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1. Wstęp 

System „Muszkiet i Pika” jest taktycznym systemem bitewnym symulującym 
bitwy okresu od 1630 r. do 1680 r. Celem systemu jest podkreślenie cech 
wyróżniających sztukę wojenną w okresie Wojny Trzydziestoletniej oraz 
ukazanie wpływu ówczesnego dowodzenia wraz z jego ograniczeniami. Do 
momentu ukazania się tej instrukcji w systemie „Muszkiet i Pika” (w skrócie 
M&P, MPBS) ukazały się następujące tytuły gier: This Accursed Civil War 
(TACW), Sweden Fights On (SFO), Under the Lily Banners (ULB), Gustav Adolf 
the Great (GAG), oraz Nothing Gained But Glory (NGBG). 
 
UWAGA: Ten podręcznik zastępuje dotychczasowe wersje i zawiera wiele 
zmian. W większości nie są to nowe przepisy, lecz klaryfikacje przepisów 
zawartych w grach poprzednich. Tym niemniej występują pewne małe, lecz 
znaczące zmiany przepisów. Doświadczeni gracze powinni zapoznać się z całą 
zawartością podręcznika przed nową grą. 
 
Wszystkie zmiany przepisów występujące w tym podręczniku są obowiązujące 
dla całego systemu MPBS. Ewentualne wyjątki i odstępstwa są 
wyszczególnione w zeszycie scenariuszy – Playbook. 

2. Komponenty i definicje 

2.1 Żetony 
2.1.1 ŻETONY: W grze występują trzy rodzaje żetonów 
• Żetony reprezentujące regimenty oraz brygady piechoty, kawalerii oraz 

artylerii. – UNITS 
• Żetony reprezentujące indywidualnych dowódców. – LEADERS 
• Markery informacyjne. – MARKERS 
2.1.2 JEDNOSTKI: Każda jednostka, reprezentowana przez jeden żeton, 
posiada ikonę jednostki oraz trzy informacje określające jej właściwości. Każda 
jednostka jest nazwana typem jednostki („12-24lb.” lub „Dragoon”) tudzież 
posiada nazwę własną („I/Skippon” lub „Rupert LG”), która z reguły jest 
nazwiskiem jej historycznego dowódcy. Piechota oraz kawaleria posiada 
punkty siły w liczbie od 1 do 20, gdzie każdy punkt siły odpowiada ok. 80-100 
ludzi. Jednostki artylerii nie posiadają punktów siły, dla celów gry posiadają 
one nadrukowany zasięg ognia maksymalnego, poprzedzony zasięgiem ognia 
bezpośredniego (Grazing Fire – ogień bezpośredni, umożliwiający powstanie 
zjawiska odbicia kuli wystrzelonej pod małym kątem. Umożliwia on rażenie 
wszystkich oddziałów znajdujących się na torze lotu pocisku – jest to 
niezmiernie ważny element gry – o czym można przeczytać w rozdziale 
poświęconym artylerii). Wszystkie jednostki posiadają nadrukowany parametr 
morale o wartościach od 4 do 8, gdzie wartość wyższa oznacza lepsze 
morale/wyszkolenie danego oddziału. Dowódcy nie są jednostkami.  

 
Przykład jednostki jazdy: 

 

 
 
Jednostki mogą posiadać literę przed wartością siły oraz identyfikator skrzydła 
– ich znaczenie podane jest w zeszycie scenariuszy (Playbook). 
 

Przykład jednostki artylerii: 
 

 
Żetony jednostek podwójnych – zdublowane baterie dział, posiadają w nazwie 
skrót „Dbl” poprzedzający jej rodzaj oraz dodatkową informację pod 
identyfikatorem „x2”. 
 
 

Przykład jednostki piechoty: 
 

 
 
 
 
2.1.3 DOWÓDCY: Żetony dowódców posiadają nazwisko danego dowódcy 
oraz współczynnik dowodzenia od -2 do 0. Współczynnik -2 oznacza dowódcę 
elitarnego, natomiast 0 to przeciętny dowódca. 

 
Przykład dowódcy: 

 
 
 
2.1.4 MARKERY: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Identyfikator jednostki 

Punkty siły 

Współczynnik morale 

Identyfikator skrzydła: 
R – Prawe 
L – Lewe 
C – Centrum 

 

Rodzaj artylerii 

Współczynnik 

moraleZasięg ognia 

bezpośredniego 

Zasięg ognia 

maksymalnego 

Identyfikator batalionu 

zorganizowanego w stylu szwedzkim 

Nazwisko dowódcy 

Współczynnik 

dowodzenia 

Pistolety rozładowane 

[10.7] 

Pierwsza salwa 

pistoletowa  [10.7] 

Tabor 

Straty  [10.6.1] 

Ogień salwą [10.4] 

Tura 

Morale obniżone  

[12.4] 

Morale złamane  

[12.4] 

Formacja rozbita  

[12.4] 

Formacja rozbita & 

Morale obniżone 

Impet [11.3.6] 

Działa zdobyte 

[10.8.9] 

Kolumna marszowa 

[6.3.4] 

Formacja rozluźniona 

[6.3.3] 

Formacja jeża [6.3.2] 

Brak kontynuacji 

[4.4.2] 

Działa zaprzodkowane 

[7.3.3] 

Rozkaz „Atak!” [5.5] 

Rozkaz „W gotowości!” 

[5.5] 

Rozkaz „Zbiórka!”  [5.5] 

Rozkaz „Obrona!”  [5.5] 

Kontrszarża [9.3.3] 
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Słowniczek 

Action – Akcja, dowódca bądź jednostka może przeprowadzić jedną lub więcej 
z możliwych akcji takich jak: ruch, ostrzał, ucieczka, reorganizacja w zależności 
od ograniczeń rozkazu dla danego skrzydła. 
Active – Aktywny dowódca bądź jednostka aktywowanego skrzydła. Aktywna 
jednostka może przeprowadzać akcje. W danym momencie gry tylko jedno 
skrzydło danej armii może zostać aktywowane, podczas tej aktywacji jedynie 
jednostki przynależne do danego skrzydła oraz głównodowodzący armii (AC) 
posiadają prawo wykonywania akcji. Graczem aktywnym określa się gracza, 
którego skrzydło jest w danej chwili aktywowane. 
Artillery – Artyleria, w grze jedynie baterie dział dużego kalibru mające 
osobny wpływ na pole bitwy zostały uwzględnione, jako niezależne jednostki. 
Baterie podwójne należy traktować tak samo jak baterie pojedyncze. Różnica 
polega na większej sile rażenia i wartości punktów zwycięstwa danej 
jednostki. 
Bypassed – Pominięcie, skrzydło którego aktywacja została tymczasowo 
pominięta na skutek Preemption (przechwytu aktywacji) skrzydła 
przeciwnika. Dowódca skrzydła pominiętego otrzymuje marker „By-pass” w 
celu informacyjnym. 
Cavalry – Kawaleria, W okresie przedstawionym w grze wyróżniamy 
zasadniczo dwa rodzaje kawalerii: 
- Kirasjerzy, jeźdźcy opancerzeni, których główną bronią była broń biała i 
pistolety. 
- Arkebuzerzy, nie tak ciężko opancerzeni jak kirasjerzy, wyposażeni w 
arkebuzy, pistolety oraz broń białą. 
Obydwa typy kawalerii walczyły konno w zwartej formacji (głębokiej na 3-6 
szeregów). Pistolety i karabiny były wykorzystywane przed starciem na broń 
białą. Różnica w nazwie kawalerii określona była niekiedy nie ze względu na 
wyposażenie formacji, lecz taktykę jej wykorzystania (jazda szwedzka, 
bawarska, angielska – wyposażona była w arkebuzy, lecz wykorzystywana jako 
kirasjerzy). W grze arkebuzerzy są oznaczeni literą A poprzedzającą 
współczynnik siły danej jednostki. Wszystkie jednostki jazdy podlegają tym 
samym przepisom. 
UWAGA: W „This Accursed Civil War” występują wyłącznie jednostki 
kirasjerów. 
Continuation – Kontynuacja, mechanika gry pozwalająca skrzydłu, które 
zakończyło swoją aktywację, na ponowną drugą oraz trzecią aktywację. 
Finished – Zakończenie, skrzydło które wykonało wszystkie akcje w ramach 
własnej aktywacji (końcowej) jest zakończone, natomiast jego dowódca 
odwrócony rewersem do góry w celu zaznaczenia powyższego faktu. 
Formation – Formacja, duże zwarte formacje były kluczowe w 
funkcjonowaniu armii, ich taktyki oraz dowodzenia w okresie Wojny 
Trzydziestoletniej. Wszystkie jednostki posiadają własną formację uważaną za 
uporządkowaną do momentu, kiedy nie są oznaczone inaczej. Piechota walczy 
w formacji składającej się z 6-10 szeregów i odstępami pomiędzy 
poszczególnymi żołnierzami na odległość wyciągniętej ręki. Formacja 
kawaleryjska to 3-6 szeregów z odstępami ok. 1,5 metra pomiędzy końmi. Na 
skutek walki oraz ruchu formacje stają się zdezorganizowane oraz złamane, 
ograniczając tym samym mobilność oraz zdolności bojowe jednostek. 
Heavy Infantry – Ciężka piechota, żołnierze piesi zorganizowani w szeregi 
bądź bloki muszkieterów oraz pikinierów. Najczęściej operujący, jako 
regimenty bądź brygady/bataliony (dwa lub więcej regimenty), aby 
maksymalnie wykorzystać efekt zagęszczenia broni palnej bądź drzewcowej. 
Jedynie pikinierzy posiadali pancerze, natomiast muszkieterzy nie posiadali 
opancerzenia. Nie występowało również zunifikowane umundurowanie. 
Jednostki piechoty posiadające symbol artylerii posiadają również działa 
małego kalibru zwiększające efektywność prowadzonego ognia. Niektóre 
oddziały ciężkiej piechoty nie posiadają pikinierów. 
Hits – Trafienia, mechanika gry przewiduje trzy rodzaje „trafień”. Jednostka 
może na skutek walki, ruchu bądź ostrzału utracić punkty siły – Casualty Hits 
[10.6.1], poziomy morale – Morale Hits [12.4], bądź poziomy zorganizowania 
formacji – Formation Hits [6.3.1, 7.3] 
Inactive – Nieaktywny, dowódca bądź oddział niebędący częścią aktywnego 
skrzydła. Nie mogą wykonywać akcji, natomiast posiadają możliwość reakcji 
na działania przeciwnika. 
Infantry – Piechota, w grze występują dwa rodzaje piechoty – ciężka oraz 
lekka. Jeśli nie napisano inaczej, termin piechota odnosi się do obydwu typów 
w grze. 
Light Infantry – Lekka piechota, małe oddziały piesze wyposażone jedynie w 
broń palną, nieposiadające w swych szeregach pikinierów. Przejęli rolę 
„harcowników” i służą do celów pomocniczych i ognia nękającego, ponieważ 
nie posiadają pikinierów zasadniczo unikają starć bezpośrednich. W grze 
występują dwa rodzaje lekkiej piechoty: 
- Muszkieterzy, wydzieleni z regularnych regimentów do zadań specjalnych, w 
grze występują również pod pojęciem – Commanded Muskets 
(muszkieterowie odkomenderowani). 
 

- Dragoni, regularne regimenty kawaleryjskie wyposażone w standardowe 
muszkiety, walczące pieszo jako piechota. Dragoni posiadają większe morale, 
ponieważ są jednostkami bardziej zintegrowanymi niż wydzieleni 
muszkieterzy. W mechanice gry pełnią taką samą rolę jak muszkieterowie. 
Leaders – Dowódcy, w grze występują dowódcy skrzydeł – Wing Commanders 
oraz głównodowodzący armii – Army Commander. Obydwa rodzaje 
traktowane są jako dowódcy (Leaders) i nie są jednostkami liniowymi (Units). 
MC (Morale Check) – Sprawdzian morale, polega na rzucie kostką – 
modyfikowanym przez odpowiednie współczynniki i porównanym do 
bazowego bądź bieżącego współczynnika morale danej jednostki. Wynik 
wyższy uznawany jest za nieudany sprawdzian morale. W efekcie jednostka 
ponosi niekorzystne efekty takiego sprawdzianu [12.0]. 
Momentum – Impet, ofensywny modyfikator ataku. Ponieważ szarże w 
ówczesnym okresie nie były prowadzone w cwale ani galopie, tym niemniej 
fakt gwałtownego oraz zorganizowanego ataku na jednostkę przeciwnika ma 
swoje odzwierciedlenie w postaci korzystnego modyfikatora. Dotyczy również 
atakujących jednostek piechoty. Nie mylić z pojęciem Momentum znanym z 
gier w serii GBoH – w MPBS funkcjonuje ono jako Continuation. 
Morale – Morale, określa relatywne możliwości danej jednostki do „trzymania 
szyku”. Określa po części wyszkolenie, agresywność i jakość danej jednostki. 
W grze przyjmuje wartości 4-8, gdzie większa liczba oznacza jednostkę o 
wyższym morale. 
MA (Movement Allowance) – Punkty ruchu, określają mobilność danej 
jednostki w bazowych punktach ruchu. MP nie jest uwzględniony na żetonach 
w systemie MPBS. 
AC (Army Commander) – Głównodowodzący armii, dowódca całej armii, 
posiadający inne właściwości niż dowódca skrzydła – WC (Wing Commander). 
Orders – Rozkazy, przydzielane poszczególnym dowódcom skrzydeł, aby 
jednoznacznie określić działania danego skrzydła. W grze występują cztery 
rodzaje rozkazów: Atak, W Gotowości, Obrona, Zbiórka. Rozkazy dowódców 
skrzydeł stanowią największą różnicę systemu MPBS, która odróżnia ją od 
innych systemów taktycznych. Uwypuklają one problemy dowodzenia na 
szczeblu taktycznym epoki i stanowią bardzo ważny element gry. Kluczowym 
jest, aby pamiętać o ograniczeniach i nakazach wynikających z przydzielonych 
rozkazów. Jest to element najczęściej zapominany przez początkujących 
graczy MPBS, a stanowi poniekąd „serce” systemu. 
Non-Phasing, Inactive Player – Gracz nieaktywny, gracz którego jednostki nie 
są w danej chwili aktywne. 
Pass – Pas, jeżeli rozkazy danego skrzydła pozwalają – gracz aktywny może 
zdecydować się na spasowanie aktywacji. Wówczas dowódca skrzydła jest 
odwracany rewersem do góry, następuje aktywacja kolejnego skrzydła. 
Phasing, Active Player – Gracz aktywny, gracz którego skrzydło jest w danej 
chwili aktywowane. 
Preemption – Przechwyt aktywacji, mechanika gry pozwalająca aby gracz 
nieaktywny „przechwycił” aktywację skrzydła przeciwnika dla dowolnego 
własnego niezakończonego skrzydła (biorąc pod uwagę ograniczenia 
wynikające z rozkazów danego skrzydła). Jest to odpowiednik opcji Trump w 
grach systemu GBoH. 
Reaction Zone – Strefa reakcji, są to pola otaczające jednostkę, na których 
wszelkie akcje przeciwnika (gracza aktywnego) spowodują możliwość reakcji 
gracza nieaktywnego [9.0]. Strefy reakcji zmieniają się w zależności od rodzaju 
reakcji i jednostki nieaktywnej. Artyleria posiada inne strefy reakcji niż 
piechota i kawaleria. 
Rout – Ucieczka, jest to wycofanie się jednostki, której morale zostało 
złamane (Morale Broken [12.4.3]). Dotyczy ona zarówno wycofania się 
jednostki w momencie kiedy ulega ona załamaniu morale, jak i ucieczce w 
fazie ucieczki (Rout Movement Phase [13.4]). 
Two-hex Unit – Jednostka dwuheksowa. Dotyczy dużych batalionów ciężkiej 
piechoty zajmujących dwa pola na mapie. W mechanice gry obowiązują takie 
jednostki odrębne przepisy dotyczące ruchu, walki i ukierunkowania. 
Wing – Skrzydło, typowa armia tego okresu składała się z trzech skrzydeł. 
Prawego, lewego oraz centrum. Skrzydła prawe oraz lewe zwyczajowo 
składały się z jednostek kawalerii, natomiast centrum stanowiła piechota.  
Każde skrzydło posiada dowódcę skrzydła – WC (Wing Commander). Jeżeli 
skrzydło nie posiada w swoim początkowym składzie jednostki piechoty 
ciężkiej – stanowi ono skrzydło kawaleryjskie. Podział na skrzydła 
kawaleryjskie i piesze ma znaczenie z punktu widzenia aktywacji skrzydeł 
(modyfikatory do rzutów na kontynuację oraz przechwyt inicjatywy). Stąd 
istotne jest określenie rodzaju danego skrzydła – pomocny w tym jest zeszyt 
scenariuszy, gdyż każde skrzydło w nagłówku ma wyraźnie określony status. 
Obecność dużej ilości piechoty lekkiej nie oznacza, że dane skrzydło jest 
skrzydłem pieszym. 
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2.2 Mapy, tabele oraz kostka 
W zasadach systemowych opisane jest wykorzystanie w grze map oraz tabel 
pomocniczych. W grze wykorzystana jest kostka dziesięciościenna. Wynik „0” 
na kostce oznacza zero, nie dziesięć. Jeżeli nie jest wskazane inaczej, w 
tabelach pomocniczych należy wykorzystać rząd „0” dla zmodyfikowanych 
wyników mniejszych niż zero, natomiast rząd „9” dla zmodyfikowanych 
wyników większych niż dziewięć.  
 

2.3 Terminologia 
Słownik na poprzedniej stronie zawiera spis terminów występujących na 
mapach oraz w tabelach pomocniczych. 
 

2.4 Skala gry 
• 1 tura – 20-30 minut czasu rzeczywistego, 
• 1 heks – ok. 100 metrów, 
• 1 punkt siły – 80-100 ludzi, 
• 1 żeton artylerii – 3-4 działa, w przypadku żetonów podwójnych 

odpowiednio 7-8 dział, 
• 1 oddział kawalerii – regimenty bądź szwadrony o sile 200-500 konnych, 
• 1 oddział ciężkiej piechoty – stanowią regimenty, brygady bądź niekiedy 

bataliony lub też tercios (ang. batalia, hiszp. tertia) piechoty składającej 
się z pikinierów, muszkieterów oraz lekkiej artylerii o łącznej sile 400-
2000 pieszych, 

• 1 oddział lekkiej piechoty – jednostki dragonów lub muszkieterów o sile 
100-300 pieszych. 

 

3. Sekwencja gry 

Każda gra składa się z określonej liczby tur, natomiast przebieg tury składa się 
z kolejno po sobie następujących faz: 
 

3.1 Faza inicjatywy 
Gracze określają, który z nich posiada inicjatywę w danym etapie i dokona 
aktywacji pierwszego skrzydła, przez co stanie się graczem aktywnym (Phasing 
Player, Active Player) [4.1]. 
 

3.2 Faza aktywacji 
Gracz, którego faza aktywacji ma miejsce (Phasing Player), może aktywować 
własne skrzydło (pod warunkiem, że nie jest ono skrzydłem zakończonym – 
Finished) bądź spasować własną aktywację. Punkt [4.2] określa w jakiej 
kolejności należy aktywować skrzydła. Po zakończeniu danej aktywacji 
(uwzględniając ewentualne kontynuacje aktywacji [4.3]) gracz przeciwny 
może aktywować własne skrzydło, bądź spasować aktywację. Aktywacje 
następują naprzemiennie pomiędzy graczami (wyjątkiem są kontynuacje oraz 
przechwyty aktywacji – Continuation [4.3.2], Preemption [4.4]). Faza ta jest 
powtarzana do momentu kiedy wszystkie znajdujące się na planszy skrzydła 
zostały aktywowane bądź ich aktywacje zostały spasowane. 
 
Sekwencja fazy aktywacji: 
A. Próba przechwycenia aktywacji – Kiedy skrzydło zostało aktywowane, 
przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności przez gracza aktywnego gracz 
nieaktywny może spróbować przechwycić daną aktywację. Jeżeli próba jest 
udana należy oznaczyć aktywne skrzydło markerem „Bypassed” [4.4.2], po 
czym aktywować skrzydło, które dokonało udanego przechwycenia aktywacji. 
Po zakończeniu wszystkich aktywacji skrzydła, inicjatywa wraca do dowódcy z 
markerem „Bypassed”. 
 
B. Próba zmiany rozkazów – Aktywne skrzydło może przed dokonaniem 
jakiejkolwiek akcji dokonać próby zmiany bieżącego rozkazu [5.7]. 
 
C.  Akcje – Każda z jednostek aktywnego skrzydła może wykonać JEDNĄ akcję 
z niżej wymienionych: 
• Ruch [7.0], 
• Ruch oraz/i ostrzał pistoletowy (wyłącznie kawaleria) [7.0], [10.2], 
• Walka ogniowa (jedna z 3 rodzajów) [10.3], 
• Ostrzał salwą (Salvo Fire – wyłącznie jednostki ciężkiej piechoty) [10.4], 
• Ostrzał artyleryjski [10.8], 
• Reorganizacja – Rally [13.0] 
• Reformacja – Reform [13.0] 
 
D. Walka wręcz – Jednostki mogą zaatakować wręcz sąsiadujące jednostki 
przeciwnika, jak i stać się celem ataku [11.0]. Po przeprowadzeniu wszystkich 
walk wręcz należy usunąć WSZYSTKIE żetony kontrszarży (Interception Done). 
 

E.  Kontynuacja – Aktywne skrzydło może dokonać próby ponownej aktywacji 
(drugiej bądź trzeciej) [4.3]. Jeżeli próba jest zakończona sukcesem – należy 
powrócić do sekwencji A. 
 
F. Jeżeli próba ponownej aktywacji zakończyła się niepowodzeniem bądź 
trzecia z kolei aktywacja danego skrzydła dobiegła końca lub gracz aktywny 
spasował należy wówczas: 
 
a) Jeżeli na mapie jest dowódca/skrzydło z markerem „Bypassed”, należy je 
aktywować i kontynuować sekwencję od kroku B. 
 
b) Jeżeli na mapie nie ma dowódcy/skrzydła z markerem „Bypassed”, gracze 
określają kolejne skrzydło do aktywacji zgodnie z [4.2] i kontynuują sekwencję 
od kroku A. 
 
c) Jeżeli wszyscy dowódcy/skrzydła są zakończone, należy przejść do fazy 
ucieczki (Rout Phase). 
 

3.3 Faza ucieczki (Rout) 
Wszystkie jednostki posiadające złamane morale (Morale Broken) muszą 
wykonać ucieczkę [13.4]. 
 

3.4 Faza usunięcia markerów 
A. Wszystkie markery „Salvo” należy usunąć z mapy. Artyleria oraz zakończeni 
dowódcy zostają odwróceni awersem do góry (na stronę normalną). 
 
B. W tabeli „Leader Replacement Table” należy sprawdzić los dowódców 
wyeliminowanych/usuniętych z pola walki w bieżącej turze i wprowadzić na 
mapę dowódców zastępczych bądź powracających do gry.  
 
C. Należy sprawdzić czy któraś ze stron nie poddała się na skutek poniesionych 
strat [4.6]. Jeżeli nie nastąpiło automatyczne zakończenie bitwy, należy 
rozegrać kolejną turę, przesunąć marker tury na torze oraz rozpocząć 
sekwencję od nowa. 
 

4. Inicjatywa i aktywacja 

4.1 Określenie inicjatywy 
4.1.1 PROCEDURA: W trakcie Fazy inicjatywy [3.1] gracze określają, który z 
nich posiada inicjatywę. Gracz, który posiada najwięcej dowódców/skrzydeł 
pod rozkazem „Atak!/Charge” posiada również inicjatywę. W przypadku kiedy 
na mapie nie ma ani jednego dowódcy/skrzydła pod rozkazem 
„Atak!/Charge”, należy porównać ilości posiadanych dowódców/skrzydeł pod 
rozkazem „W gotowości!/Make Ready”, lub w przypadku ich braku 
„Obrona!/Receive Charge”. Inicjatywę określa się wyłącznie na początku 
każdej tury. Należy pamiętać, że skrzydło bez dowódcy nie może zostać 
aktywowane. W celu określenia inicjatywy nie bierze się pod uwagę skrzydeł 
pod rozkazem „Zbiórka!/Rally”. W przypadku kiedy wszystkie skrzydła gracza 
są pod rozkazem „Zbiórka!” oznacza to opuszczenie przez jego siły pola bitwy i 
zakończenie scenariusza [4.6]. 
 
4.1.2 REMIS: Jeżeli obaj gracze posiadają taką samą ilość dowódców/skrzydeł 
pod „najwyższymi” rozkazami, wówczas należy określić, który z graczy posiada 
najlepszego dowódcę (biorąc pod uwagę wyłącznie tych pod „najwyższym” 
rozkazem) – porównując ich współczynniki dowodzenia (mniejsza wartość 
współczynnika dowodzenia oznacza lepszego dowódcę). Gracz posiadający 
lepszego dowódcę posiada inicjatywę i może aktywować dowolne skrzydło 
zgodnie z [4.2.1]. W przypadku ponownego remisu decyduje rzut kostką – 
wygrywa wyższy wynik. 
 

4.2 Procedura aktywacji 
4.2.1 W trakcie normalnej sekwencji gry każde skrzydło może zostać 
aktywowane raz podczas danej tury poprzez aktywację (Activation) lub 
przechwycenie aktywacji przeciwnika (Preemption [4.4]) (możliwe jest 
uzyskanie do dwóch kolejnych kontynuacji dla danego skrzydła, co daje łączny 
limit trzech aktywacji na turę). Kolejne skrzydła są aktywowane 
naprzemiennie pomiędzy graczami, tak długo dopóki wszystkie aktywacje 
skrzydeł o „wyższym” statusie rozkazu zostaną zakończone, kiedy to 
aktywowane są naprzemiennie skrzydła o „niższym” statusie rozkazu. 
Przechwyt aktywacji (Preemption [4.4]) jest wyjątkiem od normalnej 
sekwencji aktywacji. Status rozkazów przedstawia się następująco: 
 
1 – Atak!/Charge 
2 – W Gotowości!/Make Ready 
3 – Obrona!/Receive Charge 
4 – Zbiórka!/Rally 
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W przypadku przechwycenia aktywacji przeciwnika (Preemption) nie ma 
znaczenia status rozkazu skrzydła, które zostało zadeklarowane przez gracza 
do wykonania przechwytu. Rozkaz ma natomiast wpływ na realne szanse 
powodzenia przechwytu – zgodnie z tabelą „Continuation and Preemption 
Table”. 
 
PRZYKŁAD 1: Gracz A posiada dwa skrzydła pod rozkazem „Atak!” oraz jedno 
pod rozkazem „Zbiórka!”. Gracz B posiada jedno skrzydło pod rozkazem 
„Atak”, jedno pod rozkazem „W Gotowości!” oraz jedno pod rozkazem 
„Zbiórka!”. Ponieważ gracz A posiada więcej skrzydeł pod „wyższym” 
rozkazem „Atak!” jest on graczem posiadającym inicjatywę i aktywuje 
dowolnie wybrane skrzydło pod rozkazem „Atak!”. Kiedy dowódca skrzydła 
zostanie zakończony (Finished) następuje aktywacja skrzydła gracza B 
(naprzemiennie) pod rozkazem „Atak!”, po jego zakończeniu aktywowane jest 
kolejne skrzydło gracza A pod rozkazem „Atak!”. Po jego zakończeniu, 
wszystkie skrzydła pod rozkazem „Atak!” są zakończone i następują kolejne 
naprzemienne aktywacje skrzydeł pod rozkazem „W Gotowości!” Zaczynając 
od skrzydła gracza B (naprzemienność aktywacji). 
 
PRZYKŁAD 2: Gracz A posiada dwa skrzydła pod rozkazem „Atak!” oraz jedno 
pod rozkazem „W Gotowości!”. Gracz B posiada jedno skrzydło pod rozkazem 
„Atak!”, jedno pod rozkazem „W Gotowości” oraz jedno pod rozkazem 
„Zbiórka!”. Pomijając możliwość przechwycenia aktywacji przeciwnika, 
kolejność aktywacji przedstawia się następująco: 
 
Gracz A – „Atak!” skrzydło 1 
Gracz B – „Atak!” skrzydło 1 
Gracz A – „Atak!” skrzydło 2 
Gracz B – „W Gotowości!” skrzydło 1 
Gracz A – „W Gotowości!” skrzydło 1 
Gracz A – „W Gotowości!” skrzydło 2 
Gracz B – „Zbiórka!” skrzydło 1 
 
UWAGA: Możliwe jest aktywowanie pod rząd dwóch i więcej skrzydeł tego 
samego gracza, jeżeli drugi gracz nie posiada w tej turze skrzydła pod tym 
samym rozkazem, które to byłoby aktywowane zgodnie z zasadą 
naprzemienności. W momencie kiedy wszystkie skrzydła tego gracza pod tym 
samym rozkazem zostaną zakończone, aktywowane są skrzydła o niższym 
statusie rozkazu, zgodnie z regułą naprzemienności – patrz przykład 
podwójnej aktywacji skrzydła „W Gotowości!” Gracza A w przykładzie nr 2. 
 
4.2.2 Wszystkie jednostki aktywnego skrzydła mogą wykonać po jednej akcji z 
wymienionych w [3.2.C] (nie ma znaczenia kolejność wykonywanych akcji). 
Możliwość przeprowadzenia niektórych akcji jest bezpośrednio uzależniona 
od rozkazu, pod którym aktywowane jest dane skrzydło oraz rodzaju 
jednostki. W trakcie wykonywania akcji przez gracza aktywnego, gracz 
nieaktywny może przeprowadzać reakcje, zgodnie z [9.0]. 
 
4.2.3 Jeżeli wszystkie jednostki danego skrzydła zostaną wyeliminowane z gry, 
skrzydło nie podlega dalszym aktywacjom i jest również eliminowane z gry. 
 

4.3 Kontynuacja – (Continuation) 
4.3.1 Dowódca/skrzydło, którego aktywacja dobiegła końca i nie znajduje się 
pod rozkazem „Zbiórka!”, może próbować ponownej aktywacji poprzez 
wykonanie rzutu na kontynuację. Każde skrzydło ma prawo do dwóch 
kontynuacji, co daje łączny limit trzech aktywacji na turę. Kontynuacja jest 
dowolna i gracz aktywny nie ma obowiązku jej przeprowadzenia. Kontynuacja 
jest analogicznym mechanizmem jak opcja momentum znana z gier w serii 
GBoH. 
 
4.3.2 PROCEDURA: Gracz aktywny podejmujący próbę kontynuacji wykonuje 
rzut kością i sprawdza wynik w tabeli „Continuation and Preemption Table”. 
Jeżeli zmodyfikowany rzut znajduje się w zasięgu udanej kontynuacji dla 
danego rozkazu pod jakim operuje jego skrzydło, otrzymuje kolejną 
aktywację, natomiast gracz nieaktywny ma prawo do przeprowadzenia próby 
przechwycenia tej aktywacji (kontynuacji) gracza aktywnego [4.4.3]. W 
przypadku niepowodzenia dowódca/skrzydło uznaje się za zakończone i 
należy zaznaczyć to poprzez odwrócenie dowódcy skrzydła rewersem do góry. 
Pojęcie „dowódca/skrzydło pod rozkazem” jest tożsame, gdyż zarówno 
dowódca skrzydła (WC), jak i skrzydło podlegają tym samym rozkazom. 
 

4.4 Przechwycenie aktywacji – (Preemption) 
4.4.1 Gracz nieaktywny ma możliwość przerwania aktywacji lub kontynuacji 
skrzydła gracza aktywnego i aktywowania własnego dowolnego skrzydła (staje 
się wówczas de facto graczem aktywnym). Procedurę tę określa się pojęciem 
– przechwytu aktywacji (Preemption). Próba przechwytu ma miejsce w 

momencie aktywacji skrzydła gracza aktywnego lub jego udanej kontynuacji – 
lecz przed wykonaniem próby zmiany rozkazów tego skrzydła (zanim gracz 
aktywny wykona jakiekolwiek czynności). Gracz nieaktywny ma prawo 
wyznaczenia dowolnego dowódcy skrzydła/skrzydła do przeprowadzenia 
próby przechwytu pod warunkiem, że skrzydło to nie znajduje się pod 
rozkazem „Zbiórka!”, ani nie jest ono zakończone. Dowódcę skrzydła 
przechwyconego oznacza się markerem „Bypassed” w celu oznaczenia faktu, 
że zostanie ono automatycznie aktywowane w momencie kiedy skrzydło, 
które dokonało udanego przechwytu, zostanie zakończone. Pierwsza 
aktywacja skrzydła dowodzonego przez dowódcę z markerem „Bypassed” nie 
może zostać przechwycona przez gracza nieaktywnego, natomiast 
kontynuacja może zostać przechwycona. 
 
4.4.2 PROCEDURA: Gracz nieaktywny przeprowadzający próbę przechwytu 
aktywacji wykonuje rzut kością i sprawdza wynik w tabeli „Continuation and 
Preemption Table”. Jeżeli zmodyfikowany rzut znajduje się w zasięgu udanego 
przechwytu aktywacji dla danego rozkazu, pod jakim operuje jego skrzydło, 
staje się on graczem aktywnym i spoczywa na nim obowiązek aktywowania 
[4.5] wyznaczonego do przechwytu skrzydła, któremu to przysługuje prawo 
próby kontynuacji po jego zakończeniu (do trzech aktywacji łącznie na turę) 
tak jak w przypadku normalnej aktywacji, UWAGA: patrz [4.4.4]! Dowódca 
skrzydła, którego aktywacja została przechwycona, oznaczony zostaje 
markerem „Bypassed” i podlega ono automatycznej aktywacji po zakończeniu 
skrzydła, które przechwyciło jego aktywację. Jeżeli próba przechwycenia 
aktywacji nie powiodła się – dowódca podejmujący próbę oznaczony zostaje 
markerem „No Continue” i nie przysługuje mu prawo podjęcia próby 
kontynuacji podczas własnej aktywacji. Natomiast może on przeprowadzić 
kolejną próbę wykonania przechwytu aktywacji podczas kolejnej 
aktywacji/kontynuacji skrzydła przeciwnika (nie może on próbować 
przechwycić aktywacji tego samego skrzydła dwa razy z rzędu podczas tej 
samej aktywacji). W przypadku kolejnego niepowodzenia dowódca taki 
zostaje zakończony i nie może aktywować swojego skrzydła. W przypadku 
nieudanej próby przechwycenia aktywacji, gracz nieaktywny ma prawo do 
wyznaczenia kolejnego dowódcy w celu przeprowadzenia kolejnej próby 
przechwycenia tej samej aktywacji, UWAGA – [4.4.4]. Daje to możliwość 
ograniczonej jedynie ilością posiadanych dowódców skrzydłowych ilości prób 
przechwycenia tej samej aktywacji gracza aktywnego przez gracza 
nieaktywnego. Jest to zupełnie inna sytuacja niż w systemie GBoH, gdzie 
graczom przysługuje wyłącznie jedna próba przechwytu na jedną aktywację! 
Preemption jest jednocześnie odpowiednikiem opcji Trump w systemie GBoH. 
 
4.4.3 PRZECHWYCENIE KONTYNUACJI GRACZA AKTYWNEGO: Gracz 
nieaktywny może wykonać próbę przechwycenia aktywacji skrzydła gracza 
aktywnego, do której doszło na skutek udanej próby kontynuacji. Podobnie 
jak w przypadku normalnej aktywacji, próbę przechwycenia kontynuacji 
wykonuje się przed podjęciem jakichkolwiek działań przez gracza aktywnego 
(dotyczy to w pierwszej kolejności zmiany rozkazu dla danego skrzydła). 
Procedura jest analogiczna do [4.4.2] za wyjątkiem, że udane przechwycenie 
powoduje zakończenie skrzydła, którego kontynuacja miała mieć miejsce (w 
bieżącej turze skrzydło to nie może zostać już aktywowane – nie stosuje się 
markera „Bypassed”). W przypadku nieudanej próby przechwycenia 
aktywacji, podobnie jak w [4.4.2], dowódca któremu nie udała się próba, 
zostaje oznaczony markerem „No Continue” i nie przysługuje mu prawo 
kontynuacji podczas własnej aktywacji. 
 
4.4.4 PRZECHWYCENIE (KONTYNUACJI) PRZECHWYTU AKTYWACJI: Jedynie 
dowódca przykryty markerem „Bypassed” ma prawo wykonania próby 
przechwycenia kontynuacji skrzydła, które wcześniej dokonało przechwycenia 
jego aktywacji. Procedura jest analogiczna do [4.4.2]. W przypadku 
powodzenia, należy skrzydło próbujące kontynuacji zakończyć (dowódca 
odwrócony rewersem do góry) i aktywować skrzydło dowódcy oznaczonego 
markerem „Bypassed”. W przypadku niepowodzenia, dowódca z markerem 
„Bypassed” otrzymuje dodatkowo marker „No Continue”, a jeżeli posiada już 
takowy, należy go zakończyć. 
 

4.5 Pasowanie aktywacji 
Gracz aktywny ma prawo do spasowania aktywacji własnego skrzydła, za 
wyjątkiem sytuacji kiedy: 
 
- skrzydło znajduje się pod rozkazem „Atak!”, 
- skrzydło dokonało udanej próby przechwycenia aktywacji przeciwnika 
(Preemption) [4.4], 
- skrzydło zmieniło rozkaz na „Zbiórka!” automatycznie, na skutek 
poniesionych strat [5.8]. 
 
W takim przypadku należy danego dowódcę skrzydła odwrócić rewersem do 
góry, oznaczając tym samym jego skrzydło jako zakończone. 
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UWAGA: W przypadku spasowania aktywacji, głównodowodzący (AC) nie 
podlega aktywacji [5.5.1]! 
 

4.6 Opuszczenie pola walki 
Podczas każdej tury w trakcie Fazy usunięcia markerów należy sprawdzić, pod 
jakimi rozkazami operują wszystkie skrzydła obydwu graczy. Jeżeli wszystkie 
skrzydła jednej ze stron znajdują się pod rozkazem „Zbiórka!”, wówczas 
uznaje się, że strona ta opuściła pole bitwy – scenariusz zostaje zakończony 
(istnieje możliwość opuszczenia pola bitwy przez obydwie strony 
jednocześnie). Należy pominąć wszystkie skrzydła, które nie weszły do danej 
tury na mapę. Poziom zwycięstwa należy określić zgodnie z [15.0], przy czym 
strona, która opuściła pole bitwy, nie może uzyskać lepszego wyniku niż remis. 
 

5. Dowódcy oraz rozkazy 

Dowódcy kontrolują akcję podległych im jednostek (danego skrzydła). Zgodnie 
z zeszytem scenariuszy, w każdej bitwie bierze udział Głównodowodzący (AC) 
oraz dowódcy poszczególnych skrzydeł (WC). 
 

5.1 Głównodowodzący (AC – Army Commanders) 
5.1.1 Większość armii posiada głównodowodzącego, który jest aktywowany za 
każdym razem, kiedy aktywowane jest skrzydło jego armii (uwzględniając 
kontynuację oraz przechwycenie aktywacji strony przeciwnej – lecz nie kiedy 
skrzydło jego własnej armii zostaje pominięte poprzez udany przechwyt 
aktywacji dowódcy przeciwnika). Głównodowodzący nigdy nie zostaje 
zakończony, przez co może być aktywowany wielokrotnie podczas trwającej 
tury. Głównodowodzący/jego akcje nie podlegają ograniczeniom wynikającym 
z rozkazów danego skrzydła [5.6]. Np. głównodowodzący może reorganizować 
(rally) jednostkę skrzydła znajdującego się pod rozkazem „Atak!”, 
jednocześnie jednostka ta nie ma obowiązku przemieszczenia się o jeden heks 
w kierunku jednostki przeciwnika (reorganizacja liczona jest jako akcja, patrz 
[3.2.C]). 
 
5.1.2 Głównodowodzący MOŻE przemieszczać się wraz z tworzącą z nim stos 
jednostką, która wykonuje przechwyt kawaleryjski (Interception), pościg 
(Advance), wycofanie (Retreat) po walce wręcz bądź porwany przez 
jednostkę, która wykonuje pościg (Advance) bądź wycofanie (Retreat) przez 
zajmowane przezeń pole. MOŻE on również zostać poruszać się wraz z 
oddziałem, który ucieka (Rout), zarówno w wyniku walki wręcz, podczas ruchu 
w ucieczce (Rout Movement), jak i z jakiejkolwiek innej przyczyny. 
 
Podczas aktywacji każdego skrzydła, głównodowodzący może wykonać JEDNĄ 
z niżej wymienionych akcji: 
• WPŁYWAĆ NA ZMIANĘ ROZKAZÓW SKRZYDŁA – Jeżeli głównodowodzący 

znajduje się na wspólnym bądź sąsiednim polu wraz z dowódcą danego 
skrzydła (WC), może dodać swój współczynnik dowodzenia do 
współczynnika dowódcy skrzydła podczas próby zmiany rozkazów 
danego skrzydła. 

• PRZEMIESZCZAĆ SIĘ – Głównodowodzący posiada 8 punktów ruchu i 
może przemieszczać się samodzielnie lub wraz z jednostką, z którą 
tworzy stos. 

• WPŁYWAĆ NA PRÓBĘ KONTYNUACJI ORAZ PRZECHWYCENIA AKTYWACJI 
PRZECIWNIKA (Continuation, Preemption) – Jeżeli głównodowodzący 
znajduje się na wspólnym bądź sąsiednim polu wraz z dowódcą danego 
skrzydła (WC), może dodać swój współczynnik dowodzenia do 
współczynnika dowódcy skrzydła podczas próby zdobycia kontynuacji 
lub przechwycenia aktywacji przeciwnika. 

• REFORMOWAĆ (Reform) – Głównodowodzący może zreformować jedną 
jednostkę, wraz z którą tworzy stos lub na której sąsiednim polu się 
znajduje (zgodnie z [13.0]). Jednostka ta nie musi należeć do aktywnego 
skrzydła. 

• REORGANIZOWAĆ (Rally) – Głównodowodzący może automatycznie 
zreorganizować jedną jednostkę, wraz z którą tworzy stos, lub podjąć 
próbę reorganizacji jednostki na polu sąsiednim [13.3.3]. Jednostka ta 
nie musi należeć do aktywnego skrzydła. 

 

5.2 Dowódcy skrzydeł (WC – Wing Commanders) 
5.2.1 Dowódcy skrzydeł (WC) dowodzą przyporządkowanymi (w scenariuszu) 
sobie skrzydłami danej armii. Skrzydło może składać się z piechoty, kawalerii 
lub/i artylerii. Każdy dowódca skrzydła musi zakończyć fazę akcji [3.2.C] w 
stosie wraz z jednostką własnego skrzydła. Jeżeli nie jest w stanie spełnić tego 
warunku – dowódca skrzydłowy zostaje utracony i wlicza się do puli strat na 
polu bitwy. Ograniczenie to nie dotyczy Głównodowodzących, którzy mogą 
zajmować pole samotnie, nie tworząc stosu wraz z jednostką sojuszniczą, nie 
ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. 
 

5.2.2 Dowódca skrzydła (WC) MUSI towarzyszyć jednostce, wraz z którą 
tworzy stos w trakcie wykonywania przechwytu kawaleryjskiego 
(Interception), pościgu (Advance), wycofania (Retreat) po walce wręcz, jak 
również zostaje porwany przez jednostkę wykonującą pościg (Advance), 
wycofującą się (Retreat) bądź wykonującą ucieczkę (Rout) przez zajmowane 
przezeń pole. Natomiast może on, ale nie ma obowiązku towarzyszenia 
jednostce wykonującej ucieczkę podczas fazy ucieczki (Rout Movement Phase 
[3.3]). W przypadku kiedy jednostka wraz z Dowódcą skrzydła wycofuje się lub 
wykonuje ucieczkę poza obręb mapy – należy umieścić Dowódcę skrzydła na 
dowolnej jednostce tego samego skrzydła (nie mylić z opuszczeniem mapy 
przez Dowódcę skrzydła na skutek pościgu kawaleryjskiego – Cavalry Pursuit 
[11.7]).  
 
Podczas aktywacji podległego mu skrzydła, Dowódca skrzydła może wykonać 
JEDNĄ z niżej wymienionych akcji: 
• PRZEMIESZCZAĆ SIĘ – Dowódca skrzydła posiada 8 punktów ruchu i 

może przemieszczać się samodzielnie lub wraz z jednostką, z którą 
tworzy stos. 

• WPŁYWAĆ NA REFORMACJĘ BĄDŹ REORGANIZACJĘ JEDNOSTKI – Jeżeli 
rozkaz, pod którym operuje dane skrzydło, pozwala na reformowanie 
bądź reorganizację, Dowódca skrzydła może wpływać na 
przeprowadzenie takiej akcji, zgodnie z [13.0]. 
 

5.3 Dowódcy – straty oraz uzupełnienia 
5.3.1 Dowódcy mogą zostać wyeliminowani z gry na skutek walki ogniowej, 
walki wręcz, ostrzału artyleryjskiego lub w trakcie pościgu kawaleryjskiego: 
[10.10], [11.8], [11.7.3]. Dowódca jest również eliminowany jeżeli dowolna 
jednostka przeciwnika znajdzie się na polu, na którym przebywa dowódca, gdy 
jest on celem walki wręcz (przeciwnik zajmuje pole przyległe do samotnie 
stojącego dowódcy) lub jednostka, wraz z którą tworzył stos, uległa eliminacji.  
 
5.3.2 WPŁYW BRAKU DOWÓDCY: Skrzydło nie może zostać aktywowane, 
próbować kontynuacji oraz przechwytu aktywacji przeciwnika, jeżeli jego 
Dowódca skrzydła został wyeliminowany. W momencie eliminacji Dowódcy 
skrzydła, wszystkie jednostki danego skrzydła automatycznie zyskują status 
jednostek niedowodzonych (Out of Command) i podlegają natychmiast 
wszelkim ograniczeniom z tego faktu wynikającym. W praktyce eliminacja 
Dowódcy danego skrzydła ogranicza możliwości jego jednostek do 
przeprowadzenia wyłącznie wszelkiego rodzaju reakcji [9.0]. UWAGA na 
szczególny przypadek przeprowadzania przechwytu kawaleryjskiego 
jednostek niedowodzonych!!! [5.4.3]. Żadna z jednostek nieposiadających 
dowodzenia nie może dobrowolnie wejść na heks sąsiedni do jednostki 
przeciwnika (w grze NIE ma stref kontroli) ani prowadzić walki ogniowej innej 
niż reakcja (nie dotyczy artylerii). 
 
5.3.3 TABELA UZUPEŁNIEŃ DOWÓDCÓW (Leader Replacement Table): 
Dowódcy usunięci z gry są albo eliminowani, albo wracają do gry. Podczas fazy 
usunięcia markerów (Marker Removal Phase), gracze rzucają kośćmi i 
sprawdzają wynik w Tabeli Uzupełnień Dowódców (Leader Replacement 
Table) dla każdego dowódcy usuniętego z gry. Jeśli dowódca skrzydła (WC) 
został wyeliminowany, należy zastąpić go dowódcą generycznym [generic 
commander – dowódca „anonimowy”, niebędący żadną konkretną postacią 
historyczną], chyba że reguły scenariusza przewidują określone uzupełnienie. 
W przypadku jeżeli na mapie nie pozostała ani jedna jednostka danego 
skrzydła, żetonu wyeliminowanego dowódcy nie zastępuje się. 
  
5.3.4 UZUPEŁNIENIA: Zastępczy dowódca skrzydła (Replacement WC) bądź 
ten, który powraca na mapę, może zostać umieszczony na dowolnej jednostce 
podległego mu skrzydła. Fakt zastąpienia dowódcy bądź jego powrotu nie 
zmienia poprzedniego rozkazu, pod jakim operowało dane skrzydło. Dowódcy 
zostają uzupełnieni bądź powracają na mapę w trakcie fazy usunięcia 
markerów [3.4.B]. W przypadku, gdy wszystkie jednostki danego skrzydła 
zostały wyeliminowane, dowódca nie powraca na mapę, przy czym nie wlicza 
się go do puli punktów zwycięstwa (jeżeli powrót wynika z tabeli „Leader 
Replacement Table”). 
 
PRZYKŁADY UZUPEŁNIEŃ DOWÓDCÓW: 
1) WC został usunięty z mapy na skutek walki ogniowej w trakcie tury 
pierwszej. Podczas Fazy usunięcia markerów tury pierwszej gracz wyrzucił „1” 
w tabeli „Leader Replacement Table”. Zastępczy dowódca jest natychmiast 
kładziony na dowolnej jednostce danego skrzydła. Podczas trwania fazy 
usunięcia markerów tury drugiej zostaje on zastąpiony przez dowódcę 
oryginalnego (wraca on do gry). Zauważcie, że w przypadku, gdy w trakcie 
trwania tury drugiej wszystkie jednostki danego skrzydła zostałyby 
wyeliminowane, wówczas oryginalny dowódca nie powróciłby już do gry (lecz 
nie zostałby również wliczony do puli punktów zwycięstwa). 
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2) WC został wyeliminowany na skutek walki wręcz. Podczas Fazy usunięcia 
markerów tury pierwszej gracz wyrzucił „6” w tabeli „Leader Replacement 
Table” – WC zostaje wyeliminowany z gry, natomiast Dowódca zastępczy 
zostaje natychmiast umieszczony na dowolnej jednostce danego skrzydła. W 
przypadku jeżeli wszystkie jednostki danego skrzydła zostałyby 
wyeliminowane w trakcie trwania tej samej tury – wówczas nie istniałaby 
potrzeba wykonywania rzutu na los dowódcy, a jego strata zostałaby wliczona 
do puli punktów zwycięstwa. 
 
W ten sposób w grze występuje nielimitowana liczba dowódców skrzydeł, 
którzy są w razie potrzeby zastąpieni przez kolejne żetony dowódców 
zastępczych. Przy czym jedynie dowódcy imienni posiadają korzystne 
współczynniki dowodzenia. Dowódcy zastępczy umożliwiają natomiast dalsze 
aktywacje skrzydła w kolejnych turach oraz reorganizację i reformację 
podległych jednostek. 
 
5.3.5 Jeżeli Głównodowodzący zostaje wyeliminowany z gry, wówczas zostaje 
zastąpiony przez zastępcę – którym przeważnie jest starszy Dowódca skrzydła 
(Senior Wing Commander). Dokładne informacje na temat zastępstwa 
Głównodowodzącego znajdują się w opisie poszczególnych scenariuszy. 
Dowódcę skrzydła, który staje się Głównodowodzącym w zastępstwie – należy 
przykryć markerem „Replacement AC”, natomiast obowiązki dowodzenia jego 
dotychczasowym skrzydłem przejmuje określony scenariuszem zastępca 
imienny bądź dowódca zastępczy. 
 
Struktura dowodzenia dla poszczególnych scenariuszy bywa zmienna i należy 
dokładnie zapoznać się z konkretnym scenariuszem, gdyż może się zdarzyć 
sytuacja, w której AC nie może mieć wpływu na niektóre skrzydła ze względu 
chociażby na historyczne zatargi personalne – dotyczy to w szczególności 
armii koalicjantów... 
 

5.4 Dowodzenie 
5.4.1 Aby jednostki mogły operować w pełni swoich możliwości bojowych, 
muszą znajdować się w zasięgu dowodzenia dowódcy własnego skrzydła. 
Pojęcie zasięgu dowodzenia odnosi się wyłącznie do jednostek, nie dowódców 
(dowódcy są zawsze w zasięgu dowodzenia). 
 
5.4.2 ZASIĘG DOWODZENIA: Jednostka jest dowodzona, jeżeli w danej 
akcji/reakcji jest w stanie poprowadzić linię dowodzenia łączącą ją z dowódcą 
własnego skrzydła (WC) bądź inną dowodzoną jednostką tego samego 
skrzydła. Linia dowodzenia składa się z trzech heksów – w przypadku 
jednostek kawaleryjskich – oraz dwóch heksów w przypadku jednostek 
pieszych. Linę dowodzenia można prowadzić przez jednostki danego skrzydła 
tak długo jak odstępy pomiędzy nimi mieszczą się w limicie heksów dla 
danego typu jednostek. W ten sposób można zapewnić dowodzenie na 
relatywnie dużych obszarach. Linii dowodzenia nie można prowadzić przez 
heks zajmowany przez wrogą jednostkę lub teren niedostępny. Należy 
pamiętać, że w systemie MPBS nie występuje pojęcie strefy kontroli – linia 
dowodzenia może zatem przechodzić przez heks przyległy do wrogiej 
jednostki. 
 
Linii dowodzenia nie przedłużają żetony zdobytych dział oraz dział 
zniszczonych. Ważne jest również dokładne umieszczenie żetonu dowódcy na 
jednostkach zajmujących dwa pola (bataliony piechoty) w sposób 
jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości co do tego, na którym heksie 
znajduje się dany dowódca. 
 
UWAGA: Dowodzenie jest określane w danej chwili, co umożliwia 
przemieszczenie dowódcy lub jednostki X w celu umożliwienia wykonania akcji 
przez jednostkę Y (włączenie jej w zasięg dowodzenia). W konsekwencji, jeżeli 
dowódca zostaje wyeliminowany z gry – natychmiast wszystkie jednostki 
danego skrzydła, które nie wykonały dotychczas akcji, zmieniają status na 
jednostki niedowodzone, ponosząc wszelkie tego konsekwencje. 
 
5.4.3 KONSEKWENCJE BRAKU DOWODZENIA: Każda jednostka, która nie może 
poprowadzić linii dowodzenia łączącej ją z dowódcą danego skrzydła, 
ograniczona jest do wykonania następujących akcji: 
• Jeżeli nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z jednostką 

przeciwnika (w takim przypadku nie istnieje obowiązek powrotu w 
zasięg dowodzenia, ale istnieje również taka możliwość – według 
uznania gracza) musi jak najkrótszą drogą przemieścić się tak, aby 
znaleźć się ponownie w zasięgu dowodzenia (nie dotyczy jednostek 
odprzodkowanej artylerii). Jednostka w takim przypadku nie podlega 
ograniczeniom ruchu wynikającym z rozkazów, pod jakimi znajduje się 
dane skrzydło. Jeżeli dowódca danego skrzydła nie znajduje się na mapie 
– jednostki podległe nie mogą wykonać żadnego ruchu. W momencie 
kiedy jednostka w trakcie ruchu odzyska status jednostki dowodzonej, 
może wykorzystać pozostałe punkty ruchu dowolnie według uznania 

gracza, lecz zgodnie z ograniczeniami ruchu wynikającymi z rozkazów 
danego skrzydła. Jeżeli jednostka nie może przemieścić się o choćby 
jeden heks w kierunku linii dowodzenia, musi wówczas przynajmniej 
zmienić ukierunkowanie tak, aby umożliwić powrót w zasięg 
dowodzenia podczas następnej aktywacji. Możliwa jest sytuacja, w 
której jednostka wycofuje się w celu odzyskania dowodzenia, po czym 
jeżeli nie wykorzystała wszystkich punktów ruchu a odzyskała status 
jednostki dowodzonej – wydaje pozostałe punkty ruchu, aby przemieścić 
się w kierunku przeciwnika (jeśli pozwala na to bieżący rozkaz skrzydła). 
W ten sposób jednostki, które uciekły z pola walki, a zostały 
zreorganizowane, „automatycznie” wracają pod sztandar własnego 
dowódcy. 

• Jedynym rodzajem walki ogniowej, jaką może prowadzić jednostka jest 
walka ogniowa na skutek reakcji [9.4]. 

• Jednostka niedowodzona nie może dobrowolnie wejść na heks przyległy 
do jednostki przeciwnika, może jednocześnie przeprowadzać wszelkie 
rodzaje reakcji normalnie (walka ogniowa, ruch, przechwyt 
kawaleryjski), lecz nie może w ich wyniku wejść na heks przyległy do 
jednostki przeciwnika. W wyniku czego, aby wykonać przechwyt 
kawaleryjski – jednostka przeciwnika musi się znajdować już na heksie 
przyległym do danej jednostki. Wykonanie takiego przechwytu 
kawaleryjskiego na jednostce przeciwnika ma sens, gdyż powoduje 
utratę impetu (jednakże ze względu na bliską odległość, nie pozwala na 
uzyskanie impetu przez jednostkę przechwytującą). Należy pamiętać, że 
NIE MA OBOWIĄZKU zainicjowania walki wręcz po udanym przechwycie 
– jednakże w takim przypadku jednostka, która została przechwycona, 
może kontynuować ruch zgodnie z niewykorzystanymi punktami ruchu, 
będąc jednocześnie pozbawiona impetu (może go uzyskać ponownie – 
jeśli pozwala na to teren i pokonana odległość). Ponadto jest to jedyna 
realna szansa obrony dla jednostek kawalerii przed atakującymi je 
jednostkami piechoty, gdyż uniemożliwia jej prowadzenie ognia jako 
reakcji na przechwyt kawaleryjski – jednocześnie umożliwiając jednostce 
kawalerii bezkarne zbliżenie się i zainicjowanie niekorzystnej w takim 
przypadku walki wręcz z jednostką piechoty. 

• Niedowodzona jednostka ciężkiej piechoty może/musi [9.2.3] dokonać 
próby utworzenia formacji jeża [6.3.2], jako reakcji na ruch jednostki 
kawaleryjskiej przeciwnika. 

• Niedowodzona jednostka nie może przeprowadzić reformacji ani 
reorganizacji. Wyjątek stanowi tworzenie stosu lub posiadanie na heksie 
przyległym Głównodowodzącego (AC). 

 
UWAGA: Zdolność Głównodowodzącego do reformowania/reorganizacji 
jednostki nie jest ograniczona przez rozkazy, pod jakimi operuje skrzydło danej 
jednostki. Głównodowodzący automatycznie wyłącza reformowaną bądź 
reorganizowaną jednostkę z efektu bycia jednostką niedowodzoną – tworząc 
tym samym linię dowodzenia dla tej jednej jednostki. Obecność 
Głównodowodzącego nie powoduje zmiany statusu pozostałych jednostek 
przyległych! 
 

5.5 Rozkazy 
5.5.1 Rozkazy skrzydła odzwierciedlają doktrynę danego skrzydła w bieżącym 
momencie bitwy. Precyzują możliwe akcje jednostek skrzydła w trakcie jego 
aktywacji i nie dotyczą dowódców (np. jednostka znajdująca się na heksie 
przyległym do jednostki przeciwnika może wykonać przechwyt kawaleryjski 
nawet jeśli rozkaz pod jakim operuje jej skrzydło to „Atak!” – zabraniający 
wychodzenia dobrowolnie z heksu przyległego). Skrzydła rozpoczynają grę 
pod jednym z czterech rozkazów, które następnie mogą ulec zmianie w trakcie 
rozgrywki [5.7]. 
 
5.5.2 Zmiana rozkazu dla danego skrzydła nie jest automatyczna (wyjątek 
[5.8]), lecz zależy od bieżącego rozkazu oraz rozkazu docelowego. 
Współczynnik dowodzenia dowódcy skrzydła (WC) oraz obecność na heksie 
przyległym lub w stosie głównodowodzącego (AC) mają bezpośredni wpływ na 
powodzenie podczas próby zmiany rozkazu dla danego skrzydła. W grze 
występują odpowiednie markery, które należy położyć w pobliżu dowódcy 
skrzydła, w celu określenia rozkazu pod jakim musi ono operować. Warto 
korzystać z tych markerów nie tylko na arkuszu pomocniczym, lecz również na 
mapie. System traci wiele ze swoich zalet w przypadku, gdy gracze zapominają 
o ograniczeniach wynikających z rozkazów, pod jakimi operują poszczególne 
skrzydła i zaczynają poruszać jednostki z innych nieaktywowanych skrzydeł 
mając nawyki z gier I-go/Y-go. 
 
5.5.3 Przed rozpoczęciem scenariusza gracze mogą potajemnie określić 
rozkazy dla poszczególnych skrzydeł, a następnie ujawnić je jednocześnie. 
Mogą również rozpocząć grę pod rozkazami określonymi przez konkretny 
scenariusz (start historyczny). 
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5.6 Rodzaje rozkazów 
UWAGA – do wersji 5.0 – W nowej wersji przepisów linia widoczności nie ma 
wpływu na rozkazy.  
 
5.6.1 „Atak!/Charge”: każda jednostka skrzydła operującego pod rozkazem 
„Atak!” posiada następujące właściwości: 
• Każda jednostka skrzydła musi zakończyć swoją aktywację o jeden heks 

bliżej jednostki przeciwnika, jeżeli istnieje między nimi widoczność. 
Jednostka ma obowiązek wykonania takiego ruchu – nawet jeżeli 
spowoduje on wyjście jednostki poza zasięg dowodzenia! Wyjątkiem jest 
sytuacja, w której jednostka przeciwnika znajduje się już na heksie 
przyległym do innej jednostki sojuszniczej, wówczas jednostka ma 
obowiązek wykonania ruchu do kolejnej kwalifikującej się do 
powyższego jednostki przeciwnika. W przypadku, gdy jednostka nie 
może się zbliżyć do jednostki wroga na skutek braku wystarczającej 
liczby punktów ruchu – musi ona zmienić ukierunkowanie tak, aby 
umożliwić taki ruch podczas najbliższej aktywacji. 

• Tylko jednostki skrzydła pod rozkazem „Atak!” mogą wchodzić na pola 
przyległe do jednostek przeciwnika – tym samym świadomie inicjować 
walkę. 

• Jednostka pod rozkazem „Atak!”, która rozpoczyna ruch na heksie 
przyległym do jednostki przeciwnika, bądź po wejściu na taki heks, nie 
może kontynuować ruchu i opuścić tego pola dobrowolnie podczas 
własnej aktywacji. Ma natomiast prawo do zmiany ukierunkowania 
(dotyczy również jednostek dwuheksowych) oraz zmiany kolejności 
oddziałów w stosie, w którym znajduje się artyleria [8.3.1]. 

• Jednostki skrzydła pod rozkazem „Atak!” nie mogą przeprowadzać 
reorganizacji/reformacji [13.2]. 

• Jednostki skrzydła pod rozkazem „Atak!” nie mogą przeprowadzać 
wycofania jako reakcji na akcje jednostek przeciwnika [9.2]. 

 
UWAGA: Powyższy wymóg zmusza jednostki do „przyklejania” się do 
jednostek przeciwnika, podczas kiedy kolejne jednostki mogą minąć zwarte w 
walce oddziały i przemieszczać się dalej w kierunku kolejnych oddziałów 
przeciwnika. 
 
LEKKA PIECHOTA – nigdy nie ma obowiązku wchodzenia na heks przyległy do 
jednostki ciężkiej piechoty przeciwnika! Musi natomiast podążać w jej 
kierunku osiągając bezpieczną odległość dwóch heksów. 
 
5.6.2 „W Gotowości!/Make Ready”: każda jednostka skrzydła operującego 
pod rozkazem „W Gotowości!” posiada następujące właściwości: 
• Może poruszać się zgodnie z limitem punktów ruchu, nie ma prawa 

wchodzenia na heks przyległy do jednostki przeciwnika – tym samym 
inicjowania walki. 

• Dowódca skrzydłowy ma możliwość przeprowadzenia reformacji 
jednostki w stosie lub przyległej. 

• Nie ma możliwości reorganizacji jednostek. 
 
5.6.3 „Obrona!/Receive Charge”: każda jednostka skrzydła operującego pod 
rozkazem „Obrona!” posiada następujące właściwości: 
• Każda jednostka danego skrzydła może poruszyć się jedynie o jeden 

heks. Nie ma prawa wchodzenia na heks przyległy do jednostki 
przeciwnika – tym samym inicjowania walki. 

• Jednostka dwuheksowa ma prawo do zmiany ukierunkowania w trakcie 
ruchu o jeden heks, ale wyłącznie o 60 stopni (wchodząc jednym 
skrzydłem na heks frontowy, natomiast skrzydło przeciwne musi być 
przyległe do pola, na którym rozpoczynała ruch jednostka dwuheksowa), 
nie wchodząc jednocześnie na heks przyległy do jednostki przeciwnika.  

• Każda jednostka może przeprowadzić reformację. 
• Dowódca skrzydła ma prawo do przeprowadzenia reorganizacji jednostki 

w stosie lub przyległej. 
 

5.6.4 „Zbiórka!/Rally”: każda jednostka skrzydła operującego pod rozkazem 
„Zbiórka!” posiada następujące właściwości: 
• Każda jednostka danego skrzydła może poruszyć się zgodnie z limitem 

posiadanych punktów ruchu, natomiast nie ma prawa zakończenia ruchu 
w mniejszej odległości do jednostki przeciwnika niż rozpoczynała ten 
ruch.  

• Każda jednostka może przeprowadzić reformację. 
• Każda jednostka może przeprowadzić reorganizację. 

• Dowódca skrzydła pod rozkazem „Zbiórka!” nie ma prawa korzystać z 
kontynuacji oraz przechwytu aktywacji przeciwnika. 

 
5.6.5 WSZYSTKIE ROZKAZY: Jednostki mogą przeprowadzać walkę ogniową 
oraz walkę wręcz. Głównodowodzący mogą przeprowadzać reorganizację lub 
reformację. Mogą zmieniać ukierunkowanie – nawet jeśli znajdują się na 
heksie przyległym do jednostki przeciwnika. Rozkazy nie mają wpływu na 
pościg oraz wycofanie po walce. 
 

5.7 Zmiana rozkazów 
5.7.1 KIEDY: Tylko aktywowane skrzydło ma prawo do podjęcia próby zmiany 
rozkazów w segmencie zmiany rozkazów [3.2.B]. Próbę taką należy 
przeprowadzić przed podjęciem jakichkolwiek akcji danego skrzydła. 
 
5.7.2 PROCEDURA: W celu zmiany rozkazu danego skrzydła należy wykonać 
rzut kostką, skonsultować go z tabelą „Orders Change Table”, uwzględniając 
wymienione w niej modyfikacje – wynik rzutu oraz bieżący rozkaz danego 
skrzydła. Jeżeli zmodyfikowany wynik rzutu znajduje się w przedziale 
wymienionym w tabeli – wówczas skrzydło rozpoczyna aktywację pod 
nowym/zmienionym rozkazem. Niepowodzenie nie ma wpływu na aktywację 
skrzydła – która jest przeprowadzana normalnie zgodnie z obowiązującym 
rozkazem. 
 
UWAGA: Nie każda zmiana rozkazów może mieć miejsce – np. nie jest możliwa 
zmiana z rozkazu „Zbiórka!” na „Atak!” – patrz tabela „Orders Change Table”. 
 
5.7.3 UWAGA DO MODYFIKACJI: W przypadku zmiany rozkazu na „Zbiórka!” 
występuje modyfikator za ponad połowę jednostek danego skrzydła będących 
pod złamanym morale, obniżonym morale bądź wyeliminowanych. NALEŻY 
TRAKTOWAĆ JEDNOSTKI, KTÓRE OPUŚCIŁY MAPĘ NA SKUTEK POŚCIGU 
KAWALERYJSKIEGO – JAKO JEDNOSTKI WYELIMINOWANE! (pamiętając jednak 
o niewliczaniu ich do puli punktów zwycięstwa). 
 

5.8 Obowiązkowa zmiana na rozkaz „Zbiórka!”/Rally 
Jeżeli podczas rozpoczęcia aktywacji danego skrzydła wszystkie jednostki 
kawaleryjskie i ciężkiej piechoty tego skrzydła są: 
- wyeliminowane, 
- poza mapą na skutek pościgu kawaleryjskiego, 
- posiadają złamane morale, 
- posiadają obniżone morale, 
- ich formacja została rozbita. 
 
Wówczas należy rozkaz dla tego skrzydła natychmiast zmienić na „Zbiórka!”. 
Dowódca nie ma prawa podjęcia próby zmiany rozkazu podczas tej aktywacji. 
Dowódca nie ma prawa spasowania tej aktywacji. W przypadku jeżeli posiłki 
danego skrzydła (kawaleria i ciężka piechota) nie przybyły na pole bitwy, nie 
ma obowiązku automatycznej zmiany rozkazu na „Zbiórka!”. 
 

6. Ukierunkowanie oraz formacja 

6.1 Ukierunkowanie jednostki 
Wszystkie żetony należy ukierunkować w 
kierunku wierzchołka pola, na którym się 
znajdują (wyjątek stanowią jednostki 
dwuheksowe w szyku kolumnowym 
[6.3.4]). Każda jednostka posiada 
dwuheksowy front, flanki oraz 
dwuheksowy tył. Jednostki dwuheksowe 
posiadają odpowiednio trzy przyległe pola 
frontowe oraz tylne. Dowódcy, 
zaprzodkowana artyleria oraz jednostki o 
złamanym morale nie posiadają 
ukierunkowania. W systemie MPBS nie 
występuje pojęcie strefy kontroli oraz 
wynikających z niej ograniczeń. 
 

6.2 Zmiana ukierunkowania 
6.2.1 KOSZT RUCHU: Jednostki w celu wykonania zwrotu muszą wydawać 
posiadane punkty ruchu. 
• Kawaleria, lekka piechota – 1 PR za każdy zwrot o 60o. 
• Ciężka piechota (jednoheksowa) – 2 PR za każdy zwrot o 60o. 
• Ciężka piechota (dwuheksowa) – jednostka taka może zmienić 

ukierunkowanie tylko poprzez wykonanie ruchu do przodu poprzez 
jedną część jednostki, podczas gdy druga pozostaje w miejscu – wheel. 
Koszt takiego ruchu to 1 PR + koszt wejścia na dany teren (np. w ternie 
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czystym koszt wykonania takiego manewru to 2 PR). Jednostka nie może 
zmienić ukierunkowania poprzez ruch do tyłu. 

 
 
• Ciężka piechota (dwuheksowa) w kolumnie – 2 PR za każdy zwrot o 

jeden heks. 
 
6.2.2 KONTRMARSZ: Jednostka może zmienić ukierunkowanie o 180o kosztem 
2 PR. 
UWAGA dla graczy TACW: Manewr „kroku w tył/Backstep” został usunięty z 
systemu MPBS i nie jest już dłużej dozwolony w żadnej z części systemu! 
 
6.2.3 ARTYLERIA: Każda jednostka artylerii, która nie prowadziła w danej turze 
ostrzału, ma prawo wykonania dowolnego zwrotu zamiast wykonania ostrzału 
(w ramach reakcji lub ostrzału aktywnego). Po wykonaniu zwrotu należy żeton 
artylerii umieścić rewersem do góry – FIRED. Działa zaprzodkowane nie 
posiadają ukierunkowania. 
 
6.2.4 UKIERUNKOWANIE I JEDNOSTKI PRZECIWNIKA: Zmiana ukierunkowania 
jest dozwolona na polach przyległych do jednostki przeciwnika na ogólnych 
zasadach – powoduje jednak możliwość przeprowadzenia przez przeciwnika 
ostrzału w ramach reakcji. Obecność jednostki przeciwnika na polu przyległym 
w żadnym stopniu nie ogranicza jednostek przed prowadzeniem ruchu, 
zwrotów i innych czynności. Należy pamiętać, że nie ma stref kontroli znanych 
z innych systemów taktycznych! Jedynym ograniczeniem (wystarczającym, 
aby unikać takich manewrów) jest fakt umożliwienia przeciwnikowi 
wykonania reakcji. 
 

6.3 Formacja 
6.3.1 RODZAJE FORMACJI: Jednostka podczas gry znajduje się zawsze w 
jednym spośród siedmiu rodzajów/stanów formacji, które może przyjąć:  
• Formacja normalna (Formation Normal) – formacja „bojowa” / 1 stan. 
• Formacja rozproszona (Formation Shaken) – formacja „bojowa” / 2 stan. 
• Formacja rozbita (Formation Broken) – formacja „bojowa” / 3 stan. 
• Formacja jeża (Hedgehog) [6.3.2] – formacja „specjalna”. 
• Formacja luźna (Open Order) [6.3.3] – formacja „specjalna”. 
• Kolumna (Column) [6.3.4] – formacja „specjalna”. 
• Brak formacji w przypadku złamanego morale jednostki (Morale Broken) 

[12.4.3]. 
 
Wszystkie formacje są symbolizowane przez odpowiednie markery za 
wyjątkiem formacji normalnej (awers żetonu) oraz formacji rozproszonej 
(rewers żetonu – symbol FS). 
 
STAN FORMACJI: Jednostka w szyku bojowym posiada formację normalną. 
Pomijając formacje specjalne (jeż, kolumna, formacja luźna). Na skutek walki 
ogniowej, walki wręcz, ostrzału artyleryjskiego oraz poruszania się w trudnym 
terenie stan formacji może zostać obniżony z formacji normalnej do formacji 
rozproszonej, a następnie do formacji rozbitej. Dalsza utrata stanu formacji 
jest ignorowana – formacja rozbita jest najniższym stanem formacji. Za 
wyjątkiem utraty kolejnego stanu formacji na skutek walki ogniowej – w 
przypadku jednostek znajdujących się już w formacji rozbitej, jeża lub bez 
formacji (posiadając złamane morale) – wówczas każdy kolejny utracony stan 
formacji należy zamienić na utracony punkt siły oddziału [10.6.6] wraz z 
wszelkimi poniesionymi z tego tytułu konsekwencjami i eliminacją włącznie. 
 
Utrata stanu formacji wiąże się z następującymi konsekwencjami: 
 
Formacja normalna – Jednostka nie podlega żadnym ograniczeniom. 
 
Formacja rozproszona – Jednostka posiada połowę punktów ruchu oraz 
otrzymuje negatywne modyfikatory podczas walki ogniowej oraz walki wręcz. 
 
Formacja rozbita – Jednostka nie posiada punktów ruchu oraz otrzymuje 
negatywne modyfikatory podczas walki ogniowej oraz walki wręcz. Jednostka 
w formacji rozbitej wykonuje pościg po walce na ogólnych zasadach!  
 
Należy bezwzględnie pamiętać o związku ilości posiadanych punktów ruchu a 
możliwością przeprowadzenia pewnych reakcji – wycofania przed walką 
[9.2.4], zmiany ukierunkowania [9.2.2], przechwytu kawaleryjskiego [9.3.1]. 
Co za tym idzie – możliwości jednostek o niższym stanie formacji są 
drastycznie ograniczone w aspekcie reakcji na akcje jednostek przeciwnika 
znajdujące się na wyższym stanie formacji. Przed wykonaniem reakcji należy 

się upewnić czy jednostka de facto może taką reakcję wykonać, jeżeli ilość 
posiadanych przez nią punktów ruchu jest mniejsza niż aktywnej jednostki 
przeciwnika. 

 
6.3.2 JEŻ/HEDGEHOG: Tę formację mogą tworzyć wyłącznie 
jednostki piechoty ciężkiej posiadające w swoim składzie 
pikinierów. 
a) Jednostka w formacji jeża nie może prowadzić walki 

ogniowej (dotyczy również artylerii zajmującej to samo pole), inicjować walki 
wręcz oraz nie posiada punktów ruchu (nie może się aktywnie poruszać). 
Formacja jeża posiada również niekorzystne dla niej modyfikatory kiedy jest 
celem ostrzału. Zaletą formacji jest brak strefy tylnej oraz bocznej/flanki, 
posiada również korzystne dla siebie modyfikatory podczas walki wręcz. 
b) Jeż może zostać utworzony w ramach fazy akcji danej jednostki kosztem 
czterech punktów ruchu, bądź w ramach reakcji [9.2.3] (Dotyczy reakcji na 
ruch jednostek kawalerii w zasięgu dwóch heksów od jednostki ciężkiej 
piechoty – wówczas istnieje możliwość utworzenia jeża w ramach reakcji po 
wykonaniu testu morale. Istnieje natomiast OBOWIĄZEK podjęcia próby 
utworzenia jeża w przypadku wejścia jednostki kawalerii na jeden z heksów 
strefy tylnej jednostki ciężkiej piechoty). Aby podjąć próbę utworzenia jeża 
jednostka musi znajdować się w jednym z wymienionych stanów formacji: 
• formacja normalna, 
• formacja luźna (Open Order), 
• formacja rozproszona (Formation Shaken) – może utworzyć jeża 

wyłącznie w ramach reakcji. Należy wówczas ustawić żeton awersem do 
góry i przykryć markerem „Hedgehog”. 

c) Powrót z formacji jeża do formacji normalnej kosztuje jednostkę TRZY akcje 
reformacji (Reform Action) [6.4]. Pierwsza reformacja tworzy z jeża jednostkę 
w formacji rozbitej, następna reformacja zamienia jej status na formację 
rozproszoną, a trzecia na formację normalną. 
d) Jednostki w formacji jeża wykonują pościg oraz wycofanie po walce na 
ogólnych zasadach. 
e) Jednostka w formacji jeża nie ponosi utraty stanu formacji na skutek walki 
wręcz [11.2.F] oraz pościgu po walce [11.4.10]. Jednakże należy traktować 
każdą utratę stanu formacji na skutek ostrzału przeciwnika [10.0] jako stratę 
punktu siły (1 pkt siły za jeden obniżony stan formacji). 
f) Jeżeli jednostka w formacji jeża zyskuje status „Morale złamane” (Morale 
Broken), wówczas staje się jednostką nieposiadającą formacji [12.4.3] (żeton 
„Hedgehog” należy usunąć z jednostki). 
 
Komentarz: Jeż jest wczesną formą czworoboku, gdzie pikinierzy stawali 
frontem w formacji okrężnej w celu obrony przed atakującą kawalerią. 
Muszkieterzy znajdowali się we wnętrzu formacji nie mogąc prowadzić ognia. 
 
W przypadku utworzenia jeża w ramach reakcji na szarże kawalerii, gracz 
atakujący jednostką kawaleryjską nie ma obowiązku zainicjowania walki wręcz 
– nawet jeśli znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie jeża. Może na przykład w 
następnej turze wycofać jednostkę jazdy i bezkarnie „rozstrzelać” jeża za 
pomocą innej jednostki piechoty (jeż nie może inicjować walki wręcz oraz 
prowadzić żadnego rodzaju walki ogniowej – jest czysto defensywną formacją, 
natomiast powrót do formacji normalnej jest trudny i czasochłonny). 
 
 
 

 
 
 
Dwie jednostki ciężkiej piechoty – jedna w formacji normalnej, druga w 
formacji luźnej. Obie wykonują ruch o dwa pola kosztem czterech punktów 
ruchu (strome zbocze w dół + strumień). 
1) Jednostka w formacji normalnej traci dwa stany formacji i po wykonaniu 
ruchu staje się jednostką w formacji rozbitej (Formation Broken) – ponieważ 
pokonując strome zbocze w dół traci pierwszy stan formacji i staje się formacją 
rozproszoną, a następnie przekraczając strumień traci kolejny stan przyjmując 
status formacji rozbitej. Aby powrócić do stanu formacji normalnej, jednostka 
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będzie musiała wykonać dwie akcje reformacji (Reform Action) – jeżeli rozkazy 
skrzydła, pod którymi operuje, pozwalają na taką akcję. 
2) Jednostka w formacji luźnej nie ponosi straty stanów formacji na skutek 
poruszania się w niekorzystnym terenie i po zakończeniu ruchu znajduje się 
nadal w formacji luźnej. 
 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że ilość dostępnych punktów ruchu pozostaje 
niezmienna na skutek utraty stanu formacji – jednostka porusza się zgodnie z 
limitem punktów ruchu (uwzględniając wpływ stanu formacji [6.3]), jaki 
posiadała przed wykonaniem pierwszego ruchu [7.3.1]. Atakując w terenie 
niekorzystnym/trudnym warto niekiedy walczyć w formacji luźniej, gdyż mimo 
pewnych negatywnych modyfikatorów umożliwia ona przeprowadzenie 
podejścia do przeciwnika i zainicjowanie ataku – nawet biorąc pod uwagę 
fakt, że po walce uzyska status formacji rozbitej [6.3.3]. 
 
6.3.3 FORMACJA LUŹNA/OPEN ORDER – Jednostki w tej formacji nie obniżają 
stanu formacji na skutek poruszania się w niekorzystnym terenie. Mogą 
angażować się w walkę ogniową oraz walkę wręcz na ogólnych zasadach 
(posiadając ujemne modyfikatory – traktowane są jako formacja 
rozproszona). Jednostka, aby przejść do formacji luźnej z formacji normalnej 
musi wykonać jedną akcję reformacji.  Aby powrócić do formacji normalnej, 
również musi wykorzystać jedną akcję na przeprowadzenie reformacji. Każdy z 
graczy ma prawo do rozpoczęcia scenariusza z dowolną ilością jednostek w 
formacji luźnej. W przypadku obniżenia stanu formacji na skutek ostrzału lub 
walki wręcz jednostka przechodzi do stanu formacji rozbitej (Formation 
Broken). 
 
6.3.4 KOLUMNA/COLUMN – Zmiana formacji z bojowej na kolumnę była w 
okresie Wojny Trzydziestoletniej bardzo trudnym i czasochłonnym 
manewrem. Jednostki mogą występować w kolumnie tylko jeżeli jest to 
przewidziane scenariuszem danej bitwy bądź jeśli przybywają na pole bitwy 
jako uzupełnienia. Ilość punktów ruchu jednostki w kolumnie jest 
powiększona o dwa oraz stan formacji nie ulega obniżeniu na skutek 
poruszania się w niekorzystnym terenie. Jednostki jednoheksowe poruszają 
się normalnie, podczas gdy jednostki dwuheksowe zorientowane są tak, aby 
ich prawa flanka stanowiła czoło kolumny. Jednostka w kolumnie jest 
oznaczona żetonem „Column” (w przypadku jednostek dwuheksowych żeton 
ten należy położyć na czele kolumny – prawej flance formacji normalnej). 
 
Tył formacji: Ponieważ w przypadku jednostek dwuheksowych poruszanie się 
formacji jest wykonywane przez czoło kolumny, jej tył („ogon”) porusza się 
podążając za czołem, nie wydając dodatkowych punktów ruchu za zmianę 
kierunku (pivoting). 
 
PRZEFORMOWANIE KOLUMNY DO FORMACJI BOJOWEJ: Aby dokonać zmiany 
formacji do formacji normalnej (bądź rozproszonej – w przypadku kawalerii), 
jednostka musi poświęcić jedną aktywację na wykonanie reformacji. Gracz 
może dokonać wyboru, która flanka kolumny stanie się jej nowym czołem. 
 
Kawaleria przechodzi do formacji rozproszonej przy zmianie z kolumny do 
formacji bojowej. Tym samym jej przeformowanie do formacji normalnej 
wymaga poświęcenia dodatkowej akcji na kolejną reformację (z formacji 
rozproszonej do formacji normalnej). 
 
WALKA KOLUMNY: Jednostka poruszająca się w kolumnie zaatakowana w 
dowolny sposób (ostrzał, walka wręcz), staje się automatycznie formacją 
rozbitą i musi wykonać test morale [12.2] przed przeprowadzeniem ostrzału 
bądź walki wręcz. Kolumna nie może prowadzić walki ogniowej, walki wręcz 
ani wykonywać żadnego rodzaju reakcji – w tym przechwytu kawaleryjskiego. 
 

6.4 Reorganizowanie stanu formacji 
W celu wykonania reorganizacji stanu formacji jednostka musi poświęcić 
aktywację (jedną lub kilka) na przeprowadzenie akcji reformacji [3.2.C]. Każda 
jedna akcja reformacji podnosi stan formacji o jeden poziom. 
 
Wymagana ilość akcji reformacji, aby przejść ze stanu formacji do formacji 
normalnej: 
- z formacji rozproszonej – 1 akcja, 
- z formacji rozbitej – 2 akcje, 
- z jeża – 3 akcje, 
- z formacji luźnej – 1 akcja, 
- z kolumny – 1 akcja (kawaleria przechodzi do formacji rozproszonej – 
wymaga zatem poświęcenia dodatkowej akcji na przejście do stanu formacji 
normalnej, patrz uwaga w GAG dotycząca jednostek kawalerii polskiej). 
 
UWAGA: Należy pamiętać o ograniczeniach wynikających z rozkazu, pod jakim 
operuje dane skrzydło. 
 

7. Ruch jednostki 

7.1 Ogólne zasady ruchu 
7.1.1 ZASADY: Jednostki oraz dowódcy poruszają się pojedynczo, wydając 
dostępne punkty ruchu zgodnie z tabelą terenu i kosztów ruchu (TEC). Wejście 
na heks przyległy do jednostki przeciwnika nie wymaga wydania dodatkowych 
punktów ruchu. Jednostki przemieszczają się wyłącznie na heksy własnej 
strefy frontowej. Aby wejść na heks strefy bocznej/flanki lub tylnej jednostka 
musi wykonać zwrot [6.2]. Dowódcy poruszają się wydając punkty ruchu jako 
jednostka kawaleryjska (jeżeli dany teren jest niedostępny dla kawalerii, 
wówczas poruszają się jako jednostka lekkiej piechoty). Jeżeli jednostka nie 
posiada wystarczającej ilości punktów ruchu, aby wejść na heks docelowy – 
nie może się poruszyć (NIE obowiązuje przywilej ruchu o jeden heks w 
przypadku niewystarczającej ilości punktów ruchu powszechnie stosowany w 
innych grach – chyba, że scenariusz przewiduje inaczej).  
 
7.1.2 JEDNOSTKI DWUHEKSOWE – W przypadku poruszania się jednostki 
dwuheksowej do obliczania kosztów ruchu należy zawsze przyjąć teren 
najbardziej niekorzystny, po jakim porusza się jedno ze skrzydeł takiej 
jednostki. Natomiast w przypadku przekraczania przeszkód krawędziowych 
(strumień, żywopłot) niejednocześnie przez poszczególne skrzydła jednostki – 
dodatkowe koszty w punktach ruchu są uwzględniane podwójnie (dla każdego 
skrzydła). 

 
7.2 Punkty ruchu 
7.2.1 Limit punków ruchu nie jest wydrukowany na żetonach, dla 
poszczególnych jednostek limit przedstawia się następująco: 
 

Kawaleria, Dowódcy 8 punktów ruchu 
Lekka piechota 6 punktów ruchu 
Kawaleria/Lekka piechota (stos) 6 punktów ruchu [8.2] 
Ciężka piechota 4 punkty ruchu 
Tabory, działa zaprzodkowane 2 punkty ruchu 
Działa odprzodkowane Nie mogą się poruszać 
Jednostki o złamanym morale Nie mogą się poruszać 

 
UWAGA: Tabory mogą się poruszać jedynie jeżeli jest to przewidziane 
scenariuszem. 
 
UWAGA: Stan formacji (rozproszona, rozbita) ma wpływ na limit punktów 
ruchu w momencie rozpoczęcia aktywacji danej jednostki ([6.3] – patrz 
uwagi). 
 

7.3 Ruch oraz utrata stanu formacji 
7.3.1 Dla niektórych jednostek poruszanie się w terenie niekorzystnym może 
prowadzić do utraty posiadanego stanu formacji. Szczegóły są podane w tabeli 
terenu (TEC). Ewentualna utrata stanu formacji ma miejsce za każdym razem 
w momencie wejścia jednostki na heks w terenie niekorzystnym, zarówno w 
trakcie normalnego ruchu, reakcji, pościgu kawaleryjskiego, wycofania przed i 
po walce, pościgu po walce – jak również w trakcie prowadzenia ognia, 
nacierając oraz wycofując się (Advancing Fire, Retreating Fire). Utrata stanu 
formacji NIE ma miejsca, jeżeli jednostka rozpoczyna ruch w terenie 
niekorzystnym, wykonuje zmianę organizacji stosu, zwrot (nie dotyczy 
jednostek dwuheksowych). 
 
Obniżenie stanu formacji następuje natychmiastowo, jednakże wpływ nowego 
stanu na ruch jednostki ma efekt po zakończeniu bieżącej akcji. Jednym 
słowem, ilość posiadanych punktów ruchu jest określana na początku – w 
trakcie aktywacji danej jednostki, następujące w trakcie aktywacji zmiany 
stanu formacji nie mają wpływu na zdolność poruszania się jednostki (np. 
kawaleria w stosie z lekką piechotą posiada 6 punktów ruchu rozpoczynając 
ruch i kontynuuje go w obrębie limitu 6 punktów nawet jeśli „wyszła” ze stosu 
i porusza się jako samodzielna jednostka kawalerii) Wyjątek: Jednostka musi 
zakończyć ruch natychmiast – w momencie kiedy osiągnie stan formacji 
rozbitej (Formation Broken). Wyjątek nie dotyczy jednostek, które prowadzą 
pościg kawaleryjski lub pościg po walce, jak również w trakcie wycofania. 
 
Jednostka poruszając się przez łagodny stok (Gentle Slope) ponosi stratę stanu 
formacji jedynie w przypadku przekroczenia krawędzi stoku dwukrotnie 
podczas tej samej aktywacji/akcji. 
 
PRZYKŁAD: Jednostka kawalerii poruszająca się w dół stromego zbocza oraz 
przekraczając strumień zredukuje stan swojej formacji o dwa, tym samym 
kończąc ruch w danej aktywacji – będąc w formacji rozbitej. 
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7.3.2 JEDNOSTKI DWUHEKSOWE: Jeżeli jedna połowa jednostki porusza się w 
terenie, który powoduje utratę stanu formacji, wówczas efektom obniżenia 
stanu formacji podlega cała jednostka. Analogicznie do [7.1.2] – jeżeli jedna 
połowa przekracza przeszkodę krawędziową, a następnie druga połowa 
przekracza tą samą przeszkodę – następuje dwukrotne obniżenie stanu 
formacji (dla każdej przekraczającej przeszkodę części formacji – tym samym 
zatrzymując dalszy ruch w stanie formacji rozbitej). 
 
7.3.3 DZIAŁA ZAPRZODKOWANE: W danej turze jednostka artylerii może 
dowolnie zmienić stan zaprzodkowane/odprzodkowane zamiast prowadzenia 
ognia. Oznacza to, że artyleria nie może poruszać się i prowadzić ostrzału w tej 
samej turze. Artyleria zaprzodkowana oznaczana jest markerem „Działa 
zaprzodkowane” (Limbered Guns) i posiada dwa (2) punkty ruchu – poruszając 
się wykorzystuje kolumnę – ciężka piechota w tabeli terenu (TEC). Działa nie 
podlegają przepisom o obniżeniu stanu formacji. Działa zaprzodkowane 
podlegają przepisom o zasięgu dowodzenia [5.3.4] (Działa odprzodkowane 
stanowią wyjątek [5.4.3]). Działa zaprzodkowane traktowane są jako artyleria 
w każdym innym przypadku. (W TACW nie występuje możliwość 
zaprzodkowania artylerii, ze względu na ograniczenia jakie występowały 
podczas transportu dział na tamtym teatrze działań wojennych). Jednostka 
artylerii zaprzodkowanej nie może przyjąć formacji w kolumnie oraz formacji 
rozluźnionej. Artyleria może wejść na heks zajmowany przez jednostkę 
sojuszniczej piechoty bądź kawalerii zgodnie z przepisami o stosach [8.1.1] – 
jednakże musi ona wówczas zakończyć swój ruch w danej aktywacji. Każda z 
jednostek w stosie może w najbliższej swojej aktywacji poruszyć się – 
jednakże nie jako stos! 
 
7.3.4 ARTYLERIA ZINTEGROWANA: Jednostki ciężkiej piechoty posiadające na 
swoim żetonie symbol artylerii, posiadają artylerię regimentową. Jednostki 
takie poruszają się tak samo jak jednostka ciężkiej piechoty bez artylerii. 
UWAGA: JEDNOSTKA TAKA PODLEGA NEGATYWNYM EFEKTOM TERENU, 
KTÓRY MA WPŁYW NA JEDNOSTKI ARTYLERII.  
 
7.3.5 MOSTY: Każda jednostka może wejść, przekroczyć, prowadzić walkę 
przez heks przedstawiający most. Jednostki dwuheksowe podlegają 
następującym ograniczeniom: 
• W kolumnie – może przekroczyć most normalnie pod warunkiem, że nie 

zakończy aktywacji będąc na moście (musi przekroczyć most w danym 
ruchu). 

• W formacji rozluźnionej lub w formacji normalnej – musi rozpocząć 
aktywację na heksie przyległym do mostu, będąc jednocześnie 
ukierunkowaną do niego frontem. Następnie wykorzystując cały 
posiadany limit punktów ruchu „przeskakuje” na drugą stronę mostu, 
tak, aby stanowił on jej przyległy tylny heks. Po wykonaniu takiego 
przekroczenia – automatycznie przyjmuje stan formacji rozbitej 
(Formation Broken). 

• W formacji rozproszonej przekraczanie mostu nie jest możliwe dla 
jednostek dwuheksowych. 

 
Jednostka dwuheksowa może zainicjować walkę przez heks przedstawiający 
most na normalnych zasadach, jednakże przyjmuje się, że prowadząc walkę 
jest ona w formacji rozbitej. W przypadku zwycięstwa może ona prowadzić 
pościg po walce podlegając przepisom o ruchu, jak normalna jednostka 
piechoty. 
 

7.4 Uzupełnienia 
Jeżeli scenariusz przewiduje wprowadzenie uzupełnień – które posiadają 
własnego dowódcę skrzydła (WC), wówczas skrzydło to może wejść na mapę 
pod rozkazem „W Gotowości!” (Make Ready), wliczając się jednocześnie do 
puli skrzydeł w trakcie określania inicjatywy w danej turze [4.1]. Dowódca taki 
może próbować przechwycenia aktywacji przeciwnika (Preemption) bądź 
próbować zmiany rozkazu pod jakim operuje jego skrzydło. Jeżeli heks 
wejściowy jest zablokowany przez jednostkę przeciwnika – wówczas 
uzupełnienia wchodzą z najbliższego przyległego heksu. Uzupełniania mogą 
wejść na mapę w formacji normalnej, rozluźnionej bądź w kolumnie, zgodnie z 
życzeniem gracza. Jeżeli określony jest wyłącznie jeden heks wejściowy – 
wówczas jednostki muszą wkraczać na mapę w sekwencji – gdzie każda 
kolejna posiada zmniejszony limit punktów ruchu o jeden (np. 4 bataliony 
ciężkiej piechoty wkraczają na mapę przez heks 1101 – pierwszy batalion 
posiada 4 punkty ruchy, drugi 3 punkty ruchu, trzeci 2 punkty ruchu, ostatni 
posiada 1 punkt ruchu). 
 

8. Stosy 

8.1 Zasady ogólne 
8.1.1 Stosy dotyczą jednostek zajmujących wspólny heks na mapie. Generalną 
zasadą jest – jeden żeton zajmuje jeden heks. Wyjątki stanowią: 
• Jednostka lekkiej piechoty o sile 1 lub 2 może tworzyć stos wraz z 

jednostką kawalerii [8.2]. 
• Jeden żeton artylerii może tworzyć stos wraz z jednostką piechoty bądź 

kawalerii [8.3]. 
• Dwa żetony mogą tworzyć stos wraz z dwuheksową jednostką piechoty 

ciężkiej (po jednej jednostce artylerii na heks) [8.3]. 
• Dwie jednostki kawalerii mogą chwilowo tworzyć stos w celu 

uzupełnienia poniesionych strat [8.4]. 
 
8.1.2 Przepisy o tworzeniu stosów są w mocy podczas całej gry. Jednostki nie 
mogą przechodzić przez heksy zajęte przez sojusznicze jednostki podczas 
ruchu! Wyjątek stanowi ruch [8.3], przechwyt kawaleryjski [9.3] lub wycofanie 
[11.4.3] przez jednostkę sojuszniczej artylerii. 
 

8.2 Stos – Kawaleria/Lekka piechota 
8.2.1 Jednostka lekkiej piechoty o sile 1 lub 2 może tworzyć stos wraz z 
jednostką kawalerii tego samego skrzydła. Stos taki traktować należy jako 
jedną jednostkę o tym samym ukierunkowaniu, stanie formacji i morale. 
Jednostka taka posiada następujące właściwości: 
• Zdolność poruszania wynosi 6 punktów ruchu – w tabeli terenu 

traktowana jest jako kawaleria. 
• Obie jednostki mogą prowadzić walkę ogniową, zarówno w ramach 

reakcji, jak i własnej akcji. Efekt ostrzału takiego stosu kumuluje się 
przed wprowadzeniem jego efektów. 

• Obie jednostki mają to samo ukierunkowanie. 
• Biorąc udział w walce wręcz, jednostka piechoty jest ignorowana. W 

przypadku eliminacji jednostki kawalerii, jednostka piechoty ulega 
również eliminacji. 

• Jeżeli jednostka kawalerii wykonuje pościg lub wycofanie po walce – 
jednostka piechoty podąża wraz z nią. Jeżeli kawaleria wykonuje pościg 
poza obręb mapy (Pursue) [11.7], wówczas jednostka piechoty pozostaje 
na danym polu [11.7.3]. 

• W przypadku utraty stanu formacji lub morale przez jedną jednostkę w 
stosie – cały stos podlega jej efektom (obie jednostki obniżają stan 
morale lub formacji). 

• Wartość morale jednostki kawalerii jest wartością bazową podczas 
wszystkich sprawdzianów morale [10.6.2]. 

• Stos reorganizuje się oraz reformuje jako jedna jednostka w ramach 
jednej akcji. 

• Jeżeli stos zostaje zmuszony do ucieczki, w fazie ucieczki (Rout 
Movement Phase [3.3]) należy rozdzielić jednostki i wykonać ucieczkę o 
pełen limit posiadanych przez nie osobno punktów ruchu. 

• Jednostka kawalerii może wykonać przechwyt kawaleryjski będąc w 
stosie wraz z jednostką lekkiej piechoty. Posiada ona wówczas limit 6 
punktów ruchu! Nie może zatem przechwycić poruszającej się jednostki 
kawalerii przeciwnika posiadające normalny stan formacji. 

 
Uwaga twórców gry: Kawaleria wraz z lekką piechotą tworzyły zintegrowane 
jednostki. Muszkieterzy formowani w plutonach po 40-60 żołnierzy stanowili 
wsparcie ogniowe dla szwadronów kawalerii. Taktyka ta była z założenia 
doktryną defensywną, mającą na celu zwiększenie siły ognia linii kawalerii. 
Ten sposób walki, mimo kontrowersji jakie budził, był wykorzystywany przez 
wojska szwedzkie w latach 1630-1670. 
 
8.2.2 TWORZENIE STOSU: Jednostka kawalerii wchodząc podczas ruchu na 
pole zajmowane przez jednostkę piechoty lekkiej musi zakończyć poruszanie 
się. Analogicznie jednostka piechoty wchodząc na pole zajęte przez jednostkę 
kawalerii musi zakończyć poruszanie się. Jednostki muszą posiadać jednakowe 
ukierunkowanie w momencie tworzenia stosu – w przeciwnym przypadku, nie 
mogą wkroczyć na pole zajmowane przez inną jednostkę. Tak utworzony stos 
może poruszać się w kolejnej aktywacji danego skrzydła. Tworząc stos obie 
jednostki przyjmują najniższy spośród posiadanych stan formacji oraz morale. 
 

8.3 Stos – Artyleria/inna jednostka 
8.3.1 W momencie kiedy jednostka kończy ruch na polu wraz z jednostką 
artylerii, gracz musi zdecydować, który z żetonów będzie zajmował górne 
miejsce w stosie. Jedynie żeton będący na szczycie stosu może angażować się 
w walkę ogniową oraz być celem walki ogniowej. Jednostka znajdująca sie na 
dole stosu ma prawo do przeprowadzenia reakcji – lecz nie do prowadzenia 
ognia w ramach reakcji (może np. wycofać się przed walką), podlega także 
przepisom o ostrzale bezpośrednim (Grazing Fire) [18.8.3]. Jeżeli artyleria 
tworzy stos wraz z jednostką dwuheksowej piechoty ciężkiej, wówczas połowa 
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oddziału, która nie tworzy stosu wraz z artylerią może prowadzić walkę 
ogniową. Działa, które zostały zdobyte lub wyeliminowane z gry 
(Captured/Disabled), zawsze zajmują dolne miejsce w stosie. 
 
8.3.2 Kolejność jednostek w stosie może zostać zmieniona wyłącznie poprzez 
jednostkę nieartyleryjską na skutek przeprowadzenia akcji: 
• Podczas własnej aktywacji: 

� ruchu 
� walki ogniowej w ataku (Advancing Fire) 
� walki ogniowej w odwrocie (Retreating Fire) 

• Podczas aktywacji przeciwnika: 
� dana jednostka artylerii w ramach reakcji zamiast 

prowadzenia ostrzału może przeprowadzić zmianę 
uporządkowania stosu (żadna z jednostek w stosie nie 
prowadzi ognia, natomiast następuje zreorganizowanie stosu 
i zamiana żetonów miejscami – jednakże przed 
przeprowadzeniem takiego manewru jednostka artylerii musi 
być odwrócona awersem do góry, po zakończeniu 
reorganizacji – zostaje na stronie „Fired” rewersem do góry, 
na spodzie stosu). 

Jednostka będąc w stanie formacji – rozbitej (Formation Broken) może 
zmienić uporządkowanie stosu wraz z jednostką artylerii. 
 
8.3.3 Artyleria może tworzyć stos wraz z jednostką o dowolnym/innym stanie 
morale bądź/oraz formacji. Ukierunkowanie jednostek w takim stosie nie musi 
być jednakowe. Artyleria może tworzyć stosy z jednostkami dowolnego 
skrzydła. 
 
8.3.4 Jeżeli jednostka piechoty dwuheksowej tworzy stos wraz z dwoma 
jednostkami artylerii, wówczas obie jednostki artylerii muszą zajmować taką 
samą pozycję w stosie – na jego szczycie bądź dnie. W przypadku kiedy 
jednostka artylerii jest wyeliminowana z walki („Disabled”) wówczas 
jednostka piechoty ponosi wszystkie wynikłe z ostrzału, walki straty oraz może 
przeprowadzić każdy rodzaj reakcji (również walkę ogniową w ramach 
reakcji). 
 

8.4 Stos – Kawaleria/Kawaleria 
Jeżeli jednostka kawalerii na skutek walki poniosła straty w punktach siły, 
może ona wchłonąć inną jednostkę kawalerii o dowolnym poziomie morale – 
w celu uzupełnienia strat, lecz nigdy powyżej poziomu wyjściowego 
(wydrukowanego na żetonie). Jednostka poruszając się musi wejść na pole 
zajmowane przez jednostkę, która ma zostać „wchłonięta”. Jednostka 
nieporuszająca się zostaje wyeliminowana z gry – wliczając się do puli 
punktów zwycięstwa. Jednostka poruszająca się – kończy aktywację i 
odzyskuje punkty siły zgodnie z ilością posiadanych przez jednostkę 
„wchłoniętą” punktów siły, lecz nie więcej niż jej wartość wyjściowa. 
Jednostka może w ten sposób przywrócić siłę ponad wartość poziomu 
granicznego strat (Casualty Threshold [12.5]). Jednostka taka przyjmuje 
najniższy spośród poziomów morale obydwu jednostek.  
W każdym przypadku jednostka „wchłonięta” jest eliminowana z gry, nawet 
jeśli wszystkie jej punkty siły nie zostały wykorzystane. 
 
PRZYKŁAD: Pierwszy szwadron kawalerii „Rupert'a” 4-8 posiada 2 punkty strat 
(ze względu na wysokie morale nie podlega przepisom o poziomie granicznym 
strat). Drugi szwadron kawalerii „Rupert'a” 4-7 posiada również 2 punkty strat 
(jej morale jest obniżone do poziomu 6, ze względu na osiągnięcie przez 
jednostkę poziomu granicznego strat). Gracz decyduje się na wchłonięcie 
jednostki 4-7 poprzez wykonanie ruchu jednostką 4-8 na jej pole. Jednostka 4-
7 zostaje usunięta z gry – zajmując miejsce w polu strat. Jednostka 4-8 
odzyskuje 2 punkty siły, natomiast jej morale zostaje obniżone do poziomu 7, 
ze względu na przepis o przyjęciu najniższego poziomu morale spośród 
obydwu jednostek. W takim przypadku należy zamienić obydwa żetony, 4-7 
pozostawić na mapie, a 4-8 w polu strat. Należy zwrócić uwagę na to, że 
obniżenie poziomu morale na skutek osiągnięcia poziomu granicznego strat 
własnych nie ma wpływu na morale utworzonej w ten sposób jednostki – gdyż 
jej poziom strat jest powyżej poziomu granicznego (dla jednostki o morale 7 – 
gdyż takie należy do nowo powstałej jednostki – należy przyjąć poziom strat 2 
punktów siły za poziom graniczny, zgodnie z tabelą poziomu granicznego 
strat/Casualty Threshold). 
 

9.0 Reakcja 

9.1 Zasady ogólne 
9.1.1 W trakcie trwania aktywacji, gracz nieaktywny posiada możliwość 
przerwania akcji gracza aktywnego. Działanie takie nazywamy reakcją. Reakcja 
jednostki nieaktywnej może zostać przeprowadzona wyłącznie jeżeli zostanie 

zainicjowana przez przewidziane przepisami akcje gracza aktywnego w strefie 
reakcji jednostki nieaktywnej. Innymi słowy – reakcja może mieć miejsce 
wyłącznie w strefie reakcji danej jednostki na skutek akcji gracza aktywnego 
inicjujących reakcję. Jednostka nieaktywna na każdą akcję inicjującą może 
odpowiedzieć jedną reakcją w postaci: 
• Ruchu w ramach reakcji 
• Ostrzału w ramach reakcji. 
Ruch oraz ostrzał są reakcjami wykluczającymi się nawzajem – gracz może 
przeprowadzić albo reakcję w postaci ruchu jednostki lub w postaci 
prowadzenia ognia. 
 
Reakcja dotyczy wyłącznie jednostek nieaktywnych, wyjątkiem są: 
• Aktywny oddział kawalerii może wykonać ostrzał w ramach reakcji na 

udaną kontrszarżę, lecz nie może wykonać ruchu w ramach reakcji. 
• Aktywny odział może przeprowadzić ostrzał w ramach reakcji lub ruch w 

ramach reakcji (wycofanie, zmiana ukierunkowania) w fazie walki wręcz 
jako reakcję na pościg po walce (włączając w to zmianę ukierunkowania) 
wykonany przez jednostkę gracza nieaktywnego. 

 
9.1.1a OGRANICZENIA: 
• Jednostka może wykonać wyłącznie jedną reakcję na każde zdarzenie 

inicjujące. 
• Jedno zdarzenie inicjujące umożliwia przeprowadzenie reakcji przez 

wszystkie jednostki kwalifikujące się do wykonania reakcji. Gracz nie 
musi deklarować wszystkich jednostek od razu, ma prawo do poczekania 
na rezultaty bieżącej reakcji przed zadeklarowaniem kolejnych wedle 
własnego uznania. Tym niemniej w pierwszej kolejności należy 
przeprowadzić wszystkie kwalifikujące się reakcje obowiązkowego 
tworzenia jeża [9.2.3]. 

• Jednostka może wykonać reakcję w postaci ruchu lub przechwytu 
kawaleryjskiego, nawet jeśli znajduje się na polu przyległym do jednostki 
przeciwnika – pomijając ograniczenia wynikające z rozkazów pod jakimi 
operuje jej skrzydło. Uwaga na brak możliwości przeprowadzenia 
przechwytu kawaleryjskiego przez jednostki skrzydła operującego pod 
rozkazem „Zbiórka!”. 

• Jednostki o złamanym morale (Morale Broken) nie mają prawa do 
przeprowadzenia reakcji. 

• Jednostka poza zasięgiem dowodzenia ma prawo do przeprowadzenia 
reakcji, nie może jednak w jej efekcie wejść na heks przyległy do 
jednostki przeciwnika. 

• Jednostka może wykonać ostrzał w ramach reakcji wyłącznie do 
jednostki, której akcja zainicjowała reakcję. 

 
9.1.2 STREFA REAKCJI: 
Strefy reakcji różnią się w zależności od typu jednostki przeprowadzającej 
reakcję oraz od typu reakcji. Należy pamiętać, że jednostka ma prawo do 
przeprowadzenia wyłącznie jednej reakcji na każdą akcję inicjującą mającą 
miejsce w strefie reakcji danej jednostki. 
• Jednostka artylerii może przeprowadzić ostrzał w ramach reakcji na 

odległość: 
� ognia maksymalnego – 

jeżeli akcją inicjującą jest 
ostrzał danego oddziału 
przez jednostkę 
przeciwnika,  

� ognia bezpośredniego – 
jako reakcję na dowolną 
akcję inicjującą (ruch w 
strefie ognia 
bezpośredniego, ostrzał, 
zmiana 
ukierunkowania), 

� ostrzał prowadzony jest 
w strefie frontowej 
oddziału artylerii 
zgodnie z rysunkiem. 

• Jednostka nieartyleryjska może 
prowadzić ostrzał w ramach reakcji na heksy swojej strefy frontowej 
oraz bocznej. 

• Jednostka kwalifikująca się do przeprowadzenia ruchu w ramach reakcji 
może przeprowadzić reakcję, jeżeli jednostka przeciwnika wejdzie na 
jeden z heksów wymienionych w szczegółowych przepisach dotyczących 
ruchu w ramach reakcji [9.2.2, 9.2.3, 9.2.4]. 

� Zmiana ukierunkowania – heks przyległy strefy tylnej lub 
bocznej [9.2.2]. 

� Dobrowolne utworzenie jeża – strefa frontowa lub boczna, 
na odległość dwóch (wyłącznie – nie mniej) heksów [9.2.3]. 
CIĘŻKA PIECHOTA WYPOSAŻONA W PIKI. 
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� Obowiązkowe utworzenie jeża – heks przyległy strefy tylnej 
[9.2.3]. CIĘŻKA PIECHOTA WYPOSAŻONA W PIKI. 

� Wycofanie przed walką – dowolna strefa oddziału w 
odległości dwóch heksów (wyłącznie – nie mniej). 

 
9.1.3 AKCJA INICJUJĄCA REAKCJĘ: 
• Wejście jednostki aktywnej na heks strefy reakcji [9.1.2] jednostki 

nieaktywnej na skutek ruchu, prowadzenia ognia w natarciu (Advancing 
Fire), prowadzenia ognia w odwrocie (Retreating Fire), uniku ognia 
artyleryjskiego przez jednostkę kawalerii [10.8.6] bądź ZAKOŃCZENIE 
pościgu po walce, lub pościgu kawaleryjskiego w tejże strefie. UWAGA: 
Pościg kawaleryjski [9.3] nie jest akcją inicjującą reakcję, gdyż sam w 
sobie jest reakcją! Jedynie jednostka kawalerii będąca celem kontrszarży 
może w ramach reakcji (na reakcję jaką jest kontrszarża) wykonać ostrzał 
pistoletowy oddziału kontrszarżującego. 

• Zmiana ukierunkowania jednostki aktywnej w strefie reakcji jednostki 
nieaktywnej. 

• Zmiana kolejności jednostek w stosie jednostek aktywnych w strefie 
reakcji jednostki nieaktywnej. 

• Przeprowadzenie akcji reformacji lub reorganizacji jednostki aktywnej w 
strefie reakcji jednostki nieaktywnej. 

• Przeprowadzenie dowolnego rodzaju ostrzału przez jednostkę aktywną – 
jedynie jednostka będąca celem ostrzału ma prawo przeprowadzenia 
reakcji. UWAGA: Należy pamiętać o tym, że nawet jeśli ostrzał był 
prowadzony w strefie reakcji innej jednostki nieaktywnej, wyłącznie 
jednostka będąca celem ostrzału może przeprowadzić reakcję. 

 
PRZYKŁAD: Jednostka kawalerii „Rupert'a” wykonuje ruch na heks przyległy do 
jednostki kawalerii „Ramsey'a” – ta w ramach reakcji na akcję inicjującą (jaką 
jest wejście przeciwnika na heks przyległy w strefie reakcji) przerywa 
aktywację gracza aktywnego i wykonuje ostrzał pistoletowy jednostki 
„Rupert'a”. Następnie oddział kawalerii „Rupert'a” w ramach tej samej akcji 
wykonuje ostrzał pistoletowy jednostki „Ramsey'a” (co stanowi kolejną akcję 
inicjującą reakcję – ostrzał jednostki nieaktywnej), na co kawaleria „Rupert'a” 
odpowiada ponownym kontr-ostrzałem pistoletowym (wyczerpując tym 
samym posiadany zapas salw pistoletowych. Na skutek walki wręcz – w 
kolejnej fazie, jednostka kawalerii „Rupert'a” pokonuje oddział „Ramsey'a” i 
wykonując pościg kończy go na heksie przyległym do jednostki dragonów 
przeciwnika (kolejna akcja inicjująca w strefie reakcji), która to przeprowadza 
ostrzał w ramach reakcji. 
 
9.1.4 JEDNOSTKI DWUHEKSOWE: Obydwa skrzydła jednostki dwuheksowej 
wykonując reakcję muszą wykonać taki sam rodzaj reakcji. Obydwa skrzydła 
jednostki mają prawo przeprowadzenia reakcji, nawet jeśli akcja inicjująca 
miała miejsce w strefie reakcji tylko jednego skrzydła. 
 
9.1.5 JEDNOSTKI ARTYLERYJSKIE: Jednostka artylerii nie może przeprowadzić 
reakcji jeżeli znajduje się na stronie „Fired” (rewers żetonu). Każda reakcja 
jednostki artyleryjskiej kończy się zmianą statusu żetonu na „Fired”, tym 
samym uniemożliwiając dalsze prowadzenie ognia w tej turze gry. 
 
9.1.6 WPŁYW REAKCJI NA RUCH: Limit punktów ruchu jednostki aktywnej jest 
określany w momencie inicjowania ruchu – analogicznie do wpływu utraty 
stanu formacji na skutek ruchu w terenie niekorzystnym [7.3.1]. Wykonanie 
reakcji przez gracza nieaktywnego (wliczając w to przechwyt kawaleryjski) 
mimo tymczasowego przerwania ruchu aktywnej jednostki nie zmniejsza 
limitu posiadanych przez nią punktów ruchu. Z jednym wyjątkiem – każda 
jednostka musi zakończyć ruch w momencie kiedy jej stan formacji obniżony 
zostanie do formacji rozbitej (Formation Broken). Analogicznie określa się 
limit punktów ruchu jednostki nieaktywnej – wykonującej reakcję, w 
momencie inicjowania każdej kolejnej reakcji (tym samym wykonanie reakcji 
nie ma wpływu na limit posiadanych punktów ruchu podczas kolejnych 
reakcji). Reakcje przeprowadzać można za każdym razem kiedy ma miejsce 
akcja inicjująca w strefie reakcji, natomiast limit posiadanych punktów ruchu 
ma na celu określenie czy dana reakcja może być w ogóle wykonana – np. 
wycofanie przed walką wymaga posiadania przynajmniej tej samej ilości 
punktów ruchu, podobnie wykonanie przechwytu kawaleryjskiego WYMAGA 
od jednostki posiadania przynajmniej tej samej ilości punktów ruchu. W ten 
sposób jednostka kawalerii o stanie formacji rozproszonej (Formation Shaken) 
nie może przechwycić poruszającej się jednostki dragonów w formacji 
normalnej, nie wspominając już o szarżującej na nią jednostce kawalerii o 
normalnym stanie formacji. Ma to fundamentalne znaczenie podczas 
rozgrywki – co niestety łatwo przeoczyć... 
 

9.2 Ruch w ramach reakcji 
9.2.1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Ruch jako reakcja ma miejsce natychmiast po 
zajściu akcji inicjującej – gracz aktywny przerywa tymczasowo wykonywanie 
własnej akcji, natomiast gracz nieaktywny przeprowadza w tym momencie 

reakcję. Po zakończeniu reakcji gracz aktywny kontynuuje przerwaną akcję 
(jeżeli stan jednostki na to pozwala). W grze występują trzy rodzaje ruchu w 
ramach reakcji: 
• Zmiana ukierunkowania [9.2.2]. 
• Utworzenie jeża – dwa przypadki [9.2.3]. 
• Wycofanie [9.2.4]. 
Nie ma limitu ilości przeprowadzonych reakcji. Każda jednostka, jeżeli 
kwalifikuje się do przeprowadzenia ruchu jako reakcji, może go wykonać za 
każdym razem kiedy zachodzi akcja inicjująca w strefie reakcji.  
Pamiętajmy o braku występowania w grze stref kontroli, co za tym idzie – 
jednostka może wykonać ruch w ramach reakcji nawet jeśli znajduje się w 
strefie frontowej oddziału przeciwnika. 
Jednostka może wykonać ruch w ramach reakcji maksymalnie do wartości 
posiadanego w momencie inicjowania reakcji limitu punktów ruchu. 
 
9.2.2 ZMIANA UKIERUNKOWANIA 
Aby wykonać zmianę ukierunkowania jako reakcję, muszą zostać spełnione 
następujące warunki: 
• Początkowy limit punktów ruchu jednostki nieaktywnej musi być taki 

sam lub wyższy niż początkowy limit punktów ruchu jednostki aktywnej 
– należy uwzględnić wpływ stanu formacji w momencie inicjacji 
ruchu/reakcji dla obydwu jednostek. Analogicznie do [7.3.1]. 

• Jednostka aktywna porusza się na heks przyległy do strefy tylnej lub 
bocznej jednostki nieaktywnej. 

 
Jednostka nieaktywna wykonuje zmianę ukierunkowania na następujących 
zasadach: 
• Jednostki jednoheksowe nieartyleryjskie wykonują zmianę 

ukierunkowania do dwóch wierzchołków włącznie (maksymalnie 120 
stopni). 

• Jednostki dwuheksowe mogą wykonać zmianę ukierunkowania poprzez 
wykonanie ruchu do przodu (wyłącznie) przez jedno ze skrzydeł [6.2.1] o 
maksymalnie dwa heksy. Heks, na który wchodzi skrzydło poruszające 
się, nie może być polem przyległym do jednostki przeciwnika, chyba że 
skrzydło danej jednostki operuje pod rozkazem „Atak!” (Charge!). Bez 
względu na rozkaz pod jakim operuje skrzydło danej jednostki – może 
ona zawsze wejść poruszającym się skrzydłem na heks przyległy do 
jednostki przeciwnika, jeżeli drugie skrzydło znajduje się na heksie 
przyległym do tej samej jednostki przeciwnika (nie może natomiast w 
ten sposób znaleźć sie jednocześnie na heksie przyległym do INNEJ 
jednostki przeciwnika, chyba że jej rozkaz to „Atak!”). 

 
9.2.3 UTWORZENIE JEŻA 
Wyróżniamy dwa przypadki tworzenia jeża w ramach reakcji: 
 
� Dobrowolne utworzenie jeża. 
W celu dobrowolnego utworzenia jeża muszą zostać spełnione następujące 
warunki: 
• Jednostka kawalerii przeciwnika musi wejść na heks strefy frontowej lub 

bocznej oddalony o odległość dwóch heksów od jednostki ciężkiej 
piechoty pikinierów. 

• Jednostka pikinierów musi znajdować się w stanie formacji: normalnej, 
luźnej (Open Order), kolumnie (Column) lub rozproszonej (Formation 
Shaken). UWAGA: Jednostka w formacji rozproszonej (Formation 
Shaken) może utworzyć jeża wyłącznie wykonując ruch w ramach reakcji 
– nie może utworzyć jeża w ramach normalnej akcji zgodnie z [6.3.2b].  

 
� Obowiązkowe utworzenie jeża. 
W celu obowiązkowego utworzenia jeża muszą zostać spełnione następujące 
warunki: 
• Jednostka kawalerii przeciwnika musi wejść na heks przyległy strefy 

tylnej jednostki ciężkiej piechoty pikinierów. 
• Jednostka pikinierów musi znajdować się w stanie formacji: normalnej, 

luźnej (Open Order), kolumnie (Column) lub rozproszonej (Formation 
Shaken). UWAGA: Jednostka w formacji rozproszonej (Formation 
Shaken) może utworzyć jeża wyłącznie wykonując ruch w ramach reakcji 
– nie może utworzyć jeża w ramach normalnej akcji zgodnie z [6.3.2b].  

 
Tworzenie jeża odbywa się poprzez wykonanie testu morale [12.0] jednostki. 
Pozytywne przejście testu morale skutkuje natychmiastowym utworzeniem 
jeża. Niepowodzenie oznacza brak możliwości utworzenia jeża oraz obniża 
poziom morale jednostki o jeden. 
 
UWAGA: Podczas wykonywania testu morale należy uwzględnić obecność 
dowódców na tym samym heksie (można wykorzystać tylko współczynnik 
jednego dowódcy). Wartość morale, względem której wykonuje się 
sprawdzian, jest bieżącą wartością morale uwzględniającą ewentualne jego 
obniżenie na skutek poniesionych strat (osiągnięcie poziomu granicznego 
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skutkuje permanentnym obniżeniem morale jednostki o jeden [12.5] – 
Casualty Threshold) lub stanu morale. W przypadku niepowodzenia i 
obniżenia poziomu morale o jeden, należy pamiętać, że KAŻDA jednostka, 
która osiągnęła poziom morale złamane (Morale Broken) natychmiast 
wykonuje ucieczkę o dwa heksy w kierunku własnej krawędzi mapy po 
„najmniejszej drodze oporu” (zgodnie z [11.4.2]), jeżeli wykonanie ucieczki 
jest niemożliwe, wówczas należy zastosować procedurę [11.4.5]. 
 
9.2.4 WYCOFANIE PRZED WALKĄ 
W celu wykonania wycofania przed walką jako reakcji muszą zostać spełnione 
następujące warunki: 
• Początkowy limit punktów ruchu jednostki nieaktywnej musi być taki 

sam lub wyższy niż początkowy limit punktów ruchu jednostki aktywnej 
– należy uwzględnić wpływ stanu formacji w momencie inicjacji 
ruchu/reakcji dla obydwu jednostek. Analogicznie do [7.3.1]. 

• Jednostka aktywna porusza się w odległości dwóch heksów od dowolnej 
strefy jednostki nieaktywnej. 

• Jednostka nieaktywna musi operować pod rozkazem „Zbiórka!” (Rally) 
lub jednostką nieaktywną jest dowódca samotnie zajmujący heks lub 
jednostką nieaktywną jest jednostka kawalerii, do której zbliża się 
jednostka ciężkiej piechoty przeciwnika (przeprowadza akcję inicjującą). 

 
Jednostka może wykonać wycofanie przed walką wyłącznie jeden raz podczas 
danej aktywacji oddziałów przeciwnika. 
 
Jednostka wykonując wycofanie przed walką może się poruszyć o pełną ilość 
posiadanych w momencie inicjacji reakcji punktów ruchu. Ograniczeniem jest 
ruch w takim kierunku, aby oddalić się od jednostki przeciwnika – która 
zainicjowała reakcję. Jednostka poruszając się nie może wejść na heks 
przyległy do jednostki przeciwnika. 
 
Wykonując wycofanie jednostka nie porusza się „po prostu do tyłu”. 
Obowiązują ją wszystkie przepisy związane z ukierunkowaniem, ruchem oraz 
stanem formacji. 
 
UWAGA: Jednostka musi wykonać zwrot, żeby wycofać się na heks strefy 
tylnej – np. zwrot o 180 stopni kosztem dwóch punktów ruchu (kontrmarsz). 
 

9.3 Kontrszarża 
9.3.1 Nieaktywna jednostka kawalerii może wykonać próbę kontrszarży, 
obierając za cel aktywną jednostkę przeciwnika, jeżeli spełnione zostały 
następujące warunki: 
• Aktywna jednostka przeciwnika wykonała akcję aktywującą [9.1.3], 

której czynnikiem inicjującym jest ruch jednostki gdziekolwiek w strefie 
reakcji jednostki kawalerii w odległości maksymalnie do czterech 
heksów. Możliwie jest wykonanie próby kontrszarży względem 
jednostki, która wykonała akcję inicjująca na heksie przyległym do strefy 
reakcji danej jednostki kawalerii – jest to jedyny przypadek kiedy 
niedowodzona jednostka kawalerii może wykonać kontrszarżę.  

• Strefa reakcji jednostki kawalerii stanowi jej strefę frontową oraz boczną 
na odległość do czterech heksów. 

• Jednostka kawalerii nie jest w formacji rozbitej (Formation Broken). 
• Jednostka kawalerii może poprowadzić czystą linię widoczności oraz 

wolną od przeszkód drogę, wzdłuż której nastąpić może kontrszarża. 
Należy pamiętać, że strome zbocze (Steep Slope) tworzy martwą strefę, 
przez którą nie biegnie linia widoczności [10.9.3b]. 

• Jednostka kawalerii posiada wystarczającą ilość punktów ruchu w 
momencie inicjacji kontrszarży, aby wykonać ruch na heks przyległy do 
jednostki przeciwnika będącej celem kontrszarży. Jednostka w trakcie 
poruszania się nie może przyjąć stanu formacji rozbitej (Formation 
Broken). 

• Jednostka nieaktywna nie jest przykryta żetonem „Kontrszarża” 
(Interception Done) – oznacza to, że dana jednostka nie próbowała lub 
nie wykonała kontrszarży podczas tej aktywacji skrzydła przeciwnika. 

• Posiadany limit punktów ruchu przez jednostkę kontrszarżującą jest 
większy lub taki sam jak limit punktów ruchu jednostki stanowiącej cel 
kontrszarży. Wykonanie kontrszarży WYMAGA od jednostki posiadania 
przynajmniej takiej samej ilości punktów ruchu. W ten sposób jednostka 
kawalerii o stanie formacji rozproszonej (Formation Shaken) nie może 
kontrszarżować poruszającej się jednostki dragonów w formacji 
normalnej, nie wspominając już o szarżującej na nią jednostce kawalerii 
o normalnym stanie formacji. Ma to fundamentalne znaczenie podczas 
rozgrywki – co niestety łatwo przeoczyć... 

 
UWAGA: W przeciwieństwie do innych rodzajów reakcji – kontrszarża może 
zostać wykonana (wliczając w to próbę zakończoną niepowodzeniem) tylko 
raz podczas danej aktywacji skrzydła przeciwnika. Kontynuacja jest kolejną 

aktywacją skrzydła – umożliwia wszystkim jednostkom wykonanie ponownej 
próby kontrszarży, jeżeli zachodzą czynniki kwalifikujące je do kontrszarży. 
 
9.3.2 PROCEDURA: Aktywna jednostka w trakcie poruszania się musi przerwać 
ruch w momencie kiedy gracz nieaktywny deklaruje próbę wykonania 
kontrszarży. Następnie gracz nieaktywny sprawdza za pomocą tabeli 
Interception Table czy próba wykonania kontrszarży zakończona została 
powodzeniem. W przypadku porażki jednostka wyznaczona do kontrszarży 
pozostaje w miejscu i należy ją przykryć markerem „Interception Done” 
(jednostka może nadal wykonywać reakcję w momencie zainicjowania jej 
przez akcję gracza aktywnego – lecz nie ma możliwości wykonania ponownej 
próby kontrszarży, patrz – uwaga powyżej). W przypadku powodzenia 
kontrszarży – patrz [9.3.3]. 
Jednostka nie może wykonać kontrszarży w odpowiedzi na kontrszarżę. 
Dwie lub więcej jednostek kawalerii może próbować wykonać kontrszarże na 
tę samą akcję inicjującą gracza aktywnego. Gracz nieaktywny nie musi 
deklarować od razu wszystkich jednostek które mają wykonać kontrszarżę. W 
przypadku niepowodzenia kontrszarży przez pierwszą jednostkę, deklaruje on 
następną i sprawdzana jest kolejna próba kontrszarży. Po zakończeniu 
wszystkich prób – jednostka aktywna kontynuuje ruch zgodnie z intencjami 
gracza aktywnego (o ile wynik potencjalnego starcia i jej stan na to pozwala). 
 
9.3.3 UDANA PRÓBA KONTRSZARŻY: w przypadku kiedy wynik rzutu kostką 
odpowiada wartości oznaczającej udane wykonanie kontrszarży w tabeli 
Interception Table, wówczas gracz nieaktywny musi wykonać ruch jednostką 
kontrszarżującą na heks przyległy do jednostki przeciwnika. Każdy heks 
pokonany w ten sposób musi się znajdować o jedno pole bliżej jednostki 
przeciwnika. Podczas ruchu jednostkę obowiązują przepisy o ruchu i jego 
następstwach. Jeżeli jednostką kontrszarżowaną jest oddział kawalerii, ma on 
prawo do reakcji w postaci ostrzału pistoletowego (żaden inny oddział nie 
może przeprowadzać reakcji na kontrszarżę kawalerii – gdyż tylko jednostki 
nieaktywne mają prawo do reakcji [9.1.1]). Po zakończonym ruchu jednostka 
kontrszarżująca może wykonać ostrzał pistoletowy, a następnie zainicjować 
walkę wręcz – która jest rozstrzygana natychmiast.  
UWAGA: Bezwzględnie należy pamiętać, że jednostka kontrszarżująca może 
(ale nie musi) wykonać ostrzał pistoletowy względem celu kontrszarży oraz 
może (ale nie musi) zainicjować walkę wręcz. Co oznacza w praktyce, że 
kontrszarżę można wykorzystać również tylko do pozbawienia przeciwnika 
impetu (Momentum). Kolejną ważną okolicznością jest możliwość wykonania 
ostrzału pistoletowego jako reakcji na kontrszarżę, ale WYŁĄCZNIE przez 
jednostki kawalerii będące celem kontrszarży (żaden kontrszarżowany oddział 
piechoty nie może wykonać ostrzału w ramach reakcji na kontrszarżę). 
 

 
 
PRZYKŁAD KONTRSZARŻY: Dwuheksowa jednostka piechoty ciężkiej porusza 
się do przodu (intencja – ruch o cztery heksy). Po wykonaniu ruchu o jeden 
heks i zajściu akcji inicjującej dalszy ruch zostaje zatrzymany na heksie „A” 
przez gracza nieaktywnego – deklarującego w tym momencie próbę 
wykonania kontrszarży. Jednostka kawalerii znajduje się pod rozkazem 
„Atak!”, zatem aby próba kontrszarży zakończyła się powodzeniem, potrzebny 
jest wynik rzutu kością w tabeli „Interception” 0-5. Ponieważ początkowe 
morale jednostki kawalerii wynosi 8, wynik rzutu zostaje zmodyfikowany o -1. 
W przypadku udanej próby wykonania kontrszarży, jednostka kawalerii może 
wykonać ruch tak, aby zaatakować jednostkę piechoty z jej strefy tylnej. 
Należy pamiętać że jednostka piechoty nie może prowadzić ognia w ramach 
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reakcji na kontrszarżę! Jeżeli jednostka piechoty przetrwa atak, wówczas o ile 
nie jest w stanie formacji rozbitej – może kontynuować swój ruch. W 
przypadku nieudanej kontrszarży, jednostka kontynuuje swój ruch na 
normalnych zasadach. W każdym przypadku jednostkę kawalerii należy 
przykryć żetonem „Interception Done” do końca trwania bieżącej aktywacji 
(kontynuacja jest nową aktywacją) skrzydła, do którego przynależy 
poruszająca się jednostka piechoty.  
 
9.3.4 Po wykonaniu kontrszarży, jednostka której ruch został przerwany, może 
kontynuować swoją akcję (o ile jest na mapie i jej stan na to pozwala), po 
czym gracz aktywny przeprowadza dalsze akcje w ramach aktywacji danego 
skrzydła. Straty poniesione podczas walki wręcz będącej bezpośrednim 
skutkiem kontrszarży nie mają wpływu na zdolność kontynuowania ruchu 
jednostki kontrszarżowanej – do momentu gdy nie uzyskała ona statusu 
formacji rozbitej (Formation Broken). Jednostka będąca celem kontrszarży 
traci uzyskany podczas ruchu impet (Momentum [11.3.6]), kontynuując ruch 
po wprowadzeniu rezultatów kontrszarży może ona ponownie zbudować 
impet zgodnie z [11.3.6]. 
 
9.3.5 Jednostka kawalerii, która wykonała kontrszarżę, może podczas 
aktywacji skrzydła, do którego przynależy, wykonywać akcje zgodnie z [3.2.C]. 
Analogicznie, jednostka kawalerii przynależąca do skrzydła, którego aktywacja 
została zakończona (dowódca skrzydła został zakończony), może 
przeprowadzić kontrszarżę.  
UWAGA: Jedynym ograniczeniem jest limit jednej kontrszarży (bądź próby 
kontrszarży!) wykonanej przez daną jednostkę kawalerii podczas jednej 
aktywacji skrzydła przeciwnika, w celu ułatwienia egzekwowania tego 
przepisu należy stosować markery „Interception Done”. 
 
9.3.6 Jednostki, które wykonały kontrszarżę lub podjęły się próby jej 
wykonania, należy oznaczyć markerem „Interception Done” w celu 
zaznaczenia braku możliwości wykonania ponownej kontrszarży do końca 
bieżącej aktywacji skrzydła przeciwnika. Po zakończeniu aktywacji skrzydła 
markery należy zdjąć z jednostek. 
 
9.3.7 Jednostka kawalerii może wykonać kontrszarżę przechodząc przez 
sojuszniczą jednostkę artylerii – tracąc jednocześnie cały zyskany podczas 
ruchu impet. Jednostka kawalerii nie może wykonać kontrszarży przechodząc 
przez jednostkę artylerii przeciwnika. 
 

9.4 Ostrzał w ramach reakcji 
9.4.1 W grze nie występuje limit ilości ostrzałów wykonanych przez daną 
jednostkę w ramach reakcji, tak długo – jak każdy z nich jest inicjowany przez 
inną akcję inicjującą [9.1.3]. Ostrzał w ramach reakcji jest wykonywany w ten 
sam sposób jak normalny ostrzał/walka ogniowa [10.0]. Jednostki kawalerii 
podlegają przepisom o ograniczonej ilości salw pistoletowych [10.7] natomiast 
artyleria może wykonać jedynie jedną salwę podczas tury. W ramach reakcji 
jednostka piechoty ciężkiej może wykonać ostrzał salwą (Salvo Fire) [10.4], 
natomiast każda jednostka piechoty może przeprowadzić normalną walkę 
ogniową (Skirmishing Fire) [10.3.3] – jednakże nie może wykonać ostrzału w 
ataku i odwrocie (Advancing Fire, Reatreating Fire) [10.3.2 & 10.3.4]. Każdy 
ostrzał w ramach reakcji jest przeprowadzany natychmiast w momencie 
zaistnienia akcji inicjującej. Jednakże w przypadku prowadzenia ostrzału w 
ramach reakcji do dwuheksowej jednostki piechoty należy najpierw 
rozstrzygnąć walkę ogniową obydwu skrzydeł takiej jednostki przed 
przeprowadzeniem ewentualnego ostrzału jako reakcję na jej akcję. 
 
9.4.1a CIĘŻKA PIECHOTA I OSTRZAŁ W RAMACH REAKCJI (OPCJONALNA 
ZASADA): Jeżeli jednostka ciężkiej piechoty przeprowadza ostrzał w ramach 
reakcji i wynik rzutu kostką wynosi pięć lub więcej, wówczas jednostka ciężkiej 
piechoty nie może przeprowadzić kolejnego ostrzału (w ramach reakcji) 
podczas danej aktywacji skrzydła przeciwnika. Jednostka ciężkiej piechoty nie 
jest zobowiązana do przeprowadzenia ostrzału w ramach reakcji podczas 
zajścia pierwszej akcji inicjującej – może poczekać na właściwszy (w ocenie 
gracza) moment do przeprowadzenia takiego ostrzału (wyłącznie po 
zaistnieniu kolejnej akcji inicjującej). Jeżeli wynik rzutu kością większy od 
pięciu oczek dotyczy jednostki dwuheksowej, wówczas jednostka taka może 
przeprowadzić ostrzał drugim skrzydłem (o ile nie został on już 
przeprowadzony) wyłącznie w ramach reakcji na bieżącą akcję inicjującą – 
dalsze prowadzenie ostrzału w ramach reakcji jest niemożliwe do momentu 
zakończenia aktywacji danego skrzydła przeciwnika. 
 
UWAGA: Przepis ten jest regułą opcjonalną i ma na celu kompensację 
dysproporcji w możliwościach ogniowych pomiędzy normalnymi i 
dwuheksowymi jednostkami ciężkiej piechoty. 
 
9.4.2 OSTRZAŁ W RAMACH REAKCJI JEDNOSTEK CIĘŻKIEJ PIECHOTY NA 
PORUSZAJĄCY SIĘ ODDZIAŁ KAWALERII: Wynik rzutu na ostrzał w ramach 

reakcji na ruch oddziału kawalerii przeprowadzony przez jednostkę ciężkiej 
piechoty należy zmodyfikować o -1. Dotyczy również ostrzału prowadzonego 
jako reakcja na pościg po walce jednostek kawalerii. 
 
9.4.3 OSTRZAŁ W RAMACH REAKCJI JEDNOSTEK ARTYLERII: Jednostka artylerii 
może prowadzić ostrzał w ramach reakcji względem każdej jednostki, która 
prowadzi ostrzał pola zajmowanego przez daną jednostkę – na odległość 
zasięgu maksymalnego oraz może prowadzić ostrzał w ramach reakcji na 
każdą inną akcję inicjującą w zasięgu ognia bezpośredniego. Jednostka 
inicjująca reakcję musi się znajdować w kącie ostrzału danej jednostki artylerii. 
 
9.4.4 Również zmiana uporządkowania stosu przez jednostkę artylerii zamiast 
wykonania ostrzału jest możliwa w ramach ostrzału w zakresie reakcji. 
Zgodnie z [8.3.2]. 
 
9.4.5 UNIKANIE OGNIA: Jednostka znajdująca się w zamku (Castle, Chateau), 
miasteczku (Town) bądź wiosce (Village) może zamiast przeprowadzenia 
ostrzału w ramach reakcji na ostrzał przeciwnika uniknąć ognia i poniesienia 
ewentualnych strat. W przypadku deklaracji wykonania uniku (przez gracza 
nieaktywnego PRZED wykonaniem ostrzału przez jednostki gracza aktywnego) 
wówczas ostrzał ofensywny nie zostaje przeprowadzony, a gracz nieaktywny 
traci możliwość reakcji na daną akcję inicjującą. Przepis ten nie dotyczy 
ostrzału artyleryjskiego – względem którego nie można wykonać „uniku” oraz 
nie dotyczy jednostek znajdujących się w umocnieniach polowych! 
 

10. Walka ogniowa 

10.1 Zasady ogólne 
10.1.1 Walka ogniowa (ostrzał pistoletowy/karabinowy) prowadzona jest jako 
akcja w ramach aktywacji bieżącego skrzydła. Jednostki skrzydła 
nieaktywnego mogą prowadzić walkę ogniową w ramach reakcji [9.4]. Walka 
ogniowa jest działaniem dobrowolnym – żadna jednostka nigdy nie jest 
zmuszona do prowadzenia walki ogniowej. Każda jednostka może prowadzić 
walkę ogniową, której celem jest oddział przeciwnika bądź dowódca, pod 
warunkiem, że znajduje się on w zasięgu ognia danego oddziału oraz istnieje 
między nimi linia widoczności. 
 
10.1.2 ZASIĘG OGNIA: Jest to liczba pól dzieląca jednostkę prowadzącą walkę 
ogniową oraz cel jej ostrzału. Określając zasięg ognia nie wliczamy pola, na 
którym znajduje się oddział prowadzący walkę ogniową – natomiast wliczamy 
pole, na którym znajduje się cel ostrzału. Zasięg prowadzenia ognia wynosi 
jedno pole dla wszystkich jednostek piechoty i kawalerii oraz odpowiednio 
określoną na żetonie liczbę pól dla jednostek artylerii. 
 
10.1.3 WALKA OGNIOWA I UKIERUNKOWANIE JEDNOSTKI: Jednostki piechoty 
oraz kawalerii mogą prowadzić walkę ogniową na pola przyległe strefy 
frontowej oraz bocznej oddziału. Jednostki artylerii mogą prowadzić ostrzał 
wyłącznie w kącie ostrzału strefy frontowej „Frontal Arc” (patrz ilustracja do 
[9.1.2]). Żadna jednostka nie może prowadzić walki ogniowej w strefie tylnej 
oddziału. Każde ze skrzydeł jednostki dwuheksowej może prowadzić ostrzał 
pola, które jest przyległe do danego skrzydła. Ukierunkowanie oddziału nie ma 
wpływu na możliwość wykorzystania pistoletów podczas walki wręcz przez 
oddział kawalerii. 
 
10.1.4 Jednostki nie mogą łączyć ognia. Każda z jednostek prowadzi ogień 
indywidualnie, a rezultaty walki ogniowej są wprowadzane natychmiast po 
przeprowadzeniu stosownej procedury ostrzału. Jeden oddział może być 
celem kilku oddzielnych ostrzałów podczas jednej aktywacji – każdy z nich jest 
przeprowadzany osobno. Jednostki dwuheksowe mogą prowadzić ostrzał 
dwukrotnie (gdyż każde ze skrzydeł wykonuje walkę ogniową osobno, lecz w 
ramach jednej akcji – przeciwnik uzyskuje możliwość przeprowadzenia reakcji 
dopiero po wykonaniu ostrzału przez OBYDWA skrzydła danej jednostki). 
Każde ze skrzydeł jednostki dwuheksowej może prowadzić ostrzał względem 
innego dowolnie wybranego celu (o ile istnieje zasięg i widoczność). Jeżeli 
obydwa skrzydła takiego oddziału prowadzą walkę ogniową względem jednej 
jednostki, wówczas wszelkie straty oraz inne efekty wynikające z ostrzału 
kumulują się – jednakże cel ostrzału przeprowadza wyłącznie jeden test 
morale (Morale Check) z ewentualnym modyfikatorem +1 do rzutu kością za 
każdy kolejny test morale, który był wynikiem bieżącej walki ogniowej. 
 
UWAGA: Test morale należy przeprowadzić raz, a jeżeli wynik walki wymusza 
na jednostce wielokrotne przeprowadzenie testu morale – wówczas każdy 
dodatkowy test zamieniany jest na modyfikator do rzutu kością wynoszący +1 
ZA KAŻDY DODATKOWY TEST MORALE. Zgodnie z [10.6.5]. 
 
10.1.5 ARTYLERIA ZINTEGROWANA: Niektóre jednostki ciężkiej piechoty 
posiadają w swoim składzie małokalibrową artylerię regimentową. Jednostki 
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takiej artylerii nie prowadzą osobno walki ogniowej. W przypadku 
prowadzenia walki ogniowej przez taki oddział piechoty należy wykorzystać 
odpowiednią tabelę walki ogniowej – uwzględniającą występowanie artylerii 
regimentowej. Artyleria ta nie jest ograniczona do prowadzenia jednego 
ostrzału podczas tury, jak jednostki artyleryjskie.  
 
Jednostki ciężkiej piechoty z symbolem artylerii posiadają zwiększoną siłę 
rażenia i jedyną różnicą względem jednostek niewyposażonych w artylerię 
regimentową jest wykorzystanie innej tabeli walki ogniowej. Możliwości takiej 
jednostki w aspekcie ilości prowadzonych walk ogniowych oraz jej zasięgu i 
ograniczeń są takie same jak w przypadku każdej jednostki piechoty ciężkiej. 
 

10.2 Kawaleria – ostrzał pistoletowy 
Kawaleria może wykonać akcję podczas aktywacji skrzydła – polegającą na 
wykonaniu ruchu, a następnie przeprowadzeniu JEDNEGO ostrzału 
pistoletowego (można przeprowadzić JEDEN ostrzał pistoletowy w dowolnym 
momencie ruchu). Prowadzenie takiego ostrzału nie wymaga wykorzystania 
oddzielnej akcji. Oczywiście jednostka kawalerii może wykonać JEDNĄ walkę 
ogniową bez wykonywania ruchu jako akcję podczas aktywacji skrzydła. Jeżeli 
jednostka kawalerii wykonała ostrzał pistoletowy, należy ten fakt zaznaczyć 
poprzez wykorzystanie odpowiedniego markera „Pistol Fire”. Jeżeli oddział 
kawalerii wykorzystał dwa ostrzały pistoletowe, limit salw został wyczerpany 
do zera i odział taki musi wykonać przeładowanie pistoletów, jeżeli zamierza 
prowadzić dalszą walkę ogniową [10.7]. 
 
PRZYKŁAD: Jednostka kawalerii „Rupert'a” wykonuje ruch na heks przyległy do 
jednostki kawalerii „Ramsey'a” – ta w ramach reakcji na akcję inicjującą (jaką 
jest wejście przeciwnika na heks przyległy w strefie reakcji) przerywa 
aktywację gracza aktywnego i wykonuje ostrzał pistoletowy jednostki 
„Rupert'a”. Następnie oddział kawalerii „Rupert'a” w ramach tej samej akcji 
wykonuje ostrzał pistoletowy jednostki „Ramsey'a” (co stanowi kolejną akcję 
inicjującą reakcję – ostrzał jednostki nieaktywnej), na co kawaleria „Rupert'a” 
odpowiada ponownym kontr-ostrzałem pistoletowym (wyczerpując tym 
samym posiadany zapas salw pistoletowych). 
 

10.3 Walka ogniowa jednostek piechoty 
10.3.1 Jednostki piechoty mogą prowadzić walkę ogniową wyłącznie w 
ramach oddzielnej akcji (nie mogą prowadzić ostrzału podczas lub po 
wykonaniu ruchu). Niektóre rodzaje walki ogniowej wymagają od oddziału 
wykonania ruchu – jest to ruch w ramach walki ogniowej i jest uwzględniony 
jako jej integralna część, nie wymaga zatem wydawania punktów ruchu (jest 
to akcja – przeprowadzenia walki ogniowej, nie ruchu). WSZYSTKIE Jednostki 
piechoty w grze posiadają możliwość wykonania jednego z trzech rodzajów 
ostrzału/walki ogniowej: 
 
>> 10.3.2 WALKA OGNIOWA W ATAKU (Advancing Fire): Aktywna jednostka 
porusza się o jeden heks leżący w strefie frontowej (ponosząc ew. utratę 
stanu formacji na skutek wpływu terenu). Następnie prowadzi ostrzał z 
modyfikatorem -3 do rzutu kością w tabeli walki ogniowej. Po wprowadzeniu 
efektów ostrzału, przeciwnik – w ramach reakcji – może przeprowadzić kontr-
ostrzał bez negatywnych modyfikatorów do rzutu kością. 
 
Aby prowadzić walkę ogniową w ataku, jednostka piechoty musi spełniać 
następujące warunki: 
• Skrzydło musi operować pod rozkazem „Atak!” (Charge). 
• Jednostka nie może znajdować się w formacji rozbitej (Formation 

Broken). 
• Nie można przeprowadzić walki ogniowej w ataku na pole będące 

terenem niedostępnym dla danej jednostki. 
 
Komentarz: Ostrzał ten, znany również jako „karakol”, wykorzystujemy jako 
ostrzał wstępny, umożliwiający podejście do jednostki przeciwnika, zadając jej 
jednocześnie straty – oczywiście odpowiedź obrońcy jaką może być wykonanie 
ostrzału lub salwy (Salvo) zapewne doprowadzi do większych strat oddziału 
atakującego. Jednakże podejście bez wykonania ostrzału i tak umożliwi 
obrońcy wykonanie ostrzału w ramach reakcji, zatem ewentualna korzyść w 
postaci zadania pewnych strat przeciwnikowi warta jest wykorzystania 
dodatkowej akcji na przeprowadzenie takiej formy walki ogniowej.  
 
>> 10.3.3 WALKA OGNIOWA NORMALNA (Skirmishing Fire): Aktywna 
jednostka będąc w zasięgu prowadzenia walki ogniowej wykonuje ostrzał 
jednostki przeciwnika, po czym ta może wykonać w ramach reakcji kontr-
ostrzał. Podczas przeprowadzania ostrzału jednostka pozostaje na tym samym 
polu i nie jest wykonywany żaden dodatkowy ruch. Przed wykonaniem kontr-
ostrzału przez jednostkę nieaktywną należy wprowadzić efekty ostrzału 
jednostki aktywnej i wykonać ewentualny test morale.  
 

Komentarz: Ostrzał ten wykorzystujemy do typowego prowadzenia walki 
ogniowej jeżeli jednostka strzelająca znajduje się na polu przyległym do 
oddziału przeciwnika i spełnia warunki potrzebne do wykonania walki 
ogniowej. 
 
>> 10.3.4 WALKA OGNIOWA W ODWROCIE (Retreating Fire): Jednostka 
aktywna prowadzi ostrzał jednostki przeciwnika znajdującej się w jej strefie 
frontowej z modyfikatorem -3 do rzutu kością dla odpowiedniej tabeli walki 
ogniowej. Następnie po wprowadzeniu efektów ostrzału jednostka będąca 
celem ostrzału w ramach reakcji może wykonać kontr-ostrzał również z 
modyfikatorem -3 do rzutu kością w tabeli walki ogniowej. Po wprowadzeniu 
wszystkich rezultatów kontr-ostrzału oddział aktywny wykonuje wycofanie o 
jedno pole na dowolne z pól strefy tylnej ponosząc ewentualne konsekwencje 
utraty stanu formacji ze względu na teren, w jakim zostało wykonane 
wycofanie. 
 
Aby prowadzić walkę ogniową w odwrocie, jednostka piechoty musi spełniać 
następujące warunki: 
• Skrzydło nie może operować pod rozkazem „Atak!” (Charge). 
• Jednostka nie może posiadać formacji rozbitej (Formation Broken). 
• Jednostka podczas wycofania zachowuje swoje ukierunkowanie. 
• Jednostka nie może przeprowadzić wycofania na pole będące terenem 

niedostępnym dla danej jednostki. 
 
Komentarz: Walkę ogniową w odwrocie wykorzystujemy w celu wykonania 
wycofania z pola przyległego do jednostki przeciwnika, chcąc wykonać 
normalne wycofania – należałoby wykonać kontr-marsz i tym samym inicjując 
reakcję przeciwnika, co naraża oddział na poniesienie większych strat (brak 
negatywnego modyfikatora do rzutu kością) bez możliwości zadania ich 
przeciwnikowi. 
 
 

10.3.5 PIECHOTA W STOSIE Z JEDNOSTKĄ ARTYLERII: Jednostka piechoty może 
przeprowadzić walkę ogniową w ataku bądź w odwrocie bez konieczności 
opuszczania pola, na którym się znajduje. 
 
A. Warunki konieczne: 
1) Jednostka artylerii nie może być przykryta markerem dział zniszczonych lub 
zdobytych („Disabled” lub „Captured”). 
2) Pole, z którego prowadzona jest walka ogniowa, znajduje się na polu 
przyległym do jednostki przeciwnika. 
 
B. Walka ogniowa w ataku: 
Jeżeli jednostka piechoty znajduje się w stosie pod jednostką artylerii, należy 
ją przemieścić na szczyt stosu i przeprowadzić normalną procedurę walki 
ogniowej w ataku. Jednostka piechoty może operować pod dowolnym 
rozkazem, aby wykonać tego typu ostrzał. Po wykonaniu walki ogniowej 
jednostka piechoty pozostaje na szczycie stosu. Po wprowadzeniu efektów 
ostrzału przeciwnik może przeprowadzić reakcję, tak jak podczas walki 
ogniowej w ataku. 
 
C. Walka ogniowa w odwrocie: 
Jeżeli jednostka piechoty znajduje się na szczycie stosu tworzonego wraz z 
jednostką artylerii, należy ją przemieścić na spód stosu i przeprowadzić 
normalną procedurę walki ogniowej w odwrocie. Po wykonaniu walki 
ogniowej jednostka piechoty pozostaje na spodzie stosu, po wprowadzeniu 
efektów ostrzału przeciwnik może przeprowadzić reakcję, tak jak podczas 
walki ogniowej w odwrocie. Aby przeprowadzić ten rodzaj walki ogniowej, 
jednostka piechoty nie może znajdować się w skrzydle pod rozkazem „Atak!” 
(Charge). 

 

10.4 Ostrzał salwą (Salvo Fire) dot. jednostek ciężkiej 

piechoty 
Jednostka ciężkiej piechoty może wykonać ostrzał salwą wyłącznie raz 
podczas tury oraz wyłącznie na pole przyległe strefy frontowej. Po wykonaniu 
tego rodzaju walki ogniowej jednostkę należy przykryć markerem salwy (Salvo 
Fire). Jeżeli jednostka piechoty prowadzi podczas tej samej tury jakikolwiek 
rodzaj ostrzału, wówczas do każdego rzutu kością w tabeli walki ogniowej 
należy uwzględnić modyfikator -1 za wykonany ostrzał salwą. Ostrzał salwą 
aktywuje reakcję jednostki przeciwnika na normalnych zasadach oraz może 
zostać wykonany w ramach reakcji! 
Jednostka będąca celem ostrzału salwą zawsze musi wykonać test morale (bez 
względu na wynik ostrzału) [10.6.3 & 10.6.5]. 
Ostrzał salwą traktowany jest jako oddzielny rodzaj walki ogniowej i nie 
zawiera elementu ruchu, co za tym idzie nie może zostać wykonany w 
połączeniu z walką ogniową w ataku bądź w odwrocie. 
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Jeżeli jedno skrzydło jednostki dwuheksowej wykonuje ostrzał salwą, wówczas 
całą jednostkę należy przykryć markerem salwy. W takim przypadku drugie 
skrzydło może przeprowadzić ostrzał salwą bez negatywnego modyfikatora -1 
wyłącznie w trakcie tej samej akcji/reakcji oddziału. 
 
UWAGA: Możliwość prowadzenia tego rodzaju ognia ograniczona jest 
przepisami szczegółowymi danego scenariusza. W celu uzyskania dokładnych 
informacji na temat możliwości wykorzystania salwy należy sprawdzić książkę 
scenariuszy. Ponadto w niektórych grach możliwość wykorzystania salwy 
posiadają jedynie odpowiednio wyszkolone jednostki piechoty. 
 
 

 
 
 
PRZYKŁAD WALKI OGNIOWEJ: Jednostka A wykonując walkę ogniową w ataku 
przemieszcza się na pole strefy frontowej i wykonuje ostrzał obydwoma 
skrzydłami z modyfikatorem -3 biorąc za cel jednostkę X. Następnie jednostka 
X przeprowadza ostrzał w ramach reakcji. Jednostka B prowadzi normalną 
walkę ogniową biorąc za cel jednostkę Y oraz Z (po jednym ostrzale na 
skrzydło). Ostrzał w ramach reakcji przeprowadzają jednostki Y oraz Z 
(jednostka Z może wykonać ostrzał dwoma skrzydłami). Jednostka C 
wykorzystując walkę ogniową w odwrocie wykonuje ostrzał z modyfikatorem  
-3 względem jednostki Z, która może przeprowadzić ostrzał w ramach reakcji z 
modyfikatorem -3 (wyłącznie lewym skrzydłem), po czym przemieszcza się na 
heks strefy tylnej. 

 
 
PRZYKŁAD SEKWENCJI PRZEPROWADZENIA OSTRZAŁÓW: Proszę zwrócić 
uwagę na fakt, że siła jednostek piechoty nie ma wpływu na kolejność 
przeprowadzonych ostrzałów, natomiast sekwencja przedstawia się 
następująco: 

1. Jednostka A ostrzeliwuje dwukrotnie jednostkę X (modyfikator -3 
dla każdego ze skrzydeł). 

2. Jednostka X ostrzeliwuje w ramach reakcji jednostkę A (każdym ze 
skrzydeł). 

3. Jednostka B ostrzeliwuje jednostkę Y (lewym skrzydłem – ostrzał 
strefy frontowej). 

4. Jednostka B ostrzeliwuje jednostkę Z (prawym skrzydłem – ostrzał 
strefy bocznej) 

5. Jednostka Y ostrzeliwuje w ramach reakcji jednostkę B. 
6. Jednostka Z ostrzeliwuje w ramach reakcji jednostkę B (każdym ze 

skrzydeł, łącznie prowadząc dwukrotny ostrzał). 
7. Jednostka C ostrzeliwuje jednostkę Z (modyfikator -3). 
8. Jednostka Z ostrzeliwuje w ramach reakcji jednostkę C (wyłącznie 

lewym skrzydłem z modyfikatorem -3). 
 

10.5 Procedura walki ogniowej 
 
10.5.1 CIĘŻKA PIECHOTA 

A. Wyznaczenie celu walki ogniowej. 

B. Określenie czy walka ogniowa prowadzona będzie ze strefy 
frontowej lub bocznej jednostki prowadzącej ogień. 

C. Określenie właściwej tabeli walki ogniowej. 
D. Określenie właściwej kolumny w tabeli walki ogniowej (strefa 

frontowa lub boczna, ogień salwą). 
E. Rzut kością i uwzględnienie modyfikatorów. 
F. Odnalezienie wyniku walki ogniowej na przecięciu odpowiedniej 

kolumny i rzędu odpowiadającego zmodyfikowanej wartości rzutu 
kością. 

G. Wprowadzenie rezultatów walki ogniowej. 
 
10.5.2 LEKKA PIECHOTA 

A. Wyznaczenie celu walki ogniowej. 
B. Odnalezienie kolumny odkomenderowanych muszkieterów oraz 

dragonów („Commanded Muskets and Dragoons”) w tabeli walki 
ogniowej lekkiej piechoty oraz kawalerii. 

C. Rzut kością i uwzględnienie modyfikatorów. 
D. Wprowadzenie rezultatów walki ogniowej. 

 
10.5.3 KAWALERIA 

A. Wyznaczenie celu walki ogniowej. 
B. Odnalezienie kolumny ostrzału pistoletowego kawalerii („Cavalry 

Pistol Fire”) w tabeli walki ogniowej lekkiej piechoty oraz kawalerii. 
C. Rzut kością i uwzględnienie modyfikatorów.  
D. Wprowadzenie rezultatów walki ogniowej. 
E. Oznaczenie jednostki kawalerii markerem wykorzystanej salwy 

pistoletowej. 
 

10.6 Rezultaty walki ogniowej 
UWAGA: Walka ogniowa jest ASYNCHRONICZNA a jej rezultaty są 
uwzględniane natychmiast po jej przeprowadzeniu! 
 
10.6.1 STRATY PUNKTÓW SIŁY: W przypadku poniesienia strat w punktach 
siły (w tabelach wali ogniowej oznaczone cyframi arabskimi) należy umieścić 
marker odpowiadający ogólnej liczbie poniesionych dotychczas przez 
jednostkę strat w punktach siły pod lub na żetonie reprezentującym dany 
oddział.  
Jednostka artylerii, która poniosła stratę dowolnej liczby punktów siły, jest 
eliminowana z gry i oznaczona do jej zakończenia markerem dział 
zniszczonych [10.8.9] („Disabled”). 
 
Każda jednostka ulega natychmiastowej eliminacji w przypadku poniesienia 
łącznych strat w punktach siły w wielkości równej bądź większej niż łączna 
liczba posiadanych przez nią punktów siły. 
 
Jednostka ponosząc straty w punktach siły podlega przepisom o granicznym 
poziome strat „Casualty Threshold”, zgodnie z [10.6.4 & 12.5]. 
 
[10.6.2] TEST MORALE W WYNIKU WALKI OGNIOWEJ: W wyniku walki 
ogniowej oddział będący celem ostrzału może zostać zmuszony do wykonania 
testu morale. W przypadku ponoszenia strat w punktach siły należy porównać 
łączną ilość zadanych podczas danego ostrzału strat do chwilowej wartości 
morale danego oddziału. Podczas jednej walki ogniowej oddział nie może 
zostać zmuszony do wykonania więcej niż jednego testu morale, bez względu 
na ilość poniesionych strat w punktach siły. 
 

Bieżące morale oddziału Wymagana ilość strat w pkt. siły do 
testu morale 

6 lub mniej 1 lub więcej 
7 2 lub więcej 
8 3 lub więcej 

 
UWAGA: Straty w punktach siły muszą pochodzić od ostrzału prowadzonego 
przez jedną jednostkę! Przy interpretacji tego przepisu oddziały dwuheksowe 
traktuje się jako jedną jednostkę. 
Test morale wykonuje się tylko raz, w tym przypadku np. oddział o wartości 
morale równej 7 ponosząc w wyniku walki ogniowej stratę 3 pkt. siły 
wykonuje jeden test morale, bez żadnych dodatkowych modyfikatorów za 
poniesienie dodatkowych strat. 
W przypadku, gdy rezultat walki ogniowej zmusza oddział do wykonania testu 
morale (jako wynik w tabeli walki ogniowej lub np. w wyniku ostrzału salwą) 
ORAZ na skutek poniesionych strat w pkt. siły, oddział musi wykonać 
dodatkowy (wymagany punktem [10.6.2]) test morale – wówczas oddział 
wykonuje jeden test morale modyfikując rzut kością o +1 za każdy dodatkowy 
test morale, który musiałby zostać przeprowadzony po zakończeniu ostrzału. 
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Przykład: Oddział piechoty o morale 8, będący w stanie obniżonego morale 
(Morale Shaken), będący celem ostrzału przez oddział wyposażony w artylerię 
regimentową ze strefy frontowej salwą (Salvo) uzyskuje rezultat walki 
ogniowej: „2+FH+MC”. Musi ponieść stratę 2 pkt. siły, obniżyć stan formacji o 
jeden poziom oraz wykonać test morale z modyfikatorem do rzutu kością +2 
(jeden test ponieważ jest celem salwy, drugi test w wyniku ostrzału (MC) oraz 
trzeci z powodu poniesionych strat; 2 pkt. strat względem bieżącego morale 
7). 
 
10.6.3 OSTRZAŁ SALWĄ (Salvo) ORAZ MORALE: Wszystkie jednostki będące 
celem ostrzału salwą (Salvo) muszą wykonać test morale bez względu na 
wynik ostrzału (nawet jeśli nie poniosły strat). Jednostka będąca celem 
ostrzału salwą przez dwa skrzydła jednostki dwuheksowej wykonuje jeden 
test morale. 
 
Przykład: Jednostka będąca celem ostrzału salwą przez dwa skrzydła jednostki 
dwuheksowej musi wykonać jeden test morale, lecz w przypadku uzyskania 
wyniku ostrzału MC od każdego (lub jednego) ze skrzydeł – wówczas musi 
wykonać jeden test morale z modyfikatorem +1 do rzutu kością za każdy 
dodatkowy test morale będący wynikiem walki ogniowej, poniesionych strat, 
granicznego poziomu strat itp.  
 
10.6.4 GRANICZNY POZIOM STRAT [12.5] (Casualty Threshold): W przypadku 
osiągnięcia granicznego poziomu strat lub każdorazowo w przypadku 
poniesienia dowolnych strat (jeżeli już osiągnęła graniczny poziom strat), 
jednostka będąca celem walki ogniowej musi wykonać dodatkowy test morale 
zgodnie z [10.6.2]. 
 
Klaryfikacja: W momencie kiedy oddział osiągnie wielkość strat w pkt. siły 
odpowiadającą granicznemu poziomowi strat, wówczas musi wykonać test 
morale (lub zastosować jako modyfikator do rzutu kością w przypadku kiedy 
jest to dodatkowy test morale). Jeżeli oddział osiągnął poziom strat 
granicznych i oznaczony jest markerem „Casualty Threshold” – wówczas musi 
wykonać test morale (lub zastosować dodatkowy modyfikator) za każdym 
razem w przypadku poniesienia dowolnych strat.  
 
ZAWSZE WYKONUJEMY JEDEN TEST MORALE, EWENTUALNE DODATKOWE 
TESTY ZAMIENIAMY NA MODYFIKATOR DO RZUTU KOŚCIĄ +1 ZA KAŻDY 
DODATKOWY TEST. W TEN SPOSÓB TESTY MORALE KUMULUJĄ SIĘ. 
 
10.6.5 WIELOKROTNE TESTY MORALE: Jednostka, która została zmuszona do 
wykonania kilku testów morale w wyniku kombinacji poniesionych strat, 
ostrzału salwą, granicznego poziomu strat lub jako wynik w tabeli walki 
ogniowej, wykonuje jeden test morale, modyfikując rzut kością o +1 za każdy 
dodatkowy wymagany test morale. Łącznie modyfikator może wynosić +4, 
zgodnie z poniższym rozkładem: 

• ostrzał salwą (bazowy test morale), 
• w wyniku poniesionych strat w pkt. siły w stosunku do morale (+1), 
• w wyniku osiągnięcia granicznego poziomu strat lub jego 

przekroczenia (+1), 
• jako wynik w tabeli walki ogniowej (+1), w skrajnym przypadku 

podczas ostrzału prowadzonego przez dwa skrzydła jednostki 
dwuheksowej (2x +1). 

 
10.6.6 UTRATA STANU FORMACJI: Jeżeli jednostka znajduje się w 
następującym stanie formacji: 
• Formacja rozbita (Formation Broken). 
• Morale złamane (Morale Broken) – brak formacji. 
• Jeż (Hedgehog). 
wówczas każde obniżenie stanu formacji na skutek walki ogniowej należy 
zamienić na utratę punktu siły w stosunku 1:1.  
 
Przykład: Jednostka będąca w formacji jeża będąc celem ostrzału przez dwa 
skrzydła jednostki dwuheksowej uzyskuje rezultat ostrzału FH dla każdego ze 
strzelających skrzydeł. Na skutek walki ogniowej musi obniżyć poziom siły o 
dwa punkty.  
 

10.7 Jednostki kawaleryjskie, salwy pistoletowe 
10.7.1 Kawaleria posiada możliwość wykonania dwóch salw pistoletowych 
podczas bitwy, po czym, aby prowadzić dalszą walkę ogniową, musi zostać 
wykonane przeładowanie. 
 
10.7.2 Podczas prowadzenia walki ogniowej lub walki wręcz, podczas której 
jednostka kawalerii wykorzystuje pistolety w celu uzyskania dodatkowych 
modyfikacji, należy zaznaczyć ten fakt poprzez przykrycie żetonu kawalerii 
markerem „1st Pistol Used” (po wykorzystaniu pierwszej salwy) lub „No 
Pistols” (po wykorzystaniu drugiej salwy). 
 

10.7.3 BRAK SALWY PISTOLETOWEJ („No Pistols”): Jednostka kawalerii 
przykryta markerem „No Pistols” nie może prowadzić walki ogniowej również 
w ramach reakcji, jak i korzystać z dodatkowych modyfikatorów podczas walki 
wręcz. 
 
10.7.4 PRZEŁADOWANIE: Jednostka kawalerii wykonuje przeładowanie 
poprzez wykonanie akcji reformacji [13.0]. Na każdą wykorzystaną reformację 
poziom posiadanych salw pistoletowych zwiększa się o jeden. Łącznie 
potrzeba dwóch reformacji, aby w pełni przeładować pistolety danej 
jednostki. 
 

10.8 Ostrzał artyleryjski 
W systemie MPBS artyleria podzielona została na trzy klasy, w zależności od 
wagomiaru dział: 12-24 funtowe, 4-8 funtowe oraz 3 funtowe.  
 
10.8.1 Artyleria może prowadzić ostrzał wyłącznie RAZ podczas tury. 
Niezależnie czy jest to ostrzał w ramach akcji czy reakcji. Jednostki artylerii 
mogą prowadzić ostrzał, jeśli znajdują się poza zasięgiem dowodzenia [5.4]. 
 
10.8.2 PROCEDURA OSTRZAŁU ARTYLERYJSKIEGO: 
A. Określenie odległości, na jaką będzie prowadzony ostrzał artyleryjski (nie 

wlicza się pola, na którym znajduje się oddział artylerii). Upewnienie się, 
że istnieje linia widoczności łącząca obydwa oddziały [10.9]. 

B. Określenie modyfikatora zasięgowego poprzez porównanie zasięgu 
ognia oraz klasy dział w tabeli „Artillery Range Table”. 

C. Określenie wyniku ognia artyleryjskiego na podstawie rzutu kością, 
modyfikatora zasięgowego oraz klasy dział prowadzących ostrzał należy 
ustalić poprzez porównanie uzyskanych wartości w tabeli „Artillery Fire 
Table”. 

 
10.8.4 OGIEŃ BEZPOŚREDNI: Jeżeli cel ostrzału artyleryjskiego znajduje się w 
zasięgu ognia bezpośredniego, wówczas każda jednostka znajdująca się na linii 
ognia, będąca w zasięgu ognia bezpośredniego, zostaje również rażona 
podczas prowadzenia ostrzału artyleryjskiego. Procedura rzutu kością w celu 
określenia rezultatu ostrzału jest przeprowadzana osobno dla każdej z 
rażonych podczas ostrzału jednostek. 
 
UWAGA: Ten rodzaj prowadzenia ognia uwzględnia zjawisko odbicia się kuli 
armatniej wystrzelonej pod małym kątem w stosunku do terenu, na którym 
prowadzony jest ostrzał. Ten rodzaj ognia artyleryjskiego był powszechnie 
wykorzystywany (np. przez Szwedów w bitwie pod Jankowicami w 1645 r. – 
bardzo sugestywnie przedstawiony opis zjawiska i wykorzystania dział w ten 
sposób można znaleźć w książce Petera Englunda pt. „Lata wojen” str. 480-
482) i umożliwiał zadanie znacznych strat poprzez zwielokrotnienie siły 
rażenia artylerii.  
 
Linię ognia bezpośredniego (LOF – Line of Fire) określa się poprzez 
poprowadzenie linii łączącej geometryczny środek pola, na którym znajduje 
się prowadząca ogień jednostka artylerii, z geometrycznym środkiem pola, na 
którym znajduje się cel ostrzału artyleryjskiego. Linia ognia jest podobna do 
linii widoczności (LOS – Line of Sight [10.9.5]), jednakże zachodzą pewne 
różnice: 
• Mimo że linia ognia musi łączyć geometryczne środki pól, na których stoi 

jednostka artylerii oraz cel jej ostrzału, wystarczy że linia ognia jedynie 
marginalnie przechodzi przez pole, na którym stoi inna jednostka, aby 
była ona rażona również przez ogień bezpośredni (patrz przykład 
poniżej). 

• Linia ognia przechodzi zarówno przez jednostki przeciwnika, jak i 
sojusznicze (każdy oddział na linii ognia jest rażony podczas ostrzału 
bezpośredniego). W przypadku kiedy linia ognia przebiega przez 
krawędź łączącą dwa sąsiednie pola, nie wchodząc jednocześnie na 
żadne z nich, wówczas patrz [10.8.5]. 

• Linia ognia bezpośredniego nie przechodzi przez krawędź zbocza 
zarówno łagodnego jak i stromego (gentle slope, steep slope). Jednostki 
znajdujące się za krawędzią stoku nie są rażone przez ostrzał 
bezpośredni. 

• Linia ognia może zostać poprowadzona o jeden heks za przeszkodą 
krawędziową, która nie jest zboczem, po czym jest przerwana i nie razi 
dalszych jednostek. W przypadku gdy przeszkoda krawędziowa znajduje 
się na krawędzi pola, na którym stoi oddział artylerii prowadzącej ogień 
– przeszkoda taka jest ignorowana. Przeszkodą krawędziową jest teren, 
który zgodnie z tabelą terenu blokuje linię widoczności (LOS). 

 
UWAGA: Należy pamiętać, że linia ognia bezpośredniego jest blokowana przez 
krawędź pola, na którym znajduje się zbocze (łagodne bądź strome), 
natomiast linia widoczności nie jest blokowana w żaden sposób przez zbocze 
łagodne – zbocze strome tworzy natomiast strefę „cienia” na polu przyległym 
znajdującym się bezpośrednio za krawędzią zbocza. 
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10.8.4 OGIEŃ BEZPOŚREDNI ORAZ JEDNOSTKI DWUHEKSOWE: Jeżeli linia 
ognia (LOF) przechodzi przez obydwa pola, na których znajduje się jednostka 
dwuheksowa, wówczas jednostka taka jest ostrzelana dwukrotnie, mimo że 
ostrzał jest prowadzony raz. 
 
10.8.5 OGIEŃ BEZPOŚREDNI PROWADZONY WZDŁUŻ KRAWĘDZI ŁĄCZĄCEJ 
DWA POLA: Ogień bezpośredni nie razi dwóch pól w przypadku kiedy linia 
ognia przechodzi wzdłuż krawędzi łączącej dwa sąsiednie pola. Gracz, którego 
oddział prowadzi ostrzał, musi zdecydować, które z pól zostanie rażone, po 
czym każde kolejne analogicznie rażone pole musi znajdować się po tej samej 
stronie linii ognia. 
 
Komentarz: Gracz, którego jednostka prowadzi ostrzał artyleryjski, określa po 
prostu czy pola rażone będą znajdować się po prawej bądź lewej stronie 
krawędzi łączących wszystkie przyległe pola w zasięgu ognia bezpośredniego. 
 

 
 
 
PRZYKŁAD OGNIA BEZPOŚREDNIEGO: 
Jednostka A prowadzi ostrzał przeciwko jednostce X, jednostka B nie znajduje 
się na linii ognia, gdyż gracz prowadzący ostrzał zdecydował, że linia ognia 
przebiegać będzie po lewej stronie krawędzi łączącej dwa sąsiednie pola 
[10.8.5].  
Jednostka C prowadzi ostrzał przeciwko jednostce Z. Jednostka Y znajduje się 
na linii ognia oraz w zasięgu ognia bezpośredniego – zostanie zatem rażona 
na skutek ostrzału prowadzonego przez tę jednostkę artylerii. W tym 
przypadku gracz musi wykonać procedurę ostrzału artyleryjskiego dwukrotnie 
(względem celu Z oraz Y), mimo że ostrzał prowadzony przez jednostkę C jest 
ostrzałem jednorazowym – należy pamiętać o zastosowaniu innego 
modyfikatora zasięgowego dla obydwu ostrzałów. 
 

 
PRZYKŁAD LINII WIDOCZNOŚCI (LOS) ORAZ WPŁYWU STROMEGO ZBOCZA: 
Jednostka artylerii znajdująca się na polu A posiada czystą linię widoczności na 
wszystkie jasne pola, za wyjątkiem pól zaciemnionych. Martwa strefa (Dead 
Zone) jest utworzona poprzez wpływ krawędzi stromego zbocza (Steep Slope) 
[10.9.3]. Pola oznaczone literą B nie posiadają widoczności z polem A, gdyż 
linia widoczności (LOS – oznaczona linią przerywaną) przebiega przez pola 
zawierające las. Należy zwrócić uwagę na fakt, że pole A znajduje się na 
terenie o wyższej elewacji niż teren znajdujący się poniżej linii zbocza. 
 
 

 
 
PRZYKŁAD: Powyższy przykład przedstawia taki sam teren, lecz bez stromego 
zbocza (ew. zbocze to jest łagodne). Jednostka artylerii znajdująca się na polu 
A posiada czystą linię widoczności na wszystkie jasne pola. Linia widoczności 
nie biegnie przez pola zaciemnione. Pola oznaczone literą C nie posiadają 
widoczności z polem A, gdyż linia widoczności (LOS – oznaczona linią 
przerywaną) przebiega przez pola blokujące widoczność (zgodnie z tabelą 
terenu – TEC). 
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10.8.6 UNIKANIE OGNIA ARTYLERYJSKIEGO PRZEZ JEDNOSTKI KAWALERYJSKIE: 
Jednostka kawalerii może uniknąć obniżenia stanu formacji na skutek efektu 
ostrzału artyleryjskiego poprzez wykonanie przesunięcia na dowolne pole 
znajdujące się w strefie bocznej jednostki, zachowując jednocześnie 
dotychczasowe ukierunkowanie. Pole to nie może znajdować się na linii ognia 
jednostki artyleryjskiej prowadzącej ostrzał oraz nie może być to teren 
niedostępny dla jednostki kawaleryjskiej.  
Nie można na skutek tak przeprowadzonego przemieszczenia złamać 
przepisów o tworzeniu stosów. Obowiązują ograniczenia związane z rodzajem 
rozkazu, pod jakim operuje dane skrzydło [5.6]. Jednostka kawalerii 
przeprowadzając unik wykonuje przemieszczenie zamiast reakcji na ogień 
artyleryjski przeciwnika (nie może po wykonaniu przemieszczenia wykonać 
reakcji na akcję inicjującą, jaką jest ostrzał artyleryjski, np. salwa pistoletowa – 
nie może to być np. kontrszarża, gdyż czynnikiem inicjującym nie jest ruch 
jednostki...).  
Unik taki może zostać wykonany zarówno przez jednostkę gracza aktywnego, 
jak i nieaktywnego. W przypadku gdy przemieszczana jest jednostka kawalerii 
gracza aktywnego, stanowi ona akcję inicjującą reakcję dla jednostek gracza 
nieaktywnego. 
 
Aby wykonać unik jednostka kawaleryjska musi spełniać następujące warunki: 
• Znajdować się w stanie formacji rozproszonej lub normalnej (Formation 

Shaken, Formation Normal). 
• Nie tworzy stosu wraz z jednostką lekkiej piechoty. 
• Jest celem ostrzału artyleryjskiego. 
• W wyniku ostrzału zmuszona zostaje do obniżenia stanu formacji. 
 
UWAGA: Unik można wykonać wyłącznie w celu uniknięcia obniżenia stanu 
formacji jednostki, inne straty oddział ponosi zawsze zgodnie z wynikiem 
ostrzału.  
Przemieszczenie wykonujemy wyłącznie po określeniu rezultatów ostrzału i 
jedynie w przypadku kiedy wynikiem ostrzału jest utrata poziomu 
zorganizowania formacji – nie można wykonać uniku, jeżeli rezultatem 
ostrzału nie jest obniżenie stanu zorganizowania formacji (co za tym idzie, 
zawsze należy przeprowadzić procedurę ostrzału).  
Unik może wykonać wyłącznie jednostka, która stanowi bezpośredni cel 
ostrzału artyleryjskiego, jednostka rażona niebędąca celem ostrzału nie może 
wykonać uniku! 
 
10.8.7 UTRATA POZIOMU ZORGANIZOWANIA FORMACJI PRZEZ JEDNOSTKI 
ARTYLERYJSKIE: Jednostki artylerii nie tracą poziomów zorganizowania 
formacji. W przypadku kiedy na skutek walki ogniowej jednostka artylerii 
zmuszona zostaje do utraty poziomu zorganizowania formacji, należy 
przeprowadzić test morale. W przypadku uzyskania rezultatu walki ogniowej 
„FH+MC” jednostka artylerii będąca celem ostrzału musi wykonać test morale 
z modyfikatorem do rzutu kostką +1 (zgodnie z [10.6.5]). 
 
10.8.8 JEDNOSTKI ARTYLERII O ZŁAMANYM MORALE (Morale Broken): Każda 
jednostka, której poziom morale spadł do poziomu morale złamane (Morale 
Broken), nie może prowadzić ostrzału artyleryjskiego oraz zmieniać 
ukierunkowania do czasu reorganizacji, zgodnie z [13.2.4]. 
 
10.8.9 ELIMINACJA JEDNOSTKI ARTYLERII: Jednostka artylerii, która została 
wyeliminowana, zostaje oznaczona markerem dział wyeliminowanych – 
„Disabled”, i pozostaje na planszy do końca gry. W przypadku kiedy jednostka 
przeciwnika wejdzie na pole zawierające jednostkę artylerii na skutek ruchu 
lub pościgu po walce, jednostka artylerii zostaje zdobyta przez przeciwnika i 
fakt ten należy zaznaczyć poprzez przykrycie żetonu markerem dział 
zdobytych – „Captured”. 
Zarówno działa wyeliminowane, jak i zdobyte nie mogą prowadzić żadnych 
działań do końca gry.  
Jednostki artylerii przykryte markerem dział zdobytych („Captured”) traktuje 
się jako przejęte przez przeciwnika. Możliwe jest „odbicie” jednostki zdobytej 
poprzez wejście na pole (zawierające taką jednostkę artylerii) jednostki 
sojuszniczej – wówczas oddział taki należy przykryć markerem dział 
wyeliminowanych – „Disabled”.  
Określenie „przynależności” jednostki artylerii ma na celu późniejsze zliczenie 
punktów zwycięstwa. I tak jednostki oznaczone markerem „Captured” uznaje 
się za będące pod kontrolą przeciwnika, natomiast jednostki oznaczone 
markerem „Disabled” znajdują się pod kontrolą gracza. 
 
Wyeliminowane z gry jednostki artylerii nie są traktowane jako jednostki 
bojowe; pozostają na planszy, gdyż kontrola nad nimi może ulec zmianie w 
wyniku prowadzonych działań bojowych. 
 

10.9 Linia widoczności, Line of Sight (LOS) 
10.9.1 Linia widoczności nie może przebiegać przez pole zawierające tabory, 
jednostkę ciężkiej piechoty oraz jednostkę kawalerii. Może natomiast 

przebiegać przez każdą inną jednostkę oraz dowódców. Żadna jednostka nie 
blokuje możliwości prowadzenia ognia bezpośredniego (Grazing Fire) [10.8.3]. 
 
Wyjątek: Jednostka artylerii blokuje linię widoczności tylko w przypadku 
określenia możliwości wykonania kontrszarży. 
 

Ciężka piechota Blokuje LOS 

Lekka piechota Nie blokuje LOS 

Artyleria Nie blokuje LOS, blokuje kontrszarżę 

Kawaleria Blokuje LOS 

Dowódcy Nie blokuje LOS 

Tabory Blokuje LOS 

 
10.9.2 PRZESZKODY POWIERZCHNIOWE: Linia widoczności może zostać 
poprowadzona na pole zawierające przeszkodę powierzchniową, lecz nie 
może jej przekroczyć. Rodzaj terenu blokujący linię widoczności jest określony 
w tabeli terenu (TEC). 
 
WPŁYW ELEWACJI TERENU NA LINIĘ WIDOCZNOŚCI: Teren o wyższej elewacji 
blokuje linię widoczności w przypadku kiedy pole to znajduje się pomiędzy 
początkiem a końcem prowadzonej linii widoczności.  
 
Przykład: W przypadku kiedy widoczność sprawdzana jest pomiędzy polami o 
elewacji 1-3, wówczas pole o elewacji 2 nie blokuje widoczności, znajdując się 
na linii widoczności. 
 

Powyższy przepis odnosi się wyłącznie do terenu, którego elewacja jest 
odcięta przeszkodą krawędziową w postaci zbocza stromego (Steep Slope). 
Zbocze łagodne (Gentle Slope) nigdy nie blokuje linii widoczności, bez 
względu na elewację danego pola! 
 
10.9.3  PRZESZKODY KRAWĘDZIOWE: Niektóre przeszkody krawędziowe 
blokują linię widoczności zgodnie z tabelą terenu (TEC). 
 

A. Przeszkody krawędziowe lustrzane (Reciprocal): Jako wyjątek od 
przepisów ogólnych, jednostka prowadząca walkę ogniową przez 
przyległą przeszkodę krawędziową lustrzaną [14.4] może 
prowadzić ostrzał nawet jeśli przeszkoda taka blokuje linię 
widoczności zgodnie z tabelą terenu (TEC).  
 
Przeszkodami krawędziowymi lustrzanymi są: 
• Strumienie (Stream). 
• Żywopłoty (Hedge). 
• Mosty (Bridge). 
• Wały lub droga o podwyższonej elewacji (Berm & Elevated 

Road). 
• Zasieki (Abatis). 
• Reduty, Okopy, Linie Ufortyfikowane (Redoubt, 

Entrenchment, Fortified Line). 
• Przeszkody krawędziowe określone przepisami szczególnymi 

scenariusza. 
 

B. Zbocza: W opisie scenariusza danej bitwy zbocza są określone jako 
łagodne lub strome (Gentle, Steep). Zarówno zbocze łagodne, jak i 
strome zatrzymuje efekt ognia bezpośredniego (Grazing Fire) 
[10.8.3]. Zbocza łagodne nie mają wpływu na prowadzenie ognia 
oraz ruch, za wyjątkiem [7.3.1] – utrata stanu formacji na skutek 
przekroczenia dwóch krawędzi zbocza łagodnego w jednej akcji 
ruchu. Zbocze strome tworzy martwą strefę, która blokuje linię 
widoczności. Strefa ta rozciąga się na jedno pole znajdujące się 
poniżej pola ograniczonego krawędzią zbocza stromego. Patrz 
przykład na poprzedniej stronie. Wszystkie jednostki znajdujące się 
w martwym polu oraz ewentualny teren blokujący linię 
widoczności są ignorowane w przypadku prowadzenia linii 
widoczności, która przechodzi przez martwe pole. Jednostka 
kawalerii nie może prowadzić kontrszarży przez powstałe w ten 
sposób martwe pole. 

 
Uwaga: Martwe pole powstaje na polu przyległym do stromego 
zbocza, jak również za każdą przeszkodą powierzchniową blokującą 
widoczność w przypadku kiedy jednostka sprawdzająca linię 
widoczności znajduje się na wzniesieniu posiadającym strome 
zbocze (Steep Slope). 

 
10.9.4 PRZESZKODY POWIERZCHNIOWE: Analogicznie do [10.9.2] niektóre 
pola mogą zawierać rodzaj terenu, który zgodnie z tabelą terenu TEC blokuje 
widoczność. Linia widoczności może zostać poprowadzona na pole 
zawierające taki rodzaj terenu, lecz nie może przez takie pole przechodzić.  
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Wyjątek: Jeżeli jednostka prowadząca linię widoczności znajduje się na 
wzniesieniu zbocza stromego, wówczas niekorzystny teren blokuje widoczność 
wyłącznie na polu znajdującym się o jedno pole za nim. Tworząc tym samym 
strefę „cienia”, podobnie jak w przypadku martwej strefy znajdującej się 
poniżej stromego zbocza. 
 
Jeżeli przeszkoda terenowa znajduje się na terenie o niższej elewacji 
(oddzielonej zboczem stromym) niż pola, na których znajdują się jednostki 
sprawdzające widoczność – wówczas przeszkoda taka jest ignorowana i nie 
blokuje wzajemnej widoczności.  
 
Uwaga: Należy pamiętać o rozróżnieniu elewacji oddzielonej krawędzią 
zbocza łagodnego oraz zbocza stromego. W przypadku zbocza łagodnego – 
teren taki traktujemy jak teren płaski, jedynym ograniczeniem jest blokada 
ognia bezpośredniego (efektu odbicia) oraz kara za przekroczenie krawędzi 
zbocza łagodnego dwukrotnie podczas jednej aktywacji. Zgodnie z 
zamierzeniami autora gry, zbocza łagodne oznaczają na mapie niewielkie 
różnice w elewacji terenu i nie blokują one możliwości prowadzenie ostrzału 
nawet jeśli cel ostrzału znajduje się w „dolinie”. Sytuację taką można 
zauważyć w bitwie „Warskow – NGBG” na prawym skrzydle koalicji. 
Pamiętajmy zatem, że zbocze łagodne umożliwia prowadzenie ostrzału bez 
względu na elewację terenu – zatrzymując jednocześnie odbicia w ogniu 
bezpośrednim. 
 
10.9.5  PROCEDURA SPRAWDZANIA WIDOCZNOŚCI: Linia widoczności 
sprawdzana jest poprzez poprowadzenie linii łączącej geometryczne środki 
pól, dla których dokonuje się kontroli widoczności. Jeśli linia ta przebiega 
przez fragment pola zawierającego teren niedostępny lub oddział blokujący 
widoczność, wówczas widoczność jest blokowana. W przypadku kiedy linia 
widoczności przebiega wzdłuż krawędzi łączącej dwa pola, widoczność jest 
blokowana wyłącznie w przypadku kiedy obydwa pola, które dzieli dana 
krawędź, zawierają teren lub oddziały blokujące widoczność.  
 
JEDNOSTKI DWUHEKSOWE: Prowadząc walkę ogniową przeciwko jednostce 
dwuheksowej wystarczy, aby jedno z pól zajmowanych przez tę jednostkę 
posiadało czystą linię widoczności z jednostką prowadzącą ostrzał. 
 
Linia widoczności jest lustrzana: Jeżeli jednostka A widzi jednostkę B, 
wówczas jednostka B widzi jednostkę A. Zawsze należy sprawdzać 
widoczność prowadząc linię widoczności z jednostki znajdującej się na 
wyższej elewacji. 
 

10.10 Eliminacja dowódców, walka ogniowa 
Dowódcy mogą zostać zabici bądź ranni na skutek walki ogniowej. Jeżeli 
dowódca znajduje się na polu z jednostką będąca celem ostrzału, którego 
rezultat jest inny niż „brak rezultatu” (Miss), wówczas należy wykonać rzut 
kością – wynik 9 oznacza trafienie dowódcy. Należy tymczasowo usunąć 
dowódcę oraz zastosować się do procedury opisanej w [5.3], aby sprawdzić 
efekt trafienia w fazie usunięcia markerów. 
 

11. Walka wręcz 

11.1 Zasady ogólne 
11.1.1 KIEDY: Segment walki wręcz ma miejsce na koniec aktywacji każdego 
skrzydła, po zakończeniu przez gracza aktywnego wszystkich akcji oraz 
ostrzałów oraz reorganizacji/reformacji. Walka wręcz może również mieć 
miejsce w przypadku udanej kontrszarży. 
 
11.1.2 KTO: Zarówno gracz aktywny, jak i nieaktywny mogą inicjować walkę 
wręcz w trakcie trwania fazy walki wręcz poprzez wskazanie pól będących 
celem ataku. 
 
Gracz AKTYWNY – może wyznaczyć do walki wręcz każdą własną jednostkę 
będąca częścią aktywnego skrzydła, niezależnie od rozkazu pod jakim operuje 
dane skrzydło. 
 
Gracz NIEAKTYWNY – może wyznaczyć do walki wręcz każdy własny oddział 
znajdujący się na polu przyległym do jednostki przeciwnika będącej częścią 
aktywnego skrzydła pod warunkiem, że oddział taki nie został wcześniej 
wyznaczony jako cel ataku przez oddział/y gracza aktywnego. Walka taka 
określana jest mianem kontrataku (Reaction Close Combat). 
 
Celem ataku może być wyłącznie oddział znajdujący się w strefie frontowej, na 
polu przyległym do jednostki atakującej. Nie można wyznaczyć jednostki do 
przeprowadzenia ataku na pole zawierające teren niedostępny dla danej 

jednostki. Walka wręcz jest akcją dowolną oraz selektywną – nie ma 
obowiązku przeprowadzenia walki wręcz oraz nie wszystkie odziały 
przeciwnika znajdujące się w strefie frontowej oddziału atakującego muszą 
stanowić cel ataku. 
 
Oddział gracza aktywnego, wyznaczony do przeprowadzenia walki wręcz, 
może stanowić cel ataku oddziału gracza nieaktywnego – w takim przypadku 
odział gracza aktywnego musi przeprowadzić walkę wręcz w sytuacji kiedy: 
• Pozostaje na swojej pozycji po rozstrzygnięciu starcia oraz ewentualnych 

reakcji. 
• W jego strefie frontowej nadal znajduje się oddział przeciwnika. 
 
11.1.3 JEDNOSTKI DWUHEKSOWE: Tego typu jednostki mogą zaatakować 
wręcz wyłącznie jedno pole będące polem centralnym strefy frontowej. 
Przeciwnik musi znajdować się lub posiadać część oddziału (jeśli celem ataku 
jest oddział dwuheksowy) na tym polu. Jednostka dwuheksowa będąca celem 
ataku broni się jako całość, nawet jeśli atakujący znajduje się wyłącznie na 
polu przyległym tylko do jednego ze skrzydeł danej jednostki. 

 
Uwaga: Przepis ten odzwierciedla nieodłączny problem małej elastyczności 
jednostek mieszanych posiadających w składzie pikinierów oraz muszkieterów. 
Pikinierzy stanowili centrum formacji uformowani w jeden duży blok, 
natomiast muszkieterzy byli zwykle rozprowadzeni po równo na skrzydłach 
formacji, dlatego oddział dwuheksowy może zaatakować wręcz wyłącznie pole 
centralne strefy frontowej. 
 
11.1.4 WALKA ODDZIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WIELU POLACH: Jeden 
oddział może zaatakować wyłącznie jedno pole, jednakże wiele jednostek 
może zostać wyznaczonych do ataku na to samo pole. W takim przypadku 
sumuje się siłę wszystkich atakujących oddziałów. Na potrzeby tego punktu 
jednostki dwuheksowe traktuje się jako zajmujące jedno pole. Atak jednostek 
na dwa skrzydła jednostki dwuheksowej rozstrzyga się jako jedną walkę 
wręcz. W przypadku wspólnego ataku różnych jednostek na to samo pole – 
należy wykorzystać modyfikatory najkorzystniejsze dla obrońcy (z wyjątkiem 
parametru morale)! 
 
Komentarz: Przepis ten ma odzwierciedlić trudności związane z dowodzeniem 
i koordynacją wspólnych działań w XVII w. Dlatego należy zawsze do 
określenia końcowego modyfikatora uwzględnić najgorszy teren, z którego 
prowadzony jest atak oraz najgorszy współczynnik z tabeli macierzy jednostek 
(Close Combat Matrix) spośród wszystkich atakujących wspólnie jednostek. 
Ograniczenie to nie dotyczy wpływu morale – należy zawsze wykorzystać do 
obliczeń najwyższe morale spośród atakujących/broniących się jednostek. 

 
PRZYKŁAD WALKI WRĘCZ: Gracz posiadający jednostki A, B oraz C jest graczem 
aktywnym i jako pierwszy wyznacza jednostki do przeprowadzenia walki 
wręcz.  

1) Wyznacza zatem jednostkę A do ataku na jednostkę X, natomiast 
jednostka B zaatakuje jednostkę przeciwnika Y. Proszę zwrócić 
uwagę na brak możliwości zaatakowania oddziałem B oddziału 
przeciwnika Z, gdyż nie znajduje się on w centralnym polu strefy 
frontowej oddziału B.  

2) Gracz nieaktywny może teraz wyznaczyć jednostki do 
przeprowadzenia kontrataku, ponieważ jedyną jednostką zdolną do 
przeprowadzenia tej formy walki jest odział Z (jako jedyny nie jest 
celem ataku, natomiast na polu przyległym strefy frontowej 
posiada oddział przeciwnika będący częścią aktywnego skrzydła), 
gracz decyduje się na przeprowadzenie kontrataku obierając za cel 
jednostkę B. 

 
Sekwencja walki wręcz jest w tym przypadku następująca: 

1) Jednostka Z atakuje jednostkę B (kontratak). 
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2) Jednostka A atakuje jednostkę X. 
3) Jednostka B (jeśli przetrwała kontratak z pkt. 1 i znajduje się na tym 

samym polu) atakuje jednostkę Y. 
 

11.1.5 WPŁYW WYKONANYCH AKCJI ORAZ ROZKAZÓW SKRZYDŁA NA WALKĘ 
WRĘCZ: Zarówno rozkazy, pod którymi operuje dane skrzydło, jak i wykonane 
akcje nie ograniczają jednostki w zakresie prowadzenia walki wręcz.  
 

11.2 Procedura walki wręcz 
 
A. Gracz aktywny wyznacza pola, na które zamierza zaatakować poprzez 

wykonanie walki wręcz. 
B. Gracz nieaktywny może wyznaczyć jednostki niebędące celem ataku 

oraz spełniające wymogi [11.1.2] do przeprowadzenia kontrataku. 
C. Gracz nieaktywny przeprowadza kontrataki, a po ich zakończeniu gracz 

aktywny przeprowadza ataki wyznaczonymi wcześniej oddziałami. 
D. Dla każdej walki wręcz gracze określają modyfikatory, a atakujący 

wykonuje rzut kostką w celu odnalezienia wyniku walki w tabeli walki 
wręcz. 

E. Wprowadzenie rezultatów walki, ewentualnych ucieczek, pościgów 
wycofań. 

F. Zarówno atakujący, jak i obrońca tracą pojedynczy stan formacji na 
skutek prowadzenia walki wręcz, zgodnie z [6.3.1]. Wyjątkiem są 
jednostki znajdujące się w formacji jeża oraz posiadające formację 
rozbitą (Formation Broken). 

G. Strona przegrywająca może przeprowadzić reakcję na pościg po walce 
wykonany przez oddział zwycięski. Dotyczy to zarówno reakcji w formie 
ostrzału oraz ruchu (zmiana ukierunkowania, wycofanie, zmiana 
formacji). Jedynie gracz nieaktywny może w ramach reakcji 
przeprowadzić kontrszarżę – po zakończeniu pościgu po walce gracza 
aktywnego. Każdą z ww. reakcji przeprowadza się po zakończeniu 
pościgu! 
Strona zwycięska nie może przeprowadzić reakcji na wycofanie (Retreat) 
lub ucieczkę (Rout) przeciwnika. 

 
Uwaga: Gracz nieaktywny może wyznaczyć jako cel kontrataku jednostkę 
gracza aktywnego, która została wyznaczona do przeprowadzenia ataku na 
inny oddział.  
 

11.3 Modyfikatory walki wręcz 
11.3.1 Modyfikatory walki wręcz znajdują się w tabeli walki wręcz oraz w 
tabeli wpływu terenu. W przypadku kwestii spornych należy zawsze 
uwzględnić modyfikator najbardziej korzystny dla obrońcy.  
 
Modyfikatory za wykonanie salwy przed walką (Salvo), stan formacji oraz 
impet (Momentum) mogą zostać uwzględnione wyłącznie raz podczas danej 
walki, bez względu na ilość oddziałów posiadających ww. modyfikatory. 
 
Poza powyższym wyjątkiem wszystkie modyfikatory kumulują się, jednakże 
wartość końcowa nie może być większa niż +4 oraz mniejsza niż -4. Każdy 
wynik wykraczający poza ten przedział należy zaokrąglić do +/- 4. 
 
11.3.1 WPŁYW TERENU: 
• Wpływ przeszkód krawędziowych lustrzanych opisano w pkt. [14.4]. 
• Obniżenie poziomu formacji na skutek przekroczenia przeszkody 

terenowej krawędziowej należy uwzględniać wyłącznie w momencie 
przekraczania danej przeszkody (co oznaczać może pościg po wykonanej 
walce i obniżenie stanu formacji dopiero po przeprowadzeniu walki – nie 
przed!) 

• Jednostka dwuheksowa nie może inicjować walki wręcz przez most ani 
na pole zawierające most. 

 
11.3.2 WPŁYW DOWÓDCÓW: Jeśli dowódca znajduje się na polu wraz z 
jednostką prowadzącą walkę wręcz, gracz do którego należy dany oddział, 
modyfikuje rzut kością o jeden na swoją korzyść – zgodnie z [11.3.1]. Jedynie 
jeden dowódca może wspierać daną walkę wręcz po każdej ze stron konfliktu.  
 
11.3.3 WPŁYW MORALE: Do obliczeń morale należy przyjąć najwyższą wartość 
tego parametru spośród jednostek atakujących i odjąć od niej wartość morale 
obrońcy. Wynik jest modyfikatorem do rzutu kością – zgodnie z [11.3.1]. 
 
11.3.4 STOSUNEK SIŁ: Porównanie łącznej siły jednostek atakujących do 
łącznej siły jednostek broniących się wyrażone jest matematycznym 
stosunkiem siły. Należy uwzględnić poniesione podczas bitwy straty 
(Casualty). Ułamki zaokrąglane są w dół na korzyść obrońcy. Rzut kością jest 
modyfikowany zgodnie z poniższą tabelą: 
 

4:1 lub więcej +2 

2:1 lub więcej +1 

1:2 lub mniej -1 

1:4 lub mniej -2 

 
11.3.5 KAWALERIA vs. CIĘŻKA PIECHOTA: Jeżeli kawaleria atakuje oddział 
ciężkiej piechoty, wówczas siła piechoty jest zredukowana do 1/2 aktualnej 
siły (uwzględniając poniesione straty). 
 
Przykład: Jeżeli jednostka kawalerii o sile 3 atakuje oddział ciężkiej piechoty o 
sile 18, wówczas stosunek sił wynosi 3:9 (1:3). Zastosowany modyfikator do 
rzutu kością wynosi zatem -1. 
 
11.3.6 IMPET ATAKUJĄCEGO (MOMENTUM): Jeżeli atakująca jednostka 
kawalerii bądź ciężkiej piechoty: 

• Wykonała ruch o dwa pola w czystym terenie wchodząc na pole 
przyległe do jednostki przeciwnika. 

• Nie wykonała zwrotu, nie prowadziła walki ogniowej, nie była 
kontrszarżowana oraz nie unikała ognia artylerii poprzez 
dryfowanie (jedn. kawalerii „sidestep”). 

 
Wówczas jednostka spełniająca ww. kryteria może wykorzystać dodatkowy 
modyfikator podczas walki wręcz, której celem jest oddział przeciwnika, do 
którego został wykonany ruch z zamiarem uzyskania impetu, zgodnie z 
poniższą tabelą: 
 

Jednostka kawalerii (każda) +2 (uwaga na przepisy scenariusza!) 

Jednostka ciężkiej piechoty (HI) +1 

 
Każdą jednostkę, która spełnia warunki uzyskania impetu należy po 
zakończeniu jej ruchu przykryć markerem „Momentum”, natomiast po 
zakończeniu walki wręcz należy marker usunąć. 
 
Uwaga: Niezależnie od intencji gracza dowodzącego oddziałem należy 
oznaczyć w ten sposób każdy oddział, który kwalifikuje się do wykorzystania 
modyfikatora – nawet jeśli gracz nie zamierza w tej turze prowadzić walki 
wręcz. 
 
Modyfikator za impet nie kumuluje się – niezależnie od ilości jednostek 
atakujących z modyfikatorem za impet. 
 
11.3.6a PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE, WYJĄTKI: 
• Przekroczenie zbocza (Slope) oraz prowadzenie walki przez przeszkodę 

krawędziową lustrzaną (Reciprocal [14.4]) nie odbiera atakującemu 
modyfikatora za impet. 

• Każde pole pokonane podczas pościgu po walce będącej wynikiem 
kontrszarży nie wlicza się do możliwości uzyskania impetu. 

• W przypadku kontrszarży, jednostka kontrszarżująca może wykorzystać 
impet – jednostka będąca celem kontrszarży nie może wykorzystać 
impetu (nawet jeśli impet posiadała!). 

• Jednostka będąca celem kontrszarży traci uzyskany w trakcie ruchu 
impet. Jeżeli na skutek walki jednostka kontynuuje ruch – może 
ponownie zbudować impet. 

• Każda jednostka będąca celem kontrataku, posiadająca impet, może go 
wykorzystać w walce, jeżeli po wprowadzeniu efektów kontrataku jest w 
stanie nadal przeprowadzić atak zgodnie z deklaracją gracza aktywnego. 
Przy rozstrzyganiu kontrataku impet nie jest uwzględniany! 

• Jednostka kawalerii będąca w stosie z jednostką lekkiej piechoty może 
wykorzystać impet. 

• Jednostka w formacji luźnej (Open Order) może wykorzystać impet. 
• Jednostka kawalerii traci impet, jeżeli atakuje przeciwnika prowadząc 

ruch przez oddział wrogiej artylerii bądź pole będące celem ataku 
zawiera artylerię przeciwnika [11.5.1]. Prowadząc ruch przez oddział 
sojuszniczej artylerii oddział kawalerii może wykorzystać impet. 

• Jednostka kawalerii traci impet przeprowadzając kontrszarżę przez 
oddział sojuszniczej artylerii [9.3.7]. 

• Oddział gracza aktywnego, wykonując reakcję na pościg po walce 
jednostki gracza nieaktywnego, traci cały uzyskany impet, który posiadał 
po zakończeniu własnej fazy ruchu. 

 
11.3.7 ATAK ZE SKRZYDŁA ORAZ NA TYŁ JEDNOSTKI: Rzut kością należy 
zmodyfikować o +1 w przypadku ataku na każde ze skrzydeł oraz na tył 
jednostki broniącej się. 
 
Przykład: Jednostka dwuheksowa atakując przeciwnika z flanki oraz od tyłu 
wykorzystuje modyfikator +2 za pozycję ataku. 
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Uwaga: Jednostki w formacji jeża oraz ze złamanym morale (Morale Broken) 
nie posiadają stref bocznych oraz tylnych! 
 
11.3.8 TABELA – MACIERZ JEDNOSTEK (CLOSE COMBAT MATRIX): Ponieważ 
niektóre rodzaje jednostek były bardziej lub mniej efektywne w walce z 
poszczególnymi oddziałami wroga, do każdej walki wręcz należy wprowadzić 
modyfikator starcia wynikający z tabeli macierzy jednostek. W przypadku 
kwestii spornych należy wykorzystać modyfikator najbardziej korzystny dla 
obrońcy. 
 
Przykład: Oddział ciężkiej piechoty broniący się w formacji jeża wykorzystuje 
kolumnę „Hedgehog”, a nie kolumnę „HV Inf.”. 
 
11.3.9 WYKORZYSTANIE PISTOLETÓW (JEDN. KAWALERYJSKIE): Zaangażowane 
w walce jednostki kawalerii mają możliwość wykorzystania jednej salwy 
pistoletowej w walce wręcz (podlegając ograniczeniom limitu wykorzystanych 
salw). Gracz atakujący jako pierwszy deklaruje chęć wykorzystania pistoletów, 
po czym obrońca może również wykorzystać pistolety, niezależnie od 
zamiarów przeciwnika. W przypadku wykorzystania salwy pistoletowej w 
walce wręcz ukierunkowanie oddziału kawalerii nie ma wpływu na możliwość 
użycia pistoletów. 
 
Za każdy oddział używający pistoletów w bieżącym starciu wręcz zarówno 
atakujący, jak i obrońca otrzymują modyfikator o wartości +/- 1 („+” dla gracza 
atakującego, „-” dla gracza broniącego się). 
 
Wykorzystanie pistoletów w walce wręcz nie wpływa na możliwość 
wykorzystania modyfikatora za impet. Wykorzystanie salwy pistoletowej w 
walce wręcz nie jest połączone z segmentem prowadzenia walki ogniowej i 
nie jest formą wykonania karakolu (Caracole). W takim przypadku nie 
wykonuje się żadnego rzutu kością na ostrzał pistoletowy – gracze 
wykorzystują go jako modyfikator w walce wręcz.  
 
Przykład: Dwa oddziały kawalerii szwedzkiej atakują pojedynczy oddział 
kawalerii polskiej, zarówno atakujący jak i obrońca zadeklarowali 
wykorzystanie salwy pistoletowej dla każdego z biorących udział w starciu 
oddziałów. Łączny modyfikator wynosi +2 dla Szwedów oraz -1 dla Polaków, 
co daje końcowy modyfikator za wykorzystanie pistoletów w walce wręcz +1 
dla Szwedów. Po przeprowadzeniu walki należy bezwzględnie uaktualnić limit 
posiadanych salw dla każdego z oddziałów kawalerii, który wykorzystał 
pistolety! 
 
Uwaga: Wykonanie ostrzału pistoletowego przed walką nie ogranicza 
możliwości wykorzystania drugiej salwy podczas walki wręcz. Oczywiście w 
takim przypadku po zakończeniu walki oddział kawalerii, który zdecydował się 
na takie zagospodarowanie salw pistoletowych, nie będzie posiadał gotowych 
do walki pistoletów w następnym starciu. 
 

11.4 Rezultaty walki wręcz 
11.4.1 Rezultaty otrzymane po walce wręcz z tabeli „Close Combat Results” są 
wdrażane natychmiast po rozstrzygnięciu walki i dla wszystkich jednostek 
biorących udział w walce. Zauważ, że jednostki nie wydają punktów ruchu w 
trakcie wykonywania ucieczki – co za tym idzie nie aktywują reakcji jednostek 
nieaktywnych! 
 
ATAKUJĄCY/OBROŃCA – MORALE ZŁAMANE 
Attacker/Defender Morale Broken 
Bez względu na bieżący stan formacji bądź morale jednostki, zostaje ona 
oznaczona żetonem pomocniczym „Morale Broken – Morale Złamane” i 
wykonuje natychmiastową ucieczkę o dwa pola w kierunku najbliższej 
krawędzi mapy należącej do danego gracza. 
 
ATAKUJĄCY/OBROŃCA – MORALE OBNIŻONE 
Attacker/Defender Morale Shaken 
Morale jednostki zostaje obniżone oraz musi ona wykonać ucieczkę o jeden 
lub dwa pola (wg uznania gracza dowodzącego jednostką wycofującą się). 
Wycofanie to nie jest jednakże ucieczką, lecz uporządkowaną formą 
wycofania – jednostka po wycofaniu zachowuje bieżące ukierunkowanie oraz 
stan formacji. Nie aktywując jednocześnie reakcji jednostek przeciwnika! 
 
ELIMINACJA 
Eliminated 
Jednostka jest eliminowana z gry i zdejmowana z mapy. Należy ją umieścić w 
puli jednostek wyeliminowanych. Jednostki kawaleryjskie mogą ścigać 
jednostki wyeliminowane – należy sprawdzić wynik takiego pościgu zgodnie z 
[11.7]. 
 

Komentarz: Pościg za jednostką wyeliminowaną oznacza, że jednostka 
kawalerii ściga niedobitki oddziału, który wyeliminowała, co może 
doprowadzić do „wyjechania” kawalerii poza mapę.  
 
Klaryfikacja: 
Termin UCIECZKA odnosi się do jednostki, która otrzymała rezultat Morale 
Broken na skutek walki wręcz bądź ogniowej [12.4.3]. 
Termin WYCOFANIE odnosi się do jednostki, która otrzymała rezultat Morale 
Shaken na skutek walki wręcz. 
 
11.4.2 UCIECZKA/WYCOFANIE, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA: Jednostka 
wycofując się po walce musi podporządkować się wymienionym poniżej 
priorytetom, zgodnie z ich kolejnością: 

1) Jednostka musi zostać przemieszczona tak, aby oddalić się od 
jednostki przeciwnika, z którą nawiązała walkę. Jest to najbardziej 
rygorystyczny wymóg i oznacza, że nie można wycofać jednostki w 
taki sposób, aby znalazła się na polu przyległym do jednostki 
przeciwnika, z którą prowadziła walkę. 

2) Następnie należy jednostkę przemieścić w kierunku sojuszniczej 
krawędzi mapy. Jednostka może przechodzić przez pola przyległe 
do jednostek przeciwnika (brak stref kontroli w M&P) – jednakże 
nie do jednostki, z którą prowadziła walkę. 

3) Należy podążać drogą „najmniejszego oporu” – jest to taka trasa, 
której pokonanie kosztuje najmniejszą ilość potencjalnych 
punktów ruchu. 

 
Oddział wycofując się ponosi konsekwencje pokonywania niekorzystnego 
terenu, po jakim został przeprowadzony taki manewr [7.3]. 
 
11.4.3 STOSY ORAZ UCIECZKA/WYCOFANIE: Żadna z jednostek nie ma prawa 
przeprowadzenia wycofania/ucieczki przez oddział sojuszniczy ani zakończenia 
ruchu na jakimkolwiek oddziale sojuszniczym. Wyjątek stanowi wycofanie 
przez jednostkę artylerii – wówczas jednostka artylerii zostaje zniszczona i 
należy ten fakt zaznaczyć markerem „Disabled Gun – Działa zniszczone”. 
 
Oddziały lekkiej piechoty wraz z kawalerią mogą wykonać ucieczkę/wycofanie 
razem jako stos. Oddział lekkiej piechoty może również wykonać ucieczkę na 
pole zajmowane przez oddział kawalerii i vice-versa. W przypadku kiedy 
oddział nie wykonał wycofania/ucieczki o nakazaną liczbę heksów, należy 
zastosować procedurę [11.4.5]. 
 
11.4.4 JEDNOSTKI DWUHEKSOWE ORAZ UCIECZKA: Dwa skrzydła jednostki 
dwuheksowej muszą wykonać wycofanie jako jeden oddział. Nie jest możliwe 
wycofanie takiej jednostki poprzez wykonanie zwrotu „do tyłu”! 
 
11.4.5 JEDNOSTKI NIEMOGĄCE SIĘ WYCOFAĆ: Jeżeli jednostka posiada 
złamane morale (Morale Broken) i nie może wycofać się na nakazaną 
odległość ze względu na zablokowanie drogi odwrotu przez sojuszniczą lub 
wrogą jednostkę, musi przeprowadzić procedurę zgodnie z tabelą „Unable to 
Retreat Table” – jednostek niemogących się wycofać. Po wykonaniu rzutu 
kostką i wprowadzeniu stosownych modyfikacji należy odszukać rezultat 
testu: 
Stand – jednostka „wytrzymała” i powstrzymała ucieczkę, powracając do 
obniżonego stanu morale – Morale Shaken, oraz formacji rozbitej – Formation 
Broken. Jest to niejako forma „darmowej” reorganizacji oddziału. 
W przeciwnym wypadku jednostka ulega eliminacji. 
 
Jeżeli oddział zmuszony do ucieczki o dwa pola może przemieścić się 
wyłącznie o jedno, należy wykonać takie przemieszczenie, a następnie 
wykonać powyższą procedurę. 
 
Jednostki o obniżonym poziomie morale (Morale Shaken), które nie mogą się 
wycofać, nie wykonują powyższej procedury! Za każde pole, na które nie 
mogła zostać wykonana ucieczka, należy odjąć jeden punkt strat (Casualty). 
 
11.4.6 POŚCIG PO WALCE: Po rozstrzygniętej (wygranej) walce atakujący ma 
obowiązek wykonania pościgu po walce – w tym celu musi wyznaczyć spośród 
jednostek atakujących jedną, która posiada najwyższe morale i przemieścić ją 
na pole zajmowane przed walką przez jednostkę obrońcy. Jeżeli wycofującą 
się jednostką był oddział dwuheksowy – wówczas atakujący ma prawo do 
pościgu na obydwa pola zajmowane przed walką przez obrońcę. 
Jeżeli w wyniku starcia obrońca wygrał, decyzja o wykonaniu pościgu jest 
dobrowolna i nie spoczywa na nim obowiązek wykonania pościgu. 
Wykonanie pościgu nie pociąga za sobą wydawania punktów ruchu – jednakże 
oddział podlega wpływowi terenu po jakim wykonywano pościg oraz aktywuje 
reakcję obrońcy. 
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Uwaga: Pościg po walce jest obowiązkowy wyłącznie dla zwycięskich 
jednostek atakujących, należy pamiętać, że pościg po walce aktywuje reakcję 
obrońcy!  
 
11.4.7 POŚCIG PO WALCE ORAZ UKIERUNKOWANIE JEDNOSTKI: Jednostka 
może wykonać pościg po walce oraz pościg kawaleryjski (Pursuit) w każdym 
kierunku, niezależnie od orientacji w momencie wykonywania takiego 
manewru. Po zakończeniu pościgu oddział ma prawo do zmiany 
ukierunkowania o jeden kąt (60 stopni) w stosunku do ukierunkowania 
wyjściowego. Zmiana ukierunkowania ma miejsce przed aktywacją możliwej 
reakcji przeciwnika. 
 
11.4.8 JEDNOSTKI DWUHEKSOWE ORAZ POŚCIG PO WALCE: Jednostka taka 
powinna wykonać pościg możliwie obydwoma skrzydłami, jednakże w 
przypadku kiedy wyłącznie jedno skrzydło ma możliwość wykonania pościgu – 
wówczas jednostka taka ma obowiązek wykonania zwrotu (pościgu jednym 
tylko skrzydłem – wheel) tak, aby wejść na pole zajmowane przez jednostkę 
pokonaną. Jednostka dwuheksowa nie może wykonać zmiany ukierunkowania 
po przeprowadzonym pościgu. 
 
11.4.9 REAKCJA NA POŚCIG PO WALCE: Zarówno pościg po walce, jak i pościg 
kawaleryjski (Pursuit) aktywują reakcję jednostek przeciwnika – za wyjątkiem 
oddziału, z którym dana jednostka była związana w walce. 
 
Klaryfikacja: Po wykonaniu pościgu oddział może zostać w ramach reakcji 
ostrzelany/kontrszarżowany – patrz uwaga!, przez każdą kwalifikującą się 
jednostkę przeciwnika – z wyjątkiem jednostki, która wykonała 
wycofanie/ucieczkę po walce w starciu z danym oddziałem. 
UWAGA – Kontrszarżować mogą jedynie jednostki gracza nieaktywnego! Co 
oznacza, że pościg po walce wykonany przez zwycięską jednostkę OBROŃCY 
nie może zostać kontrszarżowany przez kawalerię przeciwnika (de facto 
gracza aktywnego)!!! 
 
11.4.10 UTRATA STANU FORMACJI NA SKUTEK POŚCIGU, WYCOFANIA, 
UCIECZKI: Oddział przemieszczając się po terenie niekorzystnym w trakcie 
wykonywania pościgu po walce, ucieczki lub wycofania ponosi utratę stanu 
formacji zgodnie z tabelą terenu (TEC). Utrata ta jest niezależna od utraty 
stanu formacji na skutek przeprowadzonej walki, zgodnie z [11.2.F]. 
 

11.5 Walka wręcz jednostek artylerii 
11.5.1 Samotnie stojąca na polu jednostka artylerii jest automatycznie 
przejęta przez przeciwnika (Captured) w przypadku kiedy jednostka 
przeciwnika znajdzie się na tym polu w dowolnym momencie gry (na skutek 
ruchu, pościgu, pościgu kawaleryjskiego) lub zainicjuje przeciwko niej walkę 
wręcz. Jednostka przeciwnika wchodząc na pole, na którym znajduje się 
jednostka artylerii, nie ponosi z tego tytułu żadnej dodatkowej utraty stanu 
formacji (ponosi z tytułu terenu…). 
Jednostka kawalerii, poruszając się przez pole zajęte przez artylerię 
przeciwnika, traci impet (Momentum), natomiast jednostki piechoty nie tracą 
impetu.  
 
11.5.2 W przypadku kiedy jednostka artylerii znajduje się w stosie wraz z inną 
jednostką nieartyleryjską, w trakcie walki wręcz jest ona ignorowana. W 
przypadku przegranej walki (przez oddział nieartyleryjski) – jednostka artylerii 
zostaje przejęta przez przeciwnika (Captured). Stan ten należy oznaczyć za 
pomocą markera „Captured Gun”.  
Jeżeli jednostka artylerii znajduje się w stosie wraz z jednym skrzydłem 
jednostki dwuheksowej – w przypadku jeżeli drugie skrzydło na skutek walki 
wręcz zostanie wyeliminowane bądź zajdzie konieczność wykonania 
ucieczki/wycofania przez jednostkę piechoty, wówczas żeton artylerii należy 
przykryć markerem dział zniszczonych „Disabled Gun” – należy zaistniałą 
sytuację potraktować analogicznie jak wycofanie/ucieczkę przez oddział 
artylerii, zgodnie z [11.4.3]. 
 

11.6 Walka wręcz jednostek lekkiej piechoty 
Jednostki lekkiej piechoty (LI) mogą inicjować walkę wręcz wyłącznie jeżeli jej 
celem jest jednostka lekkiej piechoty przeciwnika lub samodzielnie stojąca na 
polu jednostka artylerii. W przypadku jeżeli celem walki wręcz jest jednostka 
lekkiej piechoty o sile jeden, a atakującym oddziałem jest każda inna 
jednostka za wyjątkiem lekkiej piechoty o sile jednego punktu – wówczas 
oddział taki jest automatycznie eliminowany. Atakujący po wyeliminowaniu 
takiej jednostki nie ponosi utraty stanu formacji (chyba, że wynika on z 
wejścia na niekorzystny teren). 
 

11.7 Pościg kawaleryjski (Pursuit) 
11.7.1 Niekiedy rezultat starcia zobowiązuję jednostkę zwycięskiej kawalerii 
do sprawdzenia wyniku tzw. pościgu kawaleryjskiego. Jednostka kawalerii jest 

zmuszona do wykonania takiego testu, nawet jeżeli jej wartość punktów 
ruchu wynosi zero (rozbita formacja).  
 
Wyjątki: 

• Jeżeli oddział kawalerii wygrał starcie z oddziałem lekkiej piechoty 
(LI), testu nie wykonuje się. Jednostka kawalerii wykonuje pościg 
po walce na ogólnych zasadach. 

• Jeżeli jednostka pokonana nie może wykonać ucieczki i na skutek 
braku drogi odwrotu przeprowadza test zgodnie z procedurą 
[11.4.5] – którego wynikiem jest zreorganizowanie oddziału do 
poziomu obniżonego morale (Morale Shaken), wówczas pościg 
kawaleryjski nie ma miejsca. 

 
11.7.2 PROCEDURA: Przed wykonaniem pościgu po walce należy 
przeprowadzić test pościgu kawaleryjskiego w tabeli pościgu (Pursuit Table) 
dla każdej jednostki kawalerii biorącej udział w starciu. Możliwe rezultaty to: 

• Oderwanie się (Break Off): Oddział kawalerii nie wykonuje pościgu 
kawaleryjskiego – dowódcy udało się utrzymać porządek w 
oddziale i wykonuje on pościg po walce na ogólnych zasadach. 

• Pogoń i eliminacja (Pursue and Eliminate): Oddział kawalerii w 
ferworze bitwy wykonał pogoń za niedobitkami jednostki 
przeciwnika, w rezultacie eliminując ją z dalszej rozgrywki. Żeton 
kawalerii należy przemieścić wzdłuż drogi ucieczki oddziału 
przeciwnika na pole przyległe do niej, po czym następuje 
eliminacja oddziału pokonanego w walce. Oddział kawalerii 
pozostaje na polu, na którym zakończył pościg kawaleryjski, i NIE 
wchodzi na pole, na którym znajdował się pokonany oddział 
przeciwnika. Jeżeli w trakcie wykonywania pościgu kawaleryjskiego 
jednostka wykonała ruch przez pole, na którym znajdował się 
oddział artylerii – wówczas oddział taki zostaje zniszczony, co 
należy zaznaczyć poprzez przykrycie go żetonem dział zdobytych 
(Captured Gun). Pościg kawaleryjski aktywuje reakcję przeciwnika, 
jednakże wyłącznie w momencie jego zakończenia! Jednostka 
ścigana ulega eliminacji nawet jeśli opuściła mapę lub oddział 
kawalerii nie mógł kontynuować pościgu ze względu na 
niedostępny teren. Bez względu na stan formacji oddziału kawalerii 
– po zakończonym pościgu kawaleryjskim zawsze znajduje się ona 
w stanie formacji rozbitej (Formation Broken). 

• Pogoń poza mapę (Pursue off Map): Jednostka kawalerii wykonała 
pogoń za pokonanymi niedobitkami, uchodząc z pola bitwy. Należy 
usunąć z gry zarówno oddział pokonany, jak i jednostkę ścigającej 
go kawalerii. Jednostka kawalerii, która wykonała taki rodzaj 
pościgu, zostaje wyeliminowana z dalszej gry – jednakże nie wlicza 
się do puli punktów zwycięstwa. Jeżeli wraz z jednostką znajduje 
się również dowódca skrzydła – zostaje on również wyeliminowany 
z dalszej gry, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Posiada on 
jednak możliwość powrotu do gry zgodnie z [5.3]. Jednostka, która 
wykonała ten rodzaj pościgu, nie aktywuje reakcji oddziałów 
przeciwnika. 

 
Komentarz: Jeżeli tabela pościgu kawaleryjskiego nakazuje wykonanie pogoni, 
wówczas jednostka kawalerii wraz z dowódcą (jeśli znajduje się na tym samym 
polu) MUSZĄ wykonać pogoń. 
 
Bądźcie czujni aby nie stracić w ten sposób dowódcy skrzydła w krytycznym 
momencie bitwy… 
 
11.7.3 Oddział kawalerii, znajdujący się w stosie wraz z jednostką lekkiej 
piechoty (LI), zmuszony do wykonania pościgu kawaleryjskiego opuszcza 
jednostkę piechoty wraz z dowódcą (jeżeli znajduje się w stosie). 
 
11.7.4 Jeżeli oddział kawalerii został zmuszony do wykonania pościgu i 
eliminacji oddziału obrońcy, który został wyeliminowany wcześniej przez inną 
jednostkę kawalerii (pościg kawaleryjski należy sprawdzić dla każdej jednostki 
kawalerii biorącej udział w starciu, jeśli rezultat walki nakazuje taki test), 
wówczas rezultat „Pogoń i eliminacja” (Pursue and Eliminate) należy 
zignorować i potraktować jako „Oderwanie się” (Break Off). Jeżeli rezultat 
pościgu zmusza oddział kawalerii do pogoni poza mapę – wówczas oddział 
zostaje usunięty z gry na normalnych zasadach. 
 
Przykład: Trzy oddziały kawalerii po wygranej walce muszą wykonać test na 
pościg kawaleryjski, pierwszy oddział otrzymuje rzut 3 – jednostka obrońcy 
zostaje wyeliminowana, a oddział kawalerii otrzymuje status formacji – 
rozbita (Formation Broken). Drugi oddział kawalerii sprawdzając pościg 
kawaleryjski otrzymuje również rezultat 3 – ponieważ oddział obrońcy został 
już wyeliminowany przez pościg pierwszego oddziału, rezultat ten należy 
zignorować i oddział kawalerii pozostaje na swoim miejscu bez dodatkowego 
obniżania stanu formacji (nie licząc obowiązkowego obniżenia po walce 
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wręcz). Trzeci oddział sprawdzając pościg po walce otrzymuje rezultat 6 – musi 
wykonać pogoń poza obszar mapy (bez względu na fakt, że obrońca został 
wyeliminowany przez pierwszy oddział), zostaje wyeliminowany z gry i 
umieszczony w polu „pogoń”. 
 
11.7.5 Jeśli oddział kawalerii musi wykonać pościg kawaleryjski, a atakował 
więcej niż jedną jednostkę przeciwnika, wówczas wykonuje pościg w pierwszej 
kolejności „na oddział” znajdujący się w strefie frontowej; jeśli takiego nie ma 
– wówczas gracz posiada możliwość wyboru jednego z pól strefy bocznej 
oddziału jako kierunku pościgu. Pościg kawaleryjski może zostać wykonany 
wyłącznie za jedną jednostką przeciwnika i tylko ona podlega efektom pościgu 
kawaleryjskiego. 
 

11.8 Eliminacja dowódców, walka wręcz 
Dowódcy mogą zostać zabici bądź ranni na skutek walki wręcz. Jeżeli dowódca 
znajduje się na polu wraz z jednostką biorącą udział w starciu, należy 
natychmiast po zakończeniu danego starcia wykonać rzut kością; wynik 9 
oznacza utratę dowódcy. Należy tymczasowo usunąć dowódcę oraz 
zastosować się do procedury opisanej w [5.3], aby sprawdzić efekt eliminacji 
dowódcy w fazie usunięcia markerów. 
 

12. Morale 

12.1 Ogólne zasady 
Wszystkie jednostki w grze posiadają bazowe morale o wartości od 4 
(najgorsze) do 8 (najlepsze) wydrukowane na żetonach. Dodatkowo każda 
jednostka posiada jeden z czterech możliwych poziomów morale: Normalne 
(Normal), Obniżone (Shaken), Złamane (Broken) oraz stan eliminacji 
(eliminated). 
 

12.2 Test morale (MC, Morale Check) 
Aby dokonać testu morale dla wskazanej jednostki należy wykonać rzut kością 
oraz dodać do wyniku współczynnik dowodzenia (Leadership Rating) 
dowolnego dowódcy znajdującego się na wspólnym polu wraz z jednostką 
przeprowadzającą test morale (wpływ dowódców nie kumuluje się!). Jeżeli 
zmodyfikowany wynik rzutu jest mniejszy bądź równy bieżącej wartości 
morale oddziału – test wypada pomyślnie. W przypadku kiedy wynik 
zmodyfikowanego rzutu jest większy niż wartość bieżącego morale – test 
zostaje zakończony porażką, a wartość poziomu morale jednostki zostaje 
natychmiastowo obniżona o jeden zgodnie z kolejnością: 
 

Normalne (Normal)=>Obniżone (Shaken)=>Złamane (Broken)=>Eliminacja 
 

Przykład/Klaryfikacja: Jednostka o bazowej wartości morale „7” i obniżonym 
poziomie morale (Morale Shaken) posiada bieżącą wartość morale równą „6” 
(7 bazowa – 1 obniżony poziom = 6 bieżący poziom morale). Wykonując test morale – wynik rzutu 
kością wynosi 7, co skutkuje negatywnym wynikiem testu i natychmiastowym 
obniżeniem poziomu morale do „złamanego morale” (Morale Broken). Jeżeli 
jednostka ta musiałaby wykonać kolejny test morale w przyszłości, wówczas 
bieżący poziom morale wynosiłby „1” i to względem tej wartości należałoby 
wykonać rzut kością. Ilustruje to jak trudno jest zreorganizować oddział 
znajdujący się na takim poziomie morale. Należy pamiętać, aby każdy test 
morale wykonywać względem bieżącej wartości morale oddziału. 
 

 
[10.6.2] TEST MORALE W WYNIKU WALKI OGNIOWEJ: W wyniku walki 
ogniowej oddział będący celem ostrzału może zostać zmuszony do wykonania 
testu morale. W przypadku ponoszenia strat w punktach siły należy porównać 
łączną ilość zadanych podczas danego ostrzału strat do chwilowej wartości 
morale danego oddziału. Podczas jednej walki ogniowej oddział nie może 
zostać zmuszony do wykonania więcej niż jednego testu morale bez względu 
na ilość poniesionych strat w punktach siły. 
 
[10.6.5] WIELOKROTNE TESTY MORALE: Jednostka, która została zmuszona do 
wykonania kilku testów morale w wyniku kombinacji poniesionych strat, 
ostrzału salwą, granicznego poziomu strat lub jako wynik w tabeli walki 
ogniowej, wykonuje jeden test morale, modyfikując rzut kością o +1 za każdy 
dodatkowy wymagany test morale. Łącznie modyfikator może wynosić +4, 
zgodnie z poniższym rozkładem: 

• ostrzał salwą (bazowy test morale), 
• w wyniku poniesionych strat w pkt. siły w stosunku do morale (+1), 
• w wyniku osiągnięcia granicznego poziomu strat lub jego 

przekroczenia (+1), 
• jako wynik w tabeli walki ogniowej (+1), w skrajnym przypadku 

podczas ostrzału prowadzonego przez dwa skrzydła jednostki 
dwuheksowej (2x +1). 

 

12.3 Okoliczności przeprowadzania testu morale 
Każda jednostka ma obowiązek przeprowadzić test morale kiedy występują 
wymienione poniżej okoliczności: 

• Utrata punktów siły na skutek walki ogniowej [10.6.2]. 
• Będąc celem salwy ogniowej [10.6.3]. 
• Utrata każdego kolejnego punktu siły po osiągnięciu przez oddział 

granicznego poziomu strat (Casualty Threshold) [12.5] – efekt 
kumuluje się poprzez modyfikację do rzutu „+1” za każdy utracony 
dodatkowy punkt siły powyżej 1.   

• Jednostka artylerii będąca celem artyleryjskiej walki ogniowej, po 
otrzymaniu wyniku ostrzału zmuszającego do obniżenia stanu 
formacji (FH – Formation Hit) [10.8.7]. 

• Jednostka ciężkiej piechoty (HI) próbująca utworzyć jeża w ramach 
reakcji [9.2.3]. 

• Przy każdej próbie reorganizacji (Rally), za wyjątkiem sytuacji kiedy 
reorganizacja jest prowadzona przez głównodowodzącego (AC), 
znajdującego się na tym samym polu co jednostka reorganizowana 
[13.2.5], [13.3.3]. 

 

12.4 Utrata poziomu morale 
12.4.1 Jednostka, która nie przeszła pomyślnie testu morale (zmodyfikowany 
wynik rzutu większy niż chwilowa wartość morale oddziału), traci jeden 
poziom morale. Jednostka na poziomie normalnym (Normal) przechodzi na 
poziom obniżony (Shaken), ta natomiast na poziom morale złamanego 
(Broken). Kolejna utrata poziomu morale oznacza eliminację oddziału. W celu 
oznaczenia podczas gry poziomu morale poszczególnych oddziałów w grze 
występują odpowiednie markery pomocnicze. Udana próba reorganizacji 
(Rally) podnosi morale jednostki o jeden poziom. 
 
12.4.2 MORALE OBNIŻONE (Morale Shaken): Jednostka na tym poziomie 
morale posiada wartość wyjściową morale obniżoną o jeden. 
 
Przykład: Oddział z wyjściowym morale „7” (wydrukowanym na żetonie) 
przechodząc na obniżony poziom morale (Shaken) posiada bieżącą/chwilową 
wartość morale równą „6”. 
 
12.4.3 MORALE ZŁAMANE (Morale Broken): Jednostka na tym poziomie 
morale nie posiada żadnej formacji, a jej chwilowa wartość morale wynosi 
zawsze „1”. Ponieważ jednostka ta nie posiada formacji, nie posiada również 
ukierunkowania – nie może zostać zaatakowana z flanki bądź ze strefy tylnej. 
Za każdym razem kiedy jednostka obniża poziom morale do wartości morale 
złamanego – musi wykonać natychmiastową ucieczkę o dwa pola, zgodnie z 
[11.4.2], oddalając się od oddziału, który zmusił ją do obniżenia poziomu 
morale. Jeżeli ze względu na niekorzystny teren bądź z powodu bliskości 
innych jednostek ucieczka nie może zostać zrealizowana – oddział musi 
wykonać test zgodnie z procedurą opisaną w [11.4.5], dotyczącą oddziałów 
niemogących przeprowadzić ucieczki. Podczas trwania fazy ucieczki (Rout 
Movement Phase) każda nieartyleryjska jednostka znajdująca się na tym 
poziomie morale musi wykonać ruch w kierunku sojuszniczej krawędzi mapy o 
ilość punktów ruchu jaką posiadałaby w normalnym stanie formacji/morale 
[13.4]. Jednostki znajdujące się na poziomie złamanego morale nie mogą 
przeprowadzać żadnych akcji za wyjątkiem reorganizacji (Rally) oraz nie mogą 
inicjować żadnego rodzaju walki ani w żaden sposób reagować na akcję 
przeciwnika. Zaatakowane bronią się normalnie (uwzględniając ujemny 
modyfikator za poziom morale). W przypadku reorganizacji otrzymują poziom 
formacji – rozbita (Formation Broken) i gracz dowodzący jednostką może 
dowolnie wybrać jej ukierunkowanie. 
 
12.4.4 JEDNOSTKI ARTYLERII O ZŁAMANYM POZIOMIE MORALE: Jednostka 
artylerii na tym poziomie morale nie może prowadzić żadnego rodzaju 
ostrzału, zarówno aktywnego, jak i w ramach reakcji. Jednostka artylerii nigdy 
nie wykonuje ucieczki oraz nigdy nie wycofuje się w fazie ucieczki (Rout 
Movement Phase). Oddział taki pozostaje na pozycji do czasu reorganizacji lub 
eliminacji. 
 
12.4.5 WPŁYW STOSÓW NA TEST MORALE: Jeżeli w stosie znajduje się 
jednostka lekkiej piechoty (LI) wraz z jednostką kawalerii – test morale należy 
przeprowadzić raz dla całego stosu względem chwilowej wartości morale 
oddziału kawalerii [8.2.1]. Jeżeli w stosie znajduje się jednostka artylerii, 
wówczas w przypadku jeżeli jedna z jednostek nie przeszła pomyślnie testu 
morale – nie ma to wpływu na drugi oddział. 
 
Klaryfikacja: Stosy lekkiej piechoty wraz z kawalerią tworzą integralną 
jednostkę i przechodzą test morale wspólnie. Oddział artylerii nie tworzy w 
stosie integralnej jednostki wraz z innym oddziałem – każdy z nich przechodzi 
test morale indywidualnie, a rezultat nie ma wpływu na drugi oddział w stosie. 
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12.4.6 KUMULACJA OBNIŻENIA POZIOMU MORALE: Jeżeli jednostka o 
obniżonym poziomie morale (Morale Shaken) ponownie otrzyma rezultat 
obniżonego poziomu morale (Morale Shaken), wówczas jej poziom morale 
zostaje obniżony o jeden do morale złamanego (Morale Broken). Analogicznie 
oddział o złamanym morale (Morale Broken), który otrzymuje jakikolwiek 
negatywny rezultat morale, zostaje wyeliminowany. 
 
Klaryfikacja: Poziomy morale zostają obniżone w przypadku każdego 
negatywnego rezultatu morale w grze. Ich efekt niejako kumuluje się. Przy 
czym możliwa jest sytuacja, w której oddział z poziomu morale normalnego 
musi przejść na poziom morale złamanego (Morale Broken), np. jako rezultat 
walki wręcz. 

 
12.5 Graniczny poziom strat (Casualty Threshold) 
Za każdym razem kiedy jednostka ponosi stratę w punktach siły, należy 
sprawdzić w tabeli granicznego poziomu strat (Threshold Table), ile dany 
oddział może utracić punktów siły do przekroczenia odpowiadającej 
wypadkowej jego siły oraz morale granicy strat. 
 
12.5.2 WPŁYW PRZEKROCZENIA GRANICY STRAT: Jednostka, która osiągnęła 
lub przekroczyła próg graniczny strat własnych, podlega następującym 
efektom: 
a) Natychmiast traci jeden poziom morale [12.4.1]. 
b) Nigdy nie może zostać zreorganizowana powyżej poziomu morale 

ograniczonego (Morale Shaken). 
c) Musi przeprowadzić każdorazowo test morale (MC) w przypadku utraty 

kolejnego punktu siły w wyniku danej walki ogniowej [12.6.4]. 
Klaryfikacja: Oddział wykonuje jeden test morale bez względu na ilość 
utraconych punktów siły w danej walce ogniowej, zgodnie z [10.6.2]. 

 

 

13. Reorganizacja oraz reformacja (Rally & 

Reform) 

13.1 Założenia ogólne 
 W miarę postępowania bitwy poziom morale oraz stan formacji jednostek 
biorących w niej udział ulega obniżeniu. Reorganizacja oraz reformacja są 
akcjami mającymi na celu cofnięcie tych efektów i powrót oddziałów do stanu 
normalnego. 
 

13.2 Procedura 
13.2.1 KIEDY: Reorganizacja oraz reformacja są akcjami i mogą zostać 
przeprowadzone wyłącznie: 
 
• Kiedy jednostka danego skrzydła jest aktywna oraz bieżące rozkazy pod 

jakimi operuje skrzydło pozwalają na przeprowadzenie reorganizacji 
lub/i reformacji [5.6] ORAZ 

• Przez głównodowodzącego (AC) bez względu na rozkazy pod jakimi 
operuje dane skrzydło [13.3]. 

 
13.2.2 WPŁYW JEDNOSTEK WROGA NA REORGANIZACJĘ, REFORMACJĘ: 
Jednostka, która przeprowadziła udaną próbę reorganizacji lub reformacji 
będąc na polu przyległym do jednostki przeciwnika, automatycznie aktywuje 
ostrzał w ramach reakcji. 
 
13.2.3 REFORMACJA JEDNOSTKI (Reform Action): Jednostka aktywnego 
skrzydła znajdującego się pod rozkazem „Zbiórka!” (Rally) oraz „Obrona!” 
(Receive Charge) może samodzielnie przeprowadzić reformację. Jeżeli 
skrzydło operuje pod rozkazem „W gotowości!” (Make Ready) reformacja jest 
możliwa wyłącznie jeżeli na polu, na którym znajduje się oddział, lub na polu 
do niego przyległym znajduje się dowódca danego skrzydła (WC). Żadna z 
jednostek nie może przeprowadzić reformacji, jeżeli należy do skrzydła 
operującego pod rozkazem „Atak!” (Charge), z wyjątkiem reformacji 
przeprowadzonej przez głównodowodzącego (AC) zgodnie z [13.3.2]. 
Jednostka przeprowadzająca udaną reformację może wykonać JEDNĄ z niżej 
wymienionych akcji: 
• Może polepszyć stan formacji o jeden poziom. 
• Jednostka kawalerii może przeładować pistolety o jedną salwę [10.7.4]. 
• Jednostka znajdująca się w formacji jeża (Hedgehog) może powrócić do 

stanu formacji rozbitej (Formation Broken) [6.3.2c]. 
• Jednostka znajdująca się w normalnej formacji (Formation Normal) 

może utworzyć formację luźną (Open Order) oraz vice-versa [6.3.3]. 
• Jednostka znajdująca się w kolumnie może przejść do stanu formacji 

rozbitej (Formation Broken), jeżeli jest to jednostka piechoty. Jednostki 
kawalerii przechodzą w takim przypadku do stanu formacji rozproszonej 
(Formation Shaken) [6.3.4]. Jednostka nie może utworzyć kolumny 
wykorzystując akcję reformacji. 

 
13.2.4 REORGANIZACJA JEDNOSTKI (Rally Action): Udana próba reorganizacji 
podnosi poziom morale jednostki o jeden stopień. Oddział znajdujący się na 
poziomie morale obniżonego (Morale Shaken) podnosi poziom do morale 
normalnego (Normal), natomiast oddział o morale złamanym (Morale Broken) 
podnosi do poziomu morale obniżonego (Morale Shaken) ze stanem formacji 
rozbitej (Formation Broken). Każda jednostka w strukturze skrzydła 
operującego pod rozkazem „Zbiórka!” (Rally) może podjąć próbę akcji 
reorganizacji. Jeżeli skrzydło operuje pod rozkazem „Obrona!” (Receive 
Charge), reorganizacja jest możliwa wyłącznie jeżeli na polu, na którym 
znajduje się oddział lub na polu do niego przyległym znajduje się dowódca 
danego skrzydła (WC). Żadna z jednostek nie może przeprowadzić 
reorganizacji, jeżeli należy do skrzydła operującego pod rozkazem „Atak!” 
(Charge) oraz „W Gotowości!” (Make Ready), z wyjątkiem reorganizacji 
przeprowadzonej przez głównodowodzącego (AC) zgodnie z [13.3.3]. 
 
Klaryfikacja: Reformacja (Reform) służy do podnoszenia stanu formacji, 
natomiast reorganizacja (Rally) do podnoszenia poziomu morale jednostki. 
Należy pamiętać, że oddział o złamanym morale (Morale Broken) nie posiada 
stanu formacji, stąd po udanej próbie reorganizacji automatycznie uzyskuje 
stan formacji rozbitej (Formation Broken). 
Inny jest sposób przeprowadzenia reorganizacji oraz reformacji przez 
głównodowodzącego – patrz [13.3]. 
 
13.2.5 PROCEDURA REORGANIZACJI (Rally Action): Reorganizacja jest 
automatyczna (podnosi poziom morale o jeden stopień) w przypadku kiedy 
rozkaz pod jakim operuje skrzydło pozwala na przeprowadzenie takiej akcji 
ORAZ oddział znajduje się na wspólnym polu z dowódcą skrzydła (WC). W 
przeciwnym wypadku (dowódca na polu przyległym lub bardziej oddalony) 
oddział musi wykonać test morale [12.2]. Rzut na test morale może zostać 

PRZYKŁADY JEDNOSTEK, KTÓRE OSIĄGNĘŁY PRÓG STRAT 
GRANICZNYCH: Wszystkie powyższe jednostki muszą zredukować swój 
poziom morale do poziomu obniżonego (Morale Shaken).  
Uwaga: Jednostki, które posiadają bazowo 4 lub mniej punktów siły 
oraz wyjściowe morale równe 8, nie podlegają progowej wartości 
granicznego poziomu strat własnych. 

Nie podlega granicznemu 
poziomowi strat 
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zmodyfikowany o wartość współczynnika dowodzenia dowódcy skrzydła (WC), 
jeśli znajduje się on na polu przyległym do jednostki. 
Jeżeli test morale wypadnie pomyślnie – jednostka podnosi poziom morale o 
jeden stopień. W przypadku niepowodzenia – jednostka musi obniżyć poziom 
morale o jeden stopień (z eliminacją włącznie, w przypadku jednostki o 
złamanym morale). 
Zreorganizowany oddział kawalerii posiada taką samą ilość dostępnych salw 
pistoletowych, jak w momencie przed podjęciem próby reorganizacji. 
Oddział o poziomie morale złamanym (Morale Broken) po udanej próbie 
reorganizacji zostaje ukierunkowany zgodnie z wolą gracza nim dowodzącego. 
 

13.3 Głównodowodzący (AC), wpływ na reorganizację 

oraz reformację 
13.3.1 Głównodowodzący mogą przeprowadzać reorganizację (Rally) lub 
reformację (Reform) dowolnej jednostki, bez względu na rozkaz pod jakim 
operuje skrzydło, do którego ona przynależy. Skrzydło nie musi być aktywne w 
momencie przeprowadzenia takiej akcji, a jego aktywacja może być nawet 
zakończona. 
 
Komentarz: Głównodowodzący (AC) mogą przeprowadzić akcję reorganizacji 
bądź reformacji na każdej jednostce, bez względu na jej położenie, stan, 
przynależność oraz kolejność aktywacji. 
 
13.3.2 REFORMACJA (Reform Action): W trakcie aktywacji głównodowodzący 
(AC) może przeprowadzić reformację (zgodnie z [5.1.2]) na jednej jednostce, z 
którą tworzy stos lub gdy znajduje się ona na polu przyległym. 
 
13.3.3 REORGANIZACJA (Rally Action): W trakcie aktywacji głównodowodzący 
może automatycznie zreorganizować jedną jednostkę, wraz z którą tworzy 
stos, lub podjąć próbę reorganizacji jednostki na polu sąsiednim. Wówczas 
należy wykonać próbę reorganizacji powtarzając procedurę [13.2.5], 
korzystając ze współczynnika dowodzenia głównodowodzącego. 
 

13.4 Ruch oddziału w fazie ucieczki 
13.4.1 Jednostki o złamanym morale (Morale Broken) mają obowiązek 
wykonania ruchu w trakcie trwania fazy ucieczki. Każda taka jednostka musi 
wykonać ruch wykorzystując pełny limit bazowych punktów ruchu, jakie 
posiada, w kierunku własnej krawędzi mapy (zgodnie z opisem scenariusza). 
Ponieważ jednostki takie nie posiadają formacji, nie ponoszą zatem utraty ich 
stanu ze względu na poruszanie się po niekorzystnym terenie. Oddziały 
uciekające poruszają się po drodze najmniejszego oporu, co oznacza że mogą 
poruszać się wokół jednostek przeciwnika – nawet jeśli oznacza to chwilowe 
poruszanie się w kierunku przeciwnym do położenia własnej krawędzi mapy. 
 
13.4.2 Jeżeli jednostka nie może wykonać ucieczki o pełną bazową wartość 
posiadanych punktów ruchu, wówczas traci jeden punkt siły za każdy 
niewykorzystany punkt ruchu. Utrata punktów siły dotyczy zarówno jednostek 
niemogących przeprowadzić ucieczki ze względu na blokadę drogi odwrotu 
przez oddziały przeciwnika, jak i jednostek, którym zabrakło wymaganej liczby 
punktów ruchu aby wejść na kolejne pole. Jeżeli z tego powodu oddział 
osiągnie poziom graniczny poniesionych strat (Casualty Threshold), ponosi 
natychmiastowe konsekwencje z tego tytułu zgodnie z [12.5.2] – w efekcie 
czego jednostki o złamanym morale zostają eliminowane. 
 
Komentarz: Oddział musi ponieść stratę w punktach siły równą ilości 
niewykorzystanych punktów ruchu po przeprowadzonej ucieczce w trakcie 
trwania fazy ucieczki, bez względu na powód przerwania ruchu. Ruch w fazie 
ucieczki (Rout Movement Phase) jest niezależny od ucieczki po walce 
(Retreat). 
 
13.4.3 Jednostki, które w trakcie trwania fazy ucieczki opuściły mapę, zostają 
wyeliminowane i wliczają się do puli punktów zwycięstwa. 
 

14. Jednostki specjalne oraz teren 

14.1 Tabory 
Tabory w grze traktowane są bardziej jako teren niż stricte jednostki, zatem 
każdy oddział może wraz z nimi tworzyć stos. Jeżeli oddział przeciwnika 
tymczasowo znajdzie się na polu z żetonem taboru (na skutek ruchu lub 
pościgu po walce) – jest on zdobyty i należy jego żeton odwrócić na stronę 
rewersu. W ten sposób żetony taborów mogą zmieniać „właściciela” 
wielokrotnie aż do zakończenia bitwy. Jednostki tworzące stos wraz z 
taborami otrzymują modyfikatory zarówno do walki wręcz, jak i do walki 
ogniowej. Jednostki taborów nie mogą się poruszać, jeżeli scenariusz bitwy nie 
stanowi inaczej. Jeżeli wykonuje ruch, wówczas należy go traktować jak 
poruszającą się jednostkę artylerii zaprzodkowanej (Limbered Guns) [7.3.3]. 

 

14.2 Ciężka piechota niewyposażona w piki 
Scenariusz bitwy może przewidywać udział w niej oddziałów ciężkiej piechoty 
niewyposażonej w piki. Jest ona traktowana jak każdy normalny oddział 
ciężkiej piechoty (HI) za następującymi wyjątkami: 
• Nie może utworzyć jeża (Hedgehog). 
• Posiada inne modyfikatory do walki wręcz. 
 

14.3 Spieszona kawaleria 
Scenariusz bitwy może przewidywać udział w niej oddziałów spieszonej 
kawalerii. Jednostka taka jest traktowana jak kawaleria dla celów walki 
ogniowej oraz punktów zwycięstwa. Dla pozostałych celów mechaniki gry 
oddział taki traktowany jest jak ciężka piechota bez pik, zgodnie z poniższą 
listą: 
 
Jako kawaleria: 

• Wykorzystuje tabelę walki ogniowej kawalerii, co oznacza że 
nie może prowadzić ognia salwą, w ataku, normalnego oraz w 
obronie jak inne oddziały piechoty. 

• Może poruszać się oraz prowadzić walkę ogniową w tej samej 
aktywacji. 

• Może wykorzystać modyfikator za posiadanie pistoletów w 
walce wręcz, identycznie jak oddziały kawalerii traci amunicję 
i musi przeładowywać pistolety. 

• Jest warta taką samą ilość punktów zwycięstwa jak normalna 
jednostka kawalerii. 

 
Jako ciężka piechota (HI) 

• Posiada cztery punkty ruchu i wykorzystuje tabelę ruchu 
ciężkiej piechoty. 

• Podczas walki wręcz traktowana jest jaki ciężka piechota bez 
pik. 

• Nie może tworzyć formacji jeża. 
• Nie może prowadzić przechwytu kawaleryjskiego, reagować 

jak kawaleria i nie podlega efektom pościgu kawaleryjskiego. 
 
Klaryfikacja: Oddział kawalerii spieszonej jest oddziałem, który posiada 
właściwości zarówno piechoty jak i kawalerii, dokładnie tak jak zostało to 
opisane w powyższych punktach. Gracz nie może wybrać który rodzaj broni w 
danej chwili reprezentuje oddział. 
 

14.4 Przeszkody krawędziowe lustrzane 
Niektóre rodzaje przeszkód krawędziowych sprzyjają jednostkom znajdującym 
się po obu stronach krawędzi takiego pola. 
• Jeśli dwie jednostki znajdują się po obu stronach krawędzi pola 

zawierającej przeszkodę krawędziową lustrzaną, wówczas pierwsza 
jednostka, która zajęła pozycję przy takiej przeszkodzie, otrzymuje 
korzystne obronne modyfikacje ogniowe związane z tą przeszkodą. 
Obydwie jednostki widzą się wzajemnie i mogą reagować przez taką 
przeszkodę na normalnych zasadach. 

• Nawet jeśli tabela wpływu terenu (TEC) określa, że dana przeszkoda 
blokuje linię widoczności (LOS) [10.9], rozciąga się ona na pole przyległe 
do przeszkody (lecz nie dalej) w obu kierunkach. Należy pamiętać, że 
posiadanie linii widoczności jest warunkiem koniecznym do prowadzenia 
walki ogniowej oraz ostrzału. Wyjątek: Jeśli jednostka prowadząca linię 
widoczności znajduje się na wzgórzu oddzielonym stromym zboczem, 
wówczas przeszkoda taka nie blokuje widoczności w żadnym kierunku. 

• Jeżeli w scenariuszu nie zostało to określone inaczej, prowadzenie walki 
wręcz przez przeszkodę krawędziową lustrzaną nie powoduje utraty 
impetu (momentum) atakującego. Jednakże przekroczenie takiej 
przeszkody w dowolnym momencie powoduje natychmiastową utratę 
impetu.  

• Wszelkie modyfikatory walki wręcz dotyczą jednostki zamierzającej w 
wyniku walki przekroczyć przeszkodę. Nie ma znaczenia, który z 
oddziałów zajął pozycję jako pierwszy. 

 
Przepisy te dotyczą każdej przeszkody krawędziowej oznaczonej jako lustrzana 
w scenariuszu bitwy, jak również przeszkodami takimi są: 
• Strumienie (Stream). 
• Żywopłoty (Hedge). 
• Mosty (Bridge). 
• Wały lub droga o podwyższonej elewacji (Berm & Elevated Road). 
• Zasieki (Abatis). 
• Reduty, Okopy, Linie Ufortyfikowane (Redoubt, Entrenchment, Fortified 

Line). 
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15.0 Zwycięstwo 

Gracze zdobywają punkty zwycięstwa (VP) za eliminację jednostek wroga oraz 
dowódców, zadawanie strat w punktach siły, jak również przejmowanie 
wrogich dział. Na koniec bitwy zwycięzcę wyłania się poprzez: 
• TACW: Należy odjąć punkty zwycięstwa Rojalistów od punktów 

zwycięstwa Parlamentu. 
• SFO, GAG, NGBG: Należy odjąć punkty zwycięstwa należące do strony 

koalicji od punktów zwycięstwa Szwecji. 
• ULB: Należy odjąć punkty zwycięstwa należące do strony przeciwnej 

Francji od punktów zwycięstwa Francji. 
 
Gracze otrzymują punkty zwycięstwa za: 

 

Wydarzenie……………………………………………………………………..…punkty zwycięstwa 
Eliminacja jednostki kawaleryjskiej………………………………………………………………10 
Za każdy jeden zadany punkt strat jednostce kawaleryjskiej, 
która po zakończeniu bitwy znajduje się na mapie…………………………………………2 
Eliminacja dwuheksowej jednostki ciężkiej piechoty…………………………………….10 
Eliminacja jednoheksowej jednostki ciężkiej piechoty…………………………………….5 
Za każdy jeden punkt strat zadany jednostce ciężkiej piechoty, 
która po zakończeniu bitwy znajduje się na mapie…………………………………………1 
Eliminacja jednostki lekkiej piechoty……………………………………………………………..0 
Przejęcie podwójnej 12 funtowej jednostki artylerii…………………………………….30 
Przejęcie podwójnej 4-8 funtowej jednostki artylerii……………………………………20 
Przejęcie podwójnej 3 funtowej jednostki artylerii……………………………………...10 
Przejęcie 12 funtowej jednostki artylerii………………….…………………………………..15 
Przejęcie 4-8 funtowej jednostki artylerii…..……….……………………………………….10 
Przejęcie 3 funtowej jednostki artylerii..…………….…………………………………………5 
Za każdą wyeliminowaną z walki (Disabled) jednostkę 
Podwójnej 12 lub 4-8 funtowej artylerii……………………………………………………….10 
Za każdą wyeliminowaną z walki (Disabled) jednostkę 
Podwójnej 3 funtowej artylerii……………………………………………………………………...5 
Za każdą wyeliminowaną z walki (Disabled) jednostkę 
12 lub 4-8 funtowej artylerii…………………………………………………………………………10 
Za każdą wyeliminowaną z walki (Disabled) jednostkę 
3 funtowej artylerii…………………………………………………………………………………………2 
Przejęcie jednostki taboru……………………………………………………………………………10 
Eliminacja głównodowodzącego (AC) – nie dotyczy króla Karola I (Charles)...20 
TACW: eliminacja króla Karola I (Charles)……………………………………………….……50 
Eliminacja imiennego dowódcy skrzydłowego (WC)……………………………..5 x WD 
Eliminacja zastępczego dowódcy skrzydłowego (WC)…………………………………….0 
 
Uwagi: 
• W przypadku eliminacji imiennego dowódcy skrzydłowego, liczba 

punktów zwycięstwa równa jest pięciokrotnej wartości bezwzględnej 
jego współczynnika dowodzenia (WD). 

• Opis scenariusza może przewidywać inny rozkład punktów zwycięstwa, 
który należy traktować jako nadrzędny w stosunku do listy ogólnej. 

• Jednostki, które opuściły mapę w pościgu kawaleryjskim, zabierając ze 
sobą dowódców, nie są traktowane jako jednostki wyeliminowane i nie 
wliczają się do puli punktów zwycięstwa (dowódcy również). 

• Powyższa tabela zastępuje tabelę z zeszytu scenariuszy zawartego w 
TACW. 

• Punkty zwycięstwa otrzymane za eliminację głównodowodzącego 
przyznawane są wyłącznie za eliminację podstawowego dowódcy – 
eliminacja kolejnego „zastępcy” nie przynosi dalszych punktów 
zwycięstwa z tytułu eliminacji głównodowodzącego. Jeżeli dowódca 
zastępczy jest dowódcą imiennym, wówczas należy przyznać punkty 
zwycięstwa jak za eliminację dowódcy skrzydłowego. 

• Niektóre scenariusze przewidują przyznawanie punktów zwycięstwa za 
kontrolę punktów na mapie; punkty te otrzymuje strona, która jako 
ostatnia posiadała pod kontrolą dane pole – tzn. jej jednostka jako 
ostatnia zajmowała bądź zajmuje wyznaczoną pozycję. 
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3. Sekwencja gry 

Każda gra składa się z określonej liczby etapów, natomiast na etap składają się 
kolejno po sobie następujące fazy: 
 

3.1 Faza inicjatywy 
Gracze określają, który z nich posiada inicjatywę w danym etapie i dokona 
aktywacji pierwszego skrzydła, przez co stanie się graczem aktywnym (Phasing 
Player, Active Player) [4.1]. 
 

3.2 Faza aktywacji 
Gracz, którego faza aktywacji ma miejsce (Phasing Player), może aktywować 
własne skrzydło (pod warunkiem, że nie jest ono skrzydłem zakończonym – 
Finished) bądź spasować własną aktywację. Punkt [4.2] określa w jakiej 
kolejności należy aktywować skrzydła. Po zakończeniu danej aktywacji 
(uwzględniając ewentualne kontynuacje aktywacji [4.3]) gracz przeciwny 
może aktywować własne skrzydło bądź spasować aktywację. Aktywacje 
następują naprzemiennie pomiędzy graczami (wyjątkiem są kontynuacje oraz 
przechwyty aktywacji – Continuation, Preemption [4.3.2], [4.4]). Faza ta jest 
powtarzana do momentu, gdy wszystkie znajdujące się na planszy skrzydła 
zostały aktywowane bądź ich aktywacje zostały spasowane. 
 
Sekwencja fazy aktywacji: 
A. Próba przechwycenia aktywacji – Kiedy skrzydło zostało aktywowane, 
przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności przez gracza aktywnego gracz 
nieaktywny może spróbować przechwycić daną aktywację. Jeżeli próba jest 
udana, należy oznaczyć aktywne skrzydło markerem „Bypassed” [4.4.2], po 
czym aktywować skrzydło, które dokonało udanego przechwycenia aktywacji. 
Po zakończeniu wszystkich aktywacji skrzydła, inicjatywa wraca do dowódcy z 
markerem „Bypassed”. 
 
B. Próba zmiany rozkazów – Aktywne skrzydło może przed dokonaniem 
jakiejkolwiek akcji przeprowadzić próbę zmiany bieżącego rozkazu [5.7]. 
 
C.  Akcje – Każda z jednostek aktywnego skrzydła może wykonać JEDNĄ akcję 
spośród niżej wymienionych: 
• Ruch [7.0], 
• Ruch oraz/i ostrzał pistoletowy (wyłącznie kawaleria) [7.0], [10.2], 
• Walka ogniowa (jedna z 3 rodzajów) [10.3], 
• Ostrzał salwą (Salvo Fire – wyłącznie jednostki ciężkiej piechoty) [10.4], 
• Ostrzał artyleryjski [10.8], 
• Reorganizacja – Rally [13.0], 
• Reformacja – Reform [13.0]. 
 
D. Walka wręcz – Jednostki mogą zaatakować wręcz sąsiadujące jednostki 
przeciwnika, jak i stać się celem ataku [11.0]. Po przeprowadzeniu wszystkich 
walk wręcz należy usunąć WSZYSTKIE żetony kontrszarży (Interception Done). 
 
E.  Kontynuacja – Aktywne skrzydło może dokonać próby ponownej aktywacji 
(drugiej, bądź trzeciej) [4.3]. Jeżeli próba jest zakończona sukcesem, należy 
powrócić do sekwencji A. 
 
F. Jeżeli próba ponownej aktywacji zakończyła się niepowodzeniem bądź 
trzecia z kolei aktywacja danego skrzydła dobiegła końca lub gracz aktywny 
spasował, należy wówczas: 
 
a) Jeżeli na mapie jest dowódca/skrzydło z markerem „Bypassed”, należy je 
aktywować i kontynuować sekwencję od kroku B. 
 
b) Jeżeli na mapie nie ma dowódcy/skrzydła z markerem „Bypassed”, gracze 
określają kolejne skrzydło do aktywacji, zgodnie z [4.2], i kontynuują 
sekwencję od kroku A. 
 
c) Jeżeli wszyscy dowódcy/skrzydła są zakończone, należy przejść do fazy 
ucieczki (Rout Phase). 
 

3.3 Faza ucieczki (Rout) 
Wszystkie jednostki posiadające złamane morale (Morale Broken) muszą 
wykonać ucieczkę, zgodnie z [13.4]. 
 

3.4 Faza usunięcia markerów 
A. Wszystkie markery „Salvo” należy usunąć z mapy. Artyleria oraz zakończeni 
dowódcy zostają odwróceni awersem do góry (na stronę normalną). 
 
B. W tabeli „Leader Replacement Table” należy sprawdzić los dowódców 
wyeliminowanych/usuniętych z pola walki w bieżącej turze i wprowadzić na 
mapę dowódców zastępczych bądź powracających do gry.  

 
C. Należy sprawdzić czy któraś ze stron nie poddała się na skutek poniesionych 
strat, zgodnie z [4.6]. Jeżeli nie nastąpiło automatyczne zakończenie bitwy 
należy rozegrać kolejny etap, przesunąć marker etapu na torze oraz rozpocząć 
sekwencję od nowa. 
 

10.5 Procedura walki ogniowej 
 
10.5.1 CIĘŻKA PIECHOTA 

H. Wyznaczenie celu walki ogniowej. 
I. Określenie czy walka ogniowa prowadzona będzie ze strefy 

frontowej lub bocznej jednostki prowadzącej ogień. 
J. Określenie adekwatnej tabeli walki ogniowej. 
K. Określenie właściwej kolumny w tabeli walki ogniowej (strefa 

frontowa lub boczna, ogień salwą). 
L. Rzut kością i uwzględnienie modyfikatorów. 
M. Odnalezienie wyniku walki ogniowej na przecięciu odpowiedniej 

kolumny i rzędu odpowiadającego zmodyfikowanej wartości rzutu 
kością. 

N. Wprowadzenie rezultatów walki ogniowej. 
 
10.5.2 LEKKA PIECHOTA 

E. Wyznaczenie celu walki ogniowej. 
F. Odnalezienie kolumny odkomenderowanych muszkieterów oraz 

dragonów („Commanded Muskets and Dragoons”) w tabeli walki 
ogniowej lekkiej piechoty oraz kawalerii. 

G. Rzut kością i uwzględnienie modyfikatorów. 
H. Wprowadzenie rezultatów walki ogniowej. 

 
10.5.3 KAWALERIA 

F. Wyznaczenie celu walki ogniowej. 
G. Odnalezienie kolumny ostrzału pistoletowego kawalerii („Cavalry 

Pistol Fire”) w tabeli walki ogniowej lekkiej piechoty oraz kawalerii. 
H. Rzut kością i uwzględnienie modyfikatorów.  
I. Wprowadzenie rezultatów walki ogniowej. 
J. Oznaczenie jednostki kawalerii markerem wykorzystanej salwy 

pistoletowej. 
 

11.2 Procedura walki wręcz 
H. Gracz aktywny wyznacza pola na które zamierza zaatakować poprzez 

wykonanie walki wręcz. 
I. Gracz nieaktywny może wyznaczyć jednostki niebędące celem ataku 

oraz spełniające wymogi [11.1.2] do przeprowadzenia kontrataku. 
J. Gracz nieaktywny przeprowadza kontrataki po ich zakończeniu gracz 

aktywny przeprowadza ataki wyznaczonymi wcześniej oddziałami. 
K. Dla każdej walki wręcz gracze określają modyfikatory, a atakujący 

wykonuje rzut kostką w celu odnalezienia wyniku walki w tabeli walki 
wręcz. 

L. Wprowadzenie rezultatów walki, ewentualnych ucieczek, pościgów, 
wycofań. 

M. Zarówno atakujący jak i obrońca cierpią utratę pojedynczego stanu 
formacji na skutek prowadzenia walki wręcz zgodnie z [6.3.1]. 
Wyjątkiem są jednostki znajdujące się w formacji jeża oraz posiadające 
formację rozbitą (Formation Broken). 

N. Strona przegrywająca może przeprowadzić reakcję na pościg po walce 
wykonany przez oddział zwycięski. Dotyczy to zarówno reakcji w formie 
ostrzału oraz ruchu (zmiana ukierunkowania, wycofanie, zmiana 
formacji). Jedynie gracz nieaktywny może w ramach reakcji 
przeprowadzić kontrszarżę po zakończeniu pościgu po walce gracza 
aktywnego. Każdą z ww. reakcji przeprowadza się po zakończeniu 
pościgu! 
Strona zwycięska nie może przeprowadzić reakcji na wycofanie (Retreat) 
lub ucieczkę (Rout) przeciwnika. 

 
Uwaga: Gracz nieaktywny może wyznaczyć jako cel kontrataku jednostkę 
gracza aktywnego, która została wyznaczona do przeprowadzenia ataku na 
inny oddział.  

 

 
 

Tłumaczenie: Michał „Yautay” Pielaszkiewicz 
 
Korekta: Leyas, Raleen 

 


