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 1.0 WSTĘP 
Men of Iron to seria gier zorientowanych na grywalność, 

obejmująca szerokie spektrum bitew lądowych od epoki tuż 

przed pierwszymi krucjatami do pojawienia się prochu 

strzelniczego. To historyczna gra symulacyjna, która nie tyle 

ma na celu pokazanie co się stało, ale dlaczego tak się stało. 

Celem serii Men of Iron jest zapewnienie graczom 

przystępnych, szybkich i rozrywkowych gier o niewielkiej 

złożoności. Wiele szczegółów zostało pominiętych lub 

uwzględnionych jedynie w ogólnej mechanice. Pamiętając o 

tym nadrzędnym celu, staraliśmy się równocześnie zapewnić 

jak najwięcej „chromu” i dokładności historycznej. 

Jak zacząć: Doświadczeni gracze będą znali większość zasad, 

ponieważ używają one podstawowych pojęć obecnych w 

prawie wszystkich grach symulacyjnych. Rozdziały dotyczące 

Kontynuacji i niektóre mechaniki walki mogą być mniej znane. 

Gracze, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym hobby, 

powinni przeczytać zasady jeden raz, aby poznać podstawowe 

założenia, następnie wybrać scenariusz i rozegrać kilka tur, aby 

zobaczyć jak to wszystko działa. 

Komponenty: Gra Men of Iron Tri-Pack składa się z: 

• 5 map 56cm x 86cm, zadrukowanych po obu stronach 

• 1 mapa 28cm x 43cm 

• 7,5 arkuszy z żetonami 

• 2 identyczne Karty Pomocy Gracza z Men of Iron, 28cm x 

43cm 

• 2 identyczne Karty Pomocy Gracza z Infidel, 28cm x 43cm 

• 2 identyczne Karty Pomocy Gracza z Blood & Roses, 

28cm x 65cm 

• 2 karty z Torami Punktów Ucieczki (jedna zadrukowana 

obustronnie), 22cm x 28cm 

• 1 Instrukcja - Rules Manual 

• 3 Bitewniki - Battle Books (po jednym na grę) 

• 2 dziesięciościenne kości 

Zasady tylko do konkretnej gry: Zasady mające zastosowanie 

tylko do jednej konkretnej gry są zapisane w ramkach z 

kolorowym tłem. Niekiedy dany zestaw zasad dotyczy dwóch 

gier i wtedy tło będzie dwukolorowe. Wszystkie pozostałe 

zasady odnoszą się do wszystkich trzech gier. 

Men of Iron: Zasady specyficzne tylko dla Men of Iron są 

zapisane w ten sposób. 

 

Infidel: Zasady specyficzne tylko dla Infidel są zapisane w ten 

sposób. 

 

Blood & Roses: Zasady specyficzne tylko dla Blood & Roses 

są zapisane w ten sposób. 

2.0 KOMPONENTY GRY 

2.1 Mapy 

Mapy pokazują obszary, na których toczyły się bitwy. Każda 

mapa jest pokryta siatką heksagonów – heksów – używanych 

do określenia ruchu i walki. Specyfikacja terenu i szczegóły 

każdej z bitew są omówione w zasadach (w Bitewnikach). 

2.2 Żetony 

Gra wykorzystuje trzy rodzaje żetonów: dowódcy, jednostki i 

znaczniki (Sztandary dla każdej ze stron i informacyjne). 

Dowódcy posiadają szereg różnych wskaźników. Ich 

omówienie znajduje się w rozdziale 5.2. 

 

Przykład dowódcy 

Nazwa i Pasek ID 

Głównodowodzący 

Narodowość (kolor) 
 

Efektywność 

Wskaźnik Aktywacji 

Zasięg Dowodzenia 

Pula Punktów Ruchu 

 Charyzma  

Jednostki mają inny zestaw wskaźników, jak pokazano poniżej. 

Jest kilka rodzajów jednostek, a dodatkowo są podzielone na 

dwie ogólne grupy: konne i piesze. Druga strona żetonu 

jednostki pokazuje ją w stanie Dezorganizacji. Wyjątek: 

Artyleria nie posiada strony w Dezorganizacji. 

Przykład jednostki bojowej (PK) 

Numer ID jednostki 

Narodowość (kolor) 

Pasek ID 

 
 

MOD Obronny w 
Uderzeniu 

Rodzaj jednostki 

Pula Punktów Ruchu 

Tylna strona żetonu jednostki (w Dezorganizacji) 

 

Symbol 

Dezorganizacji 
jednostki 

 

 

MOD Obronny w 
Uderzeniu w 
Dezorganizacji 

Pula Punktów Ruchu 
w Dezorganizacji 

Rodzaje jednostek 

 

Kawaleria 
Cavalry  

(Cav) 

Ciężka kawaleria  
Heavy Cavalry 

(HC) 
 

 

Hobelarzy konno 
Mounted Hobilars 

(MH) 

Rycerze 
Knights  

(KN) 
 

 

Lekka kawaleria 

łuczników, Light 

Cavalry Archers 
(LC/A) 

Średnia kawaleria  
Medium Cavalry 

(MC) 
 

 

Średnia kawaleria 

łuczników, Medium 
Cavalry Archers 

(MC/A) 

Ciężkozbrojni 

konno, Mounted 

Men-at-Arms  

(MM) 
 

 

Łucznicy 

Archers 

(A) 

Łucznicy z cepami 

Archers with Flails 
(AF) 

 

Informacja o odejściu Legendy 

Większość z Was już wie, że Richard Berg nie doczekał publikacji  
tej edycji gry. Był produktywnym, innowacyjnym i wielokrotnie 

nagradzanym projektantem, z ponad 100 uznanymi grami na koncie. 

Kilka systemów zaprojektowanych lub współtworzonych przez niego  
jest nadal używanych przez innych do projektowania gier. Jego inspiracja 

będzie żyła dzięki jego grom. Życzę dobrej zabawy  

podczas gry i czasami pomyślcie o Richardzie, ponieważ uważam, 

że byłby to hołd, który Richard by docenił. 
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Artyleria 
(Art) 

Piechota z toporami  

Axe Infantry  

(AX) 
 

 

Bombarda 

Obozowicze 

Camp Followers 

(CF) 
 

 

Carrocio 

Kusznicy 

Crossbow  
(CB) 

 

 

Hobelarzy 
spieszeni, 

Dismounted 

Hobilars (DH) 

Ciężkozbrojni 
spieszeni, 

Dismounted Men-

at-Arms (DM)  

 

Ręczna broń palna 

(HG) 

Piechota 

Infantry  
(Inf) 

 

 

Długie łuki 

Longbow 
(LB) 

Piechota poborowa  

Levy Infantry  
(Lvy) 

 

 

Ciężkozbrojni  
Men-at-Arms  

(MA) 

Pikinierzy 
Pike  

(PK) 
 

 

Oszczepnicy 
Pike Javelineers 

(PKJ) 

Procarze 
Slingers 

(SL) 
 

 

Ciężkozbrojni bez 

koni, Unhorsed 

Men-at- 
Arms (UH) 

Tabor / Wozy 

Wagon 

 

 

Genitores – lekka 
jazda hiszpańska 

(GE) 

  

Szczegółowe przedstawienie rodzajów jednostek używanych w 

grze znajduje się w rozdziale 2.5. 

Przykładowe znaczniki 

                 

  Szarża    Kontr-Szarża     Wycofana Kontynuowany   Uderzenie 

                     Zużyta         jednostka        atak -1 

                 

    Poza           Liczba          Punkty       Mur tarcz     Kolczatki 

dowództwem udanych      Ucieczki 

                     Kontynuacji 

                 

Bez ruchu      Pawęż         Bombarda         Sieć          Przejęcie 

Bez ostrzału                     wystrzelona 

 

             

Trzy przykładowe Sztandary 

2.3 Kostka 

Gra używa dziesięciościennej kości do rozstrzygania 

walki i określania współczynników, na które ma 

wpływ losowość. Wynik 0 oznacza zero, nie dziesięć. 

2.4 Definicje i skróty 

Zapoznanie się z poniższymi zwrotami używanymi w grze 

może przyspieszyć jej poznawanie. Niektóre są używane tylko 

w pojedynczych bitwach: 

Aktywacja: Ruch, Ostrzał i wszelkie rodzaje ataku 

wykonywane przez jedną batalię (lub armię). Niektóre 

jednostki wroga mogą na nie reagować. Aktywacją jest też 

Uporządkowanie pod Sztandarem. Zobacz rozdział 6.0. 

Aktywny: Dowódca i wszystkie jednostki jednej batalii (lub 

armii), które są Aktywne (zobacz „Aktywacja”). 

Aktywny gracz: Gracz, który aktualnie Aktywuje swoje batalie. 

Gracz przeciwny jest Nieaktywny. 

Batalia: Pojedyncza średniowieczna „dywizja” danej armii. 

Każda batalia jest dowodzona osobno i zazwyczaj ma własnego 

dowódcę. Batalie można rozróżnić po kolorowym pasku na 

żetonach jednostek. 

Uwaga: Ponieważ w języku polskim słowo to nie przysparza 

takiego problemu jak w angielskim, gdzie „battle” dużo 

bardziej kojarzone jest z „bitwą” lub „walką”, należy jedynie 

pamiętać o powyższej definicji słowa „batalia”. 

Charyzma: Wartość podana na żetonie dowódcy, która 

odzwierciedla jego zdolność do inspirowania żołnierzy w walce. 

Zobacz rozdział 5.2 

Dezorganizacja: Stan jednostki, gdy utraciła spójność w 

wyniku walki lub ruchu przez trudny teren. Zobacz rozdział 

14.2. 

Dowolna Aktywacja: Aktywacja nie wynikająca z akcji 

Kontynuacji ani Przejęcia. Jest bezpłatna. Otrzymuje ją gracz w 

momencie gdy jest to pierwsza Aktywacja w rozgrywce, a na 

późniejszym etapie gry: otrzymuje ją gracz po nieudanej próbie 

wykonania Kontynuacji lub Przejęcia Aktywacji przez 

przeciwnika albo gdy przeciwnik spasuje. 

Dowódca batalii: Dowódca określonej grupy jednostek. 

Zobacz rozdział 5.1. 

Droga Szarżowania: Seria heksów między Szarżującym lub 

Kontr-Szarżującym a jego celem. Zobacz rozdział 13.3. 

Efektywność: Wartość na żetonie niektórych 

Głównodowodzących reprezentująca ich zdolności do 

skutecznej Aktywacji ich podwładnych. Zobacz rozdział 5.2. 

GD (Głównodowodzący): Dowódca całej armii. Zobacz 

rozdział 5.1. 

Jednostka konna: Kawaleria, genitores, ciężka kawaleria, 

rycerze, lekka kawaleria strzelców, średnia kawaleria, średnia 

kawaleria strzelców, hobelarzy konni, ciężkozbrojni konno. 
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Jednostka piesza: Łucznicy, łucznicy z cepami, artyleria, 

piechota z toporami, bombarda, obozowicze, carrocio, kusznicy, 

hobelarzy spieszeni, ciężkozbrojni spieszeni, ręczna broń palna, 

piechota, piechota poborowa, ciężkozbrojni, pikinierzy, 

oszczepnicy, procarze, ciężkozbrojni bez koni, wozy / tabor. 

Jednostka strzelecka: Łucznicy, łucznicy z cepami, artyleria, 

bombarda, kusznicy, hobelarzy piesi, genitores, ręczna broń 

palna, lekka kawaleria łuczników, długie łuki, średnia kawaleria 

łuczników, oszczepnicy, procarze. 

Kontynuacja: Mechanika używana przez Aktywnego gracza 

do próby wykonania kolejnej Aktywacji zaraz po zakończeniu 

poprzedniej. Zobacz rozdział 6.2. 

MOD (ang. Dice Roll Modifier DRM): Modyfikator wyniku 

rzutu kostką, ujemny albo dodatni. 

MOD Obronny w Uderzeniu: Defensywny MOD wyniku 

rzutu kością atakującego przeciwnika oznaczający poziom 

wytrenowania jednostki, dyscypliny i joie de guerre. 

Otoczeni: Sytuacja gdy wszystkie sąsiednie heksy jednostki 

lub dowódcy są zajęte przez wrogie jednostki, teren 

niedostępny (dla niej lub owego dowódcy) lub jest poza 

krawędzią mapy. 

Poza Zasięgiem Dowodzenia (ang. Out of Command): To 

jednostka będąca poza Zasięgiem Dowodzenia swojego 

dowódcy i nie ustawiona w taki sposób, aby mogła być w 

zasięgu zgodnie z zasadami 5.2. Jednostki Poza Zasięgiem 

Dowodzenia mają pewne ograniczenia opisane w rozdziale 5.3. 

PPR (Pula Punktów Ruchu): Liczba punktów, które dana 

jednostka może wydać podczas Aktywacji do wykonania ruchu. 

PR (Punkty Ruchu): Jednostka miary ruchu. 

Przejęcie (ang. Seizure): Jest to mechanika obecna w grze, 

dzięki której jeden gracz może spróbować przejąć możliwość 

Aktywacji od drugiego gracza. (Nie mylić z „przejęciem się o 

losy swoich żołnierzy”, gdy wyrzuci się siedem razy z rzędu 

liczbę 0 podczas obrony w walce.) Zobacz rozdział 6.3. 

Przestawiony: Gdy dowódca znajdzie się sam na heksie w 

efekcie walki lub gdy wroga jednostka wejdzie na jego heks. 

Zobacz rozdział 5.4. 

PU (Punkty Ucieczki): Zobacz rozdział 3.0 Zwycięstwo. 

Sztandar: Punkt/znacznik na polu walki, w którym jednostki 

danej batalii lub armii mogą zostać Uporządkowane. W 

niektórych bitwach obie armie będą miały po jednym 

Sztandarze dla wszystkich swoich jednostek. W innych każda 

batalia będzie mieć własny Sztandar. Zobacz rozdział 15.2. 

Teren Blokujący: Teren na heksie, który blokuje LWIDZ. 

Kompletna lista takich terenów jest podana w rozdziale 11.4. 

Test Porażki: Rzut mający określić czy dany gracz przegrał grę. 

Zobacz rozdział 3.0. 

Test Śmierci Dowódcy: Rzut mający określić czy dany 

dowódca poległ w walce. Zobacz rozdział 5.4. 

Uderzenie (ang. Shock): Inaczej walka wręcz. (Nie mylić z 

„uderzeniem pięścią w stół” gdy przeciwnik wyrzuci siedem 

razy z rzędu liczbę 9 podczas ataku.) Zobacz rozdział 12.0. 

Uporządkowanie (ang. Rally): Działanie mające na celu 

przywrócenie zwykłej zdolności bojowej jednostki będącej w 

stanie Dezorganizacji. Dodatkowo Uporządkowanie jest 

również używane do przywrócenia ducha walki u Wycofanej 

jednostki i usunięcie jej znacznika wycofania Retired. Zobacz 

rozdział 15.0. 

Wskaźnik Aktywacji: Liczba z zakresu od 1 do 5 podana na 

żetonie dowódcy używana do Kontynuacji i innych funkcji w 

grze. Większość dowódców posiada wskaźnik 2 albo 3. 

Zasięg Dowodzenia: Wartość podana na żetonie dowódcy, 

która oznacza odległość w heksach, na jaką dany dowódca 

może rozkazywać swoim jednostkom. Zobacz rozdział 5.2. 

Z Dowództwem: Jednostka będąca w Zasięgu Dowodzenia lub 

sąsiadująca z jednostką ze swojej batalii, będącą w Zasięgu 

Dowodzenia ich dowódcy. Zobacz rozdział 5.2. 

2.5 Rodzaje jednostek 

Podczas gry przydatna jest wiedza o jednostkach biorących w 

niej udział. 

Men of Iron 

Genitores. Hiszpańska średniowieczna lekka 

kawaleria przypominająca mauretańską, z którą 

Hiszpanie walczyli od wieków. Uzbrojeni w 

oszczepy (do rzucania lub uderzania). Specjalizowali się w 

potyczkach i taktyce „uderz i uciekaj”, ale nie lubili 

walczyć z ciężkozbrojnym wrogiem, przez co na ogół byli 

stosunkowo bezużyteczni w walce z piechotą i strzelcami z 

armii francuskiej i angielskiej, jak sam się przekonasz. 

Hobelarzy. Najprawdopodobniej rodzaj lekkiej 

kawalerii. Byli używani na skrzydłach jako 

ochrona przed wrogą piechotą strzelecką. W 

niektórych bitwach (np. Poitiers) uzbrojeni w kusze. 

Przemieszczali się konno, lecz walczyli pieszo. Tak 

przypuszczamy. 

Piechota: Żołnierze z lokalnego 

poboru, niemal bez pancerza, 

uzbrojeni zazwyczaj w piki lub 

podobną broń. Szkoci niekiedy mieli topory. Miecze 

posiadali nieliczni. 

Strzelcy: Strzelcy piesi 

(procarze, długi łuk, 

kusznicy) oraz konni (np. 

genitores z oszczepami). Kusze były drewniane, raczej 

mniej efektywne niż późniejsze wersje z elementami 

metalowymi i nie tak dobre jak długie łuki. W niektórych 

oddziałach kuszników była też niewielka liczba piechurów 

uzbrojonych we włócznie, lekko opancerzonych, a ich duże 

tarcze osłaniały kuszników ustawionych z tyłu. 

Ciężkozbrojni: Posiadali 

zbroję, walczyli mieczem i 

lancą (konno). Należeli do 

nich arystokraci wyższego szczebla, ale jako zaplecze 

posiadali różnych pomocników i najemników. Podczas gdy 

pierwotnie walczyli głównie konno, z biegiem czasu – jak 

widać również w bitwach przedstawionych w grze – coraz 

częściej uczestniczyli w walce pieszo. 
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Infidel 

Rycerze i ciężka kawaleria. 

Ciężkozbrojne (kolczuga), elitarne 

jednostki kawalerii. Główną bronią 

były lance i miecze. Rycerze zwykle dosiadali koni 

bojowych (fr. destriers) różniących się od używanych przez 

zwykłą jazdę, zwłaszcza tą z Europy wschodniej – bardziej 

siłą, muskulaturą i wyszkoleniem niż rozmiarem. Oba 

rodzaje żołnierzy miały takie samo uzbrojenie / 

opancerzenie. Krzyżowcy posiadali własny kodeks 

rycerski, który cenił agresywną, indywidualną walkę oraz 

honor jaki to przynosiło (co dawało im psychologiczną 

przewagę, choć czasem prowadziło do zguby). Dlatego 

trudno było nimi dowodzić jako grupą, zwłaszcza w epoce, 

kiedy Frankowie musieli postępować na polu bitwy w 

sposób wyważony, ostrożny. 

Średnia kawaleria: Żołnierze, którzy 

walczyli szarżą lub w zwarciu. Woleli 

używać bardziej lancy niż miecza, choć 

ci należący do Sułtanatu Rumu preferowali miecze. Słowo 

„średnia” należy rozumieć w kategoriach gry: jest to lżejsza 

kawaleria wykonująca uderzenie we wroga, ale nie szarżę. 

Lekka kawaleria: Łucznicy konni, trzon armii 

ze Wschodu. Doskonale używali taktyki 

„strzelaj i uciekaj”, bardzo mobilni i świetni do 

oskrzydlania wroga – co oznacza, że aby rozwinąć skrzydła, 

potrzebowali dużej, otwartej przestrzeni. W walce w 

zwarciu nieprzydatni. 

Piechota: Uzbrojeni w piki 

piechurzy z epoki wypraw 

krzyżowych nie wyróżniali 

się liczebnością na polu walki. Piechota Franków, trochę 

lepiej uzbrojona i opancerzona niż jej odpowiedniki ze 

Wschodu, często miała w swoich szeregach rycerzy, którzy 

stracili konie (w grze są to „ciężkozbrojni”), a dzięki temu 

cała grupa zyskiwała na jakości. Większość saraceńskiej lub 

fatymidzkiej piechoty była w armii tylko na pokaz, aby 

„zrobić tłum” na polu walki i tym samym armia mogła 

szerzej rozstawić swoje szyki. Wśród niektórych 

saraceńskich oddziałów pikinierów znajdowały się grupy z 

oszczepami, dzięki czemu w ograniczonym stopniu mogli 

walczyć dystansowo. 

Strzelcy: Taktyka armii ze Wschodu – 

zwłaszcza tych, które nazywamy 

Saracenami – była oparta na konnych 

łucznikach. Podczas gdy łucznicy Fatymidów / Ajjubidów 

wszyscy byli pieszo, reszta strzelców ze Wschodu walczyła 

konno. Niektórzy łucznicy Fatymidów / Ajjubidów 

posiadali cepy, dzięki czemu mogli skutecznie walczyć w 

szyku bojowym. Frankowi łucznicy walczyli pieszo, a ich 

łuki były nieco większe niż wschodnie, które budowano do 

ostrzału konnego. Jazda konna Saracenów (lub Turków) 

była dobrze wyszkolona w ciągłym i szybkim ogniu; byli 

główną siłą ofensywną, najczęściej brali udział tylko w 

walce dystansowej. Strzelcy Franków, w tym kusznicy, 

przypominali bardziej harcowników. Większość strzał była 

w stanie przebić ówczesną zbroję kolczą, choć tylko z 

bliskiej odległości. 

Blood & Roses 

Łucznicy: Ten rodzaj wojska został sprowadzony z 

kontynentu przez Henryka Tudora. Ich łuki były 

mniejsze niż długi łuk i miały mniejszą siłę 

przebicia. 

Artyleria: W tym czasie armaty „polowe” były 

powszechne; używały kul z litego kamienia lub 

żeliwnych. Działa posiadały duże koła, aby 

zwiększyć mobilność na polu bitwy. Większość 

średniowiecznych armat ładowano odtylcowo, ale pod 

względem kalibru nie było żadnych standardów. W zależności 

od tego, co chcieli osiągnąć dowódcy, działa były 

rozmieszczane przed oddziałami lub w przerwach między 

nimi. W całej armii mogły być rozproszone pomiędzy różnymi 

formacjami; żetony jednostek artylerii w tej grze reprezentują 

skupiska armat, natomiast te rozproszone są reprezentowane 

jedynie w sposób abstrakcyjny i nie posiadają osobnych 

żetonów. 

Kawaleria: W kategoriach gry odnosi się do czegoś 

podobnego do piechoty konnej, lekko 

opancerzonych żołnierzy z długimi lancami, 

niekiedy nazywanych w tamtych czasach „nakłuwaczami”. 

Zwykle używani do obrony skrzydeł, ale czasami – jak pod 

Wakefield lub Tewkesbury – brali czynny udział w walce. 

Rzadko stanowili część „batalii” (oddziału). 

Kusznicy: Żadne źródła nie podają, aby w bitwach z tego 

okresu uczestniczyły jakiekolwiek znaczące liczby takich 

oddziałów. Istnieją tylko historie o ich użyciu jako 

„snajperów” ukrytych na drzewach. Ofiarą jednego z nich był 

prawdopodobnie lord Dacre z Gilsand (w Towton); podobnie 

Ryszard I Lwie Serce – zmarł wskutek rany zadanej przez 

kusznika. 

Ręczna broń palna: Żołnierze noszący broń palną 

prochową, która w większości składała się z 

prymitywnych rur bez mechanizmu zamka 

spustowego – zamiast niego posiadała tylko otwór dotykowy 

w zamku, zmniejszający szybkostrzelność do minimalnych 

poziomów (szczególnie w deszczu). Jednak broń była tania w 

produkcji, a jej obsługa nie wymagała zbyt długiego 

szkolenia... w przeciwieństwie do długiego łuku. W tym czasie 

używano jej bardziej do uzyskania efektu dźwiękowego niż 

czegokolwiek innego, ponieważ jej możliwości przebijania 

pancerzy nie były lepsze niż długiego łuku. Co gorsza czasami 

wybuchała w rękach po wystrzeleniu. Zwykle rozmieszczano 

ją z przodu z artylerią. Nie miała zbyt wielkich osiągnięć. 

Piechota: Słabiej opancerzona niż ciężkozbrojni, 

najczęściej ubrana w kolczugi, grubą tkaninę i różne 

hełmy, główną bronią była gizarma / halabarda lub 

topór o długości włóczni. Piechota walczyła w bardzo ciasnych 

grupach i prawie zawsze składała się z żołnierzy dorywczo 

ściąganych z okolicy. 

Piechota poborowa: Zebrana dorywczo, słabo 

wyszkolona piechota z niewielkim doświadczeniem 

bojowym lub bez niego. Często też słabo 

wyposażona. 

Długi łuk: Ci przerażający łucznicy w bitwach 

używali swoich długich na ponad 1,8 metra łuków, 

często byli bardzo dobrze wyszkoleni. Łuki 

wymagały naciągu ponad 68 kg, ale mogły miotać strzałami o 

długości ponad 75 cm na efektywną odległość około 225 
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metrów (maksymalny zasięg był większy o około 100 

metrów). W czasie wojny Dwóch Róż duże kontyngenty 

strzelców z łukami zwykle występowały po obu stronach i 

równoważyły siły. Dwa tuziny strzelców to zwykły przydział 

na batalię. Chociaż większość łuczników nosiła miecz lub 

sztylet, zwykle unikali walki wręcz. Dokładny sposób i 

miejsce rozmieszczenia długich łuków w bitwie jest 

przedmiotem wielu dyskusji. 

Ciężkozbrojni: Ciężko opancerzeni 

mężczyźni, w zbroi płytowej od stóp do 

głów, walczący głównie długim 

dwuręcznym mieczem lub maczugą / siekierą. Ich skład to 

arystokracja wyższego szczebla oraz pomocnicy i najemnicy. 

Większość z nich walczyła na koniach, używając ich również 

jako środka transportu na pole bitwy. Konie okazały się 

podatne na ostrzał z długich łuków, a ciężar zbroi sprawiał, że 

ciężkozbrojni byli mniej zwrotni jako kawaleria, mimo to 

wciąż byli wykorzystywani w bitwach. 

2.6 Skala 

W grze nie ma skali czasu w historycznym sensie, ponieważ nie 

ma tur. Większość przedstawionych bitew rzadko trwała więcej 

niż kilka godzin. Liczbowa siła jednostek jest względna, a nie 

absolutna. Ilość żołnierzy zależy w dużej mierze od głębokości 

i frontu. Jednak biorąc pod uwagę, że dokładne liczby są 

nieznane, a źródła różnią się - często bardzo - co do liczby 

żołnierzy biorących udział w tych bitwach, to bardziej dokładne 

jest rozważenie względnej liczby jednostek jako 

reprezentatywnych dla każdej ze stron, a nie liczb 

rzeczywistych. 

Men of Iron 

Mapa jest w skali około 100 metrów / heks. Każdy żeton 

jednostki bojowej to około 250 ludzi. Każda bombarda to 

jedno lub dwa działa i załoga obsługująca. 

 

Infidel 

Mapa jest w skali około 230 metrów / heks. Każdy żeton 

jednostki Piknierów to około 600 ludzi, żeton strzelców to 

około 300 ludzi, a konnicy to 150 ludzi. 

 

Blood & Roses 

Mapa jest w skali około 45 metrów / heks. Każdy żeton 

Piechoty, Piechoty Poborowej, Ciężkozbrojnych i Kawalerii to 

około 250 ludzi (niemal wszystkie takie formacje na polu 

walki były ustawione stłoczone). Każdy żeton Długich Łuków 

i Łuczników to około 250 ludzi, a Ręczna Broń Palna to 150 

lub mniej. Każdy żeton artylerii to kilka dział, obsługa i kilku 

żołnierzy do ochrony. 

 

 

 

 

 

3.0 WYGRANA 

Zwycięstwo osiąga się przede wszystkim poprzez eliminację 

wrogich jednostek i nazwanych dowódców. Na koniec każdej 

Dowolnej Aktywacji gracze sprawdzają, czy zostały spełnione 

warunki zwycięstwa.  

Każda Eliminowana jednostka lub dowódca kosztuje stronę 

będącą ich właścicielem określoną liczbę Punktów Ucieczki 

(PU), jak podano poniżej. Zgromadzone Punkty Ucieczki 

powinny być śledzone na Torze Punktów Ucieczki za pomocą 

żetonów Flight Points. Na koniec każdej Dowolnej Aktywacji 

każdy gracz przeprowadza Test Porażki, rzucając jedną kością 

i do wyniku dodając sumę zebranych Punktów Ucieczki. Jeśli 

policzona liczba jest większa niż Poziom Ucieczki danego 

gracza w bitwie, wtedy przegrywa. Jeśli obaj gracze przekroczą 

określone dla nich Poziomy Ucieczki, wtedy bitwa kończy się 

remisem. W większości przypadków na wczesnych etapach gry 

Testowanie Porażki nie jest konieczne, ponieważ będzie 

niemożliwe, aby którykolwiek gracz przekroczył swój Poziom 

Ucieczki przy aktualnej sumie Punktów Ucieczki i rzucie jedną 

kością. 

Uwaga autora: Taka losowość dodaje do rozgrywki 

niepewność co do osiągnięcia przez danę armię punktu, kiedy 

się rozpada, a tym samym tworzy w grze dodatkowe napięcie 

– choć czasami zapewne będzie frustrująca. Mechanika ta ma 

odzwierciedlać zmieniające się morale żołnierzy, mgłę wojny 

oraz inne czynniki losowe obecne na polu bitwy. 

Kiedy Eliminowana jest Wycofana jednostka, dodaj tylko 

różnicę między PU za Eliminację a PU za Wycofanie. W 

niektórych przypadkach wynik może wynosić zero. 

PRZYKŁAD: Grając w scenariusz z Infidel, gdy Wycofana lekka 

kawaleria łuczników jest Eliminowana, wtedy na torze dodaje 

się 1 Punkt Ucieczki (2 – 1). Grając w scenariusz z Blood & 

Roses, Wycofana ręczna broń palna jest Eliminowana – na 

torze nie dodaje się żadnych Punktów Ucieczki (1 – 1). 

Punkty Ucieczki: 

1 PU za każdą Wycofaną jednostkę (Retired), niezależnie od jej 

rodzaju. Gdy jednostka pozbędzie się znacznika 

wycofania Retired, wtedy należy odpowiednio 

zmodyfikować Tor Punktów Ucieczki. 

Men of Iron 

5 PU jeśli twój król zostanie Wyeliminowany. 

3 PU za każdą Wyeliminowaną jednostkę: ciężkozbrojni 

konno, ciężkozbrojni spieszeni, ciężkozbrojni bez koni, 

głównodowodzący. 

2 PU za każdą Wyeliminowaną jednostkę: piechota z 

toporami, kusznicy, genitores, hobelarzy (konno lub 

spieszeni), długi łuk, łucznicy, pikinierzy, procarze lub 

nazwany dowódca batalii (inny niż król). 

0 PU za każdą Wyeliminowaną bombardę. 

 

Infidel 

5 PU jeśli twój król zostanie Wyeliminowany. 

3 PU za każdą Wyeliminowaną jednostkę: rycerze (KN), 

ciężka kawaleria (HC). 
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2 PU za każdą Wyeliminowaną jednostkę: lekka kawaleria 

łuczników, średnia kawaleria, średnia kawaleria 

łuczników lub nazwany dowódca batalii (inny niż GD). 

5 PU za każdą Wyeliminowaną jednostkę: łucznicy, łucznicy z 

oszczepami, obozowicze, kusznicy, ciężkozbrojni, 

pikinierzy, oszczepnicy. 

 

Blood & Roses 

5 PU jeśli twój głównodowodzący zostanie Wyeliminowany 

(5.5) lub ucieknie. 10 PU jeśli to król. 

3 PU za każdą Wyeliminowaną jednostkę ciężkozbrojnych, 

niezależnie czy była konno, spieszona czy bez koni. 

2 PU za każdą Wyeliminowaną jednostkę: kawaleria, długie 

łuki, nazwany dowódca batalii. 

1 PU za każdą Wyeliminowaną jednostkę: łucznicy, broń 

palna, piechota, piechota z poboru. 

0 PU za każdą Wyeliminowaną artylerię. 

4.0 Przebieg rozgrywki 
W serii gier Men of Iron nie ma tur. Rozgrywka po prostu trwa 

dotąd, aż któryś z graczy wygra. Steruje tym mechanika 

Kontynuacyjnej Aktywacji; zobacz 6.0. 

A. Faza Dowolnej Aktywacji: Aktywny gracz wybiera jedno: 

Aktywacja Batalii (6.1), Aktywacja Armii (6.1, tylko w Blood 

& Roses), Aktywacja Sztandaru (15.2) albo Spasowanie (6.1).  

Jeśli gracz wybrał Aktywację Sztandaru, przechodzi do Fazy D. 

B. Faza Ruchu/Ostrzału: Umieść wszelkich dowódców 

zastępczych (5.5) na początku Fazy Ruchu/Strzelania. Zagraj 

żeton Seizure: Battle Cry lub Unsteady Troops (6.3). Sprawdź 

Status Dowodzenia (5.3). Podczas Aktywacji całej armii, 

aktywowane jednostki mogą wykonać tylko Ruch (7.0). 

Podczas Aktywacji jednej batalii, dowolne lub wszystkie 

jednostki z aktywowanej batalii mogą wykonać Ruch (7.0) 

lub/oraz Strzał (11.0). 

C. Faza Uderzenia: Aktywowane jednostki z danej batalii 

mogą wykonać Uderzenie (12.0) lub Szarżę (13.0) na wroga. 

D. Faza Uporządkowania: Aktywowane jednostki z danej 

batalii, jeśli się kwalifikują i są w Dezorganizacji, mogą zostać 

Uporządkowane (15.0). Jeśli natomiast aktywowano Sztandar, 

wtedy Wycofane jednostki  – Retired znajdujące się nie dalej 

niż jeden heks od tego Sztandaru, należące do danej armii, 

mogą zostać Uporządkowane (15.2). 

E. Faza Kontynuacji: Jeśli kończąca się Aktywacja była 

Dowolną Aktywacją, obaj gracze wykonują Test Porażki (3.0). 

Jeśli gra nie zakończy się po Teście Porażki, wtedy aktywny 

gracz może Spasować lub wykonać Kontynuację Aktywacji 

jednostek batalii lub armii (6.2): 

• Do kolejnej Aktywacji nie można wybrać batalii, która 

właśnie zakończyła swoją aktywację, chyba że dany gracz 

ma tylko jedną batalię. 

• Aktywację całej Armii w Kontynuacji można wykonać 

tylko po tym, gdy właśnie zakończyła swoją aktywację. 

Natomiast Aktywację jednej batalii można wybrać tuż po 

Aktywacji Batalii, Armii lub Sztandaru. 

• Nieaktywny gracz może spróbować Przejąć Kontynuację 

(6.3). Jeśli się na to zdecyduje, wtedy zagrywa żeton Próby 

Przejęcia – Seizure Opportunity i wskazuje jedną ze swoich 

batalii do Aktywowania. Aktywny gracz może w tym 

momencie zagrać znacznik Zanegowania Przejęcia – 

Seizure Negation (6.3) i wtedy rozstrzygana jest jego Faza 

Kontynuacji. Jeśli tego nie zrobi, wtedy nieaktywny gracz 

wykonuje Próbę Przejęcia, rzucając kostką. W przypadku 

pomyślnego rzutu, nieaktywny gracz Aktywuje wybraną 

wcześniej batalię i przechodzi cały cykl kolejno od Fazy B. 

Jeśli rzut będzie niepomyślny, wtedy aktywny gracz 

otrzymuje Dowolną Aktywację i zaczyna ponownie od Fazy 

A – taka Dowolna Aktywacja może zostać użyta nawet do 

Aktywowania Batalii, która dopiero co zakończyła swoją 

Aktywację. 

• Jeśli nieaktywny gracz nie podejmie Próby Przejęcia, wtedy 

aktywny gracz rzuca kostką, aby sprawdzić czy może 

wykonać swoją Kontynuację (6.2). Przy pomyślnym rzucie, 

Aktywuje wybraną batalię lub całą armię i kontynuuje cykl 

od Fazy B. Przy niepomyślnym rzucie lub gdy aktywny 

gracz Spasuje, wtedy nieaktywny gracz otrzymuje Dowolną 

Aktywację i rozpoczyna od Fazy A. 

Gra toczy się w ten sposób do momentu aż jeden lub obaj gracze 

nie zdadzą Testu Porażki (3.0). 

Kto rozpoczyna grę 

Każdy scenariusz bitwy wskazuje kto rozpoczyna grę. 

5.0 DOWÓDCY I DOWODZENIE 
Każda jednostka należy do określonej batalii – termin z 

ówczesnej epoki służący do określenia wielkości oddziału na 

poziomie dywizji – wyszczególnionej w zasadach rozstawienia 

początkowego i oznaczonej kolorowymi paskami, które w 

większości przypadków odpowiadają kolorowi dowódcy. 

Kiedy batalia jest Aktywowana, wszystkie jednostki i dowódca 

z tej batalii mogą się poruszać i walczyć. Dowódcy nie są 

jednostkami i zasady dotyczące jednostek nie mają do nich 

zastosowania (stąd samotny dowódca nie powoduje, że wrogie 

jednostki poruszające się w jego sąsiedztwie muszą zakończyć 

swój ruch). Dowódca batalii, którego cała batalia została 

wyeliminowana, jest usuwany z gry bez kary, chyba że: 

• Jest Głównodowodzącym. 

• Jest dowódcą również innej batalii, jeszcze nie 

Wyeliminowanej, lub posiłków, które jeszcze są poza mapą. 

• Spełnia wymagania Pojmania (5.4) w miejscu, gdzie 

obecnie się znajduje. 

Jeśli nie spełnia powyższych kryteriów, wtedy wsiada na konia 

i odjeżdża w siną dal (jest usuwany). 

5.1 Rodzaje dowódców 

Są dwa rodzaje dowódców: 

   

           Głównodowodzący                   Dowódca batalii 
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Głównodowodzący (GD). Ma pod sobą całą armię. Niektórzy 

GD są też dowódcami batalii (gdy mają Wskaźnik Aktywacji). 

Dowódcy batalii. Są dowódcami jednostek ze swojej batalii. 

5.2 Żeton dowódcy 

Nazwa i Pasek ID 

Głównodowodzący 

Narodowość (kolor) 
 

Efektywność 

Wskaźnik Aktywacji 

Zasięg Dowodzenia 

Pula Punktów Ruchu 

 Charyzma  

Wskaźnik Aktywacji 

Liczba ta określa zdolność dowódcy do Aktywowania jego 

batalii poprzez Kontynuację (6.2). 

Efektywność 

Sojuszniczy dowódcy, poza samym GD, będący w Zasięgu 

Dowodzenia głównodowodzącego, dodają tę wartość (jako 

MOD) do wyniku rzutu podczas sprawdzania możliwości 

Kontynuacji (6.2). Nie wszyscy GD posiadają oznaczenie 

efektywności. 

Charyzma 

Wszyscy dowódcy mają wartość charyzmy. Jest to MOD 

używany podczas rzutu kostką do rozstrzygnięcia Uderzenia 

lub Szarży, gdy dowolna atakująca jednostka jest na heksie 

razem z dowódcą swojej batalii lub z samym GD. 

PRZYKŁAD: Edward IV jako GD w Blood & Roses, będąc na 

tym samym heksie co dowolna jednostka, zapewnia jej MOD +2 

podczas Uderzenia lub Szarży na wroga. 

Zasięg dowodzenia 

Zasięg Dowodzenia danego dowódcy jest mierzony w heksach, 

a nie Punktach Ruchu. Jest to odległość od dowódcy do danej 

jednostki z jego batalii; nie musi być w linii prostej. Status 

dowodzenia jest w ten sposób określany tuż przed Aktywacją 

jednostki i tak określony pozostaje niezmienny dla danej 

jednostki do końca jej Aktywacji. 

Zasięgu dowodzenia nie można poprowadzić przez heks z 

jednostką wroga lub niedostępny dla dowódców (cały heks lub 

jego krawędź). 

Jeśli jednostka właściwie nie będzie w zasięgu dowodzenia, ale 

sąsiaduje z jednostką ze swojej batalii, która jest w zasięgu 

dowodzenia, wtedy należy przyjąć, że jest ona w zasięgu 

dowodzenia (możliwy jest łańcuch sąsiadujących jednostek, 

wyprowadzony od takiej która rzeczywiście jest w zasięgu). 

5.3 Jednostki Poza Zasięgiem Dowodzenia 

Jednostka będąca w Zasięgu Dowodzenia swojego dowódcy 

lub uważana za będącą w zasięgu może wykonywać dowolne 

akcje dozwolone przez zasady gry. 

Jednostka rozpoczynająca Aktywację będąc Poza Zasięgiem 

Dowodzenia swojego dowódcy (Out of Command), nie może: 

• Poruszyć się na heks sąsiadujący z wrogiem ani wykonywać 

Szarży. 

• Wykonywać Kontr-Szarży na jednostkę wroga, jeśli z nią 

nie sąsiaduje. 

• Poruszyć się na heks z wrogim dowódcą lub Sztandarem. 

• Poruszyć się, jeśli rozpoczyna Aktywację będąc na heksie 

sąsiadującym z jednostką wroga. 

5.4 Śmierć dowódcy 

Dowódcy mogą zostać zabici. (W kategoriach gry obejmuje to 

pojmanie przez wroga i inne niezbyt przyjemne zdarzenia.) 

Uwaga: Dowódcy nie wykonują testu strat z powodu ruchu 

przez trudny teren. Dowódca może zginąć: 

Z powodu ostrzału: Podczas rozstrzygania ostrzału z dystansu, 

gdy ostateczny wynik rzutu (po zmodyfikowaniu) wynosi 9 lub 

więcej i na docelowym heksie jest dowódca, wtedy należy 

wykonać rzut na śmierć dowódcy. Jeśli wypadnie 8 albo 9, 

wtedy dowódca ginie i jest usuwany z gry. W przeciwnym razie 

nie ma to wpływu na dowódcę. Jeśli wszystkie jednostki, z 

którymi dowódca jest na tym samym heksie, stają się Wycofane 

– Retired lub wyeliminowane przez ostrzał z dystansu, wtedy 

dowódca staje się Przestawiony (patrz poniżej). 

Z powodu Uderzenia lub Szarży: Za każdym razem, gdy 

dowódca jest ułożony w stos z jedną lub więcej jednostkami, 

które otrzymają efekt Dezorganizacji, Wycofania lub Eliminacji, 

wtedy należy wykonać test i sprawdzić czy przeżył, rzucając 

kostką. Wynik rzutu należy sprawdzić w tabeli ŚMIERĆ 

DOWÓDCY W UDERZENIU/SZARŻY. Jeśli zginie, należy go 

usunąć z gry. Jeśli przeżyje, ale wszystkie jego jednostki staną 

się Wycofane lub Wyeliminowane, wtedy dowódca zostaje 

Przestawiony (patrz poniżej). 

Z powodu Pojmania: Jeśli wroga jednostka wejdzie na heks 

zajmowany tylko przez dowódcę lub dowódców, wtedy stają się 

oni Przestawieni (patrz poniżej). 

Przestawiony: Jeśli dowódca (lub dowódcy) otrzyma taki 

status i będzie wtedy otoczony przez wroga, wtedy zostaje 

pojmany i jest usuwany z gry (w rzeczywistości mógłby być 

później wykupiony, choć w czasach z Blood & Roses 

prawdopodobnie zostałby uśmiercony). Nie są wymagane 

żadne dodatkowe rzuty. W przeciwnym razie gracz będący jego 

właścicielem umieszcza dowódcę na najbliższej jednostce z 

jego batalii. Jeśli na polu bitwy nie ma już żadnej takiej 

jednostki, wtedy dowódca jest usuwany z gry bez żadnej kary 

(zobacz 5.0). Jeśli dowódca jest GD, który nie jest dowódcą 

żadnej batalii, albo jest GD mającym pod sobą batalię (ale nie 

ma już żadnej jednostki z tej batalii na polu bitwy), wtedy 

należy go umieścić na najbliższej sojuszniczej jednostce. 

Uwaga: W sytuacji gdy wszystkie jednostki danego dowódcy 

zostaną Wyeliminowane, może być tak, iż najbliższa jego 

jednostka będzie wśród posiłków, które jeszcze nie wchodziły 

na mapę. Wtedy należy go ułożyć razem z tymi jednostkami i 

wejdzie na mapę razem z nimi. 

Zabici/pojmani dowódcy (lecz nie ich dowódcy zastępczy) 

liczą się do sumy Punktów Ucieczki. 

5.5 Dowódcy zastępczy 

Kiedy nazwany dowódca zostanie zabity lub 

pojmany, na początku następnej Fazy Ruchu / 

Ostrzału tego gracza (Faza B) odwróć jego żeton 

na stronę zastępczego dowódcy i umieść z dowolną 
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jednostką z jego batalii, którą dowodzi. Zastępczy dowódcy 

powracają na pole walki tak często, jak jest to konieczne, 

stosując powyższą zasadę, ale zawsze pozostają po swojej 

stronie zastępczej.  

Zastępcy głównodowodzących nigdy nie liczą się jako 

głównodowodzący, tylko jako dowódcy batalii. W niektórych 

bitwach nie ma możliwości zastąpienia utraconego GD. 

6.0 AKTYWACJA  

      I KONTYNUACJA 

6.1 Aktywacja 

Batalia: Kiedy batalia zostanie Aktywowana, wszystkie 

jednostki i dowódcy z Aktywowanej batalii mogą poruszać się 

oraz/lub strzelać (7.0, 11.0). Po wykonaniu wszystkich 

ruchów/strzałów, uprawnione do tego jednostki mogą wykonać 

Uderzenie lub Szarżę (12.0, 13.0). 

Kiedy gracz wyznacza batalię do Aktywacji, może wskazać 

niektóre lub wszystkie jednostki tej batalii, niezależnie od tego, 

gdzie się znajdują na mapie. Jednostki, które rozpoczną 

aktywację poza Zasięgiem Dowodzenia (mające znacznik Out 

of Command) mają pewne ograniczenia (5.3). 

Sztandar: Zamiast batalii lub armii można Aktywować 

Sztandar. Sztandar można Aktywować tylko w ramach 

Dowolnej Aktywacji; nie mogą być Aktywowane przez 

Kontynuację lub Przejęcie. Kiedy Sztandar jest Aktywowany, 

gracz może albo uporządkować jednostki Wycofane - Retired 

(15.1), albo przesunąć Sztandar (i tylko Sztandar, bez jednostek 

znajdujących się w pobliżu) (15.2). 

Spasowanie: Zamiast Aktywować Batalię, Armię lub Sztandar, 

gracz zawsze może spasować. Jeśli w rozgrywanym 

scenariuszu jest wyścig z czasem (16.1), a Spasowanie było 

Dowolną Aktywacją i wyścig z czasem ciąży na przeciwniku, 

wtedy należy przesunąć znacznik czasu. Spasowana Dowolna 

Aktywacja również liczy się jako Aktywacja w przypadku 

niektórych bitew i ich zasad specjalnych (przybycie posiłków 

itp.), a obaj gracze wykonują Test Porażki (3.0). Następnie 

przeciwnik gracza otrzymuje Dowolną Aktywację. 

Blood & Roses 

Aktywacja Armii: Gracz może skorzystać z Aktywacji Armii, 

aby aktywować wszystkie jednostki i dowódców w swojej 

armii, które spełniają poniższe wymagania: 

• Dowódcy batalii muszą znajdować się w Zasięgu 

Dowodzenia głównodowodzącego (lub nim być). 

• Jednostki muszą znajdować się w Zasięgu Dowodzenia ich 

dowódcy. 

• Wszystkie tak aktywowane jednostki i dowódcy muszą 

znajdować się dalej niż trzy heksy od jednostki wroga. 

Jednostki Aktywowane podczas Aktywacji Armii mogą się 

tylko poruszać, ale żadna jednostka ani dowódca nie może 

poruszać się w odległości czterech heksów od jednostki wroga 

(muszą być trzy heksy odstępu). Jednostki nie mogą strzelać, 

inicjować walki (Uderzenie / Szarża) ani Uporządkować się. 

6.2 Kontynuacja 

Gdy aktywny gracz zakończy swoją Aktywację, może 

spróbować kontynuować swoją „turę”, wybierając jedną z 

następujących opcji Kontynuacji: 

• Jeśli gracz właśnie zakończył Aktywację Batalii, może 

wybrać inną batalię do próby Kontynuacji albo Spasować. 

Nie może wybrać batalii, która właśnie zakończyła 

Aktywację, chyba że jest to jego jedyna batalia na mapie. 

(Przykład: Gracz pomyślnie przechodzący dwie pierwsze 

próby Kontynuacji, może Kontynuować aktywację batalią A, 

potem batalią B, a potem może znowu spróbować 

Kontynuować batalią A – przyp. tłum.) 

• Jeśli zakończona Aktywacja była Aktywacją Armii, gracz 

może wybrać próbę Kontynuacji z Aktywacją Armii, próbę 

Kontynuacji z Aktywacją Batalii albo Spasować. Może 

wtedy wybrać dowolną batalię (w tym batalię dowodzoną 

przez Głównodowodzącego). 

• Jeśli zakończona Aktywacja była Dowolną Aktywacją 

Sztandaru, wtedy gracz może wybrać dowolną batalię do 

próby Kontynuacji albo Spasować. 

Po dokonaniu wyboru przez aktywnego gracza, jeśli nie było to 

Spasowanie, jego przeciwnik ma możliwość Przejęcia 

Kontynuacji (6.3). 

W przypadku próby Kontynuacji z Aktywacją Batalii, aktywny 

gracz sprawdza Wskaźnik Aktywacji na żetonie dowódcy tej 

batalii (tylko dowódcy aktualnie znajdujący się na mapie mogą 

próbować Kontynuacji, chyba że zasady scenariusza stanowią 

inaczej) i wykonuje rzut testujący możliwość Kontynuacji: 

• Jeśli (zmodyfikowany) wynik rzutu jest taki sam lub 

mniejszy niż Wskaźnik Aktywacji dowódcy wybranej 

batalii, wtedy batalia zostaje Aktywowana. 

• Jeśli (zmodyfikowany) wynik rzutu jest większy niż ta 

wartość, próba Kontynuacji kończy się niepowodzeniem, a 

przeciwnik otrzymuje teraz Dowolną Aktywację (2.4). 

Jeśli dowódca batalii wybrany do Kontynuacji znajduje się w 

Zasięgu Dowodzenia głównodowodzącego (GD), wtedy dodaj 

Efektywność GD do wyniku rzutu testującego możliwość 

Kontynuacji (nie robi się tego gdy wybranym dowódcą batalii 

jest sam GD). 

W przypadku próby Kontynuacji z Aktywacją Armii, aktywny 

gracz wykonuje rzut na test Kontynuacji, dodając wskaźnik 

Efektywności głównodowodzącego: 

• Jeśli (zmodyfikowany) wynik rzutu wynosi 2 lub mniej, 

Aktywacja Armii kończy się sukcesem. 

• Jeśli (zmodyfikowany) wynik rzutu wynosi 3 lub więcej, 

próba Kontynuacji kończy się niepowodzeniem i 

przeciwnik otrzymuje teraz Dowolną Aktywację (2.4). 

Po pierwszej udanej próbie Kontynuacji 

(dowolnego rodzaju) gracz dodaje jeden (+1) do 

skumulowanego MOD w swojej przyszłej, kolejnej 

próbie Kontynuacji. Jeśli gracz ma tylko jedną 

batalię, wtedy dodatkowo dodaje jeden (+1) do 

skumulowanego MOD dla swojej przyszłej kolejnej próby 

Kontynuacji za każdą wykonaną próbę Kontynuacji, w tym 

pierwszą, dodatkowo oprócz kary za udane próby Kontynuacji. 

Wszelkie takie kary obowiązują do czasu zresetowania (patrz 

poniżej), nawet jeśli gracz wprowadzi inną batalię spoza mapy, 

zanim nastąpi reset. 
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Kary te resetują się, gdy danemu graczowi nie powiedzie się 

próba Kontynuacji, jego przeciwnik spróbuje Przejąć 

Kontynuację (pomyślnie lub nie) albo gracz Spasuje. 

PRZYKŁAD: W bitwie pod Tewkesbury Jason wykorzystał 

swoją Dowolną Aktywację do Aktywacji Armii. Następnie 

pomyślnie przeszedł do Kontynuacji Aktywacji Armii, bez MOD, 

ponieważ Edward ma zerową (0) Efektywność. Teraz wykonuje 

próbę Kontynuacji z Aktywacją batalii Edwarda; musi dodać 

karne jeden (+1) do tego rzutu z powodu wykonywania drugiej 

Kontynuacji z rzędu. Jeśli odniesie sukces w tej próbie, wtedy w 

następnej próbie Kontynuacji będzie musiał dodać karne dwa 

(+2) do wyniku rzutu ze względu na wykonywanie trzeciej z 

rzędu próby Kontynuacji bez reakcji przeciwnika. 

6.3 Przejęcie Kontynuacji 

Każdy gracz rozpoczyna grę z określoną liczbą 

żetonów Przejęcia (Seizure), zgodnie ze 

scenariuszem danej bitwy (np. w Bosworth Henryk 

Tudor rozpoczyna grę z 4 żetonami Przejęcia, a król 

Ryszard III z 3). 

Na początku gry każdy gracz umieszcza osiem swoich żetonów 

Przejęcia (Seizure) w kubku do losowania i losowo dobiera 

liczbę żetonów określoną w scenariuszu. Po dobraniu może 

swobodnie je przeglądać, ale nie ujawnia ich swojemu 

przeciwnikowi, dopóki nie zostaną zagrane. Pozostałe w kubku 

żetony należy odłożyć na bok, nieujawnione. 

Istnieją trzy rodzaje żetonów Przejęcia: 

• Seizure Opportunity – Próba Przejęcia (4 żetony): Każdy 

taki żeton może zostać użyty do Próby Przejęcia 

Kontynuacji od przeciwnika (szczegóły poniżej). 

• Seizure Negation (1 żeton): Używany do zanegowania 

Próby Przejęcia Kontynuacji przez przeciwnika (gdy zagra 

swój żeton Seizure Opportunity). 

• Inny efekt (po jednym żetonie z poniższych): Żeton 

posiadający jeden z poniższych trzech efektów. Można 

uważać je jako nagrodę pocieszenia za brak możliwości 

Przejęcia Kontynuacji. Po zagraniu są odrzucane i nie mogą 

być użyte ponownie w danej bitwie. Nieaktywny gracz 

zagrywa dowolne żetony, a następnie aktywny gracz 

również może zagrać dowolne. 

o Battle Cry – Okrzyk Wojenny: Uporządkowanie 

jednej Wycofanej jednostki. Należy zagrać zanim 

jakakolwiek jednostka wykona Ruch/Strzał podczas 

jakiejkolwiek Aktywacji (jednego lub drugiego gracza). 

o Treachery – Zdrada: Dezorganizacja 1 wrogiej 

jednostki (w Blood & Roses: Eliminacja jednej artylerii). 

Należy zagrać zanim jakakolwiek jednostka wykona 

Ruch/Strzał na początku jakiejkolwiek Aktywacji 

(jednego lub drugiego gracza). 

o Into the Breach – Wyłom w szeregach wroga: MOD 

+1 do jednego Uderzenia/Szarży przeciw jednej 

broniącej się jednostce wroga. Należy zagrać podczas 

Kroku 3 rozstrzygania Uderzenia, zanim wykonany 

zostanie rzut kością. 

Próba Przejęcia - Seizure Opportunity 

Gracz może zagrać jeden i tylko jeden ze swoich żetonów Próby 

Przejęcia, zanim jego przeciwnik zacznie testować próbę 

Kontynuacji (zanim rzuci kostką do tej próby). 

Po zagraniu żetonu Próby Przejęcia gracz ogłasza która batalia 

(i musi ona mieć dowódcę obecnego na mapie) będzie 

próbować Przejęcia, rzuca kością i sprawdza zakres liczb 

podanych na zagranym żetonie Przejęcia. Do tego rzutu nie 

stosuje się żadnych MOD. 

• Jeśli wynik rzutu mieści się w zapisanym zakresie, gracz 

staje się aktywnym graczem, a wskazana wcześniej batalia 

zostaje Aktywowana za pomocą Aktywacji Batalii (6.1). 

• Jeśli wynik rzutu jest większy niż zapisany zakres, nie ma 

Przejęcia; ponadto aktywny gracz otrzymuje Dowolną 

Aktywację i może jej użyć nawet aby aktywować batalię, 

która właśnie zakończyła Aktywację! 

Niezależnie od wyniku, żeton Próby Przejęcia jest odrzucany i 

nie można go użyć ponownie w rozgrywanej bitwie. 

PRZYKŁAD: Scenariusz Blore Heath. Gracz kontrolujący 

wojska Lancasterów ma Dowolną Aktywację. Do Aktywacji 

wybiera batalię lorda Audleya. Po wykonaniu wszelkich akcji, 

wybiera batalię lorda Dudleya, aby podjąć próbę Kontynuacji. 

Jego przeciwnik, gracz kontrolujący Yorków decyduje jednak, 

że byłoby lepiej, gdyby tak się nie stało, i zanim nastąpi rzut 

kostką ogłasza, że zamierza przejąć Kontynuację swoją batalią 

lorda Salisbury. Zagrywa żeton Próby Przejęcia z zakresem 0-

5. Następnie rzuca kostką, uzyskując „6”, które jest wyższe niż 

zakres z żetonu. Gracz kontrolujący Lancasterów otrzymuje 

zatem Dowolną Aktywację i decyduje się Aktywować ponownie 

batalię Audleya. Gdyby grający Yorkami wyrzucił na przykład 

„1”, wtedy przejąłby Kontynuację. 

Negacja Przejęcia – Seizure Negation 

Kiedy przeciwnik zagrywa żeton Próby Przejęcia (Seizure 

Opportunity) i zanim rzuci swoją kością, aktywny gracz może 

zagrać Negację Przejęcia, jeśli posiada taki żeton. W ten sposób 

neguje użycie żetonu Próby Przejęcia i przeciwnik już nie 

wykonuje samej próby. Oba żetony są następnie odrzucane i nie 

można ich użyć ponownie w rozgrywanej bitwie. Aktywny 

gracz wykonuje wtedy swoją próbę Kontynuacji. 

Uwaga: Nie można próbować Przejąć wrogiego Przejęcia ani 

Dowolnej Aktywacji. Możesz się tym przejąć, ale takie są 

zasady. 

6.4 Batalie bez dowódcy 

W niektórych scenariuszach są batalie bez przypisanych 

dowódców (głównie dlatego, że źródła żadnego nie podały). 

Batalie, które rozpoczynają grę bez dowódcy, nigdy nie mogą 

być aktywowane przez Kontynuację ani Przejęcie; są 

aktywowane wyłącznie w Dowolnej Aktywacji. Jednostki 

batalii bez dowódcy są zawsze Poza Zasięgiem Dowodzenia 

(Out of Command). 

7.0 RUCH 

7.1 Czym jest ruch, a czym nie jest 

Ruch jest akcją, która wymaga wydania Punktów Ruchu. Akcje, 

które zmieniają pozycję jednostki (np. Cofnięcie, zmiana 

kierunku itp.), ale nie wymagają wydawania Punktów Ruchu, 

nie są uważane za ruch dla celów rozpatrywania innych efektów 

w grze, takich jak Ostrzał Reakcyjny lub Szarża. 
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7.2 Procedury wykonywania ruchu 

Jednostki i dowódcy poruszają się oraz/lub strzelają w Fazie 

Ruchu/Ostrzału. Poszczególne jednostki z tej samej batalii 

poruszają się w dowolnej kolejności; każda jednostka i każdy 

dowódca w stosie, który się porusza z jednostką, musi 

zakończyć swój ruch oraz/lub Ostrzał, zanim inna jednostka 

będzie mogła rozpocząć swój. (Ostrzał został szczegółowo 

omówiony w rozdziale 11.0.) 

Każda jednostka i dowódca ma Pulę Punktów Ruchu (PPR) 

zapisaną na żetonie jako liczba Punktów Ruchu (PR), które 

może wydać podczas Aktywacji. Koszty wkraczania na heksy i 

przekraczania różnych rodzajów krawędzi heksów są 

wymienione dla poszczególnych bitew w Tabelach Terenu. 

Jednostki i dowódcy wykonując ruch przemieszczają się 

kolejno z jednego heksu na następny sąsiadujący heks. 

Jednostki nie mogą wejść na heks zajęty przez wrogą jednostkę. 

Poruszające się jednostki muszą się zatrzymać, kiedy zbliżą się 

do wrogiej jednostki (Wyjątek: strzelcy lekkiej kawalerii, 

łucznicy średniej kawalerii i genitores, którzy strzelają; 11.2; 

oraz jednostki wroga po drugiej stronie krawędzi heksów, 

których jednostki wroga nie mogą przekroczyć). W niektórych 

przypadkach jednostki mogą wejść na heks zajęty przez inną 

przyjazną jednostkę (10.0). Aktywowana jednostka, będąca w 

Zasięgu Dowodzenia, która zaczyna ruch na heksie 

sąsiadującym z jednostką wroga, może poruszyć się kosztem 

jednego dodatkowego PR, aby opuścić heks, ale nie może 

przesunąć się bezpośrednio na inny heks sąsiadujący z tą wrogą 

jednostką (może odejść i z powrotem ruszyć obok jednostki 

wroga – przyp. tłum.) (należy pamiętać, że Zajęcie Zdobytej 

Pozycji Po Walce nie jest ruchem). Jeśli heks, na który wejdzie, 

sąsiaduje z jakąkolwiek jednostką wroga, musi się zatrzymać. 

GD, którzy nie są dowódcami batalii, mogą poruszać się 

podczas każdej swojej Dowolnej Aktywacji. Dowódcy batalii, 

w tym GD który jest dowódcą batalii, poruszają się, gdy ich 

batalia się porusza. Dowódca jednostki z danej batalii lub GD 

(niezależnie od tego, czy jest dowódcą batalii), który przed 

ruchem jest na stosie razem z taką jednostką, może poruszać się 

wraz z nią podczas bieżącej Aktywacji. Jeśli dowódca zacznie 

się poruszać z jednostką, musi to robić przez cały ruch jednostki 

i zatrzymać się, gdy zatrzyma się jednostka. Jeśli dowódca nie 

jest ustawiony w stosie z jednostką lub zdecyduje się poruszyć 

samodzielnie, wtedy z Tabeli Terenu używa kolumny o 

najniższym koszcie (ruch pieszy albo konny) dla każdego 

przechodzonego heksu. Dowódca poruszający się samotnie nie 

może wejść na heks zajmowany przez wrogiego dowódcę, 

jednostkę lub Sztandar; ponadto nie może wejść na heks 

sąsiadujący z jednostką wroga (chyba że na takim heksie 

znajduje się przyjazna jednostka). Dowódca w stosie z 

jednostką może Szarżować, Kontr-Szarżować lub Zająć 

Zdobytą Pozycję razem z tą jednostką. Dowódca w stosie z 

jednostką musi się Cofnąć, kiedy jednostka otrzymała nakaz 

Cofnięcia. 

Teren 

Większość heksów na mapie zawiera różnego rodzaju tereny, z 

których wszystkie są wymienione wraz z ich wpływem na ruch 

w Tabeli Terenu dla każdego scenariusza/bitwy (koszty wejścia 

na teren są podane w Punktach Ruchu; „NDZW” oznacza że 

wejście jest niedozwolone, „BE” oznacza brak efektu, a „D” 

oznacza, że jest ryzyko, że jednostka zostanie 

Dezorganizowana). Niektóre krawędzie heksów są oznaczone 

jako niedozwolone dla pewnych jednostek; jednostki te nie 

mogą przechodzić przez krawędzie takich heksów. 

7.3 Ograniczenia ruchu 

Jednostki i dowódcy nie mogą poruszać się poza mapę (chyba 

że zezwala na to scenariusz). Jeśli zostaną do tego zmuszeni, są 

Eliminowani. 

Jednostka nie może przesunąć się, Zająć Zdobytą Pozycję ani 

Cofnąć na heks, przez który wrogie posiłki wchodzą na mapę. 

7.4 Konnica – zasiadanie i wsiadanie 

Zsiadanie i Wsiadanie są dobrowolnymi akcjami. Zsiadać mogą 

tylko hobelarzy konni MH i ciężkozbrojni konni MM (w Blood 

& Roses lub w Najera z Men of Iron). Wsiadać mogą tylko 

hobelarzy spieszeni DH. 

Aby Zsiąść z koni, jednostka musi być: 

• W Zasięgu Dowodzenia swojego dowódcy. 

• Niesąsiadująca z jednostką wroga. 

• Nie w Dezorganizacji. 

Jednostka na koniach wydaje 3 PR w dowolnym momencie 

swojego ruchu i jest zamieniana na wersję pieszą (wersja konna 

żetonu jest usuwana z mapy). 

Aby Wsiąść na konie, Hobelarzy Spieszeni DH muszą być: 

• W Zasięgu Dowodzenia swojego dowódcy. 

• Niesąsiadujący z jednostką wroga. 

• Nie w Dezorganizacji. 

Jednostka piesza wydaje 3 PR w dowolnym momencie swojego 

ruchu i jest zamieniana na wersję na koniach (piesza wersja 

żetonu jest usuwana z mapy). Gdy jednostka wsiądzie na konie, 

może kontynuować swój ruch, wydając PR z PPR pokazanej na 

pieszej wersji żetonu (jeśli jakieś jeszcze jej zostały). 

7.5 Posiłki 

Uważa się, że wszystkie jednostki posiłków i dowódcy 

posiłkowi rozpoczynają na obszarze poza mapą sąsiadującym z 

każdym heksem wejścia posiłków dla ich batalii (zgodnie z 

zasadami danej bitwy). Pierwsze wydane PR przesuwa ich na 

dowolny heks wejściowy posiłków z ich batalii; nie ma żadnych 

dodatkowych kosztów dla innych jednostek, które wchodzą na 

ten sam heks spoza mapy. Każda jednostka posiłków i dowódca 

posiłkowy ma do dyspozycji pozostałą część swojej PPR w 

turze, w której wejdzie na mapę. Jednostka jest w Zasięgu 

Dowodzenia i może Strzelać, atakować Uderzeniem lub Szarżą 

podczas swojej Aktywacji od momentu gdy tylko pojawi się na 

mapie. Jeśli wchodząca jako posiłki batalia ma Sztandar, należy 

go rozmieścić podczas Aktywacji, kiedy pierwsze jednostki tej 

batalii wejdą na mapę. 

Jeśli nie wszystkie jednostki z batalii wchodzącej jako posiłki 

mogą wejść podczas ich początkowej Aktywacji, reszta musi 

wciąż próbować wejść w kolejnych Aktywacjach tej batalii, aż 

wszystkie posiłki wejdą na mapę. Dowódca posiłkowy musi 

wejść na mapę razem ze swoimi pierwszymi jednostkami. Jeśli 

z jakiegoś powodu część batalii jest już na mapie i batalia 

zostanie Aktywowana, wtedy Aktywują się te jednostki oraz 

posiłki spoza mapy. 
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Blood & Roses 

7.6 Ruch artylerii 
Artyleria może być w szyku transportowym (zaprzodkowana) 

lub ogniowym (odprzodkowana). W transportowym może się 

poruszać i strzelać; jeśli wystrzeli, jej żeton jest odwracany na 

drugą stronę (ogniową) i w takim stanie może tylko strzelać 

lub zmieniać kierunek. Artyleria w szyku ogniowym może 

zmienić kierunek i strzelać w tej samej Aktywacji. Stan 

początkowy artylerii jest określony w każdym ze scenariuszy, 

które ją wykorzystują. 

Uwaga autora: Na artylerię w tym okresie składały się 

małe działa, które można było łatwo przemieszczać, oraz 

większe, dla których było to znacznie trudniejsze. Ze 

względu na amunicję i zapas prochu, a także aby było 

prościej, zdecydowaliśmy się zakotwiczyć artylerię w 

jednym miejscu po rozpoczęciu strzelania. W materiałach 

źródłowych na temat tych bitew jest niewiele dowodów na 

wysoce mobilną artylerię. 
 

8.0 UKIERUNKOWANIE 
Ukierunkowanie odnosi się do tego jak jednostka jest ustawiona 

na heksie. Jednostka musi być zwrócona w taki sposób, aby 

górna część jednostki była skierowana w stronę jednego z 

wierzchołków heksu, a nie krawędzi. Jednostka ignoruje to 

ustawienie podczas ruchu, ale gdy przestanie się poruszać lub 

ma strzelić, musi być zwrócona w określonym kierunku. Dwa 

heksy po każdej stronie krawędzi heksu, w kierunku którego 

zwrócona jest jednostka, to Przód, dwa na przeciwległym końcu 

to Tył; a te boczne to Bok. 

Ukierunkowanie określa do kogo jednostki strzeleckie mogą 

strzelać i w jakim kierunku może szarżować ciężka kawaleria, 

rycerze i ciężkozbrojni konno. 

Ukierunkowanie nie ma znaczenia przy określaniu kierunku 

ruchu (z wyjątkiem Szarżujących jednostek), a jednostki mogą 

dowolnie zmieniać kierunek podczas ruchu, bez żadnych 

kosztów, dopóki nie znajdują się na heksie sąsiadującym z 

jednostką wroga. Jednostka, niezależnie od statusu Dowodzenia, 

która rozpoczyna swoją Aktywację sąsiadując z jednostką 

wroga, może zmienić kierunek o jeden wierzchołek heksu, jeśli 

nie opuści heksu początkowego. 

 

Zmiana ukierunkowania nie jest ruchem dla celów 

rozpatrywania „Ostrzału\Ruchu”, ponieważ nie kosztuje 

żadnych Punktów Ruchu. 

9.0 STREFY KONTROLI 
W tej wersji gry nie ma Stref Kontroli. Zaznaczamy to, aby 

uniknąć nieporozumień – w poprzednich wersjach Men of Iron 

i Infidel były. 

10.0 STOS JEDNOSTEK 
Z pewnymi wyjątkami, na jednym heksie może znajdować się 

jedna jednostka, jeden Sztandar i dowolna liczba dowódców i 

znaczników. Jednostki nie mogą tworzyć stosu z jednostkami 

wroga and z jednostkami sojuszniczymi w żadnym momencie, 

w tym podczas ruchu lub Cofania (patrz wyjątki poniżej). Gracz 

nie może poruszyć ani Cofnąć jednostek, tak aby złamały tę 

zasadę. Oto wyjątki: 

Cofnięcie (które ma odrębną zasadę; 14.4). 

Men of Iron 

Ciężkozbrojni konno (MM): Jednostki te mogą poruszać 

się przez heks z ustawioną przyjazną pieszą jednostką 

strzelecką kosztem jednego PR za każdy taki heks. Koszt ten 

jest dodawany do kosztu ruchu ze względu na ukształtowanie 

terenu. Za każdą jednostkę strzelecką, przez którą przejdą, 

gracz rzuca kością i sprawdza tabelę STRATOWANIA 

STRZELCÓW PRZEZ KONIE. 

 

Infidel 

Nie ma wyjątków do zasad dotyczących stosu jednostek. 

 

Blood & Roses 

• Łucznicy, ręczna broń palna i długie łuki: Te jednostki 

mogą przechodzić przez jednostki przyjazne kosztem 

1 PR (nie przez artylerię i ręczną broń palną, zobacz 

poniżej) za każdy taki heks. Jest to dodatkowy koszt 

obok kosztów terenu. 

• Artyleria i ręczna broń palna: Inne jednostki mogą 

przechodzić przez przyjazną artylerię i ręczną broń 

palną bez żadnego dodatkowego kosztu. Jednak artyleria 

nie może przechodzić przez inne jednostki. Jednostka 

piesza nie-piechota i nie-artyleria może tworzyć stos 

razem z artylerią będącą w szyku ogniowym. 

 

11.0 OSTRZAŁ 

11.1 Jednostki strzeleckie 

Jednostki strzeleckie (patrz 2.4) mogą strzelać do jednostek 

wroga, ale nie mogą strzelać do samotnych dowódców. 

Maksymalny zasięg w liczbie heksów jest podany w tabeli 

MOD OSTRZAŁU WEDŁUG ZASIĘGU (np. artyleria może 

strzelać do maksymalnego podanego zasięgu, chociaż nie jest 

zbyt skuteczna na dystansach powyżej trzech heksów). Należy 

liczyć heks docelowy, ale nie heks strzelający. 

Jednostki strzeleckie nieartyleryjskie mogą strzelać przez ich 

przednie i boczne heksy (8.0). Artyleria może strzelać tylko 

przez przednie heksy. Linia Widzenia LWIDZ (11.4), która 

przechodzi wzdłuż krawędzi heksów między bokiem a tyłem, 
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liczy się jako tył, podczas gdy LWIDZ, która przechodzi 

wzdłuż krawędzi heksów między bokiem a przodem liczy się 

jako przód. Łucznicy, długie łuki, lekka kawaleria łuczników i 

średnia kawaleria łuczników mogą Strzelać Pośrednio ponad 

innymi jednostkami (11.4). 

11.2 Kiedy jednostki mogą strzelać 

Są trzy możliwości prowadzenia Ostrzału, każda zależna od 

rodzaju jednostki: Ostrzał Aktywny, Ostrzał Zwrotny i Ostrzał 

Reakcyjny. 

Łucznicy, długie łuki, procarze, lekka kawaleria łuczników, 

średnia kawaleria łuczników i genitores mogą prowadzić: 

• Ostrzał Aktywny: Po Aktywacji każda jednostka strzela 

indywidualnie. Jednostka może strzelić raz, kiedy jej batalia 

jest Aktywowana, w dowolnym momencie swojego ruchu. 

o Po wystrzeleniu jednostki zdolnej do strzelania, jej Faza 

Ruchu/Ostrzału jest zakończona (Wyjątek: lekka 

kawaleria łuczników, średnia kawaleria łuczników i 

genitores; patrz następny punkt). Tak więc jeśli 

wystrzeli przed ruchem, wtedy już nie może się 

poruszyć. 

o Lekka kawaleria łuczników, średnia kawaleria 

łuczników oraz genitores mogą strzelać podczas ruchu i 

kontynuować ruch. Mogą poruszać się przed lub po 

strzelaniu. Jeśli podczas strzelania znajdują się na heksie 

sąsiadującym z wrogiem, ostrzał kosztuje 1 PR, w 

przeciwnym razie ostrzał kosztuje 0 PR. Po wystrzale 

mogą opuścić heks sąsiadujący z jednostką wroga, tak 

jakby był to początek Aktywacji. Podczas takiej 

Aktywacji nie mogą wejść na inny heks sąsiadujący z tą 

samą jednostką wroga. 

• Ostrzał Zwrotny (tylko jednostki nieaktywnego gracza): 

Jest to ostrzał od wrogiej jednostki na aktualnie strzelającą 

jednostkę aktywnego gracza znajdującą się w zasięgu. 

Ostrzał Zwrotny i Ostrzał Aktywacyjny są rozpatrywane 

jednocześnie, zanim jakiekolwiek wyniki zostaną 

zastosowane. Wrogie jednostki nie mogą używać Ostrzału 

Zwrotnego, jeśli zostaną ostrzelane od ich Tylnego heksu. 

• Ostrzał Reakcyjny (tylko jednostki nieaktywnego gracza): 

Jest to ostrzał prowadzony kiedy jakakolwiek wroga 

jednostka przesuwa się lub Szarżuje na swój sąsiedni 

przedni heks, na którym nie ma innej wrogiej jednostki; 

Ostrzał Reakcyjny jest rozpatrywany natychmiast po 

wykonaniu takiego ruchu. Takie jednostki mogą strzelać za 

każdym razem, gdy wroga jednostka wejdzie na ich 

przednie heksy. Tylko jedna jednostka strzelecka 

(dowolnego rodzaju – wybiera jej właściciel) może 

ostrzelać wrogą jednostkę, gdy wejdzie ona na heks, bez 

względu na to, ile jednostek sąsiaduje z heksem. Nie można 

prowadzić Ostrzału Reakcyjnego w reakcji na Cofnięcie lub 

Zajęcie Zdobytej Pozycji (w tym Atak Kontynuacyjny). 

Jednostki artylerii, kuszników, oszczepników piechoty i 

ręcznej broni palnej mogą prowadzić: 

• Ostrzał Aktywny: Po aktywacji każda jednostka strzela 

indywidualnie. Jednostka może strzelić raz, gdy jej batalia 

jest Aktywowana, w dowolnym momencie Fazy 

Ruchu/Ostrzału. Po wystrzeleniu jednostki, jej Faza 

Ruchu/Ostrzału dobiega końca. Tak więc jeśli wystrzeli 

przed ruchem, wtedy nie może się poruszyć. Gdy jednostka 

artylerii wystrzeli, jeśli nie znajduje się już po swojej 

„ogniowej” stronie, jest odwracana na „ogniową” stronę. 

• Ostrzał Reakcyjny (tylko jednostki nieaktywnego gracza): 

Jest to Ostrzał prowadzony kiedy jakakolwiek wroga 

jednostka przesuwa się lub Szarżuje na sąsiedni przedni 

heks, na którym nie ma innej wrogiej jednostki. Rozpatruje 

się go w chwili, gdy taki ruch ma miejsce. Ostrzału 

Reakcyjnego można użyć tylko raz podczas danej 

Aktywacji wroga. Tylko jedna jednostka strzelecka 

(dowolnego rodzaju – wybiera jej właściciel) może 

ostrzelać wrogą jednostkę, gdy wejdzie ona na heks, bez 

względu na to, ile jednostek sąsiaduje z heksem. Nie można 

prowadzić Ostrzału Reakcyjnego w reakcji na Cofnięcie lub 

Zajęcie Zdobytej Pozycji (w tym Atak Kontynuacyjny). 

Artyleria nie może reagować na ostrzał, gdy jest w szyku 

transportowym (7.6). 

Jednostki te nie mogą używać Ostrzału Zwrotnego (co 

odzwierciedla ich raczej niską szybkostrzelność). 

Uwaga autora: Różnice między jednostkami strzeleckimi, 

opisane powyżej, są uwzględniane w ich MOD, zasięgu i 

powyższej mechanice. 

11.3 Rozstrzyganie ostrzału 

Aby wykonać daną jednostką ostrzał, należy sprawdzić zasięg i 

odnieść go do tabeli MOD OSTRZAŁU WEDŁUG ZASIĘGU. 

Tabela przedstawia wszelkie MOD-y dla jednostki strzeleckiej 

w określonym Zasięgu. Wymienia wszystkie okoliczności, 

które zapewniają modyfikatory wyniku rzutu kością (jako 

MOD). Rzuć jedną kostką i dodaj wszelkie odpowiednie  

MOD-y. Porównaj skorygowany wynik rzutu z tabelą WYNIK 

OSTRZAŁU odpowiadającą statusowi broniącej się jednostki 

(piesza czy konna, zwykła czy w Dezorganizacji), aby otrzymać 

wynik, jak opisano w 14.0. 

PRZYKŁAD: Grając w Courtrai, bitwę z Men of Iron, kusznicy 

strzelający z odległości 1 heksu otrzymują MOD +2. Ale jeśli 

strzelają w bok Ciężkozbrojnych na Koniach, oznacza to 

dodatkowy MOD +1 za Ostrzał Pod Kątem do Ciężkozbrojnych 

na Koniach, czyli łącznie mają MOD +3. 

Men of Iron oraz Infidel 

Kąt strzelania: Ostrzał wycelowany w lekką kawalerię 

łuczników, średnią kawalerię (w tym średnią kawalerię 

łuczników) i ciężkozbrojnych na koniach przez heksy boczne 

takich jednostek zapewnia strzelającej jednostce MOD +1. 

Ostrzał przechodzący przez wierzchołek heksu nie liczy się 

jako ostrzał na bok wrogiej jednostki. Korzystny MOD 

odzwierciedla strzelanie do łatwiejszych do trafienia i 

(często) niezabezpieczonych boków konnicy. 

 

Blood & Roses 

Zawodność artylerii i ręcznej broni palnej: Jeśli 

strzelająca jednostka artylerii podczas testowania wyniku 

strzału wyrzuci na kostce „0”, działa eksplodują i strzelająca 

jednostka zostaje wyeliminowana. 

Jeśli jednostka strzelająca z ręcznej broni palnej podczas 

testowania wyniku strzału wyrzuci na kostce „0”, część broni 

wybucha i jednostka odwraca żeton na stronę w 
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Dezorganizacji, albo jeśli już jest w Dezorganizacji, staje się 

Wycofana. O ile jednostka z ręczną bronią palną nie jest 

Wycofana, cel takiej atakującej jednostki ma możliwość 

Ostrzału Zwrotnego lub kontynuowania Kontr-Szarży. Nie 

ma to wpływu na inne jednostki ani dowódców. 

Komentarz historyczny: W bitwie pod St Albans około 8% 

takiej broni eksplodowało. „Sir, czy mogę prosić o 

przeniesienie do służby przy czyszczeniu latryn?” 

Ponadto wykonując ostrzał na stos jednostek zawierający 

Artylerię, rzut wykonuje się tylko raz i wynik dotyczy obu 

jednostek ze stosu, Artylerii i owej drugiej. 

11.4 Linia widzenia (LWIDZ) 

Jednostka musi być w stanie widzieć wrogą jednostkę, aby móc 

do niej strzelać, Szarżować lub Kontr-Szarżować. Dana 

jednostka widzi inną, gdy gracz jest w stanie prześledzić 

niezablokowaną prostą LWIDZ od środka heksu strzelającego 

do środka heksu docelowego. LWIDZ jest zablokowana: 

• przez Lasy, Małe Lasy, Ogród, Drumliny, Winnice, Miasto, 

Zamek, Duże Miasto, Wioskę, Domy, Kościół, Opactwo, 

Młyn, Sad, Posiadłość i heksy budynków, które są terenem 

blokującym. Jednostki mogą strzelać do i z tych heksów, ale 

nie poprzez. 

• jeśli LWIDZ przechodzi przez jakiekolwiek nachylenie 

terenu, które jest wyższe – o większej wysokości – niż heks 

strzelający i cel. Może być konieczne użycie sznurka lub 

linijki do pomiaru między heksami, aby określić ten 

przypadek LWIDZ. 

• przez inne jednostki dla ostrzału artylerii, kuszników, 

ręcznej broni palnej oraz dla innych celów (np. Szarży). 

Inne jednostki nie blokują LWIDZ dla łuczników, długich 

łuków, lekkiej kawalerii łuczników i średniej kawalerii 

łuczników (patrz Ostrzał Pośredni poniżej). 

• dla kuszników i ręcznej broni palnej przez heksy żywopłotu 

/ zarośli i krawędzie heksów żywopłotu, ale tylko gdy 

strzelec lub cel jest oddalony o jeden heks (tzn. LWIDZ nie 

jest blokowana gdy strzelający lub cel stoi przy żywopłocie 

/ zaroślach – przyp. tłum.). 

Jeśli heks zawiera teren blokujący oraz/lub jednostkę, która 

blokuje LWIDZ, to cały heks jest traktowany jako blokujący, a 

nie tylko element graficzny na heksie. LWIDZ można 

prześledzić wzdłuż krawędzi heksu, jeśli tylko jeden z heksów 

sąsiadujących z heksem zawiera teren lub jednostkę blokującą  

LWIDZ. LWIDZ można prześledzić przez wierzchołek heksu, 

jeśli blokujący teren / jednostka nie znajduje się po obu stronach 

LWIDZ przechodzącej przez wierzchołek heksu. 

Jeśli LWIDZ jest śledzona przez heks Żywopłotu / Zarośli lub 

krawędź heksu Żywopłotu do jednostki niestrzeleckiej 

sąsiadującej z heksem żywopłotu / zarośli lub krawędzią heksu 

żywopłotu, wtedy Ostrzał nie ma żadnego wpływu na taką 

jednostkę ani znajdujących się razem z nią dowódców, chyba 

że cel i strzelający są na sąsiednich heksach. 

Uwaga autora: Należy przyjąć, że jednostki niestrzeleckie 

używają żywopłotu jako osłony/kryjówki, podczas gdy 

jednostki strzeleckie są w stanie strzelać i być ostrzeliwanymi. 

Ostrzał Pośredni: Łucznicy, Długie Łuki, Lekkiej Kawaleria 

Łuczników i Średnia Kawaleria Łuczników mogą strzelać 

„przez” jednostki znajdujące się na linii strzału (właściwie 

strzelają ponad nimi). Skutkuje to użyciem niekorzystnego 

MODu „Ostrzał Pośredni”, który wynosi minus jeden (–1). 

Blood & Roses 

Łucznicy i Długie Łuki nie mogą strzelać (nie mają LWIDZ) 

ponad heksem zajmowanym przez przyjazną jednostkę, 

która sąsiaduje z celem. 

12.0 UDERZENIE 
 

Uwaga autora: Porównanie uzbrojenia, pancerzy i morale 

jednostek jest wykonywane przez sprawdzenie kombinacji 

kolumny i wiersza w tabeli Przewaga w Uzbrojeniu na karcie 

pomocy gracza i reprezentuje je również odpowiedni MOD 

Obronny w Uderzeniu zapisany na żetonach jednostek. 

12.1 Faza Uderzenia 

Wszystkie ataki typu Uderzenie lub Szarża muszą 

wpierw zostać zadeklarowane. W Fazie Uderzenia 

wszystkie (uprawnione) aktywne jednostki 

wymienione jako Atakujący w tabeli PRZEWAGA W 

UZBROJENIU mogą atakować Uderzeniem (Wyjątek: 

Kontynuowany Atak 14.7). Jeśli to zrobią, muszą Uderzyć we 

wszystkie wrogie jednostki, które znajdują się na ich Przednich 

heksach, chyba że owe wrogie jednostki zostały zaatakowane 

Uderzeniem lub Szarżą przez inne przyjazne jednostki lub 

znajdują się po drugiej stronie terenu lub na terenie, na który 

aktywna jednostka nie może atakować. Wszelkie 

zadeklarowane ataki muszą zostać zakończone, nie ma 

możliwości ich „odwołania”. Rodzaje jednostek 

niewymienione w tabeli PRZEWAGA W UZBROJENIU w 

kolumnie „Atakujący” (kolor żetonów nie ma znaczenia) nigdy 

nie mogą atakować Uderzeniem ani Szarżą, ale mogą się bronić. 

Jednostka może uczestniczyć tylko w jednym ataku na każdą 

Aktywację (Wyjątek: Kontynuowany Atak 14.7). Atak taki 

może być przeprowadzony z innymi jednostkami lub bez nich i 

skierowany przeciwko pojedynczemu heksowi lub jedna 

jednostka może sama zaatakować wroga na swoich obu 

przednich heksach. 

Wrogą jednostkę można zaatakować tylko raz na Aktywację 

(Wyjątek: wynik Kontynuowanego Ataku; 14.7). 

PRZYKŁAD: Trzy jednostki ustawione w linii atakują dwie 

broniące się jednostki również ustawione w linii. Atakujący 

musi zdecydować się na zaatakowanie jednego obrońcy dwoma 

jednostkami, a drugiego jedną, ponieważ atakująca środkowa 

jednostka nie może rozdzielić ataku na obu obrońców. 

Uwaga: Umieść odpowiedni znacznik Shock (Uderzenie) 

albo Charge (Szarża) na jednostce, która deklaruje atak, ze 

strzałką skierowaną w stronę atakowanej jednostki. Jeśli jedna 

jednostka atakuje dwa zajęte przez wroga heksy, ustaw 

znacznik tak, by strzałka wskazywała na krawędź heksu 

między nimi. 

 
 



 Men of Iron Tri-Pack – Instrukcja 15 

 

 

© 2019 GMT Games, LLC 

12.2 Cofnięcie przed walką 

Cofnięcie Przed Walką dotyczy każdego Uderzenia / Szarży, 

w tym Kontynuowanego Ataku. 

Dowolna jednostka konna, która nie jest w Dezorganizacji, a 

jest atakowana wyłącznie przez piechotę, może się Cofnąć 

Przed Walką. Jednostka Cofa się o jeden heks; musi mieć 

możliwość zakończenia Cofnięcia przynajmniej o jeden heks 

dalej od wszystkich atakujących jednostek, inaczej nie może się 

Cofnąć. Nie może wejść na Drogę Szarżowania ani heks zajęty, 

ale może dowolnie zmieniać swój kierunek. Jednostki, które się 

Cofają Przed Walką, są w Dezorganizacji po zakończeniu 

Cofnięcia (Wyjątek: Infidel, patrz poniżej). Jeden atakujący, 

który ma możliwość wejść na opuszczony heks, może to zrobić 

wykonując Zajęcie Zdobytej Pozycji, nawet jeśli jest w 

Dezorganizacji. Jednostka atakująca, która Zajęła Zdobytą 

Pozycję, nie może już wykonać Uderzenia na wroga. Jeśli jeden 

atakujący atakuje dwa heksy i wszystkie jednostki na obu 

heksach wykonają Cofnięcie Przed Walką, wtedy atakujący 

może wybrać heks do Zajęcia Zdobytej Pozycji, jak powyżej. 

Jednak jeśli tylko jeden heks jest wolny, atakujący nie może 

wykonać Zajęcia i musi rozpatrzyć atak na drugi heks. 

Infidel 

Jednostki konne nie otrzymują Dezorganizacji z powodu 

Cofnięcia Przed Walką, jeśli Cofają się przed wrogą 

jednostką pieszą. 

Lekka Kawaleria, która nie jest w Dezorganizacji, może 

Cofnąć się przed Uderzeniem lub Szarżą, jeśli zostanie 

zaatakowana przez Rycerzy, Ciężką Kawalerię lub Średnią 

Kawalerię, odsuwając się o jeden heks od atakującej 

jednostki, a następnie rzucając kością i sprawdzając tabelę 

COFNIĘCIA LEKKIEJ KAWALERII ŁUCZNIKÓW LC/A 

PRZED UDERZENIEM/SZARŻĄ; wynik tego rzutu jest 

dostosowywany przez MOD Obronny w Uderzeniu zapisany 

na żetonie broniącej się jednostki. 

Jednak jeśli atak jest Kontr-Szarżą przeciwko ostrzałowi 

(zobacz 13.6), zamiast tego należy użyć tabeli COFNIĘCIA 

LEKKIEJ KAWALERII ŁUCZNIKÓW LC/A PRZED KONTR-

SZARŻĄ: 

• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu wynosi 3 lub mniej, 

wtedy Cofnięcie nie ma negatywnego wpływu. 

• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu wynosi 4-7, wtedy 

jednostka się Cofa, ale jest w Dezorganizacji. 

• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu wynosi 8 lub więcej, 

nie ma możliwości Cofnięcia: jednostka wraca na jej 

pierwotny heks i należy rozpatrzyć Szarżę. 

Wszystkie ograniczenia dotyczące Cofnięcia Przed Walką 

oraz zdolności atakującej jednostki do Zajęcia Zdobytej 

Pozycji, wymienione w pierwszym akapicie, dotyczą 

również Cofnięcia Lekkiej Kawalerii Przed Walką. 

12.3 Rozstrzyganie Uderzenia 

Uwaga autora: Rozstrzyganie Uderzenia wykorzystuje nieco 

inną mechanikę niż większość gier tego typu. Uderzenie / 

Szarża jest rozpatrywane indywidualnie na każdym broniącym 

się heksie, niezależnie od tego ile jednostek atakuje ani ile 

jednostek jest atakowanych. 

Porządek rozstrzygania Uderzenia 

Uderzenie jest rozpatrywane po zakończeniu Ruchu i Ostrzału, 

w następujących po sobie kolejnych krokach: 

1. Aktywny gracz wskazuje które z jego jednostek atakują na 

jakie broniące się jednostki, również dla Szarż (13.0). Do 

oznaczenia Uderzenia używa się znaczników Shock, a do 

Szarży znaczników Charge. 

2. Działania przed wykonaniem Uderzenia: 

a) Aktywny gracz po jednej umieszcza obok celu każdą 

Szarżującą jednostkę. Wszelkie wywołane z tego 

powodu Ostrzały Reakcyjne należy rozstrzygnąć 

natychmiast. 

b) Atakujący rzucają kostką, aby sprawdzić czy będą w 

Dezorganizacji z powodu terenu (wg wyniku „D” w 

Tabeli Terenu lub wg zasad scenariusza). 

c) Atakujący rzucają kostką, aby sprawdzić swoją 

Niechęć do Szarży (13.5). 

d) Jeśli broniący się konno wybiorą Cofnięcie Przed 

Walką (12.2), należy je rozpatrzyć. 

e) Broniący mogą wykonać próby Kontr-Szarży (13.6). 

3. Aktywny gracz rozpatruje wszystkie swoje Uderzenia i 

Szarże na wroga, w dowolnej kolejności. Używa się tabeli 

SZARŻY, jeśli przynajmniej połowa jednostek w 

pojedynczym ataku nadal ma znacznik Charge; w 

przeciwnym razie używana jest tabela UDERZENIA. 

Umieszcza się znaczniki Kontynuowanego Ataku (14.7) i 

wykonuje Zajęcia Zdobytych Pozycji (12.4). 

Wyjątek: Ataki pojedynczego atakującego na wiele broniących 

się heksów są rozpatrywane w tym samym czasie i uważa 

się, że trwają jednocześnie, a wyniki (które mogą się 

kumulować dla atakującego) są stosowane dopiero po 

rozpatrzeniu obu ataków. 

4. Rozpatruje się wszystkie Kontynuowane Ataki (14.7). 

Rozpocznij ponownie od Kroku 1 z tym wyjątkiem, że 

Uderzenie wykonają tylko jednostki oznaczone 

znacznikami Kontynuowanego Ataku i muszą go 

wykonać; Szarżowanie i Kontr-Szarżowanie nie są 

dozwolone. 

Wszystkie poniższe modyfikatory kumulują się; MOD z „+” 

sprzyjają Atakującemu; MOD z „-” sprzyjają Broniącemu się. 

Modyfikatory rzutu kostką do rozpatrywania Uderzenia 

Aby rozpatrzyć Uderzenie, rzuć kostką dla każdego broniącego 

się heksu, a następnie zastosuj MOD(y), które dotyczą 

poniższych sytuacji i zapoznaj się z odpowiednią tabelą 

wyników walki. Jeśli co najmniej połowie atakujących 

jednostek udało się przeprowadzić Szarżę, użyj tabeli SZARŻY, 

w przeciwnym razie użyj tabeli UDERZENIA. 

W tabelach wynik znajduje się w kolumnie odpowiadającej 

statusowi broniącej się jednostki (Normalna/w Dezorganizacji). 

1. Przewaga Siły 

2. Przewaga Pozycyjna 

3. MOD Obronny w Uderzeniu 

4. Obecność Dowódcy 

5. Porównanie Uzbrojenia (tabela Przewagi w Uzbrojeniu) 

6. Status Atakującego (Dezorganizacja lub przesunięty) 

7. Status Broniącego (Rozbity) 

8. Kontynuowany Atak 

9. Mur Tarcz (tylko w Men of Iron) 
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1. Przewaga Siły: Gracz z większą ilością jednostek otrzymuje 

różnicę między tą ilością jako korzystny dla siebie MOD. 

PRZYKŁAD: Jeden Ciężkozbrojny Konno atakuje dwóch 

Pikinierów. Do rozstrzygającego wyniku rzutu kostką tego 

Uderzenia atakujący otrzymuje MOD –1 z powodu Przewagi 

Siły broniących się pikinierów (1 – 2 = –1). 

Przewaga Siły, albo niekorzystny Niedobór Siły, jaką może 

mieć broniący, jest stosowana do każdego oddzielnego rzutu 

kością (jako modyfikator rzutu MOD). 

Uwaga: Jeśli jedna jednostka atakuje dwa heksy, atakujący 

wykona dwa rzuty, każdy z wartością MOD –1... i dwukrotnie 

ulegnie ewentualnym niekorzystnym wynikom walki. 

PRZYKŁAD: Jeden Ciężkozbrojny Konno wykonuje Uderzenie 

na dwóch Pikinierów. Podczas rozpatrywania każdego obrońcy 

z osobna Ciężkozbrojny Konno w pierwszej walce otrzymują 

Kontynuowany Atak, zaś w walce z drugim Pikinierem 

otrzymują Dezorganizację. Ciężkozbrojny Konno w 

Dezorganizacji jednak wciąż musi Kontynuować Atak. 

Blood & Roses 

Jeśli jednostka artylerii jest umieszczona w stosie z inną 

jednostką na broniącym się heksie, jednostka artylerii jest 

ignorowana od określenia Przewagi Siły. 

2. Przewaga Pozycji: Istnieją dwa rodzaje tej przewagi: 

A. Kąt Ataku: Odzwierciedla zalety ataku pod innym kątem 

niż od przodu: 

• Jeśli wszystkie atakujące jednostki atakują wroga na 

jego bok, wtedy otrzymują MOD +2. 

• Jeśli wszystkie atakujące jednostki atakują wroga na 

jego tył, wtedy otrzymują MOD +3. 

• Jeśli atakujące jednostki atakują wroga na niego z kilku 

kierunków naraz (jego przód, tył, lewy lub prawy bok) 

wtedy otrzymują MOD +4. 

W jednej walce możliwa jest tylko jedna z powyższych 

sytuacji. 

B. Teren: Wpływ terenu na walkę jest określony w tabeli 

TERENU osobno dla poszczególnych bitew. Wszystkie 

modyfikatory terenu kumulują się; używa się wszystkich, 

które mają zastosowanie. Do znalezienia modyfikatora dla 

każdego ataku należy odszukać wiersz z terenem 

zajmowanym przez broniącego się (chyba że inaczej 

zaznaczono w Tabeli TERENU). Jednostka może 

zaatakować każdy teren, który nie jest wymieniony jako 

NDZW w kolumnie „MOD Uderzenia/Szarży” w Tabeli 

TERENU, niezależnie od tego, czy wejście na ten teren jest 

zabronione, czy nie. Jeśli jedna jednostka jest atakowana 

przez więcej niż jednego atakującego, w walce 

wykorzystuje się teren każdej atakującej jednostki. Jeśli jest 

więcej niż jeden atakujący z różnych heksów lub przez 

różne krawędzie heksów (np. jeden atakuje przez rów, a 

drugi nie), zastosuj wszystkie terenowe MOD (każdy MOD 

jest nakładany tylko raz). 

3. MOD Obronny w Uderzeniu: Stosowany jest MOD 

Obronny w Uderzeniu danej jednostki broniącej się (a nie 

atakującej), zapisany na jej żetonie. 

4. Obecność Dowódcy 

Jeśli dowódca znajduje się w stosie z atakującą jednostką, 

wtedy wskaźnik Charyzmy dowódcy jest dodawany jako MOD 

do ataku. Odnosi się to tylko raz do każdego ataku, bez względu 

na to, ilu dowódców znajduje się w stosie z atakującą jednostką 

(jako MOD użyj najwyższej Charyzmy). 

Men of Iron 

Jeśli dowódca jest ułożony w stos z Szarżującą (lub Kontr-

Szarżującą) jednostką Ciężkozbrojnych Konno, wtedy 

zapewnia jej MOD +1. Podczas Szarży taki MOD ma 

zastosowanie tylko jeśli Ciężkozbrojni Konno są nadal 

oznaczeni znacznikiem Szarży po zakończeniu ewentualnej 

Kontr-Szarży wroga. 

 

Infidel 

Jednostki Rycerzy i Ciężkiej Kawalerii ustawione w stosie z 

dowódcą swojej batalii lub głównodowodzącym, gdy są stroną 

atakującą, wtedy mają MOD +1. MOD jest tylko jeden do 

każdego ataku, nawet jeśli w stosie z jednostką jest dowódca 

batalii i głównodowodzący. 

5. Porównanie Broni/Pancerzy: Atakujący korzysta z tabeli 

PRZEWAGI W UZBROJENIU, aby porównać rodzaj atakującej 

jednostki z rodzajem obrońcy. Odpowiedni MOD jest podany 

w tabeli. Jeśli atakują jednostki różnych rodzajów, atakujący 

używa jednej kolumny z najlepszym MOD spośród nich. 

Blood & Roses 

Jeśli jednostka artylerii jest umieszczona w stosie z inną 

jednostką na broniącym się heksie, przy ustalaniu MOD należy 

użyć kolumny tej drugiej jednostki. 

6. Status Atakującego: Na atak mogą wpłynąć dwa rodzaje 

stanu jednostek atakujących: 

A. Dezorganizacja: Jeśli którakolwiek jednostka atakująca jest 

w Dezorganizacji, wtedy atak otrzymuje MOD –2. 

(Natomiast status Dezorganizacji broniącej się jednostki jest 

już uwzględniony w tabeli wyników walki.) 

B. Ruch przed Szarżą: Jeśli jakikolwiek atakujący wykonuje 

Szarżę (jest już oznaczony znacznikiem Charge) i poruszył 

się podczas bieżącej Aktywacji, wtedy otrzymuje MOD –1. 

Uwaga autora: Ten niekorzystny MOD odzwierciedla 

potrzebę przygotowania i ustawienia się do Szarży. 

7. Obrońca Wycofany: Jeśli obrońca jest Wycofany (14.5), 

dodaj dwa (+2) jak MOD dla atakującego i użyj kolumny z 

Dezorganizacją z tabeli wyników walki. 

8. Kontynuowany Atak: Wykonując Kontynuowane Ataki 

(14.7) jednostki otrzymują jeden łączny MOD –1 za każdą 

poprzednią Fazę Uderzenia, którą podjęły podczas bieżącej 

Aktywacji. (Dla ułatwienia wartość tego MOD jest oznaczona 

na znacznikach Continued Attack umieszczanych na jednostce 

według 14.7 – przyp.tłum.) 

9. Mur Tarcz (tylko w Men of Iron): Atakując jednostkę 

oznaczoną znacznikiem Muru Tarcz (Shield Wall) przez jej 

Przedni heks, odejmij jeden (–1) od wyniku rzutu atakującego. 
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12.4 Zajęcie Zdobytej Pozycji po walce 

Zajęcie Zdobytej Pozycji Po Walce jest częścią rozstrzygania 

walki i występuje po zakończeniu wszystkich ataków danej 

jednostki. Jeśli obrońca opuści heks w wyniku wrogiego 

Uderzenia lub Szarży, atakujący musi (jeśli to możliwe) 

przesunąć na ten heks jedną ze swoich kwalifikujących się 

jednostek atakujących – każdy dowódca z atakującego stosu 

również może wykonać takie Zajęcie heksu. 

Jednostka wykonująca Zajęcie Zdobytego heksu może zmienić 

kierunek, w jakim chce znajdować się po takim natarciu (chyba 

że doszło do Kontynuowanego Ataku, w którym to przypadku 

zmiana kierunku nie jest dozwolona). Jednostka kwalifikuje się 

do Zajęcia heksu, chyba że: 

• Jest w Dezorganizacji i nie uzyskała wyniku 

Kontynuowanego Ataku (14.7). 

• Musiałby przekroczyć lub wejść na teren, przez który nie 

może się poruszać. 

• Blood & Roses: Jest to jednostka piechoty poborowej. 

Jeśli atakowała więcej niż jedna jednostka, należy postępować 

zgodnie z poniższymi priorytetami. W przypadku gdy dwie lub 

więcej kwalifikujących się jednostek należy do tej samej 

kategorii priorytetu, wtedy atakujący sam wybiera jedną z nich: 

1. Jednostka szarżująca 

2. Jednostka konna 

3. Jednostka nie będąca w Dezorganizacji 

4. Jednostka w Dezorganizacji, która uzyskała wynik 

Kontynuowanego Ataku 

Jeśli był wynik Kontynuowanego Ataku (14.7), 

umieść znacznik Continued Attack na jednostce 

wykonującej Zajęcie Zdobytej Pozycji. 

Jeśli jedna jednostka zaatakowała dwóch wrogów i oba wrogie 

heksy zostają opuszczone, wtedy atakujący wybiera na który 

heks ma się przesunąć. Jeśli jedna jednostka zaatakowała 

dwóch wrogów i tylko jeden wrogi heks zostaje opuszczony, 

atakujący musi zająć opuszczony heks, chyba że wynik walki z 

drugą jednostką wroga zmusza atakującą jednostkę do 

Cofnięcia (wynik Kontynuowanego Ataku zastępuje każdy 

wynik Cofnięcia). 

Uwaga: Pamiętaj, że jednostki w Dezorganizacji Zajmują 

Zdobytą Pozycję tylko w wyniku Kontynuowanego Ataku. 

 

Blood & Roses 

12.5 Artyleria podczas Uderzenia / Szarży 
Gdy artyleria broni się przed wrogim Uderzeniem lub Szarżą, 

wtedy atakujący nie rzuca kostką, aby rozstrzygnąć atak, 

chyba że atakowana artyleria jest w stosie z jednostką 

nieartyleryjską. Wynikiem ataku jest automatyczna Eliminacja 

obrońcy w przypadku Uderzenia albo Eliminacja obrońcy i 

Kontynuowany Atak w przypadku Szarży. Poza tym atak 

przebiega według wszystkich standardowych zasad. 

Gdy artyleria broni się przed wrogim Uderzeniem lub Szarżą i 

jest umieszczona w stosie z inną jednostką nieartyleryjską, 

wtedy jednostka artylerii jest Eliminowana, jeśli ta druga 

jednostka znajdzie się w stanie Dezorganizacji lub otrzyma 

wynik Wycofania się lub zostanie Wyeliminowana. 

13.0 SZARŻA I KONTR-SZARŻA 

Szarżowanie to rodzaj Uderzenia, w którym atakujące jednostki 

wykorzystują swoją wagę i pęd, aby uzyskać korzystniejszy 

wynik. Celem Szarży jest tylko jedna jednostka, co jest też 

wyjątkiem od zasad 12.1. Kontr-Szarża natomiast to zdolność 

jednostek do zainicjowania Szarży w odpowiedzi na 

Uderzenie/Szarżę wroga i tym samym jej osłabienia, albo na 

strzelające wrogie jednostki. 

Uwaga: Szarża to po prostu kolejna forma Uderzenia na 

wroga, korzysta tylko z innej tabeli wyników walki. 

13.1 Jakie jednostki mogą Szarżować lub Kontr-

Szarżować 

Zarówno Szarża jak i Kontr-Szarża są używane tylko przez 

Ciężką Kawalerię HC, Rycerzy KN i Ciężkozbrojnych 

Konnych MM. Tylko Aktywne jednostki mogą Szarżować, a 

tylko jednostki nieaktywnego gracza mogą Kontr-Szarżować. 

13.2 Procedura Szarży 

Wszelkie szarże są deklarowane w Kroku 1 Fazy 

Uderzenia zanim nastąpi rozpatrzenie 

jakiegokolwiek ataku Uderzeniem/Szarżą. Na 

Szarżujących jednostkach należy umieścić 

znaczniki Charge. Wiele jednostek może Szarżować na jedną 

jednostkę, jednak aby wykonać Szarżę, żadna z nich nie może 

spełniać ograniczeń opisanych w rozdziale 13.3 poniżej. 

Znacznik Charge należy umieścić na Szarży tak, aby strzałka 

wskazywała cel Szarży. Jednostka Szarżująca może zmienić 

kierunek o jeden wierzchołek w prawo albo lewo przed 

umieszczeniem znacznika Szarży, pod warunkiem, że jednostka 

Szarżująca ma wtedy czystą Drogę Szarży (13.3) do celu. 

Jeśli Szarżująca jednostka znajdzie się w Dezorganizacji 

podczas przeprowadzania swojej Szarży, zamień znacznik 

Szarży na znacznik Uderzenia (Shock) i jednostka musi wtedy 

wykonać Uderzenie na pierwotny cel Szarży (i tylko na tę 

wrogą jednostkę, nie może zmienić celu) – zobacz w 12.3, aby 

ustalić jaką tabelę wyników walki należy zastosować. Szarże 

rozpatruje się umieszczając Szarżującą jednostkę obok celu, w 

Kroku 2 Fazy Uderzenia. Jednostka nie może zmienić kierunku 

po tym, gdy Szarża zostanie już określona (po położeniu 

znacznika Charge). 

Uwaga: Szarża wg tych zasad nie jest Ruchem, więc nie 

zużywa Punktów Ruchu, ale Ostrzał Reakcyjny od jednostek 

przeciwnika (11.2) jest dozwolony. 

13.3 Ograniczenia dotyczące Szarży i Kontr-

Szarży 

Jednostka nie może Szarżować ani Kontr-Szarżować, jeśli 

spełnia którekolwiek z poniższych ograniczeń: 
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1. Jest w Dezorganizacji. 

2. Rozpoczęła Aktywację lub Fazę Uderzenia sąsiadując z 

jednostką wroga (dotyczy tylko Szarży). 

3. Rozpoczęła Aktywację sąsiadując z jednostką wroga i nadal 

sąsiaduje z tą jednostką wroga (dotyczy Kontr-Szarży). Jeśli 

aktywna jednostka opuści heks, na którym rozpoczęła 

Aktywację, dobrowolnie lub przymusowo, to nie będzie to 

już uniemożliwiać tej jednostce Kontr-Szarżowania 

podczas bieżącej Aktywacji. 

4. Nie ma LWIDZ (11.4) do jednostki docelowej. 

5. Nie ma czystej Ścieżki Szarży do celu. Ścieżka Szarży: 

a) Musi przechodzić przez Przednie heksy jednostki 

Szarżującej / Kontr-Szarżującej. 

b) Musi kończyć się z celem (celami) na Przednich heksach 

jednostki Szarżującej / Kontr-Szarżującej. 

c) Musi obejmować heks sąsiadujący z celem, na którym 

Szarżująca / Kontr-Szarżująca zakończy Szarżę. 

d) Nie może przejść przez heks sąsiadujący z jednostką 

wroga, ale może zakończyć się na takim heksie. 

e) Musi mieć odpowiednią długość, zależnie od rodzaju 

Szarży. 

i. Szarża: Muszą być jeden lub dwa heksy między 

Szarżującą jednostką a docelową jednostką. 

ii. Kontr- Szarża przeciwko Szarży lub Uderzeniu: 

Cel musi być na sąsiednim heksie. 

iii. Kontr-szarże przeciwko Ostrzałowi: Cel może być 

przyległy lub oddzielony liczbą heksów równą lub 

mniejszą od PPR jednostki Kontr-Szarżującej. 

f) Musi być wolna od przyjaznych i wrogich jednostek. 

g) Nie może przechodzić przez rzekę (ani krawędź hesku z 

jakąkolwiek wodą, przez którą ruch kosztuje więcej niż 

+1 PR lub wymaga testu na Dezorganizację jednostki), 

strome zbocza, rowy lub żywopłoty, w tym przez 

krawędź heksu (ponadto cel nie może znajdować się po 

drugiej stronie krawędzi takiego heksu). 

h) Nie można Szarżować przez heks, na heks ani z heksu 

lasu, mokradeł, miasta, nierówności, torfowiska, 

miejscowości, rowu ani żywopłotu / zarośli. 

i) Nie można przekraczać terenu, na który jednostka nie 

może się poruszać (ponadto cel nie może znajdować się 

na takim heksie lub po drugiej strony krawędzi heksu z 

zabronionym terenem). 

j) Nie może być współdzielona z innymi jednostkami 

Szarżującymi / Kontr-Szarżującymi. 

Men of Iron 

k) Nie może celować w jednostkę będącą w Murze Tarcz 

(Shield Wall) lub w formacji Schiltronu, przez jej 

Przednie heksy. 

 

Uwaga: Jeśli jednostka Ciężkiej Kawalerii, Rycerzy lub 

Ciężkozbrojnych Konnych na początku Aktywacji wrogiej 

jednostki sąsiaduje z co najmniej jedną jednostką wroga, 

umieść na niej znacznik Counter-Charged Used (zużyta 

Kontr-Szarża) jako przypomnienie. Jeśli wszystkie wrogie 

jednostki oddalą się, usuń ten znacznik. 

 

 

Uwaga autora: Jednostki, które rozpoczynają Aktywację 

sąsiadując z jednostką wroga, mogą się cofnąć, a następnie 

ponownie szarżować, ale wymagałoby to ustawienia każdej 

jednostki w kolejkę akcji, a to z punktu widzenia gry 

oznaczałoby „nie w tej samej Aktywacji”. 

13.4 Korzyści i skutki Szarży 

Szarżujące jednostki pozostają oznaczone 

znacznikiem Charge, o ile nie znalazły się w 

Dezorganizacji podczas ich Szarży lub dostały 

Kontr-Szarżę od wroga. Tak długo, jak 

przynajmniej połowa jednostek atakujących na jedną broniącą 

się jest oznaczona znacznikiem Szarży, podczas rozpatrywania 

Uderzenia używa się tabeli WYNIK SZARŻY, a nie tabeli 

WYNIK UDERZENIA. 

Jednostka, która wykonała Szarżę i uzyskała wynik 

„Kontynuowany Atak”, podczas jego rozpatrywania już nie 

szarżuje - Kontynuowany Atak jest traktowany jako Uderzenie. 

Odejmij jeden (MOD –1) od wyniku rzutu podczas 

rozpatrywania Szarży lub Uderzenia, jeśli w bieżącej Aktywacji 

jakakolwiek szarżująca jednostka poruszyła się (wykorzystała 

Punkty Ruchu). Zgodnie z zasadami 7.1, zmiana kierunku nie 

jest ruchem. 

13.5 Niechęć do Szarży 

Men of Iron oraz Infidel 

Konie, nawet te średniowieczne świetnie wyszkolone i 

potężnych rozmiarów, nie lubią „szarżować” na linię 

piechoty silnie bronioną za pomocą spiczastych kijów 

(wykazując znacznie więcej zdrowego rozsądku niż ich 

jeźdźcy). Aby to odzwierciedlić, ilekroć Ciężka Kawaleria 

lub Ciężkozbrojni na Koniach (ale nie Rycerze KN!!) 

szarżują na jednostkę Ciężkozbrojnych Spieszonych (lecz 

nie Bez Koni UH), Ciężkozbrojnych lub Pikinierów przez 

ich Przedni heks, wtedy Szarżujący gracz rzuca kością po 

tym, jak jednostka podczas Szarży zostanie przesunięta w 

pobliże celu. 

Wynik rzutu należy odnieść do tabeli NIECHĘCI DO 

SZARŻY na karcie pomocy gracza określonej gry. 

Uwaga autora: Piechota uzbrojona w piki wywołuje 

Niechęć do Szarży, inne rodzaje piechoty nie, ponieważ 

takie jest główne zadanie właśnie pikinierów. 
 

 

Blood & Roses 

W tej grze nie ma Niechęci do Szarży. 

Uwaga autora: Tutaj nie ma Niechęci do Szarży, ponieważ 

ciężkozbrojni i ich konie z tego okresu nigdy nie okazywali 

bojaźni i kiedy już rozpoczęli szarżę, to ją kończyli. Było to 

częściowo spowodowane zmianą broni dla większości 

żołnierzy piechoty: piki i włócznie wymieniono na 

halabardy i inną broń drzewcową, która była trudniejsza 

do „postawienia” przeciwko Szarży, za to lepiej przebijała 

ciężkie zbroje z tamtej epoki. 
 



 Men of Iron Tri-Pack – Instrukcja 19 

 

 

© 2019 GMT Games, LLC 

13.6 Kontr-Szarża 

Kontr-Szarże mogą być wykonywane tylko przez Ciężką 

Kawalerię HC, Rycerzy KN i Ciężkozbrojnych Konno MM 

nieaktywnego gracza jako odpowiedź na określone działania 

wroga. 

Jednostki mogą próbować Kontr-Szarżować, gdy zostaną 

zaatakowane poprzez ich Przednie lub Boczne krawędzie 

heksów Szarżą, Uderzeniem lub ostrzałem. 

Jeśli jednostka zostanie zaatakowana przez wrogie jednostki za 

pomocą zarówno Uderzenia, jak i Szarży, wtedy musi wybrać 

Kontr-Szarżę przeciwko Uderzeniu albo Szarży (jedno), 

ponieważ istnieją różne interpretacje wyników rzutu kością i 

różne efekty powodzenia Kontr-Szarży dla każdego rodzaju 

Kontr-Szarży. 

Kontr-Szarża może wystąpić tylko jeśli wszystkie wrogie 

jednostki, na które jest skierowana, znajdą się na przednich 

heksach Kontr-Szarżującej jednostki, albo nie może zostać 

wykonana. Kontra-Szarża musi również przestrzegać 

ograniczeń dotyczących Szarży (13.3) dla wszystkich 

skontrowanych jednostek, w przeciwnym razie nie może być 

wykonana. Jednostka może zmienić kierunek o jeden 

wierzchołek (w prawo albo w lewo), jeśli jej próba Kontr-

Szarży się powiedzie. 

Dozwolona jest tylko jedna próba Kontr-

Szarżowania na jednostkę na Aktywację, a gdy 

jednostka spróbuje Kontr-Szarżować, umieść na niej 

znacznik Counter-Charge Used jako przypomnienie, 

iż Kontr-Szarża została już „zużyta”. 

PRZYKŁAD: Podczas francuskiej Aktywacji, angielska 

jednostka Ciężkozbrojnych na Koniach jest ostrzeliwana przez 

jednostkę francuskich Kuszników. W odpowiedzi próbuje 

Kontr-Szarżować (13.9), ale wyrzuca 8 i próba kończy się 

niepowodzeniem. Angielscy Ciężkozbrojni na Koniach zostają 

oznaczeni znacznikiem Zużycia Kontr-Szarży: Counter-Charge 

Used. Nie mogą teraz zrobić nowej Kontr-Szarży, jeśli zostaną 

ostrzelani przez inne wrogie jednostki lub zaatakowani przez 

wrogie Uderzenie / Szarżę w Fazie Uderzenia, dopóki znacznik 

Counter-Charge Used nie zostanie usunięty pod koniec bieżącej 

Aktywacji. 

13.7 Kontr-Szarża przeciw Szarży 

Kontr-Szarża przeciwko wrogiemu atakowi Szarżą 

odzwierciedla zdolność Ciężkiej Kawalerii, Rycerzy i 

Ciężkozbrojnych na Koniach do zniwelowania impetu takiego 

ataku wroga poprzez wyprowadzenie własnej Szarży. 

Aby wykonać Kontr-Szarżę, obrońca rzuca kością przed 

rozpatrzeniem ataku Szarży przeciwnika. 

Wynik rzutu należy odnieść do tabeli KONTR-SZARŻY 

PRZECIW SZARŻY z karty pomocy gracza. 

Jeśli skorygowany wynik rzutu będzie oznaczać 

udaną próbę, wtedy jednostka może wykonać Kontr-

Szarżę. Zmień ustawienie kierunku jednostki o jeden 

wierzchołek, jeśli jest to wymagane, tak aby wrogie 

jednostki będące celem znajdowały się na jej przednich heksach. 

Szarża atakujących wrogich jednostek zostaje zanegowana i 

wszystkie jej znaczniki Szarży (Charge) należy zastąpić 

znacznikami Uderzenia (Shock). 

Jeśli próba Kontr-Szarży nie powiodła się, wtedy Kontr-Szarża 

nie dochodzi do skutku, a jednostka nie zmienia kierunku, jeśli 

chciała to zrobić w ramach Kontr-Szarży. 

13.8 Kontr-Szarża przeciw Uderzeniu 

Kontr-Szarża przeciwko wrogiemu Uderzeniu odzwierciedla 

zdolność Ciężkiej Kawalerii, Rycerzy i Ciężkozbrojnych na 

Koniach do przerwania takiego ataku wroga poprzez 

wykonanie Szarży. 

Aby wykonać Kontr-Szarżę, obrońca rzuca kością przed 

rozpatrzeniem ataku. 

Wynik rzutu należy odnieść do tabeli KONTR-SZARŻA 

PRZECIW UDERZENIU/OSTRZAŁOWI z karty pomocy gracza. 

Jeśli skorygowany wynik rzutu będzie oznaczać zdaną próbę, 

wtedy jednostka może wykonać Kontr-Szarżę. Zmień 

ustawienie kierunku jednostki o jeden wierzchołek, jeśli jest to 

wymagane, tak aby wrogie jednostki będące celem znajdowały 

się na jej przednich heksach. Atakujący wrogowie, którzy 

zostali skontrowani Kontr-Szarżą, muszą odjąć dwa (MOD –2) 

od wyniku rzutu podczas rozpatrywania swojego ataku. 

Ta procedura ma zastosowanie nawet wtedy, gdy wśród 

atakujących są jednostki wykonujące Szarżę i gdy atak zostanie 

rozpatrzony w tabeli WYNIK SZARŻY. W sytuacji gdy jeden 

Atakujący atakuje dwa heksy, udana Kontr-Szarża wykonana 

przez jednego z obrońców powoduje zastosowanie 

modyfikatora Kontr-Szarży (MOD –2) tylko do rozstrzygnięcia 

ataku przeciwko owej broniącej się jednostce, która 

przeprowadza Kontr-Szarżę. 

Jeśli próba Kontr-Szarży nie powiodła się, wtedy Kontr-Szarża 

nie dochodzi do skutku, a jednostka nie zmienia kierunku, jeśli 

chciała to zrobić w ramach Kontr-Szarży. 

13.9 Kontr-Szarża przeciw ostrzałowi 

Ciężka Kawaleria i Ciężkozbrojni na Koniach mogą wykonać 

Szarżę na jednostki strzelców w odpowiedzi na ich ostrzał. 

Jednostka nie może zmienić swojego kierunku zwrócenia 

podczas Kontr-Szarży przeciwko strzelcom, ale może to zrobić 

zanim zacznie Kontr-Szarżować. Ostrzał Reakcyjny nie jest 

dozwolony przeciwko jednostce wykonującej Kontr-Szarżę na 

strzelających wrogów. Kontr-Szarża przeciw ostrzałowi może 

zostać podjęta przeciwko wrogowi znajdującemu się w 

odległości równej ilości heksów takiej samej lub mniejszej od 

wartości Puli Punktów Ruchu jednostki Kontr-Szarżującej (w 

tym zawsze na heks sąsiedni). 

Aby Kontr-Szarżować, obrońca rzuca kością przed 

rozstrzygnięciem ostrzału. 

Wynik rzutu należy odnieść do tabeli KONTR-SZARŻA 

PRZECIW UDERZENIU/OSTRZAŁOWI z karty pomocy gracza. 

Jeśli skorygowany wynik rzutu będzie oznaczać zdaną próbę, 

wtedy jednostka może wykonać Kontr-Szarżę. Należy 

rozpatrzyć wrogi ostrzał, następnie zmienić skierowanie Kontr-

Szarżującej jednostki o jeden wierzchołek, jeśli jest to 

wymagane aby rozpocząć Kontr-Szarżę, umieścić (jeśli to 

konieczne) jednostkę Kontr-Szarży obok jednostki strzelającej, 

a następnie wykonać natychmiastowy jej atak Szarżą (należy 

przyjąć, że jest to mini-Faza Uderzenia tylko dla tej jednostki). 
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Jeśli w wyniku wrogiego ostrzału jednostka Kontr-Szarżująca 

jest w Dezorganizacji, wtedy jej Kontr-Szarża wciąż jest 

podejmowana, ale należy ją rozpatrzyć jako Uderzenie 

skierowane tylko w strzelającą jednostkę. Jeśli w wyniku 

wrogiego ostrzału jednostka Kontr-Szarżująca straci konie, 

wtedy Kontr-Szarża natychmiast się kończy, a jednostka zostaje 

na obecnie zajmowanym heksie bez możliwości zmiany 

ukierunkowania. 

Udana Kontr-Szarża kończy ruch wrogiej jednostki strzelców, 

nawet jeśli w przeciwnym razie nadal mogłaby się ona poruszać 

po wykonaniu ostrzału (Lekka Kawaleria Łuczników, Średnia 

Kawaleria Łuczników lub Genitores). 

Jeśli próba Kontr-Szarży nie powiodła się, wtedy Kontr-Szarża 

nie dochodzi do skutku, a jednostka nie zmienia kierunku, jeśli 

chciała to zrobić w ramach Kontr-Szarży. Należy rozpatrzeć 

wrogi ostrzał, który nie został skontrowany. 

Jeśli jednostka Kontr-Szarżująca jako wynik uzyska 

Kontynuowany Atak, wtedy jest on rozpatrywany natychmiast. 

Kontynuująca atak jednostka musi wykonać Uderzenie we 

wszystkie wrogie jednostki znajdujące się na jej Przednich 

heksach, a jednostki te mogą się Cofnąć Przed Walką i może 

być więcej Kontynuowanych Ataków oraz/lub Zajęć Zdobytej 

Pozycji. 

Infidel 

Rycerze KN muszą Kontr-Szarżować wrogą jednostkę, która 

do niej strzela, chyba że nie mają czystej Drogi Szarży lub nie 

spełniają wymagań Szarży określonych w 13.3. Jednak jeśli 

gracz nie chce, aby jego Rycerze Kontr-Szarżowali, a są w 

Zasięgu Dowodzenia dowódcy swojej batalii (zobacz 5.2), 

wtedy gracz rzuca jedną kością, a od wyniku odejmuje 

Wskaźnik Aktywacji dowódcy. 

Wynik rzutu należy odnieść do tabeli testującej PRZYMUS 

KONTR-SZARŻY RYCERZY KN Z POWODU OSTRZAŁU (z karty 

pomocy gry Infidel). 

Rycerze, jeśli dobrowolnie chcą wykonać Kontr-Szarżę 

przeciw ostrzałowi, nie muszą rzucać na próbę, 

automatycznie odnoszą sukces. Dalsze działania są takie same 

jak dla udanej próby Kontr-Szarży opisane powyżej. 

Uwaga: Pamiętaj, że próba powstrzymania porywczych 

Rycerzy KN jest dobrowolna. Pamiętaj też, że Lekka 

Kawaleria Łuczników LC/A ma umiejętność Cofnięcia 

Przed Walką, która jest głównym elementem ich taktyki 

obronnej przeciwko Rycerzom. 
 

 

14.0 WYNIKI WALKI 
WSKAZÓWKA: Podczas czytania tego rozdziału zapoznaj się 

z tabelą WYNIKÓW OSTRZAŁU, tabelą WYNIKÓW 

UDERZENIA i tabelą WYNIKÓW SZARŻY, które znajdują się 

na karcie pomocy gracza. 

14.1 Tabele wyników walki 

Jednostki strzeleckie korzystają z tabeli MOD DLA OSTRZAŁU 

WEDŁUG ZASIĘGU, listy MOD OSTRZAŁU oraz tabeli 

WYNIK OSTRZAŁU. Jednostki Szarżujące korzystają z tabeli 

WYNIK SZARŻY. Wszystkie inne ataki – Uderzenia na wroga, 

korzystają z tabeli WYNIK UDERZENIA. Zarówno ataki Szarżą, 

jak i Uderzeniem wykorzystują tabelę PRZEWAGA W 

UZBROJENIU oraz MOD DLA UDERZENIA LUB SZARŻY. 

Wyniki walki w Uderzeniu i Szarży zależą od tego, czy 

broniąca się jednostka jest w stanie Normalnym (nie w 

Dezorganizacji), czy w Dezorganizacji. Rezultaty ostrzału 

zależą od tego, czy cel jest na koniach albo pieszo oraz czy jest 

Normalny albo w Dezorganizacji. Dla każdego stanu istnieją 

oddzielne kolumny wyników. 

Jeśli wynik odnosi się do atakującego, wtedy dotyczy 

wszystkich jednostek atakujących wroga, który z kolei jest 

stroną broniącą się. 

Jeśli jedna jednostka zaatakuje dwie jednostki, ataki są 

jednoczesne, a wszystkie wyniki walki są nakładane dopiero po 

obu rzutach dla tych ataków. Jeśli obie strony stają się 

Wycofane (14.4, Retired), obrońca Wycofuje się jako pierwszy 

(atakujący nie może wykonać Zajęcia Zdobytej Pozycji, mimo 

że jest pusta). Gdy atakująca jednostka otrzyma wyniki 

Cofnięcia (14.4) i Kontynuowanego Ataku (14.7), wtedy musi 

wykonać Kontynuowany Atak, a Cofnięcie należy zignorować. 

Uwaga: Uderzenie / Szarża jest rozpatrywana oddzielnie dla 

każdego heksu zawierającego broniące się jednostki. 

14.2 Dezorganizacja 

Kiedy jednostka jest w stanie Dezorganizacji, odwróć jej żeton 

na stronę „Dezorganizacja” <d>. Skutki bycia w tym stanie to: 

• Pula Punktów Ruchu jednostki będącej w Dezorganizacji 

jest niższa, jak pokazuje tylna strona żetonu jednostki. Ta 

kara obowiązuje dopiero od następnej Aktywacji jednostki, 

nawet jeśli efekt Dezorganizacji wystąpił podczas ruchu. 

• Jednostki strzeleckie będące w Dezorganizacji 

podczas rozstrzygania swojego ostrzału od 

wyniku rzutu odejmują liczbę zapisaną po F w 

żółtym polu na swoim żetonie (np. -1 jak obok). 

• Ataki Uderzeniem dokonywane przez jednostki będące w 

Dezorganizacji otrzymują MOD –2 (zgodnie z tabelą MOD 

DLA UDERZENIA LUB SZARŻY). 

• Jednostka w Dezorganizacji nie może Szarżować ani Kontr-

Szarżować. 

• Jednostka w Dezorganizacji nie może się Cofnąć Przed 

Walką. 

• Będący w Dezorganizacji Hobelarzy Konno MH lub 

Ciężkozbrojni Konno MM nie mogą zejść z koni. 

• Będący w Dezorganizacji Hobelarzy piesi DH nie mogą 

wsiąść na konie. 

Kolejne wyniki Dezorganizacji nie mają wpływu na jednostkę, 

która jest już w Dezorganizacji. 

Blood & Roses 

Jednostki artyleryjskie nigdy nie mogą być w Dezorganizacji. 

Gdy jednostka artylerii otrzyma efekt Dezorganizacji w wyniku 

ostrzału, należy rzucić jedną kością: 

• jeśli wynik wynosi 4 lub mniej, jednostka artylerii jest 

Eliminowana. 

• jeśli wynik wynosi 5 lub więcej, nie ma żadnego efektu. 
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14.3 Utrata koni 

W przypadku otrzymania takiego wyniku walki należy 

zamienić żetony Ciężkozbrojnych Konnych MM na żetony 

Ciężkozbrojnych Bez Koni UH i ustawić ich żetony stroną w 

Dezorganizacji. Do zamiany należy wybrać identycznie 

numerowany żeton z tej samej armii i z paskiem ID w takim 

samym kolorze. Gdy jednostka utraci konie, pozostanie bez 

nich do końca bitwy; nigdy nie może ponownie wsiąść na 

konie. Może jedynie zostać Uporządkowana, aby pozbyć się 

Dezorganizacji (15.1). 

Szarżujące jednostki tracące konie lub jednostki ze 

znacznikiem Kontynuowanego Ataku muszą dokończyć atak z 

nowym statusem. Nie dotyczy to Kontr-Szarży przeciwko 

ostrzałowi lub nieudanych Testów Potknięcia Się Na 

Wybojach. 

Uwaga autora: Status jednostki „bez konia” jest 

mimowolnym i negatywnym wynikiem walki i wskazuje na 

utratę zdolności do pełnej bojowej operacyjności. Status ten 

bardzo różni się od dobrowolnego zejścia z koni przez 

jednostki ciężkozbrojne, co znajduje odzwierciedlenie w ich 

MOD w tabeli Przewaga w Uzbrojeniu. 
 

14.4 Cofnięcie 

Jednostka, która musi się Cofnąć, i każdy dowódca w stosie 

razem z taką jednostką, muszą Cofnąć się dokładnie o jeden 

heks od wrogiej jednostki (lub jednostek), która to 

spowodowała. Musi zakończyć Cofanie będąc o jeden heks 

dalej od każdej wrogiej jednostki biorącej udział w walce 

(każdy rzut kością jest oddzielną walką), która spowodowała 

Cofnięcie. Może wkroczyć na dowolny heks lub przekroczyć 

dowolną krawędź heksu, jeśli nie są dla niej zabronione do 

ruchu. Nie może Cofnąć się na heks zajęty przez wrogą 

jednostkę, ale może Cofnąć się na heks zajmowany przez 

samotnego wrogiego dowódcę (5.4) lub Sztandar. Może Cofnąć 

się na heks sąsiadujący z wrogiem, który nie spowodował 

Cofnięcia, i może zmienić swój kierunek. 

Jeśli Cofnięcie danej jednostki zostanie zablokowane przez 

przyjazną pieszą jednostkę strzelecką (tylko taką), może ona 

Cofnąć się przez tę pieszą jednostkę strzelecką i przejść dalej o 

jeden dodatkowy heks. W takim przypadku owa piesza 

jednostka strzelecka, która stała na drodze Cofającej, ulega 

Dezorganizacji; jeśli już jest w Dezorganizacji, staje się 

Wycofana, a jeśli jest już Wycofana, jest Eliminowana. Każdy 

dowódca w stosie z aktualnie Wycofywaną (Retired) lub 

Eliminowaną jednostką musi wykonać test Śmierci Dowódcy 

(5.4), tak jakby jednostka otrzymała wynik Wycofania / 

Eliminacji w walce Uderzeniowej. 

Jeśli jakakolwiek jednostka nie może się Cofnąć, aby spełnić 

powyższe warunki, wtedy jest Eliminowana. Każdy dowódca w 

stosie z jednostką musi wykonać test Śmierci Dowódcy (5.4), 

tak jakby jednostka otrzymała wynik „Eliminacja” w walce 

Uderzeniowej. 

Uwaga: Jeśli jednostka i dowódca są całkowicie Otoczeni, 

wtedy są Eliminowani. Zobacz 5.4 odnośnie dowódcy. 

 

Blood & Roses 

Jeśli jednostka Cofała przez heks z przyjazną Artylerią, wtedy 

Artyleria jest Eliminowana. 

14.5 Wycofanie 

Jeśli jednostka jest umieszczona w stosie ze swoim 

Sztandarem, gdy uzyska wynik Wycofania, zamiast 

tego jest Eliminowana. Jeśli nie jest w stosie ze 

swoim Sztandarem, należy podnieść żeton jednostki i umieścić 

go na heksie z jej Sztandarem lub obok niego i położyć na niej 

znacznik Wycofania – Retired. Jeśli jednostka nie jest w stanie 

wyznaczyć trasy do heksu zawierającego jej Sztandar lub 

sąsiadującego z jej Sztandarem, która nie jest blokowana przez 

wrogie jednostki lub nieprzekraczalny teren, wtedy jest 

Eliminowana. Wybrany heks nie może sąsiadować z 

jednostkami wroga, które spowodowały wynik Wycofania, a 

jeśli nie jest to możliwe do spełniania, wtedy jednostka jest 

Eliminowana. Jeśli heks z jej Sztandarem lub sąsiadujące są już 

zajęte przez jednostki (nawet jednostki, z którymi normalnie 

mogłaby się łączyć na stosie) lub teren nieprzekraczalny, wtedy 

Wycofana jednostka jest Eliminowana.  

Wycofanie jednostki (oznaczane znacznikiem Retired) są 

wliczane do Poziomu Ucieczki ich armii (3.0). 

Wycofane jednostki mają prawo do ruchu o jeden heks na 

Aktywację i mogą poruszać się tylko w kierunku swojego 

Sztandaru. Nie mogą strzelać, inicjować ataków, Szarży ani 

Kontr-Szarży. Jeśli Wycofana jednostka zostanie zaatakowana 

lub ostrzelana, należy traktować ją jako będącą w 

Dezorganizacji (w tym używany jest dla niej MOD Obronny w 

Uderzeniu ze strony żetonu jednostki w Dezorganizacji). Dodaj 

dwa (MOD +2) podczas rzutu na rozstrzygnięcie Uderzenia lub 

Szarży (zgodnie z tabelą MOD DLA UDERZENIA LUB 

SZARŻY). Wtedy każdy wynik Cofnięcia, Wycofania lub 

Eliminacji powoduje, że jednostka jest Eliminowana. 

Uwaga: Wycofane jednostki są Aktywowane wraz z innymi 

jednostkami z ich batalii, kiedy ta jest Aktywowana. 

14.6 Eliminacja 

Jednostka nie jest już skuteczna jako siła bojowa i do końca 

danego dnia staje się bezużyteczna. Należy usunąć ją z planszy. 

Eliminowane jednostki są wliczane do Poziomu Ucieczki (3.0). 

Uwaga autora: Eliminacja nie oznacza, że wszyscy żołnierze 

z danej jednostki zostali zabici. Eliminacja reprezentuje tak 

dużą utratę ludzi lub tak bardzo zmniejszone morale, iż 

jednostka przestaje być skuteczna. 

14.7 Kontynuowany atak 

Wynik Kontynuowanego Ataku powoduje, że jedna 

jednostka zostaje oznaczona znacznikiem Continued 

Attack wskazującym negatywny MOD, który będzie 

musiał być używany przez jednostkę podczas rozstrzygania 

dodatkowego Uderzenia, jak opisano w 12.3 w pkt. 8. Znacznik 

należy umieścić na jednostce atakującej nawet jeśli aktualnie 

żadne wrogie jednostki nie zajmują jej Przednich heksów. Jeśli 

wystąpił wynik Kontynuowanego Ataku i żadna atakująca 
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jednostka nie Zajęła Zdobytej Pozycji po walce tylko ze 

względu na nieprzekraczalny teren lub ponieważ heks nie został 

opuszczony przez broniących, wówczas wciąż należy umieścić 

znacznik Kontynuowanego Ataku na atakującej jednostce, 

która mogłaby Zająć Zdobytą Pozycję, gdyby mogła przejść na 

teren dla niej niedostępny lub gdyby broniący się opuścili swój 

heks. 

Po rozstrzygnięciu wszystkich walk przeprowadzana jest 

kolejna Faza Uderzenia dla wszystkich jednostek oznaczonych 

znacznikiem Continued Attack. Podczas tej Fazy Uderzenia 

jednostki oznaczone znacznikiem Continued Attack muszą 

wykonywać Uderzenie na wroga. Muszą wtedy zadeklarować 

tylko Uderzenie; nie są dozwolone żadne Szarże ani Kontr-

Szarże z ich strony. Poza tym Kontynuowany Atak jest 

rozpatrywany identycznie jak Uderzenie (rozdział 12.0). 

Jeśli jednostka oznaczona znacznikiem Continued Attack nie 

ma żadnych wrogich jednostek na swoich dwóch Przednich 

heksach, należy usunąć z niej ten znacznik podczas Kroku 1 

Fazy Uderzenia dla Kontynuowanego Ataku, kiedy 

deklarowane są ataki. 

Po rozpatrzeniu wszystkich Kontynuowanych Ataków, które 

były wynikiem początkowej Fazy Uderzenia, należy usunąć 

znaczniki Continued Attack z jednostek, które nie uzyskały 

kolejnego wyniku Kontynuowanego Ataku. 

Jeśli jakakolwiek jednostka, na której znajduje się znacznik 

Continued Attack, uzyska kolejny wynik Kontynuowanego 

Ataku, należy „zwiększyć” znacznik Continued Attack (tj. 

odwrócić go ze strony Continued Attack –1 na stronę Continued 

Attack –2 lub położyć na jednostce kolejny znacznik Continued 

Attack –1) i wykonać kolejną Faza Uderzenia dla 

Kontynuowanego Ataku wszystkich jednostek oznaczonych 

znacznikami Continued Attack. 

Taką procedurę należy kontynuować dopóki nie pozostanie 

żadna jednostka ze znacznikiem Continued Attack. 

Rozpatrując Kontynuowany Atak, atakujący odejmuje jeden 

(MOD –1) od wyniku rzutu za każde Uderzenie lub 

Kontynuowany Atak wykonane podczas bieżącej Aktywacji w 

Fazie Uderzenia; owa ujemna liczba powinna być oznaczona za 

pomocą odpowiedniej ilości znaczników Continued Attack 

umieszczanych na jednostce. 

Uwaga autora: Ujemny MOD odzwierciedla stopniową utratę 

spójności formacji i słabnący impet, jakim podlegają takie 

kolejno wykonywane ataki. 

 

Uwaga: Nie ma ograniczeń co do tego ile razy jednostka może 

uzyskać wynik Kontynuowanego Ataku. Jeśli zabraknie 

znaczników Continued Attack, należy użyć innych 

znaczników lub innego sposobu, aby odpowiednio oznaczyć 

ujemne modyfikatory. 
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14.8 Ucieczka batalii (opcjonalnie) 

Uwaga autora: Ta opcjonalna zasada dodaje więcej 

szczegółowości i komplikuje rozgrywkę (oraz powoduje jej 

wydłużenie), ale z drugiej strony bitwy mają więcej 

charakteru. 

Podczas walki nie było niczym niezwykłym, że poszczególne 

batalie uciekały, pozostawiając swoich sojuszników. (Pod 

Barnet okazało się to nawet „korzystne” dla Yorków.) 

Na koniec Aktywacji dowolnego gracza każda batalia, w której 

ponad połowa początkowego stanu jednostek nieartyleryjskich 

jest już Wyeliminowana lub Wycofana, przeprowadza test 

Ucieczki Batalii (poziom Ucieczki Batalii jest wymieniony dla 

każdej bitwy w Bitewniku). Gdy dana batalia wykona jeden 

taki test, nie będzie go już wykonywać do końca trwania bitwy. 

Aby wykonać test Ucieczki Batalii, rzuć jedną kością: 

• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu wynosi 4 lub mniej, 

wtedy dana batalia ucieka. 

• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu wynosi 5 lub więcej, nie 

ma żadnego efektu. 

Jako modyfikator do wyniku rzutu należy dodać wartość 

Charyzmy dowódcy danej batalii, jeśli przynajmniej jedna z 

jednostek tej batalii jest w jego Zasięgu Dowodzenia. 

Jeśli batalia ucieka, wykonaj kolejno następujące kroki: 

• Eliminowane są wszystkie jednostki artyleryjskie i 

Wycofane oraz jednostki, które są Otoczone (ale w tym 

przypadku krawędzie mapy nie liczą się do określenia 

Otoczenia jednostki, ponieważ chce ona właśnie opuścić 

mapę). Punkty Ucieczki za te jednostki są dodawane do 

sumy Punktów Ucieczki całej armii gracza. 

• Wszystkie inne jednostki z tej batalii są usuwane z gry, 

jednak nie liczą się do Punktów Ucieczki całej armii, 

chyba że są Eliminowane przez Pościg (14.9). 

Ciężkozbrojni uciekają w stanie, w jakim się znajdują (na 

koniu, pieszo lub bez konia). Uciekający dowódcy (inni 

niż głównodowodzący lub król) nie liczą się do sumy 

Punktów Ucieczki całej armii, chyba że są Eliminowani 

przez Pościg. 

• Gracz uciekającej batalii umieszcza jej Sztandar na heksie 

Ucieczki Batalii leżącym wzdłuż swojej krawędzi mapy, 

takim, aby nie znajdował się za terenem niedostępnym dla 

większości uciekających jednostek, nie był zajęty przez 

inne jednostki tego gracza, oraz nie był heksem, przez 

który wchodzą jednostki posiłków. Jeśli uciekająca batalia 

nie posiada Sztandaru, użyj do tego celu dowolnego 

innego znacznika. 

Uwaga: Oznacza to, że nie możesz umieścić Sztandaru po 

drugiej stronie rzeki, której twoje jednostki normalnie nie 

mogłyby przekroczyć. 

Jeśli wszystkie batalie danego gracza uciekną, wtedy 

przegrywa on bitwę w momencie, gdy niepowodzeniem 

zakończy się Test Ucieczki ostatniej batalii. Jeśli podczas 

jednej Aktywacji uciekną ostatnie batalie obu graczy, gra 

kończy się remisem. 
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14.9 Pościg (opcjonalnie) 

Kiedy wroga batalia ucieka (14.8), przeciwnik musi rzucić 

kością, aby sprawdzić czy jego batalia, która spowodowała 

ucieczkę wrogiej batalii (jeśli więcej niż jedna batalia była 

zaangażowana w walki w tej Aktywacji, wtedy gracz atakujący 

może wybrać jednostki, jedną lub więcej), zdecyduje się na 

Pościg i ewentualnie Eliminację kolejnych jednostek z 

uciekającej wrogiej batalii. Jednak należy zwrócić tutaj 

szczególną uwagę, że Pościg jest traktowany jako przedłużenie 

Aktywacji, w której wroga batalia ucieka. Aby sprawdzić czy 

Pościg dochodzi do skutku, gracz atakujący rzuca jedną 

kością: 

• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu wynosi 4 lub mniej, 

wtedy dana batalia wykonuje Pościg. 

• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu wynosi 5 lub więcej, 

wtedy gracz może wybrać czy batalia wykona Pościg. Jeśli 

gracz zdecyduje się nie wykonywać Pościgu, wtedy 

należy usunąć Sztandar batalii, która uciekła z mapy; nie 

ma innych efektów. 

Jako modyfikator do wyniku rzutu należy dodać wartość 

Charyzmy dowódcy danej batalii, jeśli przynajmniej jedna z 

jednostek tej batalii jest w jego Zasięgu Dowodzenia. 

Następnie gracz rzuca jedną kością, aby określić procent 

swojej batalii, która wykona Pościg. Wynik rzutu można 

zmodyfikować o wartość Charyzmy dowódcy batalii 

wykonującej Pościg, jeśli ma on przynajmniej jedną z 

jednostek w Zasięgu Dowodzenia. Wynik rzutu nie może być 

jednak zmodyfikowany tak, aby był mniejszy niż 0 albo 

większy niż 10. Ostateczny wynik jest następnie mnożony 

przez 10, aby uzyskać liczbę od 0 do 100, która reprezentuje 

procent jednostek niebędących Wycofanymi i 

nieartyleryjskich, które muszą wykonać Pościg (gracz sam 

wskazuje dokładnie jednostki, które robią Pościg). Obliczając 

ten procent Ścigających, wszystkie liczby ułamkowe są 

zaokrąglane w górę. Dowódca batalii wykonującej Pościg 

może dołączyć do Pościgu. (Dlaczego? Patrz poniżej.) 

Jednostki wykonujące Pościg są usuwane z mapy i 

umieszczane poza mapą, obok krawędzi mapy stanowiącej 

linię Ucieczki Batalii przeciwnika. Następnie gracz rzuca 

jedną kością za każdą Ścigającą jednostkę, odejmując jeden 

(MOD –1) od wyniku rzutu, jeśli Ścigająca jednostka jest w 

Dezorganizacji, i dodając do wyniku rzutu Charyzmę dowódcy 

batalii (jeśli dołączył do Pościgu): 

• Za każdą jednostkę konną wykonującą Pościg, która 

wyrzuci 5 lub więcej, jedna uciekająca wroga jednostka 

jest Eliminowana (wybór atakującego). Jeśli jednostka 

konna wyrzuci niezmodyfikowane 9, wtedy Ścigający 

może zdecydować się na Eliminację dowódcy wrogiej 

batalii lub jednej uciekającej jednostki wroga. 

• Za każdą Ścigającą piechotę, która wyrzuci 7 lub więcej, 

jedna uciekająca piechota wroga jest Eliminowana (wybór 

atakującego). 

Teraz pojawia się problem przywrócenia Ścigających 

jednostek z powrotem na mapę. W tym celu przydatny jest 

dowódca batalii... choć nie zawsze. 

• Jeśli w Pościgu uczestniczy jedna lub więcej batalii, wtedy 

gracz musi użyć Dowolnych Aktywacji, aby jedna z nich 

powróciła na mapę (gracz sam wybiera batalię, która ma 

powrócić). Aby sprowadzić Ścigające jednostki z 

powrotem na mapę i do gry, gracz musi aktywować 

batalię, która wykonywała Pościg. 

• Jeśli dowódca batalii nie uczestniczył w Pościgu, wtedy 

batalię można sprowadzić na mapę tylko za pomocą 

Dowolnej Aktywacji. Wtedy aktywowane są również 

jednostki, które nie Ścigały i sam dowódca, znajdujący się 

na mapie, zaś jednostki Ścigające są Poza Zasięgiem 

Dowodzenia (Out of Command). Natomiast gdy gracz 

chce aktywować dowódcę batalii i wszelkie jednostki, 

które pozostały na mapie, może to zrobić również poprzez 

Kontynuację lub Przejęcie, ale wtedy jednostki Ścigające 

są ignorowane podczas Aktywacji (uznaje się, że nadal 

wykonują Pościg). 

• Jeśli dowódca batalii uczestniczył w Pościgu, wtedy 

Aktywację całej jego batalii można zrobić poprzez 

Dowolną Aktywację, Kontynuację lub Przejęcie. Podczas 

takiej Aktywacji wszystkie jednostki pozostające na 

mapie są Poza Zasięgiem Dowodzenia (Out of 

Command). 

Następnie gracz rzuca za każdą Ścigającą jednostkę, do 

wyniku rzutu dodając Charyzmę dowódcy batalii, jeśli 

dołączył do Pościgu: 

• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu wynosi 6 lub więcej, 

jednostka musi wrócić. Wraca na mapę, korzystając z 

zasad dotyczących Posiłków (7.5), traktując uciekający 

Sztandar wrogiej uciekającej batalii jako heks wejściowy 

dla posiłków. Ścigające jednostki, które rozpoczęły Pościg 

będąc w stanie Dezorganizacji, wracają w niezmienionym 

stanie. Ścigający Ciężkozbrojni powracają w stanie, w 

którym Ścigali (konno, spieszeni lub bez koni). 

• Jeśli zmodyfikowany wynik rzutu wynosi 5 lub mniej, 

jednostka zostaje usunięta z gry: prawdopodobnie 

dokonuje plądrowania i grabieży wszystkiego-co-się-da. 

Jednostki te nie wliczają się do sumy Punktów Ucieczki 

gracza. 

Dowódca batalii powraca automatycznie i musi wejść na mapę 

w najbliższej Aktywacji. Jeśli nie uda się sprowadzić z 

powrotem żadnej jednostki Ścigającej, wtedy dowódca batalii 

musi zostać umieszczony na heksie z jednostką jego batalii na 

mapie, która znajduje najbliżej miejsca, gdzie miałby powrócić 

jednostki Ścigające na mapę. 

Uwaga autora: W przypadku używania opcjonalnej zasady 

dotyczącej Pościgu w bitwie pod Barnet – do czego 

zachęcamy – mogą one mieć kilka interesujących efektów 

pobocznych (czasem niekorzystnych). 

Jeśli batalia wykonująca Pościg nie zda testu Ucieczki Batalii, 

wtedy wszystkie jej jednostki (na mapie i poza nią) są usuwane 

z gry. Jednostki poza mapą nigdy nie są Otoczone przez wroga. 
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15.0 UPORZĄDKOWANIE 

JEDNOSTKI 

15.1 Uporządkowanie 

Jednostki będące w stanie Dezorganizacji (14.2) mogą go 

naprawić, przeznaczając na to całą swoją Aktywację – wtedy 

nie mogą wykonać żadnego innego działania. Jeśli jednostka w 

Dezorganizacji nie sąsiaduje z jednostką wroga po 

rozstrzygnięciu walki – nawet jeśli znajduje się w zasięgu 

wrogich strzelców – i nie poruszyła się, nie zmieniła kierunku, 

nie strzelała, nie zadeklarowała ataku ani nie została 

zaatakowana podczas tej Aktywacji, wtedy można odwrócić jej 

żeton na stronę ze zwykłym stanem jednostki, niebędącej w 

Dezorganizacji. Jednostki w Dezorganizacji, które są Poza 

Zasięgiem Dowodzenia (5.3) (mają znacznik Out of Command) 

również mogą zostać Uporządkowane. 

Wycofane jednostki (ze znacznikiem Retired), które znajdują 

się na heksie lub w odległości jednego heksu od ich Sztandaru, 

ale nie sąsiadują z jednostką wroga, mogą zostać 

Uporządkowane gdy ich Sztandar zostanie Aktywowany (6.0). 

Jednostki znajdujące się w zasięgu wrogich strzelców lub Poza 

Zasięgiem Dowodzenia (Out of Command) również można 

Uporządkować. Kiedy Sztandar jest Aktywowany, usuń 

znacznik Wycofania (Retired) z każdej kwalifikującej się 

jednostki. 

Po usunięciu znacznika Wycofania (Retired) jednostka jest w 

stanie Dezorganizacji. 

15.2 Sztandary 

Standardy są punktami zbornymi jednostek. Każda jednostka, 

która jest Wycofana (ma znacznik Retired), znajduje się na lub 

w obrębie jednego heksu od swojego Sztandaru i nie sąsiaduje 

z jednostką wroga w momencie gdy Sztandar został 

Aktywowany, ma zmieniany status z Wycofanej na w 

Dezorganizacji. 

Aktywowany Sztandar może zostać przeniesiony na dowolny 

heks na mapie gry (ale nie na heks wejścia posiłków ani z 

niedostępnym terenem), ale wtedy nie może wykonywać 

Uporządkowywania jednostek będących w stanie Wycofania 

(Retired). 

W przypadku przeniesienia Sztandaru, wszelkie Wycofane 

jednostki (ze znacznikiem Retired), które znajdują się na lub w 

obrębie jednego heksu od Sztandaru przed jego przeniesieniem, 

muszą sprawdzić, jaki to ma na nich wpływ. Należy rzucić 

jedną kością za każdą Wycofaną jednostkę i jeśli wynik wynosi 

5 lub więcej, wtedy jednostka jest Eliminowana. Jeśli natomiast 

wynik wynosi 4 lub mniej, wtedy nie ma żadnego efektu. 

Sztandary mogą zostać przesunięte przez akcję wroga, gdy 

wroga jednostka wejdzie na heks z Sztandarem. Kiedy 

przemieszczany jest Sztandar, gracz postępuje zgodnie z tą 

samą, opisaną powyżej procedurą, używaną do przesunięcia 

Sztandaru poprzez jego Aktywację. 

Sztandary nie mogą wykonać Cofnięcia Przed Walką. 

16.0 ZASADY SPECJALNE 

16.1 Wyścig z czasem 

Ta zasada ma na celu zachęcenie jednej strony do ataku i 

zakończenia bitwy w ograniczonym czasie, nawet jeśli nie leży 

to w jej najlepszym interesie. Zwykle wykorzystuje się ją po to, 

aby upewnić się, że historyczny napastnik zaatakuje zamiast 

spędzać zbyt dużo czasu na manewrowaniu wokół pozycji 

strony broniącej się. Staraliśmy się być hojni w przydziale 

limitów czasowych, aby nie ograniczać zbytnio graczy w 

poszukiwaniu odpowiedniej taktyki ataku. 

Znacznik Czasu (Time) zaczyna na Torze 

Generalnym na polu określonym w zasadach danego 

scenariusza. Gracz, na którym spoczywa „Wyścig z 

czasem”, przegrywa bitwę, jeśli znacznik Czasu osiągnie pole 

„0” na Torze Generalnym. Gracz bez limitu czasu może 

spasować, kiedy ma darmową aktywację i wtedy przesuwa 

znacznik Czasu o jedno (1) pole w kierunku zera (0). W 

zasadach danego scenariusza może być opisany inny sposób 

wyścigu z czasem, w przeciwnym razie jest to jedyna 

możliwość przesuwania znacznika czasu. 

Men of Iron 

16.2 Mur Tarcz 

Wiele planów obronnych opierało się na tym, aby 

piechota stała twardo i szczelnie, bez ruchu. Aby 

dodatkowo wzmocnić ten efekt, piechota tworzyła 

Mur Tarcz, ustawiając na przodzie solidną linię z tarcz i 

wysuwając piki przeciw nadciągającej kawalerii. 

Jedynymi jednostkami uprawnionymi do korzystania z Muru 

Tarcz są Pikinierzy (PK) i Ciężkozbrojni Spieszeni (DM). 

Gracz może na początku gry (podczas przygotowania do gry) 

lub po Aktywacji (ale przed zrobieniem czegokolwiek innego) 

umieścić takie jednostki w Murze Tarcz (lub usunąć z Muru 

Tarcz). Aby to zaznaczyć, należy umieścić (lub usunąć) 

znacznik Shield Wall na wszystkich (kwalifikujących się) 

jednostkach (nawet jeśli są Poza Zasięgiem Dowodzenia – Out 

of Command). Efekty Muru Tarcz to: 

• Jednostka nie może się poruszać ani Uderzać na wroga. 

• Podczas jednej Aktywacji może zmienić swoje 

ukierunkowanie o jeden wierzchołek (w lewo albo prawo). 

• Podczas rozstrzygania ataku lub ostrzału przez Przednią 

krawędź heksu na Mur Tarcz atakujący dostają 

niekorzystny MOD -1. 

• Jednostki konne nie mogą przeprowadzić Szarży przez 

Przedni heks jednostki stojącej w Murze Tarcz; ale mogą 

normalnie atakować Uderzeniem. 

• Jednostka w Dezorganizacji nie może utworzyć Muru 

Tarcz. Jednak jednostki już będące w Murze Tarcz, które 

uległy Dezorganizacji, pozostają w Murze Tarcz. 

• Jeśli jednostka znajdująca się w Murze Tarcz jest 

zmuszona do przemieszczenia się z powodu wyników 

walki „Cofnięcie” lub „Wycofanie”, wtedy nie jest już w 

Murze Tarcz (należy usunąć znacznik Shield Wall). 

Korzystanie z Muru Tarcz jest ograniczone, zależnie od bitwy 

i armii; możliwość jego użycia jest zaznaczona w zasadach 

scenariusza, w którym może zostać użyty. 
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Uwaga autora: Specjalna szkocka wersja Muru Tarcz - 

formacja schiltronu, znajduje się w zasadach bitew, w 

których uczestniczą Szkoci. 
 

Komentarz historyczny: Większość kawalerii tamtej epoki 

lub jakiejkolwiek innej epoki odmówiłaby szarży na solidną 

ścianę ludzi, zwłaszcza dodatkowo najeżoną pikami. Takie 

szarże były wielokrotnie praktykowane zanim niektóre armie 

zdały sobie sprawę z ich daremności. Jednak zmiana tego 

podejścia nie była natychmiastowa, konni rycerze musieli 

wpierw przezwyciężyć głęboko zakorzenione społeczne 

uprzedzenia i przekonania o swojej wyższości nad 

piechurami pochodzącymi z niższych klas. 
 

 

Men of Iron 

16.3 Hobelarzy MH, DH 

Hobelar to termin z epoki odnoszący się do 

jednostek piechoty, które używały koni do 

przyspieszania ruchu na miejsce walki. Nigdy  

(a właściwie prawie nigdy) nie walczyli ani nie strzelali na 

koniach; zsiadali, aby działać jako piechota. W grze, gdy są 

konno, występują jako hobelarzy konno (MH) i nie mają wtedy 

możliwości Strzelania ani Uderzenia na wroga. Natomiast jako 

hobelarzy spieszeni (DH) mają takie same możliwości walki 

jak zwykła piechota. 

Zobacz rozdział 7.4 odnośnie wsiadania i zsiadania z koni. 

 

Infidel 

16.4 Rycerze – Knights KN 

Rycerze posiadają pewne własne zasady specjalne, 

które oddają ich agresywność (czasem zbyt dużą) i 

niezależność. Rycerze: 

• nigdy nie są Poza Zasięgiem Dowodzenia (Out of 

Command), niezależnie gdzie znajduje się dowódca ich 

batalii. Gracz może jednak zrezygnować z tej cechy 

Rycerzy, gdy są Poza Zasięgiem Dowodzenia i nie chce 

wykonywać nimi Kontr-Szarży przeciw wrogiemu 

ostrzałowi (zobacz 13.9, zasady dla gry Infidel). 

• nigdy nie testują Niechęci do Szarży. 

• zawsze muszą wykonać Kontr-Szarżę przeciw ostrzałowi 

(gracz nie ma wyboru), kiedy zostaną ostrzelani i spełniają 

wymagania z 13.3, chyba że zostaną powstrzymani przez 

dowódcę swojej batalii (zobacz 13.9). 

• nigdy nie stają się Wycofani (Retired, 14.5). Gdy Rycerze 

otrzymają taki wynik, należy go traktować jako Cofnięcie 

(14.4). 

 

Infidel 

16.5 Sudańscy łucznicy AF (tylko w Infidel) 

Armie Fatymidów i Ajjubidów składały się z dużej 

liczby Sudańczyków (lub Etiopczyków; nazwy są 

mieszane w różnych źródłach… niektóre nazywają 

ich „Azopczykami” (ang. azoparts), starym terminem 

pochodzącym zapewne od francuskiego słowa oznaczającego 

Etiopczyków – taka niezbyt wartościowa ciekawostka). 

Sudańczycy byli łucznikami „z kopem”: nosili cepy, maczugi 

na łańcuchach, którymi potrafili bardzo skutecznie machać. 

Umieli strzelać z pozycji klęczącej. 

Sudańscy łucznicy z cepami mogą strzelać jak zwykli 

łucznicy. W przeciwieństwie do zwykłych łuczników, mogą 

również atakować Uderzeniem, używając kolumny / wiersza 

AF w tabeli PRZEWAGA W UZBROJENIU. Jednak: 

• Jeśli strzelą podczas Aktywacji, wtedy nie mogą atakować 

Uderzeniem w tej Aktywacji. 

• Jeśli używają Ostrzału Reakcyjnego, wtedy muszą bronić 

się przed wrogimi Uderzeniami w bieżącej Aktywacji jako 

Łucznicy A, a nie jako Łucznicy z Cepami AF. 

 

Infidel 

16.6 Beduińska piechota oszczepników 

Beduińska piechota oszczepników może poruszać 

się, rzucać oszczepami (strzelać), oraz 

atakować/bronić tak jak Pikinierzy podczas jednej 

Aktywacji. Posiadają własny modyfikator w walce według 

tabeli MOD OSTRZAŁU WEDŁUG ZASIĘGU. 

 

Blood & Roses 

16.7 Zasadzka 

Kiedy w zasadach scenariusza dany gracz otrzyma 

możliwość wykonania Zasadzki, może użyć 

jakąkolwiek swoją Dowolną Aktywację, aby 

aktywować jednostkę kawalerii wykonującą zasadzkę. Ta 

jednostka jest brana z żetonów z paskiem ID w kolorze 

odpowiadającym batalii, do której ma dołączyć po wykonaniu 

Zasadzki, nie może to być żadna z jednostek już 

rozmieszczonych na mapie. 

Jednostka wchodzi przez heksy wyznaczone w zasadach 

scenariusza (ale nie może wejść na heks ze Sztandarem 

przeciwnika). W momencie tej aktywacji automatycznie jest w 

Zasięgu Dowodzenia (niezależnie gdzie jest jej dowódca), 

posiada podwojoną Pulę Punktów Ruchu do wykorzystania i 

może normalnie atakować Uderzeniem. 

Nagłe pojawienie się jednostki powoduje dodatkowe 

zamieszanie i konsternację wśród jej wrogów. Zasadzkę 

rozgrywa się w następujący sposób: 

• Jednostka kawalerii wchodzi i porusza się używając 

podwojonej Puli Punktów Ruchu. 

• Na koniec ruchu wszystkie Zdezorganizowane wrogie 

jednostki sąsiadujące z kawalerią automatycznie stają się 

Wycofane (Retired). Wszystkie inne sąsiadujące jednostki 

wroga automatycznie otrzymują efekt Dezorganizacji. 



26 Men of Iron Tri-Pack - Instrukcja  

 

 
© 2019 GMT Games, LLC 

• Kawaleria przeprowadza Uderzenie i ewentualnie 

Kontynuowane Ataki, w standardowy sposób. 

Po Zasadzce Kawaleria dołącza do jednej z sojuszniczych 

batalii zgodnie z zasadami scenariusza. Jeśli tej batalii nie ma 

już na mapie, gracz wybiera inną. Jeśli używane są opcjonalne 

zasady Ucieczki Batalii (14.8), wtedy Kawaleria nie zmienia 

to wartości Ucieczki Batalii, do której dołącza. 

 

Blood & Roses 

16.8 Piechota poborowa (Lvy) 

W kilku scenariuszach występuje piechota 

dorywczo zebrana z lokalnej ludności podczas 

podróży armii na pole walki. Podobnie jak inne 

jednostki tego rodzaju – brak treningu itp. – umiejętności takiej 

piechoty są ograniczone: 

• Może wykonywać Uderzenie na wroga tylko razem z inną 

sojuszniczą jednostką, która nie jest Piechotą Poborową. 

• Nigdy nie może wykonać Zajęcia Zdobytej Pozycji (12.4) 

ani nigdy nie można jej wskazać jako jednostki 

otrzymującej znacznik Kontynuowanego Ataku (14.7). 

Poza tym Piechota Poborowa jest traktowana jak zwykła 

Piechota. 

16.9 Związanie w walce (opcjonalnie) 

Uwaga: Aby zaimplementować tę opcjonalną zasadę w 

tabelach wyników walki zawartych w grze, dodaj Związane 

do wyniku za każdym razem gdy wynik walki nie zawiera 

Cofnięcia o 1 heks (dla Atakującego lub Obrońcy), Wycofania 

Obrońcy lub Eliminacji Obrońcy. W Blood & Roses dodaj 

Związanie gdy wynik to Dezorganizacja lub Wycofanie (dla 

Atakującego lub Obrońcy), a gracz, którego to dotyczy, 

wybiera Dezorganizację. 

Związanie W Walce oznacza jednostki zaangażowane w tę 

walkę, które mieszają się razem i nieprzerwanie prowadzą 

walkę. Umieść znacznik Engaged na wierzchu jednostek, aby 

to zaznaczyć, niezależnie ile takich znaczników już jest 

umieszczonych. Wycofane jednostki nie mogą walczyć 

Związane z wrogami, dla nich należy zignorować ten wynik. 

Kiedy jest aktywowana, Związana jednostka musi się Oderwać 

lub pozostać na heksie. Związana W Walce jednostka nie może 

Strzelać ani być celem Ostrzału. 

Jednostka może się Oderwać, poruszając się, jeśli nie jest w 

Dezorganizacji ani Poza Zasięgiem Dowodzenia, ale to 

kosztuje jeden dodatkowy PR (+1) (łącznie z dodatkowym 

kosztem opuszczenia heksu sąsiadującego z jednostką wroga). 

Dlatego niektóre jednostki nie będą mogły się Oderwać ze 

względu na takie koszty. Po udanym Oderwaniu, jednostka 

automatycznie jest w Dezorganizacji. Podczas Aktywacji, w 

której się Odrywa, nie może poruszyć się na heks sąsiadujący z 

wrogą jednostką. Jednostki, które nie są uprawnione do 

wykonywania Uderzenia, muszą się Oderwać, jeśli to możliwe. 

Jeśli jednostka się nie Oderwie i nie ma żadnych jednostek na 

jej Przednich heksach, z którymi jest Związana w walce, wtedy 

musi się obrócić o jeden lub dwa wierzchołki, tak aby na jej 

Przednich heksach znalazła się możliwie największa liczba 

wrogich jednostek, z którymi będzie Związana W Walce.  

Jeśli jednostka się nie Oderwie i ma jedną lub dwie jednostki na 

swoich Przednich heksach, z którymi jest Związana W Walce, 

wtedy nie może się obracać. Podczas Fazy Uderzenia jednostka 

zdolna do Uderzenia musi zadeklarować atak Uderzeniem, 

spełniając warunki z 12.1, ale ignorując wszystkie wrogie 

jednostki, z którymi nie jest w Związana. 

Jednostki Związane W Walce nie mogą tworzyć Muru Tarcz 

ani Schiltronu, ponadto nie mogą wchodzić / schodzić z koni. 

Uwaga: Jednostka wymieniona w tabeli PRZEWAGA W 

UZBROJENIU jako zdolna do Uderzenia, która jest w 

Związana W Walce, musi zaatakować przynajmniej jedną 

wrogą jednostkę, z którą jest Związana. Nigdy nie może 

zaatakować wrogiej jednostki, z którą nie jest Związana. Jeśli 

są dwie jednostki, z którymi jest Związana na swoich 

Przednich heksach, wtedy musi zaatakować je obie, chyba że 

jedna już jest celem Uderzenia lub Szarży innej przyjaznej 

jednostki. 

 

Według powyższej ilustracji hiszpańska PK#1 byłaby zmuszona 

do ataku tylko na angielską DM, ponieważ angielska LB 

zostanie zaatakowana przez hiszpańską jednostkę PK#4. Gdyby 

nie było tam hiszpańskiej PK#4 lub gdyby pochodziła ona z 

innej batalii, wtedy hiszpańska PK#1 byłaby zmuszona 

zaatakować obie angielskie jednostki. 

Jeśli w jakimkolwiek momencie (w tym podczas Cofania) 

wszystkie wrogie jednostki, z którymi jednostka jest Związana, 

już z nią nie sąsiadują, natychmiast usuń jej znacznik Związania 

W Walce (Engaged). 

Usuń wszystkie znaczniki Engaged z jednostki, która otrzyma 

wynik Kontynuowanego Ataku. 

Dowódcy znajdujący się na stosie razem z jednostkami 

bojowymi nie podlegają efektom Związania W Walce. 
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17.0 ROZGRYWANIE 

SCENARIUSZY 
- rozdział bonusowy dla polskiej wersji gier 
Rozstawienie jednostek jest podane szczegółowo w każdym z 

scenariuszu / bitwie (w Bitewnikach dla każdej z gier), w 

szczególności w podrozdziale „Rozstawienie początkowe”, 

jednak dodatkowe informacje, zwłaszcza te dotyczące 

Posiłków, mogą znajdować się w innych podrozdziałach. Przed 

przystąpieniem do rozgrywki należy zapoznać się całością 

informacji na temat danego scenariusza. 

Dodatkowo w oryginalnych książeczkach ze scenariuszami 

znajdują się mapki poglądowe z rozstawieniem jednostek – w 

polskiej wersji ich nie ma, ponieważ aby były czytelne, 

musiałby być bardzo dobrej jakości, a to oznaczałoby znacznie 

większe rozmiary plików niż są obecnie. 

Poniżej zostaną opisane tylko najważniejsze informacje, 

głównie w celu uniknięcia nieporozumień oraz jako pomoc dla 

początkujących graczy. 

17.1 Rozstawienie początkowe 

Schemat wygląda następująco: 

Dowódcy: wymienieni są wszyscy dowódcy danej strony, 

pełną ich nazwą. Głównodowodzący posiada oznaczenie 

„(GD)”. Pogrubioną czcionką są wskazane nazwy unikalne 

każdego dowódcy. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: Podana jest liczba 

znaczników Seizure (Przejęcia Próby Kontynuacji od 

przeciwnika). 

Sztandary: Może być wskazany jeden Sztandar – wtedy jest 

używany przez wszystkie jednostki danego gracza, albo kilka 

według dowódców poszczególnych batalii (dywizji). 

Kierunek: Wskazuje w jakim kierunku powinny zostać 

ustawione jednostki. 

Ucieczka Batalii: Dotyczy tylko scenariuszy z Blood & Roses 

(patrz przykład nr 2 poniżej). 

 

Informacje o szczegółowym rozstawieniu zależą od gry: 

scenariusze z Men of Iron oraz Infidel są nieco inne pod tym 

względem niż te z Blood & Roses. 

 

Przykład nr 1: z Infidel, scenariusz „Harran”: 

Heksy: Jednostki: 

Bohemond I, książę Taranto 

1328-1337 10x Rycerze (KN #1-6: –2, #7-10: –1), 

Taranto 

 

Bohemond I, książę Taranto – nazwa dowódcy danej batalii, 

a kolor tła oznacza kolor paska z żetonów jednostek należącej 

do tej batalii. 

Heksy (1328-1337) – wskazuje konkretne heksy na mapie. 

Czasem jest ich więcej niż jednostek, dzięki czemu dany gracz 

ma możliwość samemu zdecydować jak rozstawić jednostki. 

Niekiedy jest podana informacja „nie dalej niż X heksów od Y”.  

Jednostki – czasami podana jest narodowość lub region danej 

jednostki, odpowiadający fladze z żetonu jednostki. Zapis typu 

„10x Rycerze (KN #1-6: –2, #7-10: –1)” oznacza kolejno: 

liczbę żetonów jednostek (10x = 10 żetonów jednostek danego 

rodzaju), nazwę po polsku, nazwę skrótową używaną przez grę 

i zapisaną na żetonie jednostek (KN), numer żetonu jednostki 

zapisany w lewym górnym rogu żetonu każdej jednostki 

bojowej (#1-6 to jednostki o numerach od 1 do 6, a #7-10 to 

jednostki od 7 do 10), wartość MOD-u Obronnego w Uderzeniu 

zapisaną w prawym górnym rogu żetonu każdej jednostki 

bojowej (–2 oraz –1). Pogrubioną czcionką wskazany jest żeton 

dowódcy danej batalii (zgodnie z zasadami, można go ustawić 

na heksie razem z jednostką bojową; w tym przykładzie 

dowódcą jest „Taranto”). 

 

Przykład nr 2: z Blood & Roses, scenariusz Tewkesbury: 

 

Heksy: Jednostki: 

Richard Plantagenet, 1. książę Gloucester (Ucieczka 4) 

2813-2817 2x artyleria, 1x Ręczna Br. Palna HG, 

2x Długie Łuki LB. 

Rozczytywanie tych informacji jest podobne jak w poprzednim 

przykładzie, z następującymi różnicami: 

• W kolorowym wierszu z nazwą dowódcy, na końcu w 

nawiasach podana jest wartość Ucieczki Batalii (14.8) – nie 

należy jej mylić z Punktami Ucieczki całej armii. 

• Jednostki – mimo że żetony w scenariuszach Blood & Roses 

są ponumerowane podobnie jak te z Men of Iron i Infidel, to 

wszystkie jednostki danego rodzaju mają takie same 

statystyki, więc numeracja żetonów nie ma znaczenia. 

17.2 Tor generalny i tor Punktów Ucieczki 

W pudełku z grami dostępne są osobne arkusze zawierające oba 

te tory – nie ma ich niniejszym zestawie zasad w języku polskim. 

17.3 Tabele 

Każdy scenariusz posiada własną tabelę terenu, a każda gra 

własne tabele dotyczące rozstrzygania walk – są one zawarte w 

niniejszym zestawie zasad w języku polskim na końcu każdego 

z Bitewników. 

17.4 Sposób rozgrywki 

Sposób rozgrywki ogólnie jest taki sam dla wszystkich trzech 

gier, choć są niewielkie wyjątki – dlatego na końcu każdego 

Bitewnika podany jest „Rozszerzony opis sekwencji rozgrywki” 

zawierający tylko informacje odnoszące się do danej gry (np. w 

grze Blood & Roses dostępna jest Aktywacja Armii (6.1), której 

z kolei nie ma w pozostałych dwóch grach). 
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Rozszerzony opis sekwencji rozgrywki – ogólny 

A. Faza aktywacji 

• Jeśli jest to Dowolna Aktywacja, wybierz do Aktywacji 

Batalię, Armię (6.1), Sztandar (15.2) lub Spasuj (6.1). Jeśli 

wybierzesz Spasowanie, nieaktywny gracz otrzyma 

Dowolną Aktywację; można przesunąć znacznik Czasu 

(16.1). 

• Jeśli Aktywowany jest Sztandar, przejdź do Fazy D lub 

przenieś Sztandar (15.2) i przejdź do Fazy E. 

B. Faza ruchu / ostrzału 

Podczas Aktywacji armii, aktywowane jednostki mogą się 

tylko poruszać (7.0). Podczas Aktywacji Batalii, dowolne lub 

wszystkie jednostki aktywowanej batalii mogą Poruszyć się 

(7.0) oraz/lub Strzelać (11.0). 

• Rozmieść dowódców zastępczych (5.5). 

• Zanim jakakolwiek jednostka wykona ruch lub ostrzał, 

najpierw nieaktywny gracz zagrywa żeton Przejęcia 

(Seizure): Battle Cry lub Unsteady Troops, a następnie 

aktywny gracz zagrywa żeton Battle Cry lub Unsteady 

Troops (6.3). 

• Zanim jakakolwiek jednostka wykona ruch / ostrzał, 

sprawdź czy Aktywowane jednostki są w Zasięgu 

Dowodzenia (5.2 i 5.3). 

• Piechota uzbrojona w broń miotającą może strzelać 

dopiero na końcu swojego ruchu. Lekka kawaleria 

łuczników, średnia kawalerii łuczników i genitoes mogą 

strzelać przed, w trakcie lub na końcu swojego ruchu. 

Jednostka może strzelać bez ruchu. 

• Każda pojedyncza jednostka musi zakończyć swój ruch / 

ostrzał, zanim inna będzie mogła wykonać swój. 

• Jednostki nieaktywnego gracza mogą kwalifikować się do 

Ostrzału Reakcyjnego, Zwrotnego (11.2) lub Kontr-

Szarży (13.9), w zależności od działań aktywnego gracza. 

• Po ruchu podczas aktywacji armii przejdź do fazy E. 

C. Faza uderzenia 

Podczas aktywacji batalii, po zakończeniu jej wszystkich ruchów / 

ostrzałów, można zainicjować Uderzenia (12.0) i Szarże (13.0). 

1.  Aktywny gracz wskazuje które z jednostek atakują które 

broniące się jednostki; to dotyczy również Szarży (13.0). 

2. Działania przed Uderzeniem: 

a) Aktywny gracz pojedynczo umieszcza każdą szarżującą 

jednostkę obok celu. Każdy wywołany przez to 

przemieszczenie Ostrzał Reakcyjny jest rozpatrywany 

natychmiast (11.2).  

b) Należy wykonać test Dezorganizacji atakujących jednostek z 

powodu ruchu przez trudny teren. Wszelkie efekty są 

nakładane natychmiast. 

c) Należy wykonać test Niechęci do Uderzenia/Szarży (13.5). 

d) Rozpatruje się Cofnięcie Przed Walką (12.2) obrońców. 

e) Obrońca wykonuje Kontr-Szarże (13.6), jeśli jest uprawiony. 

3. Aktywny gracz rozpatruje wszystkie swoje Uderzenia i Szarże 

na wroga, w dowolnej kolejności. Używa tabeli Wynik Szarży 

dopóki co najmniej połowie jednostek w pojedynczym ataku 

udała się Szarża (nie znalazła się w Dezorganizacji z powodu 

Ostrzałów Reakcyjnych lub Kontr-Szarż); w przeciwnym razie 

używana jest tabela Wynik Uderzenia.  

Układa się znaczniki Kontynuowanego Ataku (Continued 

Attack) (14.7) i wykonuje Zajęcia Zdobytej Pozycji (12.4). 

Wyjątek: Ataki pojedynczego atakującego na wiele broniących się 

heksów są rozpatrywane w tym samym czasie i uważa się, że trwają 

jednocześnie, a wyniki (które mogą się kumulować dla atakującego) 

są stosowane po rozpatrzeniu obu ataków. 

4. Rozpatrywane są wszystkie Kontynuowane Ataki (14.7). 

Rozpocznij ponownie od Kroku 1 Fazy C, z tym wyjątkiem, że 

teraz atakują tylko jednostki oznaczone znacznikami Continued 

Attack i muszą zadeklarować Uderzenie; Szarża lub Kontr-

Szarżą są zabronione. 

D. Faza uporządkowania jednostek 

Uporządkuj (15.0) dowolne jednostki z Aktywowanej batalii, które 

nie zrobiły nic w całej aktywacji i które obecnie nie sąsiadują z 

jednostką wroga. Jeśli został aktywowany Sztandar, Uporządkuj 

(15.0) dowolną Wycofaną jednostkę (Retired) należącą do tej armii, 

będącą na lub w obrębie jednego heksu od Sztandaru i nie sąsiadującą 

z jednostką wroga. 

E. Faza kontynuacyjna 

Wykonaj wszelkie rzuty dotyczące Ucieczki Batalii, a następnie 

wszelkie rzuty na Pościg (14.8 i 14.9). Jeśli zakończona aktywacja 

była Dowolną Aktywacją, obaj gracze wykonują Test Porażki (3.0). 

Jeśli gra nie zakończy w wyniku Testu Porażki, wtedy Spasuj lub 

Kontynuuj Aktywację Batalii lub Armii (6.2). 

• Nie może to być batalia, która właśnie zakończyła Aktywację, 

chyba że aktywny gracz ma tylko jedną batalię. 

• Aktywacja Armii może nastąpić tylko po Aktywacji Armii. 

Aktywacja Batalii może następować po Aktywacji Batalii, Armii 

lub Sztandaru. 

• Nieaktywny gracz może próbować przerwać Kontynuację, 

wykonując próbę Przejęcia (6.3). Wtedy zagrywa żeton 

Przejęcia (Seizure) i wybiera jedną ze swoich batalii do 

aktywacji. Aktywny gracz może wtedy zagrać znacznik 

Zanegowania Przejęcia (Seizure Negation) (6.3), a następnie 

rozpatruje się próbę kontynuacji, w przeciwnym razie 

nieaktywny gracz rzuca kością i rozpatruje próbę Przejęcia. Jeśli 

się powiedzie, aktywuje swoją wskazaną wcześniej batalię i 

kontynuuje z nią od Fazy B. Jeśli nie, aktywny gracz otrzymuje 

Dowolną Aktywację i przechodzi do Fazy A; tak zdobyta 

Dowolna Aktywacja może być użyta nawet do Aktywacji 

Batalii, która właśnie zakończyła aktywację. 

• Jeśli nie wystąpi próba Przejęcia, aktywny gracz rzuca kością i 

rozstrzyga próbę Kontynuacji (6.2). Jeśli się powiedzie, 

aktywuje tę bitwę lub armię i przechodzi do fazy B. Jeśli się nie 

powiedzie lub aktywny gracz Spasuje, nieaktywny gracz 

otrzymuje Dowolną Aktywację i przechodzi do Fazy A. 
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