 
poniższa tabelka. Gracz może wykonać jedną akcję 
z każdej Strefy. Niewydane Punkty Zasobów 
znikają, gdy gracze zaczynają rozgrywać kolejną 
Strefę.

Strefa Tura 
Strategiczna

Tura 
Bojowa

Militar-
na

-mobilizacja/ 
rozstawienie 
jednostek 
(6.1)

- określ liczbę 
Segmentów 
Operacyjnych 
w tej turze 
oraz liczbę 
jednostek, 
które będą się 
poruszać lub 
odzyskiwać 
Sprawność 
Bojową w 
każdym z 
segmentów

Dyploma
tyczna

- podejmij 
próbę 
przesunięcia 
żetonów 
państw na 
Torze 
Stosunków 

- rozstrzygnij 
próby 
Przerwania 
Ognia (6.24)

Międzynarod
owych (6.2)

Informa
cyjna

- zmniejsz 
Prestiż 
przeciwnika 
(lub własny, 
patrz 6.31) 
LUB
- zwiększ 
własny 
Prestiż
LUB
- Zneutralizuj 
rozstawione 
jednostki 
przeciwnika 
(6.32)

- Zneutralizuj 
rozstawione 
jednostki 
przeciwnika 
(6.32)

6.1 Strefa Militarna: Mobilizacja i rozstawienie 
jednostek
W trakcie Tur Strategicznych gracze mobilizują i 
rozstawiają swoje jednostki. Jednostki poruszają się, 
odzyskują Sprawność i angażują w walkę tylko w 
trakcie Tur Bojowych, patrz 7.0.

6.11 Mobilizacja jednostek. Jednostka jest 
mobilizowana poprzez przesunięcie jej z ze strefy 
Rezerwy do strefy Mobilizacji. Kosz mobilizacji 
jednej jednostki to 1 Punkt Zasobów, bez względu 
na jej rodzaj. 

6.12 Rozstawianie jednostek. Aby rozstawić 
jednostkę, należy wziąć ją ze strefy Mobilizacji i 
umieścić na mapie, według podanych niżej zasad. 
Rozstawienie jednostki kosztuje 1 Punkt Zasobów, 
zaś za rozstawienie jednostki Regularnej należy 
dodatkowo zapłacić 1 punkt Prestiżu. Jednostka 
może być zmobilizowana i rozstawiona w tej samej 
Turze. 
• Regularne: możliwe do rozstawienia w każdej 

strefie należącej do gracza, która jest pusta lub 
zawiera własne jednostki (Siły Specjalne nie są 
tu traktowane ani jako własne, ani jako wrogie 
jednostki). W zależności od Wydarzenia 
“Białoruś”, gracz rosyjski może ustawiać 
jednostki Regularne na Białorusi. W zależności 
od Wydarzenia “Mołdowa”, może on także 
wystawić jedną Regularną jednostkę w 
Mołdowie (i żadnej jednostki więcej). Poza 
zapłaceniem 1 Punktu Zasobów, gracz musi 
także poświęcić 1 Punkt Prestiżu (co oddaje 



wzrost napięcia związany z wyprowadzaniem z 
koszarów kolejnych jednostek). 

• Nieregularne: 
• Ukrainiec: wszędzie na Ukrainie.
• Rosjanin: każda strefa oznaczona 
jako Etniczna Strefa Prorosyjska, w której 
znajdują się Siły Specjalne.  

• Siły Specjalne: wszędzie na planszy (wliczając 
Białoruś i Mołdowę, o ile pozwalają na to karty 
Wydarzeń).

6.13 Relokacja jednostek. Jednostki nie poruszają 
się w trakcie Tur Strategicznych. Jednak gracz może 
usunąć jednostkę z planszy i umieścić ją w Strefie 
Mobilizacji, z której ponownie może być 
dociągnięcia w trakcie kolejnych Tur. Nie pociąga 
to za sobą konieczności wydawania Punktów 
Zasobów i nie przynosi to ich (podobnie jak 
Punktów Prestiżu).

6.2 Strefa Dyplomacji

6.21 Przesuwanie żetonów na Torze Stosunków 
Międzynarodowych. Gracz może wydać Punkty 
Zasobów i Prestiż aby przesunąć żeton, 
symbolizujący dane państwo na Torze Stosunków 
Międzynarodowych. Gracz ukraiński będzie chciał 
przesuwać je w kierunku Wsparcia lub Interwencji, 
podczas gdy gracz rosyjski będzie chciał przesuwać 
je w kierunku Neutralności.

Minimalna wymagana liczba Punktów Zasobów aby 
podjąć próbę przesunięcia żetonu do góry lub w dół 
Toru jest umieszczona na Torze i wynosi 1, 2 lub 3 
Punkty Zasobów. Gracze mogą podejmować próbę 
przesunięcia żetonu tylko o jedno pole na raz. Gracz 
może rozdzielić swoje Punkty Zasobów, aby 
próbować wpłynąć na więcej państw lub kilka razy 
na to samo państwo. 

Aby podjąć próbę, gracz musi wydać wskazaną 
liczbę Punktów Zasobów (1, 2 albo 3). Jeśli 
zamierza przesunąć żeton ku górze (w stronę 
Wsparcia lub Interwencji) musi także wydać liczbę 
Punktów Zasobów i/lub Prestiżu równą Randze 
państwa, na które usiłuje wpłynąć. Jeśli zamierza 
przesunąć żeton na dół (ku Neutralności lub 
Wsparciu), wówczas musi zapłacić tylko stosowną 
liczbę Punktów Zasobów. 

Gracze mogą wydawać dodatkowe Punktu Zasobów 
i Prestiżu celem zwiększenia szans sukcesu. 
Następnie wykonują rzut liczbą kostek równą 
Randze państwa i sumuje wynik. Jeśli liczba ta jest 
mniejsza lub równa liczbie wydanych Punktów 
Zasobów i Prestiżu, wówczas żeton państwa jest 
przesuwany zgodnie z wolą gracza, jeśli jest wyższa 
– nic się nie dzieje. Punkty zostają stracone bez 
względu na wynik.

Przykład: Gracz ukraiński zagrywa Kartę Małych  
Zasobów na Planszy Kart w Strefie  
Dyplomatycznej. Wyrzucenie 5 w Tabeli Rezultatów 
przynosi mu 3 Punkty Zasobów. Aby przesunąć  
żeton Wielkiej Brytanii z pola Wsparcia na pole  
Interwencji, gracz wydaje 3 Punkty Zasobów (koszt  
pola Interwencji). Do tego musi wydać 2 Punkty  
Prestiżu (Ranga Wielkiej Brytanii), co daje łącznie  
5 wydanych punków. Do tego wydaje 2 kolejne 
Punkty Prestiżu, aby zwiększyć szansę na udany 
rezultat. Wykonuje rzut dwiema kostkami (ranga 
Wielkiej Brytanii wynosi 2) i uzyskuje 5. Jest to  
mniej niż 7 (łączna liczba wydanych punktów),  
zatem można przesunąć żeton UK na pole  
Interwencji. 

6.22 Pozytywny wpływ sojuszników. Warto mieć 
przyjaciół, ponieważ:
• Podczas każdej Tury, na początku Fazy 

Zagrywania Kart i Działań, gracz ukraiński 
otrzymuje liczbę Punktów Zasobów równą 
sumie Rang wszystkich państw znajdujących się 
na obszarze Interwencji. Punkty te mogą zostać 
wykorzystane podczas akcji w jednej wybranej 
strefie w trakcie tej Tury, potem przepadają. 

• Po zakończeniu Fazy Finałowej w trakcie 
każdej Tury (poza ósmą) gracz ukraińskich 
otrzymuje liczbę Punktów Prestiżu równą sumie 
Rang wszystkich państw znajdujących się na 
obszarach Wsparcia lub Interwencji. Jeśli ma 
miejsce Tura Strategiczna, to Prestiż ten jest 
dodawany do ukraińskiego Prestiżu, a jeśli 
miała miejsce Tura Bojowa, to jest on 
odejmowany od rosyjskiego Prestiżu. 

6.23 Białoruś. Kiedy zostanie zagrana Karta 
Wydarzenia “Białoruś”, znacznik tego kraju jest 
usuwany z Toru Stosunków Międzynarodowych, 
niezależnie od rezultatu (państwo to albo 
opowiedziało się jednoznacznie po stronie Rosji  
albo postawiło na neutralność, wspierając moralnie  
Ukrainę).



6.24 Wstrzymanie Ognia
Jeśli na początku Fazy Zagrywania Kart i Działań, 
jeden z graczy zadeklaruje chęć rozegrania Tury 
Bojowej, drugi gracz może spróbować wywołać 
Wstrzymanie Ognia. Gracze rozgrywają 
natychmiast akcję w strefie Dyplomacji na Planszy 
Kart. Obaj gracze ujawniają umieszczone tam karty 
i wykonują rzuty kostkami. Ten, który posiadać 
będzie ostatecznie większą liczbę Punktów 
Zasobów, wygrywa. W przypadku remisu wygrywa 
gracz rosyjski.  

Jest to jedyna akcja, do której dochodzi podczas 
Tury Bojowej na Planszy Kart.

Przykład: Gracz ukraiński chciałby  
przeprowadzenia Tury Strategicznej aby złapać 
oddech i zmobilizować nowe jednostki. Zagrywa 
kartę Średnich Zasobów w strefie Dyplomacji, a  
kiedy Rosjanin deklaruje chęć rozegrania Tury  
Bojowej, Ukrainiec prosi o Wstrzymanie Ognia.  
Gracz rosyjski także zagrał kartę Średnich  
Zasobów. Każdy z graczy rzuca kostką. Gracz  
ukraiński wyrzucił 4, a zatem otrzymuje 4 Punkty  
Zasobów. Gracz rosyjski wyrzucił 2 i otrzymuje 3  
Punkty Zasobów. Gracz ukraiński uzyskał zatem 
Wstrzymanie Ognia i ma miejsce Tura Strategiczna.  

6.3 Działania w Strefie Informacyjnej

6.31 Zmniejszanie Prestiżu przeciwnika.
Jeśli gracz zdecyduje się podjąć próbę zmniejszenia 
Prestiżu przeciwnika, musi wykonać dwa rzuty 
wedle zasad określonych na Tabeli Rezultatów. 
Wyższy wynik oznacza, o ile zmniejszył się Prestiż 
przeciwnika, zaś niższy – o ile zmniejszył się 
Prestiż gracza (oddaje to różnej maści działania  
medialne i ekonomiczne, jak sankcje, groźby i  
bojkot, które mogą także uderzyć w prowadzącą je  
stronę).

6.32 Zwiększenie własnego Prestiżu. Gracz 
wykonuje rzut wedle zasad określonych w Tabeli 
Rezultatów i dodaje uzyskaną w ten sposób liczbę 
do swojego Prestiżu (odzwierciedla to wewnętrzną i  
zewnętrzną propagandę, manipulacje medialne,  
wpływ na porządek wewnętrzny itd).

6.33 Neutralizacja jednostek przeciwnika. Jeśli 
gracz zdecyduje się na tę akcję, wykonuje rzut 
wedle zasad określonych w Tabeli Rezultatów i 

sprawdza wynik. Gracz może podjąć 1, 2 lub 3 
próby neutralizacji wrogich jednostek, które zostały 
rozstawione na mapie, w zależności do tego, czy 
użył karty Małych, Średnich lub Maksymalnych 
Zasobów. Każda próba polega na rzucie kostką . 
Jeśli wynik jest niższy lub równy liczbie Punktów 
Zasobów wskazanych w Tabeli Rezultatów, 
wówczas jednostka jest neutralizowana. 
Neutralizować można wyłącznie jednostki 
znajdujące się na planszy, nie zaś tej w strefach 
Rezerwy czy Mobilizacji. Jednostka już 
zneutralizowana nie podlega żadnym dodatkowym 
efektom, jeśli zostanie zneutralizowana ponownie.  

Przykład: Rosyjski gracz zagrywa kartę Średnich  
Zasobów i podejmuje próbę neutralizacji jednostek  
ukraińskich. Wyrzuca 4, co w Tabeli Rezultatów 
przynosi mu 4 Punkty Zasobów. Może podjąć dwie  
próby (karta Średnich Zasobów). Wybiera zatem 
dwie ukraińskie jednostki Regularne i wykonuje  
dwa rzuty kostkami, chcąc uzyskać wyniki 4 lub  
mniej. 

Od autora: Jest to metoda na unieszkodliwienie  
przeciwnika przed właściwą walką, ponieważ  
zneutralizowane jednostki nie mogą odzyskać  
sprawności zanim rozegrana zostanie Tura Bojowa.

7.0 Faza Operacyjna
W trakcie Tur Bojowych karta zagrywana przez 
gracza w strefie Militarnej na Planszy Kart określa, 
ile Segmentów Operacyjnych będzie miało miejsce 
w trakcie Tury oraz jak wiele jednostek tego gracza 
będzie mogło odzyskać sprawności w każdym z 
tych Segmentów.
• Gracze ujawniają karty. Najsilniejsza z 

zagranych kart (Maksymalna jest silniejsza od 
Średniej, która z kolei jest silniejsza od Małej) 
określa liczbę Segmentów Operacyjnych, które 
gracz będzie mógł rozegrać w trakcie tury: 3 za 
Maksymalną, 2 za Średnią, 1 za Małą.

• W trakcie każdego Segmentu Operacyjnego 
gracze określają, poprzez rzuty na Tabeli 
Rezultatów, ile jednostek będzie mogło się 
poruszyć lub odzyskać sprawność w tym 
Segmencie.  Gracz ukraiński może także dodać 
do posiadanych Punktów Zasobów te, które 
uzyskał od sojuszników (patrz 6.2.2). Po 
wykonaniu ruchu i odzyskaniu sprawności, 
gracz może przeprowadzić walkę (7.3). 

7.1 Segmenty Operacyjne



Podczas Fazy Operacyjnej każdy gracz może 
rozegrać 1, 2 lub 3 Segmenty Operacyjne. W 
każdym Segmencie Operacyjnym, gracz, poprzez 
wynik rzutu w tabeli Rezultatów zestawiony z 
zagraną kartą, określa ile z jego jednostek się 
poruszy, a ile odzyska sprawność. Gracz ukraiński 
może wykorzystywać Punkty Prestiżu otrzymywane 
od sojuszników (6.22). Po zakończeniu tych akcji 
dochodzi do walki pomiędzy jednostkami 
przeciwnych stron znajdującymi się w tych samych 
lokacjach. 

W Segmencie Operacyjnym jako pierwszy swoje 
działania prowadzi gracz rosyjski, następnie gracz 
ukraiński, prowadząc akcje naprzemiennie aż każdy 
z graczy wykona pełną akcję Segmentów 
przewidzianych na Fazę Operacyjną. Kiedy 
wszystkie Segmenty Operacyjne zostaną już 
wykorzystane, przejdź do Finałowej Fazy.

Przykład: Trwa Tura Bojowa. Rosyjski gracz zagrał  
na Planszy Kart Kartę Średnich Zasobów, zaś gracz  
ukraiński – Kartę Małych Zasobów. Karta Średnich  
Zasobów jest silniejsza, zatem każdy z graczy  
będzie posiadał dwa Segmenty Operacyjne. W 
każdym z dwóch Segmentów Operacyjnych rosyjski  
gracz wykonuje rzut kostką, konsultując rezultat z  
rzędem Średnich Zasobów w Tabeli Rezultatów, aby 
się przekonać, ile jednostek może poruszać się lub  
odzyskiwać Sprawność w danym Segmencie, zaś  
gracz ukraiński będzie sprawdzał to w rzędzie  
Małych Zasobów.  

7.2 Ruch i odzyskiwanie Sprawności
W trakcie każdego Segmentu Operacyjnego 
określona liczba jednostek może poruszać się po 
mapie lub, zamiast wykonywać ruch, może 
odzyskać Sprawność, jeśli była Zneutralizowana.

7.21 Ruch. Ruch polega na przesunięciu jednostki z 
jednego obszaru na sąsiedni (jeśli oba obszary mają 
wspólną granicę). Na każdym obszarze może 
znajdować się dowolna liczba jednostek, zaś 
obecność wrogich jednostek nie blokuje możliwości 
poruszania się w żaden sposób.
• Jednostki Nieregularne nie mogą się poruszać.
• Jednostki gracza ukraińskiego nie mogą 

wchodzić na teren innych państw.
• Gracz rosyjski może wystawiać swoje 

Regularne jednostki na Białorusi lub w 
Mołdowie i poruszać się przez ich terytoria, ale 

tylko pod warunkiem zagrania stosownych Kart 
Wydarzeń. Nie może natomiast w żadnym 
wypadku wejść na terytorium Rumunii. 

• Rosyjskie Siły Specjalne mogą poruszać się 
dowolnie po każdym terytorium, bez względu 
na państwo czy obszar.

• Ruch jednostek powietrznodesantowych: 
Jednostka powietrznodesantowa lub Sił 
Specjalnych może poruszyć się z należącego do 
własnego państwa obszaru posiadającego 
lotnisko na inny dowolny obszar mapy. 

• Ruch amfibijny: Każda Regularna jednostka 
może poruszyć się z należącego do własnego 
państwa obszaru zawierającego port na dowolny 
obszar na mapie leżący nad morzem Czarnym. 

7.22 Odzyskiwanie Sprawności. Zamiast poruszać 
się, jednostka, która została Zneutralizowana, może 
odzyskać Sprawność. W tym celu należy odwrócić 
żeton jednostki na stronę, gdzie jej wartość bojowa 
nie jest ujęta w nawias. Jednostka nie może 
odzyskiwać Sprawności i poruszać się w tym 
samym Segmencie Operacyjnym. 

7.3 Walka
Kiedy gracze zakończą wszystkie swoje ruchy oraz 
odzyskiwanie Sprawności, ich jednostki mogą 
przeprowadzić walkę, jeśli znajdują się na tych 
samych obszarach. Istnieją trzy rodzaje walki, ale 
rozstrzygane są w ten sam sposób, z wynikami 
wprowadzanymi w życie po zakończeniu walki. 
Gracz, którego Segment Operacyjny ma miejsce, 
nazywany jest Atakującym, zaś drugi gracz 
automatycznie staje się Obrońcą.
Przeprowadzenie walki zależy od decyzji 
Atakującego, ale jeśli ten będzie chciał atakować, to 
Obrońca musi się bronić.

7.31 Procedura Walki
• Przegrupowanie wojsk przed walką. 

Atakujący dokonuje przeglądu posiadanych na 
danym obszarze jednostek Regularnych i 
Nieregularnych, po czym deklaruje, które z nich 
będą atakować i wskazuje ich cele. Może 
zgrupować jednostki przeciwko jednostkom 
przeciwnika tak jak chce, nie musi atakować 
wszystkich jednostek przeciwnika oraz nie musi 
używać wszystkich swoich jednostek do ataku.

• Określenie rodzaju walki. Atakujący określa 
rodzaj walki, w zależności od posiadanych 
jednostek oraz celów ataku. Jeśli połowa lub lub 
więcej jednostek w danym zgrupowaniu to 



jednostki Regularne, cała grupa jest traktowana 
jako Regularna. Grupa, która atakuje grupę tego 
samego typu, może wybrać pomiędzy 
Symbolicznym i Kinetycznym rodzajem walki. 
Jeśli grupa atakująca jest innego typu niż grupa 
broniąca, wówczas Atakujący może wybrać 
między Symbolicznym i Asymetrycznym 
rodzajem walki. 

• Rozstrzygnięcie walki. Każdy gracz wykuje 
rzut przy pomocy ilości kostek 
odpowiadających sumie Wartości Bojowej 
jednostek w grupie, po czym wprowadza 
uzyskany rezultat względem jednostek 
przeciwnika. Każde “5” albo “6” oznacza 
trafienie. Efekty trafienia zależą od rodzaju 
walki:  

• Walka Symboliczna: każde trafienie 
redukuje Prestiż przeciwnika o jeden. Gracz 
nie może uzyskać liczby trafień większej niż 
liczba jednostek w atakowanej grupie 
przeciwnika.
• Walka Kinetyczna: każde trafienie 
Neutralizuje jedną wrogą jednostkę (wybór 
należy do gracza; trafioną jednostkę należy 
odwrócić na stronę, gdzie jej Wartość 
Bojowa ujęta jest w nawias). Trafienie już 
zneutralizowanej jednostki eliminuje ją, zaś 
obaj gracze tracą po jednym punkcie 
Prestiżu. Wyeliminowane jednostki trafiają 
do Rezerwy gracza jako już nie 
zneutralizowane. Mogą być zmobilizowane 
ponownie później.
• Walka Asymetryczna: każde trafienie 
uzyskane przez grupę Nieregularną redukuje 
Prestiż przeciwnika o jeden. Każde trafienie 
przez grupę Regularną neutralizuje jedną 
jednostkę przeciwnika, jednak każda 
jednostka może być zneutralizowana tylko 
raz i nie może zostać wyeliminowana. 
• Nadliczbowe neutralizacje: Jeśli w 
trakcie Kinetycznej lub Asymetrycznej 
walko gracz uzyskał więcej neutralizacji niż 
grupa przeciwnika jest w stanie przyjąć, 
wówczas gracz traci tyle punktów Prestiżu 
ile nadliczbowych neutralizacji uzyskał 
(symbolizuje to straty towarzyszące, których 
celem stała się ludność cywilna oraz 
infrastruktura).

7.32 Siły Specjalne. Siły Specjalne nie mogą być 
zaangażowane w jakikolwiek rodzaj walki. Nigdy 
nie dołączają do grup atakujących ani broniących. 

7.33 Jednostki zneutralizowane. Jednostki 
zneutralizowane mogą się poruszać, ale nie mogą 
atakować. Mogą bronić się w trakcie walki. Są 
eliminowane, jeśli zostaną ponownie 
zneutralizowane w trakcie walki Kinetycznej. 
Jednostki zneutralizowane mogą odzyskać 
Sprawność w trakcie Segmentu Operacyjnego, jeśli 
gracz będzie tego chciał (patrz 7.22), ale nie mogą 
odzyskać Sprawności i poruszać się w tym samym 
Segmencie Operacyjnym. 

Przykład: Gracz rosyjski zdecydował o  
przeprowadzeniu ataku przez jego grupę, złożoną z  
dwóch Regularnych jednostek (Wartość Bojowa 
każdej wynosi 4) przeciwko mieszanej grupie wojsk  
ukraińskich, złożonej z dwóch jednostek  
Nieregularnych (każda o Wartości Bojowe 1) oraz  
jednej jednostki Regularnej (Wartość Bojowa 2).  
Jedna z jednostek Nieregularnych jest  
zneutralizowana w wyniku poprzedniej walki.  
Ponieważ grupy różnią się od siebie, gracz rosyjski  
może wybrać pomiędzy walką Symboliczną i  
Asymetryczną. Decyduje się na walkę Asymetryczną 
i wykonuje osiem rzutów kostką. Uzyskuje dwie  
piątki i jedną szóstkę, co oznacza trzy trafienia.  
Ukrainiec rzuca czterema kośćmi i uzyskuje jedną 
piątkę, czyli jedno trafienie. Obaj gracze  
wprowadzają rezultaty jednocześnie. Rosyjski gracz  
neutralizuje drugą ukraińską jednostkę  
Nieregularną oraz jednostkę Regularną, przez co  
pozostaje mu jeszcze jedno trafienie (w walce  
Asymetrycznej nie można eliminować jednostek),  
więc jego Prestiż zmniejszany jest o jeden. Gracz  
ukraiński redukuje natomiast rosyjski Prestiż o  
kolejny jeden punkt. 

8.0 Faza Finałowa

8.1 Sprawdzenie warunków końca gry
Po zakończeniu Fazy Zagrywania Kart i Działań 
(Tura  Strategiczna) albo po zakończeniu Fazy 
Operacyjnej (Tura Bojowa) gracze sprawdzają, czy 
gra dobiegła końca. Jeśli Prestiż któregoś z graczy 
wynosi zero lub dobiegła końca ósma tura gry, 
wówczas gra się kończy. Gracze ustalają zwycięzcę 
na podstawie warunków opisanych w 9.0.

8.2 To jeszcze nie koniec?



Jeśli gra nie została zakończona, wówczas:
• Obaj gracze odrzucają Karty Zasobów i 

Wydarzeń. 
• Gracz ukraiński może otrzymać Prestiż, w 

zależności od stanu swoich sojuszy (6.22). 
Punkty te dodawane są do jego Prestiżu (jeśli 
miała miejsce Tura Strategiczna), lub 
odejmowane od Prestiżu Rosji (jeśli miała 
miejsce Tura Bojowa). 

• Gracze rozpoczynają kolejną Turę, począwszy 
od Fazy Kart Wydarzeń. 

9.0 Koniec gry, punkty zwycięstwa i jak wygrać?

Po zakończeniu gry każdy gracz sumuje posiadane 
Punkty Zwycięstwa wedle następujących zasad:
• Jeśli nie miały miejsca Tury Bojowe, wówczas 

ilość posiadanego przez gracza Prestiżu jest 
równa ilości zdobytych Punktów Zwycięstwa;

• Jeśli miała miejsce jedna lub więcej Tur 
Bojowych, wówczas ilość Punktów Zwycięstwa 
równa jest połowie (zaokrąglonej w górę) 
posiadanego Prestiżu, zaś dodatkowe Punkty 
Zwycięstwa przyznawane są za kontrolowane 
obszary (czyli takie, na których znajdują się nie 
zneutralizowane jednostki Regularne lub 
Nieregularne tylko jednego z graczy, Siły 
Specjalne nie liczą się tu).

9.1 Poziomy Zwycięstwa
Gracz, który po zakończeniu gry posiada więcej 
Punktów Zwycięstwa, wygrywa. Aby poznać 
stopień zwycięstwa, należy skonsultować się z 
tabelką poniżej. Remis jest możliwy, określa on 
daremność wysiłków obu stron. 

Różnica w 
punktach

Typ zwycięstwa

1-10 Bez rozstrzygnięcia 
(Kryzys został opanowany,  
przybierając formę czasowego 
zawieszenia broni, ale kluczowe 
sprawy nie zostały rozwiązane.  
Przewagę posiada państwo z  
większą ilością Punktów 
Zwycięstwa. 

11-25
 

Taktyczne zwycięstwo 
Rosja pozostanie kluczowym 
państwem wpływającym na 
działania i decyzje podejmowane 
na Ukrainie. 

LUB
Ukraina, mająca mocne 
poparcie zachodniego świata i  
organizacji międzynarodowych,z  
powodzeniem oparła się  
rosyjskiej agresji. Gospodarka 
Rosji i jej pozycja  
międzynarodowa zostały  
wydatnie osłabione.  

26+
 

Zdecydowane zwycięstwo 
Rosji udało się politycznie i  
ekonomicznie, nawet jeśli nie  
militarnie, zdominować rząd 
tego, co pozostało z Ukrainy i  
uniknąć za to odpowiedzialności  
oraz konsekwencji  
ekonomicznych i politycznych. 
LUB
Ukraina zdołała przetrwać z tym 
samym rządem i nienaruszonym 
terytorium, choć zapewne 
zmuszona była udzielić wielu  
koncesji popierającym ją krajom 
Europy zachodniej i USA.  
Prezydent Putin, niepogodzony z  
porażką, wskazuje ją jako 
przykład światowego spisku 
przeciwko Rosji i mocno 
podgrzewa nastroje  
nacjonalistyczne w swoim kraju. 

10.0 ZASADY OPCJONALNE

10.1 Wykorzystanie zwykłych kart
Aby rozegrać całość nieco inaczej, można 
wykorzystać talię normalnych kart do gry (zwiększy 
ona intensywność rozgrywki poprzez obecność aż 
102 Punktów Zasobów przy średniej możliwości 
skorzystania z 85 w wyniku rzutów w Tabeli 
Rezultatów).

• Usuń z talii wszystkie dziesiątki i karty figur; 
będą one Kartami Wydarzeń, skorzystaj z Tabeli 
Wydarzeń, aby sprawdzić która co oznacza. 
Pozostałe karty podziel na czerwone (należące 
do gracza rosyjskiego) i czarne (należące do 
gracza ukraińskiego). Cyfry na kartach 
oznaczają Punkty Zasobów. 



• Po zakończeniu szóstej Tury potasuj wszystkie 
zużyte karty i wylosuj sześć z nich. Użyj ich 
podczas Tur siódmej i ósmej.

• W sytuacjach, w których karta zagrywana w 
Strefie Informacyjnej Planszy Kart redukuje 
Prestiż przeciwnika (6.3) gracz, który 
zdecydował się zredukować Prestiż 
przeciwnika, traci także własny Prestiż równy 
niższej z kart zagranych na Planszy Kart w tej 
strefie, zaś drugi gracz traci Prestiż równy 
wartości wyższej karty. 

10.2 Całkowicie nielosowa wersja rozgrywki
Jeżeli bardzo irytuje was odgłos toczącej się kości 
albo po prostu nie lubicie faktu, że losowy wynik 
może mieć wpływ na wydarzenia, spróbujcie 
rozegrać tę grę bez jakichkolwiek elementów 
losowości (osobiście uważam, że to irytujący 
sposób gry).

Rozstrzyganie walki
W trakcie Tur Bojowych, każdy gracz posiadał 
będzie 2 Segmenty Operacyjne. W trakcie walk 
Trafienia są rozstrzygane na podstawie Wartości 
Bojowej jednostek graczy. 
• Jeśli Wartość Bojowa jednostek Atakującego 

jest niższa od Wartości bojowej jednostek 
Obrońcy, wówczas Atakujący otrzymuje dwa 
trafienia, a Obrońca - jedno;

• Jeśli obie grupy posiadały taką samą Wartość 
Bojową, wówczas Atakujący otrzymuje jedno 
trafienie;

• Jeśli Wartość Bojowa jednostek Atakującego 
jest większa od tej posiadanej przez Obrońcę, 
ale nie przekracza jej dwukrotnie, wówczas 
każda ze stron otrzymuje jedno trafienie.

• Jeśli jednostki Atakującego posiadają Wartość 
Bojową dwukrotnie większą (lub wyższą) od 
jednostek Obrońcy, wówczas Atakujący 
otrzymuje jedno trafienie, a Obrońca – dwa 
trafienia (chyba, że Obrońca posiada tylko jedną 
jednostkę – wówczas otrzymuje tylko jedno 
trafienie).

Rozstrzyganie dyplomacji
W sytuacjach, w których gracz usiłuje przesuwać 
żetony na Torze Stosunków Międzynarodowych, 
sukces gracza uzależniony jest od tego, czy wydaje 
liczbę Punktów Zasobów równą podwojonej sumie 
rangi danego państwa i kosztu przesunięcia na dane 
pole (na przykład aby przesunąć Wielką Brytanię, 

kraj o randze 2, z Neutralności na Wsparcie, należy 
wydać łącznie 8 punktów, z czego co najmniej 2 to 
muszą być Punkty Zasobów).
Przy próbach uzyskania Wstrzymania Ognia (6.24), 
gracz który zagrał kartę o większej sile, wygrywa 
(Rosjanin, w przypadku remisu).

Rozstrzyganie Informacji
W sytuacjach, kiedy gracze zagrywają kart w strefie 
Informacji, aby obniżyć Prestiż przeciwnika (6.3) 
gracz, który zdecydował się na tę opcję, traci Prestiż 
równy wartości słabszej z zagranych kart, a jego 
przeciwnik traci Prestiż równy wartości silniejszej z 
zagranych kart. 

Podczas prób zneutralizowania wrogich jednostek 
(6.33). gracz może zneutralizować jedną jednostkę 
jeśli zagrał kartę o wartości niższej lub równej od A 
do 4, dwie jednostki przy karcie o wartości 5-7 i 
trzy, jeśli zagrał kartę o wartości 8-9.

Karty Wydarzeń
W tym wariancie gry nie występują Krytyczne 
Wydarzenia, karty takie należy traktować jako 
puste. W przypadku Kart Wydarzeń “Białoruś”  i 
“Mołdowa”, rozgrywane są one na korzyść tego z 
graczy, który uzyskał wyższy wynik w strefie 
Dyplomacji w trakcie tej tury (Rosjanin wygrywa 
remisy). W przypadku pozostałych Kart Wydarzeń, 
kiedy zachodzi potrzeba rzutu kostką, przyjmuje 
się, że wynik zawsze wynosi trzy.

11.0 Od autora

Gra ta powstała w trakcie trwania kryzysu, w marcu 
2014, kiedy sytuacja sugerowała, iż może dojść do 
rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Powstała ona w 
weekend i traktujcie ją jako szybki twór jednej 
osoby, formę dziennikarstwa ubranego w postać gry 
wojennej. 

Gra została udostępniona w formie “print and play” 
w marcu 2014. W chwili, w której została po raz 
ostatni uaktualniona (wrzesień 2015) kryzys wciąż 
był daleki od rozwiązania. Trwały walki i eskalacja 
przemocy etnicznej na Ukrainie, ale nie doszło do 
rosyjskiej inwazji poza okupacją Krymu. Odnosząc 
się do przedstawionych w grze warunków, sytuacja 
zakończyła się remisem, którego symbolem były 
porozumienia podpisane w Mińsku we wrześniu 
2014. Choć porozumienia nie doprowadziły do 



całkowitego wstrzymania ognia na Ukrainie, 
niebezpieczeństwo inwazji rosyjskiej oddaliło się. 

Każdy z graczy, nie tylko Rosjanin, może 
zadeklarować Tury Bojowe. Gracz ukraiński może 
skorzystać z tej opcji aby uderzyć na znaczne ilości 
Nieregularnych jednostek prorosyjskich 
stworzonych przez rosyjskie Siły Specjalne (żetony 
Sił Specjalnych nie zawsze oznaczają obecność 
Specnazu, ale także występowanie 
zorganizowanych jednostek prorosyjskich, 
doradców, instruktorów wojskowych, 
zaopatrzeniowców w broń itd). Takie działania 
mogą jednak sprowokować niemal automatyczną 
reakcje wojskową Rosji i inwazję na Ukrainę. 

Punkty Zwycięstwa w prorosyjskich Strefach 
Etnicznych zostały określone w stosunku do ilości 
mieszkańców danych obszarów, w proporcji ok. 
jednego miliona względem punktu, nieco 
zwiększone w zależności od ilości etnicznej 
populacji rosyjskiej na danym obszarze (od 40 do 
80%).
Założenie, że Rosjanie mają niejako automatyczny 
casus beli w postaci argumentu o ochronie tych 
ludzi, a nie podboju Ukrainy sprawiło, że jedna 
trzecia terytorium Ukrainy, na którym mieszka 
jedenaście milionów ludzi, ale tylko niewielki 
procent z nich to Rosjanie, nie znalazła się na 
planszy i nie ma Punktów Zwycięstwa za 
panowanie nad tymi obszarami (chociaż Kijów, 
gdzie mieszka wielu etnicznych Rosjan, otrzymał 
Punkty Zwycięstwa i należy od obu rodzajów 
obszarów). W ten sposób gracz ukraiński ma 
motywację, aby nie dopuścić do podziału kraju i 
musi walczyć o jego wschodnie strefy. 

Możliwe jest rozstrzygnięcie gry bez rozegrania ani 
jednej Tury Bojowej. Obaj gracz mają możliwość 
redukowania swojego Prestiżu do zera dzięki 
działaniom w strefach Informacyjnej i 
Dyplomatycznej, podczas gdy operacje w strefie 
Militarnej ograniczą się do mobilizacji wojsk. Z 
drugiej strony, jeśli chodzi o działania wojskowe, to 
tu przewaga leży po stronie gracza rosyjskiego , 
który zapewne uzna, iż szybki wzrost Prestiżu 
przeciwnika do wystarczający argument do 
rozpoczęcia działań wojennych. 

“Hej, tu nie ma jednostek NATO!”. Tak, dokładnie. 
W  grze nie występują żadne jednostki wojskowe 
należące do krajów NATO. W opinii twórcy wysoce 
nieprawdopodobna jest sytuacja, w której 
którekolwiek z państw członkowskich NATO 
wysłałoby swoje oddziały w miejsce, gdzie 
musiałyby one strzelać do rosyjskich żołnierzy. 
Państwa NATO stoją na stanowisku, że choć 
Ukraina powinna być wspierana w obliczu 
rosyjskiej agresji, to nie jest ona wystarczającym 
powodem, aby rozpoczynać Trzecią Wojnę 
Światową.

Twórcy: 

Projekt: Brian Train
Wykonanie: Brian Train
Grafika: Brian Train (wykorzystano grafiki z interu 
oraz darmowe elementy z mapsymbs.com)
Gry testowe i sugestie: Neal Durando, Alan Emrich, 
Kevin Fortuna, Lance McMillan, Kevin Roust, 
Stephen Rugge, Akito Train



Kolejność rozgrywki
Faza Kart Wydarzeń

• Obaj gracze dobierają Karty Wydarzeń; mogą je zagrać, jeśli chcą.
Faza Zagrywania Kart i Rozstrzygania

• Gracz ukraiński otrzymuje Punkty Zasobów w liczbie rangi państw na polu Interwencji (6.22). Może z nich skorzystać w tej fazie.
• Każdy z graczy umieszcza po jednej karcie na każdej ze stref Planszy Kart (Militarnej, Dyplomatycznej i Informacyjnej) 

wierzchem do dołu. W tym momencie każdy z graczy może zadeklarować chęć przeprowadzenia Tury Bojowej (6.0), zaś drugi 
gracz może chcieć wprowadzić Wstrzymanie Ognia (6.24)..

• Gracz o większym Prestiżu (Rosjanin wygrywa remisy) wybiera kolejność rozstrzygania stref na Planszy Kart. Gracze w tym 
samym momencie odsłaniają karty na danej strefie i wykonują rzuty, których wyniki konsultują z Tabelą Rezultatów. Mogą 
korzystać z Punktów Zasobów pochodzących z Kart Wydarzeń, a gracz ukraiński może też korzystać z Punktów Zasobów 
otrzymanych od sojuszników (6.22). Gracz o wyższym Prestiżu jest pierwszy. Szczegóły akcji opisano w 6.1 - 6.3.

Faza Operacyjna (tylko w trakcie Tur Bojowych) (7.0)
• Każdy z graczy posiada 1, 2 lub 3 Segmenty Operacyjne, w zależności od zagranych kart. Rosjanin rozgrywa swój Segment 

Operacyjny jako pierwszy, po nim dopiero Ukrainiec. Ruch/odzyskiwanie Sprawności., a następnie walka, patrz 7.1 

• Ruch/Odzyskanie Sprawności: Określ ilość jednostek, które mogą się poruszyć/odzyskać Sprawność przez rzut K6 
skonsultowany z Tabelą Rezultatów. Jednostki Nieregularne się nie ruszają. Wszystkie inne mogą wejść na sąsiednie obszary 
(Powietrznodesantowe i Amfibijne przez lotniska i porty). Jednostki zneutralizowane mogą się ruszać lub odzyskać sprawność.

• Walka: 

• Przegrupowanie wojsk przed walką. Atakujący łączy atakujące i broniące się jednostki w grupy. Siły Specjalne nie uczestniczą. 

• Wybór typu walki.  Atakowanie grupy tego samego typu: walka Symboliczna lub Kinetyczna, w innym przypadku walka Symboliczna 
lub Asymetryczna. Jeśli jednostki Regularne stanowią połowę lub więcej grupy, wówczas grupa jest Regularna.

• Rozstrzygnięcie walki. Rzuty ilością K6 adekwatną do sumy Wartości Bojowej, 5 i 6 to trafienia. Zadaje się je równolegle. Efekty 
trafień zależą od rodzaju walki i każde trafienie odpowiednio oznacza: 

o Symboliczna: Prestiż przeciwnika -1. Nie można zadać więcej trafień niż przeciwnik ma jednostek w walce..

o Kinetyczna: neutralizacja jednej jednostki. Drugie trafienie eliminuje zneutralizowaną jednostkę i odsyła ją do rezerwy. 
Prestiż obu graczy spada o 1.

o Asymetryczna: trafienie przez grupę Nieregularną = Prestiż przeciwnika -1. Trafienie przez grupę Regularną = neutralizacja 
jednostki. W tej walce jednostki nie mogą być eliminowane.

o Nadmiarowe trafienia: (Kinetyczna i Asymetryczna) -1 Prestiżu za każde trafienie, którego przeciwnik nie może przyjąć.
Faza Finałowa (8.0)

• Sprawdzenie warunków końca gry (Prestiż jednego z graczy spadł do zera albo skończyła się Tura 8)
• Jeśli gra nie dobiegła końca, gracz ukraiński otrzymuje Prestiż równy randze państw na polach Wsparcia lub Interwencji (6.22, ale 

poza ostatnią Turą). W Turach Strategicznych dodaje się go do Prestiżu Ukrainy, w Turach Bojowych odejmuje się go od Prestiżu 
Rosji.

• Karty Wydarzeń i Zasobów odkładane na bok

Strefa Tura Strategiczna Tura Bojowa
Militarna
(6.1, 7.0)

• Mobilizacja/ rozstawienie jednostek (1 Punkt 
zasobów/jednostka; 1 Punkt Prestiżu za 
rozstawienie jednostki Regularnej)

• Określenie ilości Segmentów Operacyjnych 
oraz ilości jednostek mogących się 
poruszać/odzyskać Sprawność

Dyplomatyczna
(6.2)

• Próby zmiany nastawienia państw (Punkty 
zasobów = koszt strefy docelowej (+ Punkty 
Zasobów/Prestiżu=ranga państwa przy 
przesuwaniu wyżej). Można dodać więcej 
Punktów/Prestiżu. Rzut ilością K6=randze 
państwa. Sukces: wynik<=liczbie wydanych RP i 
Prestiżu.  

• Próba uzyskania Wstrzymania Ognia 
(rozstrzygana zaraz po ogłoszeniu Tury Bojowej, 
gracz z większą ilością Punktów Zasobów 
wygrywa, Rosjanin wygrywa też remisy.

Informacyjna
(6.3)

• Zmniejsz Prestiż przeciwnika (rzut K6 dla 
każdego gracza) LUB zwiększ swój Prestiż LUB
• Próba neutralizacji wrogich jednostek (1, 2 
lub 3 próby; 1K6 vs #wynik w Tabeli Rezultatów)

• Próby neutralizowania jednostek na mapie

Tabela Rezultatów
Wynik/ PZ 
uzyskane

1 2 3 4 5 6

Małe (1k6) 1 2 2 3 3 4
Średnie (1d6) 2 3 3 4 4 5
Maksymalne (2d6) (rzuć 2K6 i dodaj wyniki)

Krytyczny wypadek, gdy gracz wyrzuci dublet :
podwójne 1 = Odprężenie. Koniec tury, gracze automatycznie przechodzą do Fazy Finałowej.
podwójne 2 = Sankcje. Rosyjski Prestiż obniżany jest o liczbę równą Randze USA pomnożoną przez wskaźnik strefy, w 
której USA się znajduje.
podwójne 3 = Wyłączam gaz! -1k6 dla Prestiżu Ukrainy.
podwójne 4 = Działania NATO. Dodatkowe jednostki i samoloty na terenie Polski. Bez znaczenia dla rozgrywki.
podwójne 5 = Secesja Jedna ze stref granicznych z Rosją (Sewastopol jest Rosją!) ogłasza niepodległość. Ukraińskie 
jednostki Nieregularne w niej są neutralizowane. Reszta pozostaje bez zmian.
podwójne 6 = Unia z Rosją.Jedna ze stref granicznych z Rosją (Sewastopol jest Rosją!) ogłasza unię z Rosją. Ukraińskie 
jednostki w niej są eliminowane. Ukraińcy nie mogą tam wchodzić. Rosyjski gracz otrzymuje za nią punkty po grze.



Tabela Kart Wydarzeń
Karta Tytuł Efekt
10 Pik #UnitedforUkraine Amerykański kongresman umieszcza na Twitterze zdjęcie z flagą Ukrainy. Bez wpływu na grę
10 Tefli Flight 370 Found! Oh, 

wait, no...
CNN mówi to co zawsze. Bez wpływu na grę.

10 Serc Runaway Guns Wybierz prowincję zawierającą jednostki Nieregularne obu stron. Każdy gracz traci tyle 
Punktów Prestiżu ile jego jednostek Nieregularnych się tam znajdowało

10 Karo ISIS Crisis Ukraina nie otrzymuje Prestiżu i Punktów zasobów od US, GB i FR w tej turze.

J Pik Svoboda Shakeup Natychmiastowa. Ukraiński rząd traci stabilność. Ukraina traci -1k6 Prestiżu.
J Trefli Paid Demonstrators Przeciwnik traci 1-3 Prestiżu (rzut 1k6 podzielony na pół)
J Serc Moldova Natychmiastowa. Rzuć 1k6:

1-3 = Mołdowa zwraca się przeciwko Rosjanom w Transnistrii; -3 do Prestiżu Rosjan.
4-6 = Mołdowa deklaruje neutralność; Umieść jedną Regularną jednostkę rosyjską z Rezerwy 
w Mołdowie za darmo (później nie można uż tam umieszczać jednostek).

J Karo Belarus Natychmiastowa. Rzuć 1k6, + 1 jeśli BY jest na Wsparciu, + 2 jeśli BY jest na Interwencji.
1-3 = Rosja może wystawiać i poruszać jednostki na Białorusi.
4+ = nic
bez względu na wynik usuń znacznik BY z dalszej gry.

Q Pik Economic Sanctions Wszystkie kraje na Wsparciu i Interwencji redukują Prestiż Rosji o sumę ich rangi.
Q Trefli Screwed Thumbs Jedno z państw UE (DE, FR, GB, PL, RO – wybór gracza) w strefie Poparcia lub Interwencji 

jest przesuwane do stefy Neutralności. Odejmij rangę tego państwa od Prestiżu Rosji.
Q Serc “F**k EU” Każde z państw EU w strefie Wsparcia lub Interwencji cofa się o jedną strefę w dół. Zwiększ 

Prestiż Ukrainy o Rangę USA pomnożoną o wskaźnik strefy, w której USA się znajduje.
Q Karo A Terrible Resolve Natychmiastowa. W tej Turze gracz może zadeklarować Turę Bojową, a przeciwnik nie może 

poprosić o Wstrzymanie Ognia. Odrzuć karty ze strefy Dyplomatycznej. Ta karta nie może 
zostać zagrana w w pierwszej turze gry.

K Pik Spontaneous 
Mobilization

Gracz wystawia jedną jednostkę Nieregularną ze swojej Rezerwy w jednej ze swoich stref 
etnicznych.

K Trefli Spontaneous 
Mobilization

Gracz wystawia jedną jednostkę Nieregularną ze swojej Rezerwy w jednej ze swoich stref 
etnicznych.

K Serce Rally for the 
Motherland!

Za każdą jednostkę, która w tej turze się poruszy, odzyska Sprawność lub zostanie 
wystawiona, gracz otrzymuje 1-3 Punktów Zasobów (rzut 1K6 dzielony na pół).

K Karo Unit Not Ready/ 
Disloyal Conscripts

Gracz rzuca 1K6, dzieli wynik na pół. Rezultat to liczna jednostek wroga, które może 
przesunąć z Mobilizacji do Rezerwy.

PLANSZA KART
S. MILITARNA S. DYPLOMATYCZNA S. INFORMACYJNA


