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Red Winter 
Radziecki atak na Tolvajärvi w Finlandii  

8-12 grudnia 1939 

1.0 Wstęp 

Red Winter to gra symulująca walkę między fińskimi 

oddziałami narciarzy a sowieckim agresorem w okolicach 

Tolvajärvi w Finlandii podczas kluczowego pięciodniowego 

okresu wojny zimowej w 1939 r. Gracze wcielają się w role 

dowódców sił radzieckich i fińskich, a ich celem jest wygrana 

zgodnie z określonymi zasadami zwycięstwa. Gra została 

zaprojektowana dla dwóch graczy, ale można w nią grać 

jednoosobowo, by poznać zasady lub testować różne sytuacje. 

Bitwa pod Tolvajärvi jest o tyle interesująca, iż daje obu 

stronom możliwość zarówno ataku, jak i obrony. Linia frontu 

nieustannie się zmienia, a taktyka jest co najmniej tak samo 

ważna, jak używanie brutalnej siły. Impas niemal nie występuje. 

Gracz radziecki może podnieść stawkę wprowadzając do gry 

jednostki pancerne, rezygnując tym samym z taktycznego 

zwycięstwa na punkty i próbując wygrać dzięki zdobyciu 

dominacji. Fiński gracz otrzyma wtedy zwiększenie morale, 

jeśli przetrzyma radziecki atak do ostatnich dwóch dni bitwy. 

Uwaga porządkowa: Zasady gry zawierają komentarze 

autora. Część z nich znajduje się w niniejszej instrukcji, 

natomiast inne zostały przeniesione do Bitewnika, w którym 

umieszczono również scenariusze i zasady opcjonalne, aby 

nie zajmować tutaj miejsca. Jeśli w instrukcji zobaczysz w 

tekście liczbę odnośnika, będzie to oznaczać, że w Bitewniku 

w rozdziale 18.0 możesz znaleźć więcej informacji na dany 

temat. Pierwszy taki odnośnik jest przy „4.4 Bonus narciarski 

dla Finów”. 

1.1 Skala 
Tura gry odpowiada około 90 minut czasu rzeczywistego. Jeden 

heks na planszy reprezentuje obszar o szerokości około 390 

metrów. Jednostki to głównie kompanie (fińska i radziecka 

piechota, radzieckie czołgi, radzieckie ciężkie karabiny 

maszynowe), ale są też bataliony (radzieckie pojazdy 

opancerzone i artyleria) oraz plutony (fińscy saperzy). 

Radziecki żeton z działem piechoty reprezentuje baterię sześciu 

dział 76mm pułku piechoty. Fiński żeton artylerii „poza mapą” 

reprezentuje baterię czterech dział polowych 76mm. Radziecki 

żeton artylerii 76mm „poza mapą” przedstawia mały batalion 

składający się z trzech baterii po cztery działa polowe 76mm 

lub jednej baterii czterech dział polowych 76mm i dwóch 

baterii haubic 122mm (łącznie 12 dział). Radziecki żeton z 

działem 122mm lub 152mm reprezentuje batalion składający 

się z trzech baterii tego kalibru (łącznie 12 haubic). 

 

1.2 Początek gry 
Jeden gracz bierze wszystkie fińskie jednostki i znaczniki, a 

drugi otrzymuje radzieckie. Jeśli gracze nie mogą dojść do 

porozumienia co do tego, kto zagra po której stronie, można 

skorzystać z metody licytacji punktów zwycięstwa (17.0.2). 

Następnie należy umieścić wszystkie wspólne znaczniki obok 

planszy w miejscu łatwo dostępnym dla obu graczy. Jednostki i 

znaczniki z gwiazdką w prawym górnym rogu odkładane są na 

bok; żetony te są używane tylko jeśli gracie z opcjonalnymi 

zasadami i nie powinny być używane w pierwszej grze, chyba 

że jesteście doświadczonymi dowódcami. Następnie 

wybieracie scenariusz z poradnika. Jeśli to wasza pierwsza 

rozgrywka, zaleca się zacząć od samouczka (zobacz kartę 

„Pierwsze kroki”). 

Jednostki są umieszczane na mapie i planszy kolejności tur 

zgodnie z instrukcjami wybranego scenariusza. W trybie 

kampanii informacje na temat rozmieszczenia danej jednostki 

znajdują się w prawym górnym rogu jej żetonu. W przypadku 

rozgrywania pojedynczych scenariuszy rozstawienie 

początkowe jest opisane w danym scenariuszu w Bitewniku. 

Jednostki z numerycznym kodem rozmieszczenia są 

umieszczane na planszy kolejności tur na odpowiedniej turze 

gry; w tej turze wejdą do gry jako posiłki (13.1). Kody 

rozmieszczenia zaczynające się od litery odnoszą się do 

współrzędnych na mapie. Na przykład Q25 odnosi się do heksu 

nr 25 w kolumnie Q. Heksy rozmieszczenia są oznaczone na 

mapie kolorem czerwonym (Sowieci) i niebieskim (Finowie). 

Jeśli kodu rozmieszczenia nie ma na przedniej części żetonu 

jednostki, wtedy sprawdź z drugiej strony żetonu: pięć fińskich 

jednostek rozpoczyna grę ze zredukowaną sprawnością. 

2.0 Słownik i komponenty gry 

Red Winter zawiera jedną mapę, dwie pary zwykłych 

sześciennych kości, niniejszą instrukcję Rulebook, bitewnik 

Playbook (w tym scenariusze, zasady opcjonalne i komentarze), 

jeden arkusz żetonów, tor kolejności tur, kartę „Dla nowych 

graczy” oraz parę identycznych kart pomocy gracza. 

Słownik 

Aktywny gracz: Gracz, który wykonuje działania w swojej 

turze; jego przeciwnik jest graczem nieaktywnym. 

Amu: Pula amunicji dostępnej dla gracza (12.4.1). Skrót „amu” 

jest używany tylko na torze kolejności tur. 

Atak: Akcja mająca na celu zmuszenie do odwrotu lub 

zniszczenie wrogiej jednostki. Istnieje pięć rodzajów ataków: 

ostrzał, szturm, ataki dystansowe, fińskie nocne napady i ostrzał 

przeciwpancerny. Wszystkie ataki są dobrowolne. 

Atak dystansowy: (10.0) Rodzaj ataku, który zazwyczaj ma 

miejsce na odległość 2 lub więcej heksów. 

Atak frykcyjny: (opcjonalna zasada 20.1) Atak dystansowy na 

grupę wojsk, która aktualnie się porusza, przeprowadza odwrót 

albo przemieszcza na heks zdobyty po walce, mający na celu 

jej zatrzymanie lub spowolnienie. 

 



 Red Winter - instrukcja 3 

 

 

© 2012 GMT Games, LLC 

Bonus za morale: Modyfikator zapewniający przesunięcie 

wyniku testu o jedną kolumnę na korzyść strony z bonusem 

podczas rozstrzygania ostrzału, dwie kolumny podczas szturmu 

i MOD +1 (modyfikator liczby oczek wyrzuconych kostką) 

podczas próby regeneracji. Na torze kolejności tur jest 

wskazane kto i kiedy może skorzystać z takiego bonusu. 

CKM: Ciężki karabin maszynowy; rodzaj KM z mocowaniem 

do statywu. Jest bardziej skuteczny niż LKM, z większym 

zasięgiem, ale mniej mobilny.  

Jednostka przyjazna: Jednostki należące do tej samej strony 

(narodowości) co gracz będący właścicielem. 

Jednostka opcjonalna: Jednostka, którą można opcjonalnie 

wprowadzić do gry na podstawie specjalnych zasad lub 

wydając PZ. Są to radzieckie jednostki pancerne (12.1) i fińska 

kompania tymczasowa (12.8). 

KM: Karabin maszynowy. Szybka broń automatyczna używana 

do bezpośrednich ataków dystansowych przeciwko 

nieopancerzonym celom. W grze wydzielone jednostki z  

KM-ami w swoim ID posiadają zapis MG (ang. Machine Gun) 

i odpowiedni rysunek przedstawiający CKM. 

LKM: Lekki karabin maszynowy. Może być trzymany w 

rękach lub oparty na dwójnogu (ang. LMG po polsku może być 

LKM lub RKM – ręczny KM; w tłumaczeniu używam LKM, 

przyp. tłum.) 

LWIDZ: Linia widzenia / widoczności (10.6) (ang. LOS); 

wyimaginowana linia narysowana od jednostki patrzącej do 

jednostki obserwowanej lub heksu na planszy. LWIDZ jest 

blokowana przez każdy teren inny niż zamarznięte jezioro. 

MOD: Modyfikator wyniku rzutu kością; liczba zmieniająca 

wynik wyrzucony na kostkach (ang. DRM). 

Ostrzał: (8.0) Rodzaj ataku na jednostki na sąsiednim polu, 

rozpatrywany przez porównanie całkowitej wartości PS każdej 

strony i przy pomocy TWW. Jest to ostrzał z karabinów, w 

odróżnieniu od ostrzału z dział, który jest nazywany atakiem 

dystansowym. 

Piechota: Żołnierze uzbrojeni głównie w karabiny 

jednostrzałowe i lekkie karabiny maszynowe. Odnosi się do 

kompanii piechoty obu stron, a także fińskiego plutonu saperów 

i fińskich kompanii rowerowych (ale nie do jednostek z KM – 

ciężkim karabinem maszynowym, moździerzem lub działami 

piechoty). 

Poza mapą – Odnosi się głównie do artylerii będącej „poza 

mapą”. Takie sformułowanie oznacza, że żeton jednostki 

znajduje się w dowolnym miejscu poza głównym obszarem 

działań, ale bierze lub ma brać udział w grze – aby to zaznaczyć, 

warto składować takie żetony blisko planszy lub na planszy (z 

tym że nie na heksach mapy), np. radziecką artylerię poza mapą 

można ustawić tuż przy radzieckim punkcie źródła zaopatrzenia. 

ppanc: przeciwpancerny. Odnosi się do rodzaju broni/dział lub 

ataku mającego na celu zniszczenie opancerzonych pojazdów. 

PPR: Pula punktów ruchu. Liczba PR dostępnych dla danej 

jednostki, które może wydać wykonując ruch. Liczba ta jest 

zapisana na żetonach jednostek. 

PR: Punkty ruchu. Liczba służąca do określenia kosztów ruchu 

jednostki, w szczególności na dany rodzaj terenu.  

PS: Punkty siły jednostki; miara zdolności bojowej jednostki 

obliczona głównie na podstawie całkowitej liczby karabinów i 

broni lekkiej. 

PSdyst: Punkty siły jednostki w ataku dystansowym; miara 

skuteczności bojowej jednostki w ataku na odległość. PSdyst 

kompanii piechoty wywodzi się głównie z całkowitej liczby 

posiadanych przez nią LKM-ów. 

PZ: Punkty zwycięstwa; przyznawane za zadawanie strat 

jednostkom wroga lub kontrolowanie celów. Służą do 

określenia który gracz wygrywa scenariusz. 

SK: Strefa kontroli (7.0); sześć sąsiadujących pól otaczających 

jednostkę, na które jednostka wywiera swój wpływ.  

SKw: Odnosi się do wrogiej SK. 

Strata: Uszkodzenie spójności jednostki bojowej (8.5). W tej 

grze otrzymanie strat powoduje redukcję poziomu jednostki 

(8.5.1) albo odwrót/ucieczkę (8.5.2). 

Szturm: (9.0) Rodzaj ataku podczas fazy akcji, część ruchu. 

Rozpatruje się go za pomocą TWW, ale z innym zestawem 

modyfikatorów niż w przypadku zwykłego ostrzału. 

TWW: Tabela wyników walki (ang. CRT); służy do 

rozstrzygania podstawowych rodzajów ataku: ostrzału, szturmu 

i fińskich nocnych napadów. 

TWWdyst: Tabela wyników walki dystansowej; służy do 

rozstrzygania ataków dystansowych. 

TWWnoc: Tabela wyników fińskiego nocnego napadu. Służy 

do określania wyniku walki podczas fińskiego nocnego napadu 

(16.4). 

TWWppanc: Tabela wyników walki używana do rozstrzygania 

ataków fińskich dział ppanc przeciwko radzieckim jednostkom 

pancernym. (Finowie nie posiadają czołgów) 

TWzima: Tabela wyników testu strat z powodu zimna (16.3). 

Uzupełn: Uzupełnienia, a właściwie liczbowe punkty 

uzupełnień. Dany gracz, posiadając pulę punktów uzupełnień 

określoną dla danej tury na torze kolejności tur, może je 

wydawać w celu przywrócenia zredukowanej kompanii 

piechoty do pełnej sprawności (13.2) lub odtworzenia 

wyeliminowanej jednostki (13.2.1). Skrót „uzupełn” używany 

jest tylko na torze kolejności tur. 

Wsparcie: Ataki dystansowe mające dać wsparcie bojowe 

jednostkom przyjaznym, które atakują albo bronią się –  

i zależnie od tego jest to wtedy wsparcie ofensywne albo 

defensywne. (10.3) 

Zasięg: Maksymalna odległość podana w ilości heksów, na 

które jednostka oddziałuje swoimi punktami siły w ostrzale 

dystansowym PSdyst. Sąsiadujące jednostki są w zasięgu 

wynoszącym 1.  
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2.2 Żetony 

Większość żetonów reprezentuje różne formacje wojskowe, 

które brały udział w walkach. Są to po prostu jednostki. 

Pozostałe żetony zwane „znacznikami” służą do śledzenia 

informacji takich jak bieżąca tura gry lub dostępność amunicji 

artyleryjskiej. 

Radzieckie jednostki z 139. Dywizji 

Strzelców mają brązowe tło, zaś 

radzieckie jednostki niezależne lub 

zasoby są czerwone. 

Fińskie pułki piechoty 

(JR) mają białawe tło, 

fińskie jednostki 

rowerowe (PPP) mają 

tło jasnoniebieskie, a fińskie jednostki niezależne (ErP) mają 

niebiesko-fioletowe tło. 

Większość jednostek jest dodatkowo kodowana kolorami w 

lewym górnym rogu ich żetonu (na nazwie identyfikującej) 

oznaczającymi przydział. Jednostki z tym samym kolorem 

identyfikującym należą do tego samego pułku. Jednostki 

pochodzące z tego samego batalionu mają taki sam kolor na 

symbolu rodzaju jednostki pośrodku żetonu. 

Żetony jednostek bojowych posiadają nadrukowane atrybuty 

reprezentujące ich wydajność na polu bitwy, jak poniżej: 

 

 

 

 

 

(A) Lewy górny róg: Historyczne oznaczenie jednostki 

(inaczej ID). Służy do celów historycznych, ale może być  

pomocne podczas rozstawiania jednostek na planszy.  

Jednostki z tym samym kolorem identyfikującym należą do 

tego samego pułku. 

Przykład: 2/1/JR16 odnosi się do 2. Kompanii 1. Batalionu 

16. Pułku Strzelców armii fińskiej. 

 

 

(B) Prawy górny róg: Kod rozmieszczenia (patrz 1.2). 

➢ Liczba wskazuje numer tury, w której jednostka ma 

wejść do gry (patrz Posiłki, 13.0), np. 22 tura. 

➢ Podkreślona kombinacja liter / cyfr wskazuje heks 

startowy jednostki na mapie, np. heks O19. 

➢ Cyfra w ramce prostokątnej oznacza, że jednostka 

radziecka wchodzi na heks X1 (patrz 13.1.1). 

➢ Cyfra w ramce sześciokątnej oznacza, że jednostka 

wchodzi na planszę na wskazany heks lub w odległości 

od niego maksymalnie wg podanej liczby heksów. Np. 

O19 i pod spodem liczba 4 w ramce sześciokątnej 

oznaczają, że jednostka może wejść na heks O19 albo w 

odległości od niego nie większej niż 4 heksy. 

➢ Pusta ramka sześciokątna oznacza, że jednostka 

wchodzi na planszę na heks, gdzie znajduje się dowolna 

inna przyjazna jednostka. Np. żeton fińskiego dowódcy 

– Pajari posiada takie oznaczenie. 

➢ Gwiazdka oznacza jednostkę opcjonalną lub wariantową 

(patrz rozdział 20 w poradniku). 

➢ Kolorowa kropka oznacza specjalne wymagania 

odnośnie wejścia jednostki (patrz 12.1.4 oraz 12.8). 

(C) Lewy dolny róg: PS – punkty siły bojowej (8.2) 

Jednostki z wartością PS na czarnym polu mają 

podwojoną wartość w obronie. Jeśli liczba PS jest 

pokazana w nawiasach, jednostka nie może wykonywać 

zwykłego ostrzału, może tylko bronić się. Np. zapis (1) 

na żetonie moździerzy oznacza, że nie mogą one 

wykonywać zwykłego ostrzału (nie są wystarczająco 

dobrze uzbrojone w karabiny). 

(D) Środek na dole: PSdyst – punkty siły w ataku 

dystansowym (patrz 10.0). 

Jeśli liczba PSdyst jest na żółtym polu (tak jak w 

przypadku pokazanej obok moździerzy), to jednostka 

stosuje tylko atak dystansowy pośredni (nie widzi celu, 

potrzebuje obserwatora, 10.5). Jeśli liczba nie jest na 

kolorowym polu, to jednostka może również stosować 

atak dystansowy bezpośredni (sama widzi cel). 

(E) Środek na dole, liczba jako przypis: Zasięg ostrzału 

dystansowego (10.1) 

(F) Środek na dole, liczba jako przypis na czerwonym polu: 

Zasięg ostrzału ppanc (11.0). Uwaga: ten atrybut posiadają 

tylko fińskie działa ppanc. 

(G) Prawy dolny róg: PPR – pula punktów ruchu (4.1) 

Liczba PPR jest na żółtym polu tylko w przypadku 

radzieckich jednostek opancerzonych i oznacza 

specjalne ograniczenia ich ruchu (12.1.3). 

  

(A) Historyczne ID 

(B) Kod 

rozmieszczenia 

(D) Wartość 

PSdyst 

(E) Zasięg 

ostrzału 

dystansowego 

(G) PPR 

(pula punktów 

ruchu) 

(F) Zasięg 

ostrzału ppanc 

(C) Wartość PS 

(pkt. siły) 

(D) Wartość 

PSdyst 
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Jednostki posiadające dwa poziomy mają żeton dwustronny: na 

przedniej stronie znajdują się dane jednostki w pełni sprawnej, 

natomiast na tylnej stronie żetonu znajdują się dane jednostki o 

zredukowanej sprawności/ sile i pośrodku jest kolorowy pasek: 

  
               przód             tył (zredukowana) 

Niektóre żetony jednostek posiadają w górnej części pośrodku 

symbole oznaczające ich wielkość. W pokazanym poniżej 

przykładzie trzy czarne kropki oznaczają pluton, a rzymska 

cyfra I to kompania. 

  
              pluton            kompania 

2.3 Mapa 

Mapa przedstawia widok z lotu ptaka na okolice Tolvajärvi w 

Finlandii w 1939 roku. Zauważ, że wioska i jezioro mają tę 

samą nazwę. Na mapę została nałożona siatka sześciokątnych 

pól: heksów, które służą do organizacji ruchu i lokalizacji 

oddziałów. 

Heksy są zdefiniowane przez współrzędne litera+liczba. 

Kompas wydrukowany na mapie wskazuje mniej więcej północ. 

Zobacz też „Granice krawędzi mapy” (4.2). 

3.0 Przebieg rozgrywki 

Gra toczy się w kolejnych turach. Gracz radziecki rozpoczyna 

(jako że jest stroną atakującą), chyba że w zasadach scenariusza 

podano inaczej. Jeśli grasz w scenariusz kampanii, zapoznaj się 

ze specjalnymi zasadami opisującymi zmiany w działaniu 

fińskich jednostek (17.1). 

Każda tura gry podzielona jest na następujące fazy: 

I. Faza porządkowa pierwszego gracza 

Pierwszy gracz odwraca na przednią stronę wszystkie swoje 

„wystrzelone” moździerze, działa piechoty i artylerię poza 

mapą i dostosowuje swoją amunicję zgodnie z torem kolejności 

tur. Następnie wydaje wszelkie punkty uzupełnień (13.2), które 

są dla niego dostępne w bieżącej turze. 

II. Faza akcji pierwszego gracza 

• Posiłki. Pierwszy gracz może umieścić na mapie 

jednostki posiłków (13.1) w dowolnym momencie 

swojej fazy akcji. 

Każda jednostka pierwszego gracza może wykonać jedną z 

następujących czynności: 

• Ruch (4.0) i/lub szturm (9.0). 

• Próba regeneracji (13.3). Tylko zredukowane 

kompanie piechoty. 

• Budowa okopów (14.0). Tylko piechota, saperzy 

lub jednostki z KM. 

Podczas tur nocnych (16.0) dostępne są również następujące 

akcje: 

• Podwójny ruch (16.1). Tylko jeśli jednostka nie 

rozpoczęła fazy w SKw. 

• Budowa ogniska (16.2) i/lub próba regeneracji 

(13.3). Tylko jednostki radzieckie. 

• Nocny napad (16.4). Tylko fińskie kompanie 

piechoty o niezredukowanej sprawności. 

W celu oznaczenia jednostek, które zakończyły swoją akcję, 

można obrócić ich żeton „do góry nogami”. 

III. Faza walki pierwszego gracza 

Pierwszy gracz przeprowadza ataki dystansowe (10.0) i ostrzał 

(8.0) w dowolnej kolejności. Drugi gracz może wykonać 

wsparcie obronne (10.3). Pod koniec fazy wszystkie znaczniki 

przyduszenia Suppressed znajdujące się na jednostkach 

aktywnego gracza są usuwane. 

IV. Faza drugiego gracza 

Drugi gracz wykonuje takie same działania, jak pierwszy gracz 

kolejno z faz I-III. 

V. Faza strat z powodu zimna (16.3) – tury nocne 

Pod koniec każdej tury nocnej, zaczynając od strony radzieckiej, 

obaj gracze wykonują test i sprawdzają wyniki w TWzima. 

Dotyczy to wszystkich jednostek radzieckich, które nie 

posiadają ogniska (16.2), oraz wszystkich Finów mających 

znaczniki czaszki (16.3.1). Na koniec należy usunąć wszystkie 

znaczniki czaszki i ogniska. 

VI. Faza sprawdzenia warunków zwycięstwa 

Gracze sprawdzają czy któryś z nich wygrał zgodnie z 

warunkami zwycięstwa dla danego scenariusza. Jeśli nie, 

należy przesunąć znacznik tury i ponownie uruchomić 

sekwencję rozgrywki od fazy I. 

4.0 Ruch 

Podczas fazy akcji aktywny gracz może przesunąć wszystkie, 

niektóre lub żadną ze swoich jednostek na mapie. 

4.1 Ruch – podstawy 

W każdej turze jednostka może wydawać punkty ruchu PR w 

ramach swojej puli punktów ruchu PPR. Jednostki 

przemieszczają się na sąsiednie heksy, płacąc koszt terenu 

wymieniony na legendzie na planszy za każdy heks, na który 

wejdą, lub za przechodzone krawędzie heksów. Jednostki 

poruszają się indywidualnie, przy czym każda jednostka 

wykonuje ruch (i ewentualnie szturm) zanim zostanie 

aktywowana następna jednostka (wyjątek: patrz 6.1). Jednostka 

nie może wejść na heks zajęty przez wroga, chyba że zawiera 

on samotnego dowódcę (fińskiego dowódcę – Pajari). 

4.1.1 Zasada minimalnego ruchu 

Jednostki mogą zawsze poruszyć się o jeden heks, niezależnie 

od kosztu terenu. Nie mogą jednak wejść na niedozwolony 

teren. Jedna jednostka lub stos jednostek mogą przeprowadzić 

szturm (9.0), jeśli na początku fazy akcji znajdują się na heksie 

sąsiadującym z celem szturmu. Minimalny ruch jest ruchem – 

nie można wykonać go dodatkowo. 
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4.2 Granice krawędzi mapy 

Jednostki mogą dobrowolnie zejść z krawędzi mapy przez 

przyjazny heks ze źródłem zaopatrzenia lub wycofać się przez 

dowolny heks krawędzi mapy. Takie jednostki są usuwane z gry. 

Nie są liczone jako wyeliminowane dla celów zwycięstwa i nie 

mogą ponownie wejść na mapę ani zostać odtworzone. W 

poszczególnych scenariuszach mogą zostać określone specjalne 

granice, węższe niż na wydruku mapy. 

4.3 Ruch wydłużony 

Jednostka, która rozpoczyna fazę akcji na drodze, pozostaje na 

heksach mających drogę przez cały czas swojego ruchu i ma 

cztery lub więcej heksów odległości do wszystkich wrogich 

jednostek przez cały czas ruchu (wliczając heksy początkowy i 

docelowy), otrzymuje do wykorzystania +2 PR. 

Przykład: Radziecka jednostka KM mająca do wydania 4 PR, 

gdy używa ruchu wydłużonego, może przemieścić się przez 12 

heksów wzdłuż drogi, płacąc 0,5 PR za każdy heks z drogą  

(4 + 2 = 6 PR). 

 

4.4 Bonus narciarski do ruchu Finów1 

Wszystkie fińskie jednostki piechoty, karabinów maszynowych, 

moździerzy i saperów, a także dowódca Pajari, są wyposażone 

w narty i płacą tylko 1 PR za zamrożone jezioro. Fińskie 

jednostki dział ppanc nie kwalifikują się do tego bonusu. 

5.0 Teren2 

Każdy heks zawiera określony rodzaj terenu, jak pokazano na 

legendzie terenu Map Key na mapie. Uważa się, że heks składa 

się całkowicie z tego rodzaju terenu, który zajmuje jego 

większość. Zwróć uwagę że drogi i mosty nie są terenem. 

 

5.1 Teren niedostępny 

Radzieckie jednostki pancerne mogą poruszać się tylko przez 

wioski lub wzdłuż dróg (patrz 12.1.3). Wszystkie pozostałe 

typy jednostek mogą wchodzić na dowolny rodzaj terenu, jeśli 

mają wystarczającą ilość PR dostępnych do wydania. 

5.2 Rodzaje terenu 

Na planszy znajdują się następujące rodzaje terenu: 

5.2.1 Las 

Obszar wokół Tolvajärvi jest zdominowany 

przez las świerkowy i sosnowy, z domieszką 

drzew liściastych. Pamiętaj, że TWW jest 

odpowiednio skalibrowana pod tym względem: 

walka w lesie jest normą, do której 

odpowiednio zostały dopasowane rozstrzygnięcia walk na 

wszystkich innych terenach. 

5.2.2 Suo3 

Suo to fińskie słowo, które oznacza 

„mokradła”. W tej grze pola suo właściwie są 

najbardziej podobne do torfowiska lub błota. 

Częściowo zalesione. O tej porze roku 

zamarznięte, więc przebycie tego terenu jest 

tylko trochę trudniejsze niż przejście przez las, głównie z 

powodu nierównego podłoża. 

5.2.3 Wioska4 

Takie heksy reprezentują obszary, które 

zostały oczyszczone i przygotowane do życia 

dla człowieka, zasiedlone z małymi, głównie 

jednopiętrowymi budynkami z kamienia i 

drewna. Wiele z nich na mapie zawiera tylko 

jeden budynek. Wszystkie heksy wioski są traktowane tak samo, 

niezależnie od tego, czy grafika mapy przedstawia pojedynczy 

budynek, czy więcej (wyjątek: 5.2.5 Hotel). Wioskę Tolvajärvi 

definiuje się jako osiem sąsiadujących heksów: G18-19, H18-

21 oraz I17-18. 
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5.2.4 Zamarznięte jezioro5 

Jednostki znajdujące się na heksach 

zamarzniętych jezior są szczególnie narażone 

na niebezpieczeństwo. Atakując z  

zamarzniętego jeziora, jednostki mają połowę 

swoich PS. Jednostki atakujące na heks 

zamarzniętego jeziora otrzymują dodatnie przesunięcie 

kolumny w tabeli wyników (patrz tabela wyników walki TWW 

i 8.3). Zauważ, że niektóre heksy zamarzniętego jeziora 

przedstawiają brzeg, zaspy śnieżne lub małe szare wyspy 

(przykłady: H23, H24, I24, U5, R11 i V31) – dla potrzeb 

rozgrywki są to tylko ozdoby graficzne i każdy z takich heksów 

wciąż traktowany jest jako zamarznięte jezioro. 

 

 

5.2.5 Hotel6 

Hotel (heks M16) jest uważany za zwykły las, 

za wyjątkiem następującej sytuacji: Jeśli hotel 

jest zajęty przez co najmniej jedną lub więcej 

broniących się jednostek piechoty lub KM, 

wtedy ignorują oni pierwszą stratę poniesioną 

we wszystkich ostrzałach i szturmach, o ile nie zostaną wyparci 

z hotelu. Tak więc podział strat 1:2 w wyniku walki zmienia się 

na 1:1. Z takiej gościnności hotelu mogą korzystać Finowie 

albo Sowieci. Jednostki stojące na heksie z hotelem mogą 

tworzyć okopy, jeśli spełnią standardowe wymagania (14.0). 

5.2.6 Żwirownie - Gravel Pits7 

Heks ze żwirowniami (L16) jest traktowany 

jak zwykły las do wszystkich celów gry. 

Żwirownie zostały wyszczególnione na 

planszy wyłącznie z powodów historycznych. 

5.3 Drogi8 

Jednostki przemieszczające się z jednego heksu na drugi 

poprzez łączące je drogi płacą tylko 0,5 PR niezależnie od 

rodzaju terenu. Wyjątkiem od tego jest ogólna zasada, iż 

jednostki zawsze pokrywają koszty terenu, aby poruszać się 

w sąsiedztwie wroga. Zatem niski koszt ruchu drogowego nie 

może być wykorzystany do wejścia do SKw (patrz 7.1). Aby 

pomóc graczom w ustawianiu i wprowadzaniu w trakcie gry 

posiłków, na mapie dodane są serie małych liczb wzdłuż dróg 

prowadzących od heksów wejściowych tych jednostek. 

 

Na mapie pojawiają się trzy wizualnie różne rodzaje dróg: 

Drogi główne9 (wąskie szare). Ten typ drogi 

jest wciąż surowy jak na współczesne 

standardy (i tylko tak szeroki jak radziecki 

czołg T-26!), ale jest to jedyna droga w 

regionie, po której mogą przemieszczać się 

pojazdy zapewniające zaopatrzenie dla Sowietów. 

Drogi strategiczne (szerokie szare). Jest to 

część głównej sieci drogowej, która w 

niektórych scenariuszach ma znaczenie dla 

warunków zwycięstwa; natomiast pod 

wszystkimi innymi względami są traktowane 

jak drogi główne. 

Drogi drugorzędne10 / szlaki (wąskie 

brązowe). Ich funkcjonalność dla pojazdów w 

warunkach zimowych jest bardzo ograniczona. 

Zaliczają się do nich wąskie drogi polne, 

ścieżki dla koni i kóz, szlaki turystyczne i 

rybackie. 

Opancerzone jednostki (12.1.3) płacą dodatkowe koszty ruchu 

za korzystanie z dróg drugorzędnych / szlaków. Wszystkie inne 

jednostki mogą używać zamiennie wszystkich rodzajów dróg. 

5.4 Mosty11 

Mosty to elementy przecinające krawędź dwóch pól lądowych 

i „łączące” te pola. Traktowane są jak drogi. Jednostki nie płacą 

żadnych dodatkowych PR za ich przekroczenie, 

ale jednostki atakujące przez krawędzie pól z 

mostem (z jednej strony mostu na drugą) mają 

połowę swoich PS. 

 

6.0 Stos – koncentracja jednostek 

Maksymalnie pięć jednostek należących do jednej strony 

konfliktu, z których maksymalnie trzy mogą być kompaniami 

piechoty, mogą znaleźć się razem na stosie na jednym heksie, 

niezależnie od tego czy są w pełni sprawne, czy zredukowane. 

Dowódcy i znaczniki informacyjne nigdy nie liczą się do 

limitów koncentracji. Jednostki przeciwnych stron nigdy nie 

mogą tworzyć stosów razem na tym samym heksie. Gracze 

mogą zawsze swobodnie sprawdzać jakie jednostki 

przeciwnika są na stosie. 

Limity koncentracji są egzekwowane tylko po zakończeniu 

ruchu każdej jednostki lub grupy jednostek (w tym odwrotu i 

zajęcia zdobytej pozycji po wygranej walce) oraz w momencie 

szturmu (9.0). W ten sposób jednostka może przekraczać limity 

koncentracji z przyjaznymi jednostkami gdy się porusza, 

przesuwa po wygranej walce lub wycofuje. Jednostki zmuszone 

do zajęcia pola z jednostkami przyjaznymi i tym samym 

przekroczenia limitu koncentracji na jednym polu są 

eliminowane. 
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6.1 Stos i ruch 

Jednostki, które rozpoczęły fazę akcji razem na jednym stosie, 

mogą się przemieszczać oraz/lub przeprowadzać szturm razem 

jako jeden stos. W tym celu wszystkie jednostki muszą 

kwalifikować się do wkroczenia na teren każdego 

przechodzonego heksu. PPR stosu to PPR najwolniejszej 

jednostki w stosie. W miarę przesuwania się, stos płaci koszt 

PR za każdy heks w wysokości najwyższego kosztu PR dla 

danego rodzaju terenu dowolnej jednostki w grupie. 

Stos nie może tworzyć się ani rozpraszać podczas ruchu (nie 

można „dodać” ani „porzucić” jednostek po drodze), ale 

oczywiście nie ma przymusu, aby wszystkie jednostki 

zgrupowane na jednym heksie na początku fazy akcji poruszały 

się jako stos. Przykładowo, jeśli trzy jednostki rozpoczynają 

fazę jako stos, dwie mogą zdecydować się na ruch/szturm wciąż 

razem jako stos, podczas gdy trzecia może poruszać się 

niezależnie. 

7.0 Strefa kontroli SK 

Każda jednostka bojowa posiada swoją strefę kontroli SK na 6 

sąsiadujących heksach, niezależnie od rodzaju terenu. 

 SK – strefa kontroli (własnej jednostki) 

 SKw – strefa kontroli jednostki wroga 

7.1 SK i ruch 

Jednostki muszą zatrzymać ruch po wejściu do wrogiej strefy 

kontroli SKw. Jednostki, które rozpoczynają fazę akcji w SKw, 

oprócz opłacenia kosztu terenu lub drogi, na który wchodzą, 

dodatkowo płacą +1 PR za opuszczenie SKw. Jeśli pierwszy 

heks, na który wtedy wkroczą, również znajduje się w SKw, 

jednostka musi zapłacić koszt terenu i się zatrzymać. Ważne: 

Jednostki nie mogą skorzystać z ruchu drogowego, aby wejść 

do SKw (płacą koszt za teren, nie za drogę); mogą go użyć, aby 

wyjść z SKw, ale za to płacą dodatkowo +1 PR. 

7.2 SK: inne ograniczenia 

SKw wpływa na kilka innych aspektów gry. Chociaż omówiono 

je również w osobnych rozdziałach, zostały tutaj zebrane, by 

ułatwić wyszukiwanie informacji. 

Jednostki znajdujące się w SKw: 

➢ Nie mogą wykonywać ataków dystansowych (10.0). 

Wyjątek: wsparcie obrony na sąsiedni heks (10.3.6). 

➢ Nie mogą podjąć próby regeneracji (13.3). 

➢ Nie mogą budować okopów (14.0). 

➢ Mogą otrzymywać uzupełnienia (13.2), o ile posiadają 

linię zaopatrzenia (15.0). 

Co więcej: 

➢ Poruszające się jednostki muszą zakończyć ruch po 

wejściu do SKw (7.1), ale dodatkowo mogą wtedy 

przeprowadzić szturm (9.0), jeśli wciąż mają 

wystarczająco dużo PR do wydania. 

➢ Jednostki, które wchodzą do SKw wykonując odwrót 

po przegranej walce, są redukowane kolejno za każdy 

przechodzony heks będący w SKw (8.5.2.2). 

➢ Jednostki wykonujące bezpłatną akcję zajęcia 

zdobytej pozycji po wygranej i obławę muszą 

zakończyć swój ruch po wejściu do SKw (8.7.1). 

➢ Jednostki odtworzone z puli zabitych Dead Pool - 

eligible for reconstruction, podczas rozstawienia nie 

mogą być umieszczane w SKw (13.2.1). 

➢ Jednostki, które rozpoczynają nocną turę w SKw, nie 

mogą korzystać z podwójnego ruchu (16.1). 

➢ Jednostki radzieckie, które rozpoczynają nocną turę w 

SKw, nie mogą budować ognisk (16.2). 

➢ Radzieckie jednostki pancerne (12.1) ignorują SKw 

z wyjątkiem SKw należących do fińskich jednostek 

ppanc. 

7.3 Kontrola heksu 

Niektóre scenariusze wymagają kontroli określonego heksu w 

celu ustalenia zwycięstwa. O ile nie określono inaczej w 

zasadach scenariusza, dany heks jest uważany za kontrolowany 

przez gracza, który jako ostatni go zajął swoją jednostką bojową 

lub jako ostatni i jedyny miał swoją jednostkę w jego 

sąsiedztwie, czyli heks był w SK tej jednostki. Kontrola heksu 

może się zmieniać w trakcie gry dowolną ilość razy. Gracze 

mogą użyć znaczników narodowości, aby oznakować kontrolę 

heksów na mapie (chyba że są używane w trybie mgły wojny, 

patrz: zasada opcjonalna 20.7). 

Finowie na początku pierwszego dnia bitwy (8 grudnia) 

posiadają kontrolę wszystkich heksów na mapie, z wyjątkiem 

hesku radzieckiego źródła zaopatrzenia oraz tych zajmowanych 

przez jednostki radzieckie lub z nimi sąsiadujące. 

8.0 Ostrzał 

Jednostki mogą prowadzić ostrzał na sąsiednie jednostki wroga 

podczas swojej fazy walki. Zwróć uwagę, że określenie „ostrzał” 

oznacza tutaj walkę między sąsiednimi jednostkami oraz że nie 

należy go mylić z atakami dystansowymi (10.0). Ostrzał nigdy 

nie jest obowiązkowy między sąsiadującymi jednostkami. 

Należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Wszystkie jednostki broniące się na danym heksie 

muszą zostać zaatakowane ostrzałem jako stos, zaś 

jeden heks może zostać zaatakowany ostrzałem 

jednocześnie z dowolnej liczby sąsiednich heksów. 

2) Podczas jednego ataku w formie ostrzału może zostać 

zaatakowany tylko jeden heks. 

3) Każda jednostka może przeprowadzić tylko jeden 

ostrzał podczas swojej fazy walki. 

4) Atakujący zgrupowani na tym samym heksie mogą 

atakować ostrzałem różne sąsiednie heksy, o ile każda 

atakująca jednostka bierze udział tylko w jednym 

ataku. 

5) Dany heks może zostać zaatakowany ostrzałem tylko 

jeden raz na całą fazę walki. 

6) Jednostki mogą prowadzić ostrzał na heksy z terenem, 

na który nie mogą wejść, ale nie mogą przeprowadzić 

szturmu na taki heks. Uwaga: Właściwie dotyczy to 

tylko radzieckich jednostek pancernych. 
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Uwaga autora: Ostrzał w tej grze można rozumieć jako 

wymianę ognia między jednostkami uzbrojonymi przede 

wszystkim w karabiny jednostrzałowe oraz LKM. Walki w 

zwarciu z użyciem broni takiej jak granaty, koktajle 

mołotowa i LKM są traktowane jako szturm (9.0). Ataki 

dalekiego zasięgu z CKM, LKM, czołgów, moździerzy, dział 

piechoty i artylerii poza mapą są rozumiane jako ataki 

dystansowe (10.0). 

8.1 Procedura wykonywania ostrzału 

Ostrzał przebiega według następującej procedury: 

1) Gracz aktywny (atakujący) deklaruje który heks jest 

celem i która jego jednostka lub jednostki atakują. 

2) Gracz aktywny (atakujący) deklaruje wszelkie 

wsparcie ofensywne, które chce zaangażować podczas 

tego ostrzału (nie dotyczy szturmu). 

3) Gracz nieaktywny (obrońca) deklaruje wszelkie 

wsparcie obronne, które chce zaangażować podczas 

tego ostrzału (nie dotyczy szturmu). 

4) Jeśli w ostrzale biorą udział radzieckie jednostki 

pancerne i fińskie jednostki dział ppanc (dotyczy to 

również sytuacji gdy jednostki pancerne służą jako 

wsparcie), należy rozstrzygnąć ostrzał ppanc (11.2). 

5) Każde zadeklarowane wsparcie jest rozpatrywane z 

użyciem TWWdyst, najpierw przez aktywnego gracza 

atakującego, a następnie przez gracza nieaktywnego – 

broniącego się. 

6) Gracze określają relację sił (8.2), pamiętając o 

zmniejszeniu o połowę PS atakującego w przypadku 

ataku z zamarzniętego jeziora lub poprzez most (8.2 

pkt. 1) oraz o połowę PS jednostek pancernych w 

turach nocnych (8.2 pkt. 2). 

7) Gracz ustalają czy mają zastosowanie przesunięcia 

kolumn w TWW. 

8) Gracz atakujący rzuca dwiema kostkami i sprawdza 

wynik w TWW. 

9) Obrońca jako pierwszy rozpatruje wynik dla swoich 

jednostek: w przypadku strat musi wybrać odwrót lub 

redukcję sprawności wybranej jednostki lub jednostek. 

Następnie atakujący. Uwaga: W przypadku szturmu 

atakujący musi przyjąć wszelkie straty jako redukcje 

poziomu sprawności swoich jednostek (nie ma wyboru, 

nie może wycofać jednostek). 

10) Atakujący, w przypadku wygranej, może zająć 

zdobyty heks, jeśli nie ma już na nim obrońców (8.7), 

według swojego uznania. Natomiast w przypadku 

wygranej podczas szturmu atakujący musi zająć 

zdobyty heks, nie ma wyboru. 

11) Wszystkie ataki dystansowe lub ostrzały na konkretny 

heks muszą zostać rozpatrzone i zakończone zanim 

aktywny gracz przystąpi do ataku na inny heks. 

 

8.2 Relacja siły atakującego do 

broniącego się 

Oblicz relację sił, sumując PS wszystkich atakujących 

jednostek biorących udział w ostrzale i porównując ją z 

całkowitą sumą PS broniących się na heksie, na który 

prowadzony jest ostrzał. Wskaźnik ten będzie po prostu 

wskaźnikiem relacji sił. Należy go zaokrąglić na korzyść 

broniących i sprowadzić do najmniejszych liczb całkowitych, 

tak aby pasowały do jednej z kolumn w TWW. Jeśli rozkład sił 

jest większy niż 6:1, należy przyjąć że wynosi 6:1. Jeśli rozkład 

sił jest mniejszy niż 1:4, należy przyjąć że wynosi 1:4 (zobacz 

uwagę w 8.3 w przypadku nr 5). 

Przykłady: Łączna wartość PS atakujących wynosi 10, a 

broniących 5, co daje rozkład sił 10 do 5, wyrażony prościej 

jako 2:1. Łączna wartość PS atakujących wynosi 9, a 

broniących 5, co po zaokrągleniu na korzyść broniącego się 

daje 1:1. Łączna wartość PS atakujących wynosi 3, a 

broniących 7, co po zaokrągleniu na korzyść broniącego się 

daje 1:3 (ponieważ 1:2 to za dużo i szanse atakującego należy 

zmniejszyć do 1:3 na korzyść broniących się). 

1) Kary za zamarznięte jezioro i most. Jeśli któryś 

z atakujących znajduje się na zamarzniętym 

jeziorze lub przed mostem, u wszystkich takich 

atakujących PS są zmniejszone o połowę, a wynik 

należy zaokrąglić w górę niezależnie ile reszty 

zostanie z dzielenia. Dotyczy to ostrzału i szturmu. 

Przykład: Radziecka jednostka w lesie ma obok inną jednostkę 

radziecką na polu zamarzniętego jeziora i obie chcą wykonać 

ostrzał na tą samą fińską jednostkę będącą w lesie, która 

również znajduje się w sąsiedztwie. Wszystkie jednostki po obu 

stronach mają PS równe 5. Jednostka radziecka na 

zamarzniętym jeziorze ma zmniejszone PS o połowę (2.5 po  

zaokrągleniu w górę daje 3). Mamy więc PS atakujących o 

łącznej wartości 8 (5 + 3) w porównaniu z obroną 5, co po 

zaokrągleniu na korzyść broniących się daje rozkład sił 1:1. 

2) Jednostki pancerne podczas tury nocnej. 

Radzieckie jednostki pancerne (12.1) mają PS 

zmniejszone o połowę w turach nocnych (suma PS 

wszystkich jednostek pancernych, jeśli są razem na 

jednym stosie, i zmniejszenie ich o połowę, 

zaokrąglając w dół każdą resztę). Dotyczy to 

ostrzału i szturmu. 
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8.3 Modyfikatory relacji sił 

Ustal, czy któryś z poniższych modyfikatorów dotyczy ostrzału. 

Jeśli tak, przesuń się odpowiednio w kolumnach w TWW, 

stosując wszelkie modyfikatory. Są one wyrażone jako 

przesunięcia kolumn w TWW: litera L wskazuje przesunięcie w 

lewo, a P w prawo. Zatem modyfikator 2P oznacza, że rozkład 

sił należy przesunąć o dwie kolumny w prawo: z 2:1 na 4:1. 

Wszystkie przesunięcia kolumn kumulują się (patrz 8.3.1). 

Ostrzał (i tylko ostrzał): 

3) Przyduszenie po wsparciu dystansowym. Każdy 

znacznik przyduszenia Suppressed (10.4.1) na 

przesuwa relację sił o jedną kolumnę na korzyść 

przeciwnego gracza, ale nie dalej niż o trzy 

kolumny. 

Przykład: Atakujący i broniący przydzielają po dwie jednostki 

artyleryjskie do wsparcia ostrzału. Oba testy atakującego 

kończą się powodzeniem, a broniącego tylko jeden. Wynik netto 

wynosi 1P w TWW – co oznacza przesunięcie relacji sił o 1 

kolumnę w prawo. 

4) Bonus za atak koncentryczny. Jeśli atakujący 

zajmują dwa heksy po przeciwnych stronach heksu 

jednostek broniących się albo trzy heksy 

równomiernie rozmieszczone wokół broniących 

(patrz ilustracja), wtedy atakujący otrzymuje 

bonus w postaci przesunięcia kolumny o 1P. 

Uwaga taktyczna: Powyższe w połączeniu z 

zasadami odwrotu i SKw (8.5.2.2) dają dosyć 

duży efekt sumaryczny, większy niż mogłoby 

sugerować samo przesunięcie kolumny o 1P, 

tym bardziej gdy broniący jest otoczony z co 

najmniej trzech stron lub nie ma gdzie uciec. 

 

 
Przykład ataku koncentrycznego: Na ilustracji trzy kompanie 

fińskiej piechoty otrzymają bonus za atak koncentryczny 

(relacja sił przesunięta o 1P), jeśli wspólnie zaatakują 

radziecką jednostkę z KM. Taki sam bonus otrzymają dwie 

radzieckie piechoty, jeśli razem zaatakują fińską jednostkę KM. 

Ostrzał i szturm: 

5) Walka na zamarzniętym jeziorze. Jednostki 

radzieckie atakujące na heks z zamarzniętym 

jeziorem otrzymują przesunięcie kolumny w 

TWW o 3P. Finowie atakujący na heks 

zamarzniętego jeziora otrzymują przesunięcie o 4P. 

Uwaga autora: Sowieci nosili brązowe mundury 

i byli bardzo dobrze widoczni na białym tle jezior 

pokrytych śniegiem. 

Uwaga: Jeśli wszyscy atakujący i obrońcy znajdują się na 

polach zamarzniętego jeziora, przypadki z punktów 1 i 5 nie 

mają zastosowania. Zamiast tego ostrzał lub szturm dają 

przesunięcie na korzyść Finów o jedną kolumnę. 

6) Bonus za dowódcę – Pajari. Fińskie jednostki 

będące na stosie razem z dowódcą Pajari 

otrzymują bonus w postaci przesunięcia o jedną 

kolumnę na swoją korzyść, zarówno podczas ataku 

jak i obrony, w ostrzale i szturmie. Pajari zapewnia 

taką premię nawet jeśli się wycofał i jest następnie 

atakowany w tej samej fazie gry. 

7) Bonus za okopy (żeton Dug-In). Jeśli heks 

broniącego się zawiera znacznik okopów Dug-In 

(14.0), atakujący otrzymuje niekorzystne 

przesunięcie kolumny o 1L. 

8) Bonus za morale12. 

Strona mająca prawo 

do bonusu za morale 

(jak wskazano na torze 

tur) zyskuje przesunięcie kolumny 1P podczas 

ataku lub 1L podczas obrony przy ostrzale. 

Przesunięcie to podwaja się do dwóch kolumn 

podczas szturmu. 

Uwaga autora: Morale odgrywa większą rolę 

podczas ataków ze szturmem niż samej wymiany 

ognia w ostrzale karabinowym. 

9) Bonus za użycie jednostek pancernych. Sowieci 

zyskują przesunięcie kolumny o 1P podczas ataku 

lub 1L podczas obrony, ilekroć jedna lub więcej 

radzieckich jednostek pancernych dołączy do 

ostrzału lub szturmu. 

10) Zmiana fińskiej postawy operacyjnej. Finowie 

otrzymują przesunięcie kolumny o 1P podczas 

ataku oraz 1L podczas obrony w turze, w której 

fiński gracz deklaruje zmianę postawy (patrz 17.1: 

Kampania, aby zapoznać się z zasadami 

dotyczącymi zmiany postawy operacyjnej). 

11) Bonus za ognisko. Jeśli heks z broniącymi się 

Sowietami zawiera znacznik ogniska (16.2), 

atakujący Finowie otrzymują korzystne dla nich  

przesunięcie kolumny o 2P. 

12) Załamanie się radzieckiego morale. (patrz 17.0.4) 

13) Radziecka kara za brak koordynacji. 

(opcjonalna zasada 20.10) 

14) Sowieci na heksie z przejętą fińską kuchnią 

polową. (opcjonalna zasada 20.8) 



 Red Winter - instrukcja 11 

 

 

© 2012 GMT Games, LLC 

Szturm (i tylko szturm): 

15) Bonus za fińskie pistolety maszynowe. Finowie, 

zarówno podczas ataku jak i broniąc się, zyskują 

przesunięcie 1 kolumny na swoją korzyść we 

wszystkich szturmach z udziałem jednej lub więcej 

fińskich jednostek piechoty, gdy broniący jest w 

lesie, suo lub mieście. 

Uwaga historyczna: Finowie byli uzbrojeni w 

pistolety maszynowe i noże myśliwskie – broń 

bardzo przydatną w walce w zwarciu. 

8.3.1 Zliczanie modyfikatorów ostrzału 

Podczas określania której kolumny TWW użyć, dodaj i odejmij 

wszystkie przesunięcia w prawo i w lewo, aby obliczyć 

ostateczne przesunięcie netto. W przypadku początkowych 

relacji większych niż 6:1 lub mniejszych niż 1:4, mimo 

wszystko zastosuj wszystkie przesunięcia kolumn, aby ustalić 

relację przed użyciem modyfikatorów przesunięcia kolumny w 

TWW. 

Przykład: Atak z relacją sił 19:2, po zaokrągleniu daje aż 9:1, 

a jeśli modyfikatory walki dają przesunięcie kolumny 2L netto, 

ostateczna relacja sił wynosi 7:1, więc w TWW używana jest 

kolumna 6:1. 

8.4 Rozstrzyganie ostrzału 

Aby określić wynik ostrzału, rzuć dwiema kostkami i sumę 

wyrzuconych oczek odnieś w TWW do odpowiedniej kolumny, 

aby sprawdzić kto poniósł straty. Nie ma modyfikatorów sumy 

wyrzuconej na kościach (nie ma MOD). W TWW liczba po 

lewej stronie ukośnika odpowiada stratom atakującego, liczba 

po prawej stratom broniącego się. 

8.5 Straty 

Gracz, który otrzymał straty, może wybrać między redukcją 

sprawności swoich jednostek (8.5.1) a ich wycofaniem (8.5.2). 

Decyzję o rozliczeniu strat zawsze jako pierwszy podejmuje i 

nanosi gracz broniący się, dopiero po nim atakujący. Dany 

gracz decyduje w jaki sposób przypisać straty do swoich 

jednostek, według własnego uznania, w dowolnej kombinacji 

odwrotów i redukcji siły, ale z następującymi ograniczeniami: 

1) Strona atakująca zawsze musi przyjąć pierwszą 

stratę jako redukcję sprawności jednej z jednostek. 

2) Jeśli rozliczany jest wynik szturmu, to wszelkie 

swoje straty atakujący musi przyjąć jako redukcje 

sprawności odpowiedniej liczby swoich jednostek. 

Jeśli gracz wybierze kombinację redukcji sprawności i odwrotu, 

czyli to i to, wtedy redukcje poziomu sprawności muszą być 

naniesione w pierwszej kolejności. 

Podczas obrony na heksie z hotelem jedną lub kilkoma 

jednostkami piechoty lub KM, broniący ignoruje pierwszą 

stratę (patrz 5.2.5). 

Przykład alokacji strat: Broniący się stos jednostek, 

zawierający dwie radzieckie jednostki piechoty (PPR=5) i 

jedną jednostkę dział ppanc (PPR=3), poniósł 3 straty w wyniku 

ostrzału. Aby rozliczyć straty, nie można wycofać wszystkich 

jednostek o 3 heksy, ponieważ jednostka dział ppanc ma limit 

odwrotu wynoszący 1 heks (patrz 8.5.2.1). Jeśli jednak gracz 

zdecyduje się nałożyć pierwszy punkt straty na jednostkę dział 

ppanc i tym samym zgodzi się ją wyeliminować, wtedy będzie 

mógł wykonać odwrót o 2 heksy pozostałymi na stosie dwoma 

jednostkami. 

8.5.1 Redukcja sprawności jednostek 

Strata przyjęta jako redukcja sprawności wymaga odwrócenia 

żetonu jednej jednostki o pełnej sile na stronę o zredukowanej 

sile. Jeśli jednak żeton danej jednostki już wskazuje jej 

zredukowaną stronę lub jednostka nie posiada strony 

zredukowanej, to zostaje wyeliminowania z gry (8.6). 

8.5.2 Wycofanie 

Jedna strata przyjęta jako wycofanie wymaga od wszystkich 

zaangażowanych jednostek danej strony cofnięcia się o jeden 

heks. Taka akcja nie wymaga wydatkowania punktów ruchu PR 

i jest wyrażona w ilości heksów, a nie PR. Nie wszystkie 

jednostki muszą wycofywać się na ten sam heks. Jednostki nie 

mogą wycofać się na zabronione tereny ani nie mogą zakończyć 

odwrotu tak, by przekroczyć limit koncentracji jednostek na 

jednym heksie. Jeżeli warunki te nie mogą zostać spełnione, 

wszelkie pozostałe nierozliczone straty należy traktować jako 

kolejne redukcje poziomu sprawności. 

Podczas wyboru heksu lub heksów do wycofania się, jednostka 

musi przestrzegać następującej kolejności wyboru, według 

priorytetów od najważniejszego: 

1) Stos i limit koncentracji: Jednostka wykonująca 

cofnięcie w pierwszej kolejności musi wybrać taki 

heks, który nie spowoduje przekroczenia limitu 

koncentracji jednostek na jednym polu, np. pusty. 

2) Granica krawędzi mapy: W drugiej kolejności 

musi wybrać heks, który nie spowoduje usunięcia 

jednostki z gry z powodu wymuszonego ruchu 

poza krawędź mapy (patrz 4.2). 

3) SKw: Heks, którego nie ma we wrogiej strefie 

kontroli. 

4) Odległość: 

• Heks położony najdalej od wszystkich 

wrogich jednostek, które brały udział w 

walce. 

• Heks, które nie jest bliżej żadnej wrogiej 

jednostki biorącej udział w danej walce. 

Gdy istnieje wybór heksów, gracz będący właścicielem 

jednostki wybiera według własnego uznania. W przypadkach, 

w których wycofują się zarówno jednostka atakująca jak i 

broniąca, atakująca wycofuje się względem pierwotnego heksu, 

na którym znajdowała się jednostka broniąca. 

Uwaga autora: Ze względu na skalę gry nie ma przymusu, 

aby wycofywanie zawsze było wykonywane w kierunku 

przyjaznego źródła zaopatrzenia. 

8.5.2.1 Limity wycofywania i zajmowania zdobytej pozycji 

Maksymalna liczba heksów, na jakie jednostka broniąca może 

się wycofać (8.5) lub atakująca przesunąć po wyparciu 

obrońców z atakowanego heksu (8.7) wynosi jej PPR minus 2. 
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Zatem jednostki z wartością PPR mniejszą niż 3 nie mogą się 

wycofać. 

Przykłady: Jednostka KM posiadająca PPR wynoszącą 4 PR 

może się wycofać maksymalnie o 2 heksy. Radzieckie 

moździerze (PPR=2) nie mogą się wycofać. 

8.5.2.2 Wycofanie i wejście do SKw 

Wszystkie jednostki razem jako stos wycofujące się na heks 

będący w SKw ponoszą redukcję sprawności o jeden poziom 

jako stos (w przypadku otrzymania 1 straty, tylko jedna 

jednostka ze stosu traci 1 poziom, a nie każda) po wejściu na 

heks znajdujący się w SKw. Aby uniknąć trwałej eliminacji, 

jednostki będące bez zaopatrzenia (zobacz 15.0) po przegranej 

walce powinny spróbować wycofać się na heks posiadający 

zaopatrzenie. Redukcja sprawności z powodu wejścia do SKw 

jest dodatkową redukcją obok strat jakie poniosła dana 

jednostka lub stos jednostek. Gracz będący właścicielem 

wybiera która jednostka na stosie zostanie zredukowana. 

Jednostka wycofująca się nie musi kończyć wycofywania po 

wejściu do SKw; może nadal się wycofywać, aby pokryć straty 

wynikłe z walki. Jeśli dwie atakujące jednostki zaczynają 

wycofywanie sąsiadując ze sobą i obie wycofają się na ten sam 

heks w SKw, są one uważane za stos natychmiast po wejściu na 

wspólny heks, a tym samym otrzymują karę za wejście w SKw 

już jako stos, a nie pojedyncze jednostki. 

8.5.2.3 Ponowny atak na wycofane jednostki 

Gdy zaatakowany zostanie heks zawierający jednostki, które 

wycofały się wcześniej w tej samej fazie walki, PS tych 

jednostek uważa się za zerowe. Ale jeśli heks zawiera tylko te 

jednostki i nie ma żadnych innych przyjaznych, wtedy ich PS 

są zmniejszone o połowę (suma a następnie wynik dzielenia 

przez 2 zaokrąglany w górę), nie spada do zera. Nawet 

posiadając PS=0 takie wycofane jednostki mogą otrzymywać 

kolejne straty podczas ostrzału, szturmu i nocnych napadów. 

Mogą być celem ataków dystansowych, ale same nie mogą 

wykonywać ataków dystansowych podczas fazy gry, w której 

się wycofały. Gracze mogą obracać jednostki o 90 stopni, aby 

pamiętać że zostały wycofane w bieżącej fazie gry. 

8.6 Wyeliminowanie jednostki 

Kiedy jednostka, która została już zredukowana, przyjmuje 

kolejną redukcję sprawności, wtedy zostaje wyeliminowana. 

Kompanie piechoty, które w momencie ich eliminacji posiadały 

linię zaopatrzenia (15.0), są umieszczane na polu Dead Pool - 

eligible for reconstruction na planszy. W późniejszych turach 

jednostki te mogą zostać odtworzone (13.2.1). Jeśli 

wyeliminowana została jednostka, która nie posiadała linii 

zaopatrzeniowej w momencie eliminacji lub jeśli jest to 

jednostka inna niż kompania piechoty, wtedy nie może zostać 

odtworzona i umieszcza się ją polu dla jednostek trwale 

wyeliminowanych Permanently Eliminated na planszy. 

8.7 Zajęcie zdobytej pozycji 

Jeśli w wyniku ostrzału broniony heks zostanie w jakikolwiek 

sposób opuszczony przez broniących, każdy jeden lub wszyscy 

atakujący mogą go zająć, chyba że sami też się wycofali w 

wyniku poniesionej straty. Takie przesunięcie nie jest uważane 

za ruch, a jednostki wykonujące zajęcie zdobytej pozycji 

ignorują koszty terenu, jednak nie mogą wejść na teren dla nich 

zabroniony, np. czołgi nie mogą wjechać na zamarznięte jezioro. 

Innymi słowami, takie przesunięcie jednostki jest bezpłatne. 

Zajęcie zdobytej pozycji nie jest obowiązkowe (wyjątek: 

szturm 9.0), ale jeśli atakujący chce zająć zdobytą pozycję, musi 

to zrobić natychmiast po ostrzale. 

Moździerze, działa ppanc i jednostki piechoty nigdy nie mogą 

wykonać zajęcia zdobytej pozycji po walce, w opisany tutaj 

sposób. W pewnych okolicznościach jednostki mogą zająć 

zdobytą pozycję w wyniku ataku dystansowego (patrz 10.4.3). 

Po udanym szturmie atakujący musi przesunąć jednostki na 

zdobyty, opuszczony heks. Wyjątek: Jednostki pancerne, poza 

zajęciem zdobytej pozycji, dodatkowo mogą przeprowadzić 

akcję szturmu wydłużonego: patrz 12.1.2. 

Po zakończeniu akcji zajmowania zdobytej pozycji, jednostki 

nie mogą wykonywać drugiego ostrzału ani współuczestniczyć 

w ostrzale z innymi przyjaznymi jednostkami. Nie mogą 

również przeprowadzać wtedy szturmu. Ponownie ten sam 

wyjątek: jednostki pancerne, poza zajęciem zdobytej pozycji, 

dodatkowo mogą przeprowadzać akcję szturmu wydłużonego: 

patrz 12.1.2. 

8.7.1 Zajęcie zdobytej pozycji i obława 

Jeśli broniący wycofał się o więcej niż jeden heks, jednostki 

atakujące mogą przesunąć się o taką samą liczbę heksów, 

zachowując jednak limity odległości dotyczące zajmowania 

zdobytej pozycji (patrz 8.5.2.1). Pierwszym heksem zawsze 

musi być oryginalny heks opuszczony przez wycofujących się 

przegranych. Po wejściu na niego, wszystkie postępujące 

jednostki atakujące nie muszą podążać dalej tą samą ścieżką co 

wycofani przegrani wrogowie. Jeśli jednostka postępująca 

(wykonująca obławę) wejdzie do SKw, wtedy musi się 

zatrzymać. Jednostki mogą przesunąć się tylko tyle heksów, na 

ile broniący faktycznie się wycofali. Jeśli wszystkie broniące 

się jednostki zostaną wyeliminowane, atakujący mogą 

przesunąć się tylko na heks zwolniony przez obrońców (nie ma 

obławy ponieważ cały opór został wyeliminowany na miejscu). 

Uwaga autora: Zwycięska jednostka przeprowadza obławę: 

usuwa pozostały rozproszony opór i bierze więźniów. 

9.0 Szturm 

Szturm to specjalny rodzaj walki, która ma miejsce podczas 

ruchu jednostki lub stosu jednostek, podczas fazy akcji. 

9.1 Kryteria przeprowadzenia szturmu5 

Jednostka lub stos jednostek mogą szturmować na wszystkich 

obrońców na danym heksie, płacąc koszt terenu tego heksu plus 

dodatkowo 2 PR. Nie można do tego używać niskich kosztów 

drogi, należy opłacić koszt terenu na którym jest ta droga 

położona (wyjątek: jednostki pancerne). Tuż przed szturmem 

jednostki atakujące właściwie nie wchodzą na heks zajmowany 

przez broniących, a wszelkie kary dla atakującego za 

zajmowany teren (np. zamarznięte jezioro) mają zastosowanie 

do heksu, z którego atakujący „uruchamiają” szturm. To 

oznacza, że szturm jest przeprowadzany między sąsiadującymi 

heksami, z których jeden jest zajęty przez atakującego, a drugi 

przez broniącego się. 
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Jeśli jednostka lub stos nie mają wystarczającej liczby PR, aby 

spełnić wymogi szturmu, wtedy nie może szturmować, chyba 

że może użyć „reguły minimalnego ruchu” (4.1.1). Jednostki 

nie mogą szturmować heksu z terenem, który jest dla nich 

zabroniony. Mogą przechodzić z jednej SKw do drugiej i 

wykonać szturm na końcu ruchu, jeśli pozostanie im 

odpowiednia ilość PR do wykorzystania. 

Wiele jednostek może szturmować dany heks tylko wtedy, gdy 

rozpoczęły fazę akcji razem na stosie. Zatem szturm w danej 

walce może być przeprowadzony tylko z jednego heksu (zobacz 

też 4.1). Broniące się jednostki mogą być szturmowane wiele 

razy podczas tej samej fazy akcji przez różnych atakujących. 

Szturm może wykonywać tylko piechota, jednostki pancerne, 

saperzy i jednostki KM. Działa ppanc, moździerze i działa 

piechoty nigdy nie szturmują, choć mogą dołożyć swoje zwykłe 

PS (czyli nie PSdyst) do obrony przeciw szturmowi. 

9.2 Rozstrzyganie szturmu 

Szturm jest rozpatrywany w podobny sposób jak ostrzał 

(według zasad 8.2, 8.3 i 8.4), ale z innym zestawem 

modyfikatorów w TWW i kilkoma ważnymi różnicami. 

Podczas szturmu atakujący ani broniący nie mogą udzielać 

wsparcia dystansowego. Szturm jest rozstrzygany podczas fazy 

akcji przy użyciu TWW, przy czym straty są przydzielane 

według standardowych zasad z takim wyjątkiem, iż atakujący 

musi przyjąć wszelkie straty jako redukcje sprawności swoich 

jednostek (tzn. jako straty nie może wybrać odwrotu jednostek). 

Jeśli heks zostanie opuszczony w wyniku szturmu, przez 

eliminację lub wycofanie, jednostki atakujące muszą zająć 

zwolniony heks, a dodatkowo mają również opcję zajęcia 

kolejnych heksów (8.7.1). W przeciwnym razie pozostaną na 

zajmowanym heksie. Tak czy inaczej kończą ruch w danej turze, 

nawet jeśli pozostały im PR do wydania (wyjątek: jednostki 

pancerne wykonujące szturm wydłużony, 12.1.2). Niezależnie 

od tego czy szturmujący pozbyli się obrońców z atakowanego 

heksu, podczas bieżącej fazy walki jednostki szturmujące wciąż 

mogą wykonywać kolejne szturmy na sąsiednie heksy z 

wrogiem. 

10.0 Ataki dystansowe 

W fazie walki jednostki posiadające wartość PSdyst na żetonie 

mogą atakować oddalone, nieprzylegające heksy (patrz 10.2). 

Taki atak nazywa się atakiem dystansowym i jest rozpatrywany 

za pomocą TWWdyst. PSdyst jednostki to liczba, o którą 

jednostka modyfikuje swój wynik rzutu kostką (MOD) podczas 

przeprowadzania ataku dystansowego (patrz TWWdyst). Ataki 

dystansowe na sąsiednie heksy są dozwolone tylko w jednej 

specjalnej sytuacji (zobacz 10.3.6). 

Uwaga autora: Kompanie strzelców piechoty mogą 

wykonywać ataki dystansowe na odległość do 2 heksów, 

ponieważ posiadają lekkie karabiny maszynowe LKM. 

Prawie wszystkie jednostki są w stanie wykonać ataki 

dystansowe w pewnym stopniu. Wyjątkiem jest fiński pluton 

saperów wyposażony jedynie w karabiny jednostrzałowe i 

pistolety. 

Ataków dystansowych nie można łączyć. Każda jednostka 

rozpatruje swój atak dystansowy indywidualnie w TWWdyst. 

Ataki dystansowe zawsze są skierowane na konkretny heks 

zajmowany przez wroga, a nie na samą jednostkę wroga. 

Dozwolone jest przeprowadzanie ataków dystansowych na 

teren niedostępny dla danej jednostki (5.1). 

Wrogi heks może być atakowany przez tyle ataków 

dystansowych, ile chce gracz wykonujący atak, z zachowaniem 

ograniczeń zasięgu (10.1) i limitu amunicji (12.4.1). Jednak 

każda jednostka może wykonać tylko jeden atak dystansowy w 

danej fazie walki (wyjątek to opcjonalna zasada 20.1: atak 

frykcyjny). Jednostki nie mogą wykonać ostrzału i ataku 

dystansowego w tej samej fazie. Efekty wielu ataków 

dystansowych na jeden taki sam heks kumulują się. 

Istnieją dwa ogólne rodzaje ataków dystansowych: 

a) Bezpośredni: pochodzi od jednostek, które muszą 

mieć linię widzenia LWIDZ do celu. Stosują go 

jednostki KM, pancerne, działa ppanc i piechota 

(ponieważ posiada LKM). 

b) Pośredni: pochodzi od jednostek, które nie muszą 

mieć linii widzenia LWIDZ do celu, ale wymagają 

obserwatora (10.5). Jednostki, które wykonują 

pośrednie ataki dystansowe, mają wartość PSdyst 

zapisaną na żetonie na żółtym polu. Odnosi się to do 

jednostek moździerzy, dział piechoty i artylerii poza 

mapą. 

Ataki dystansowe są używane na dwa sposoby: 

• Atak wspierający (10.3) jest wycelowany w heks 

wroga, który podczas tej samej fazy walki będzie 

również celem zwykłego ostrzału. Atak wspierający 

może mieć miejsce podczas własnej fazy walki 

atakującego (jako wsparcie ofensywne) lub podczas 

fazy walki przeciwnika (jako wsparcie obronne). 

• Atak dystansowy własny, samoistny, to atak na heks 

wroga, który nie będzie uczestniczył w ostrzale w tej 

samej fazie. 

Ataki dystansowe i ostrzał mogą być przeprowadzane w 

dowolnej kolejności podczas fazy walki, z tym że jeśli ataki 

dystansowe i ostrzał są skierowane na ten sam heks, wtedy 

muszą zostać razem kolejno rozpatrzone i zakończone, jeden za 

drugim, a dopiero potem można przejść do rozpatrywania 

innych ataków na inne heksy. 

Uwaga taktyczna: Jeśli dany broniony heks będzie również 

celem zwykłego ostrzału, atakujący zazwyczaj w pierwszej 

kolejności rozstrzyga wspierający atak dystansowy na ten 

heks, aby zmniejszyć siłę oporu, ponieważ TWWdyst może 

przynieść korzystne przesunięcie kolumny dla ostrzału 

wykonanego chwilę potem. Z drugiej strony czasami 

bardziej efektywny może być atak dystansowy na jednostkę 

wroga, która dopiero co została ostrzelana i zmuszona do 

odwrotu, tak aby ją dobić lub zmusić do dalszego odwrotu. 

10.1 Zasięg 

Zasięg to możliwie najmniejsza liczba heksów dzielących 

jednostkę strzelającą i heks docelowy. Podczas pomiaru zasięgu 

uwzględnij heks docelowy, ale nie licz heksu jednostki 

strzelającej. Zasięg nie jest istotny dla artylerii poza mapą, która 

składa się z dział 76 mm i większych; w tej skali jej zasięg jest 

wystarczający do trafienia dowolnego heksu na mapie (dlatego 
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jednostki takie na żetonie mają symbol nieskończoności 

zamiast liczbowej wartości zasięgu). 

10.2 Kryteria ataku dystansowego 

Zwykle jednostka nie może przeprowadzić ataku dystansowego, 

jeśli znajduje się w SKw. Od razu warto podkreślić: Nie możesz 

wykonać ataku dystansowego przeciwko sąsiedniej jednostce 

wroga! Ważny wyjątek od tej zasady znajduje się w 10.3.6. 

Zauważ, że większość jednostek jest zdolna zarówno do ataków 

dystansowych, jak i do zwykłego ostrzału. Takie jednostki 

jednak podczas swojej fazy walki nigdy nie mogą wykonać obu 

rodzajów ataku jednocześnie. 

Jednostki na heksie oznaczonym znacznikiem przyduszenia 

Suppressed nie mogą wykonywać ataków dystansowych. 

10.3 Wsparcie dystansowe 

Ataki dystansowe skoordynowane z ostrzałem są nazywane 

„wsparciem dystansowym” i potencjalnie mogą zmienić relację 

sił w ostrzale na korzyść strony używającej wsparcia. Wsparcie 

to może być ofensywne lub defensywne, gdy jednostka 

strzelająca należy odpowiednio do gracza aktywnego-

atakującego lub nieaktywnego-broniącego. Obaj gracze mogą 

wykorzystywać swoje wsparcie dystansowe podczas jednego, 

tego samego ostrzału – jest to dozwolone. 

10.3.1 Kryteria użycia wsparcia dystansowego 

Każdy rodzaj ataku dystansowego (bezpośredni lub pośredni) 

może być użyty jako wsparcie (ofensywne lub defensywne). 

Docelowy heks musi zawsze zawierać jedną lub więcej 

jednostek wroga, które bezpośrednio uczestniczą w 

zbliżającym się zwykłym ostrzale. Ani atakujący, ani broniący 

nie może przydzielić wsparcia podczas szturmu (9.0). 

10.3.2 Deklarowanie i rozstrzyganie wsparcia 

Atakujący aktywny gracz najpierw kolejno przydziela dowolne 

wsparcie, deklarując na głos, które jednostki udzielą wsparcia, 

a następnie broniący się gracz nieaktywny robi to samo i na głos 

deklaruje cel swojego wsparcia (jeśli atak nastąpi z więcej niż 

jednego heksu). Żadne wsparcie nie jest rozpatrywane (kości 

nie są rzucane), dopóki obaj gracze nie zadeklarują całego 

wsparcia. 

Zwróć uwagę, że aktywny gracz musi w pierwszej kolejności 

ogłosić czy wykona zwykły ostrzał na dany heks, zanim pozna 

wynik wsparcia dystansowego na ten heks. Innymi słowami, 

ostrzału nie można anulować, jeśli ataki dystansowe nie 

przyniosą pożądanych rezultatów! 

Rozstrzygnięcie wsparcia jest rozpatrywane tak jak przy 

normalnych atakach dystansowych (patrz 10.4), a aktywny 

gracz rozpatruje je jako pierwszy, a po nim gracz nieaktywny. 

10.3.3 Zasięg wsparcia 

Zasięg wsparcia dystansowego jest mierzony od jednostki 

strzelającej do heksu docelowego (wsparcie ofensywne) lub od 

jednostki strzelającej do dowolnego heksu atakującego 

(wsparcie obrony). 

 

10.3.4 Defensywne wsparcie dystansowe a wiele 

heksów z atakującymi 

Gdy gracz nieaktywny alokuje wsparcie obrony, a atakujący 

zajmują więcej niż jeden heks, wtedy na potrzeby określenia 

MOD do wyniku rzutu kostką i redukcji sprawności w wyniku 

strat gracz nieaktywny wskazuje heks agresora, na który 

skieruje ogień z wsparcia dystansowego obrony. 

10.3.5 Bezpośrednie wsparcie dystansowe 

Wsparcie ze strony KM, piechoty i czołgów musi znajdować się 

w zasięgu i mieć linię widzenia LWIDZ do co najmniej jednego 

wroga, który weźmie udział w nadchodzącej walce. Każda taka 

jednostka może wykonać wsparcie tylko raz na fazę walki. 

Uwaga autora: Żeton jednostki atakującej bezpośrednio nie 

zostaje po wystrzeleniu odwrócony na stronę „wystrzeloną”, 

zatem takie jednostki potencjalnie mogą wykonać atak 

dystansowy dwa razy na turę – raz podczas swojej fazy walki 

oraz drugi raz (jako wsparcie obrony) podczas fazy 

przeciwnika. A jeśli skorzystają z opcjonalnego ataku 

frykcyjnego (20.1), wtedy mogą strzelać dowolną ilość razy! 

10.3.6 Wsparcie obrony na sąsiedni heks 

Jednostki, które nie znajdują się na heksie broniącym się, mogą 

wykonać obronny atak dystansowy na swój sąsiedni heks z 

jednostką wroga biorącą udział w walce, w celu wsparcia 

broniących się przyjaznych jednostek, gdy spełnione są oba 

poniższe wymagania: 

1) atakujący znajdują się na zamarzniętym jeziorze; 

2) jednostki strzelające (jedna lub więcej) nie 

znajdują się w SKw żadnej innej wrogiej jednostki, 

z wyjątkiem SKw jednostki na docelowym heksie. 

 

Przykład wsparcia na sąsiedni heks: Na ilustracji Sowieci 

zadeklarowali ostrzał przeciwko fińskiej kompanii piechoty, 

angażując wszystkie pięć sąsiadujących jednostek. Fiński KM 

może wykonać wsparcie obrony przeciwko stosowi 

radzieckiemu będącemu na lodzie, po prawej, ponieważ ten KM 

nie znajduje się w żadnej innej wrogiej strefie kontroli SKw za 

wyjątkiem SKw owego radzieckiego stosu, który jest jego celem 

wsparcia obrony. Fińska kompania rowerowa, mimo że jest w 

zasięgu (2 heksy), nie może wesprzeć fińskiej piechoty w 

obronie podczas tej walki, ponieważ znajduje się w SKw 

zredukowanej radzieckiej kompanii piechoty (na górze). 
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10.4 Rozstrzyganie ataków dystansowych 

Wszystkie ataki dystansowe są rozpatrywane w ten sam sposób, 

a każdy z nich jest rozstrzygany przed przeprowadzeniem 

kolejnego. Gracz strzelający rzuca dwiema kostkami i do 

wyniku dodaje PSdyst jednostki strzelającej wraz z dodatnim 

lub ujemnym MOD, zgodnie z TWWdyst. 

Istnieją trzy możliwe wyniki w TWWdyst: „Brak efektu”, 

„Przyduszenie” oraz „ Przyduszenie plus redukcja sprawności”. 

10.4.1 Przyduszenie – Suppressed 

Zmodyfikowany rzut kostką dający 

wynik 14 lub więcej wg TWWdyst 

oznacza „przyduszenie” przeciwnika, 

co z kolei zapewnia korzystne 

przesunięcie kolumny w TWW podczas najbliższego zwykłego 

ostrzału. W przypadku wsparcia ofensywnego jest to 

przesunięcie kolumny w prawo (1P), a w przypadku wsparcia 

defensywnego przesunięcie kolumny w lewo (1L). 

Gracze mogą wykorzystywać znaczniki „Suppressed” do 

oznaczania przyduszonych jednostek, by pamiętać o 

możliwości wykorzystania efektu przyduszenia wroga przed 

rozstrzygnięciem zwykłego ostrzału za pomocą TWW. 

Znacznik posiada dwie strony: radziecką i fińską. Do 

oznaczania przyduszenia jednostek fińskich zaleca się stosować 

radziecką czerwoną stronę żetonu, i odwrotnie. 

Przesunięcia kolumn w wyniku przyduszenia są kumulowane 

do maksymalnie trzech kolumn w obu kierunkach. Pamiętaj, że 

ta zasada nie ogranicza liczby ataków dystansowych, które 

dany gracz może wykonać na ten sam heks. Wszystkie 

znaczniki Suppressed są usuwane po zakończeniu fazy walki. 

Uwaga autora: Łączne wyniki „przyduszenia” symulują 

różne stopnie dezorganizacji i przytłumienia wrogich 

jednostek przed walką karabinową. Przyduszone jednostki 

jednak szybko się otrząsają, więc aby wykorzystać tę chwilę 

odcięcia wroga, należy działać w sposób skoordynowany i 

natychmiastowo (w tej samej turze). 

Żeton przyduszenia Suppressed położony na danym heksie 

oznacza, że wszystkie jednostki z tego heksu nie będą mogły 

udzielać wsparcia do końca danej fazy (nie mogą wykonywać 

żadnych ataków dystansowych). Gracz powinien oznaczyć 

takie przyduszone jednostki znacznikiem Suppressed albo 

obrócić je na bok, aby pamiętać o tym efekcie. Uwaga: W 

zdecydowanej większości przypadków jednostka nie będzie w 

stanie dać wsparcia przyjaznym jednostkom ze względu na 

przykład na swoje położenie, dlatego jeśli masz pewność, że tak 

jest, to nie ma potrzeby oznaczać przyduszenia jednostki. 

Przykład ataku dystansowego i TWWdyst: Atakujący gracz 

przydziela w sumie pięć jednostek do wsparcia ofensywnego. Za 

każdą jednostkę strzelającą rzuca dwiema kośćmi i sprawdza 

wynik w TWWdyst. Cztery wyniki to „przyduszenie”, a 

pozostałe dają „brak efektu”. Zbliżająca się walka podczas 

zwykłego ostrzału zostanie przesunięta maksymalnie o trzy 

kolumny na jego korzyść. Gdyby obrońca zadeklarował 

defensywne wsparcie dystansowe od jednej ze swoich jednostek 

i osiągnął wynik „przyduszenie”, wynik netto nadal wynosiłby 

3P (4P i 1L dają 3P). 

10.4.2 TWWdyst i redukcja sprawności 

Zmodyfikowany wynik rzutu wynoszący 17 lub więcej według 

TWWdyst powoduje również redukcję poziomu sprawności 

jednostek na docelowym heksie. Stosuje się je zgodnie ze 

zwykłymi zasadami (8.5.1). Gracz będący właścicielem 

decyduje które z jego jednostek zostaną zredukowane. 

Jednostki na docelowym heksie nie mogą się wycofać, skoro 

rozstrzygnięcie wskazuje, że należy zredukować sprawność. 

10.4.3 Zajęcie zdobytej pozycji po ataku dystansowym 

Jeśli broniony heks zostanie opuszczony w wyniku ataku 

dystansowego, jednostki, które wcześniej zadeklarowały 

zwykły ostrzał przeciwko temu heksowi, mogą na niego wejść, 

ale nie dalej. Wtedy nie mogą ponownie deklarować ostrzału na 

inny heks. 

10.5 Obserwatorzy 

Aby jednostki strzelające pośrednio (nie widzące wroga) mogły 

wykonać atak dystansowy, należy wyznaczyć przyjazną 

jednostkę jako „obserwatora”. 

Jednostki wykonujące atak dystansowy i wykorzystujące 

obserwatora, który nie sąsiaduje z docelowym heksem ataku, 

otrzymują niekorzystny MOD -1 do wyniku rzutu kostką 

podczas testu z TWWdyst. 

Jednostki moździerzy i piechoty mogą same wykrywać wroga  

i dzięki temu zdobyć korzystny MOD +1 lub +2. Takie samo-

wykrywające jednostki nie powodują wspomnianego wyżej 

niekorzystnego MOD -1. 

10.5.1 Kwalifikacje na obserwatora 

Każda przyjazna jednostka lub dowódca może zostać 

wyznaczona jako obserwator, jeśli sąsiaduje z docelowym 

heksem lub ma do niego linię widzenia LWIDZ (10.6). 

Obserwacja nie jest uważana za akcję. Działanie jako 

obserwator nie wpływa na zdolność jednostki do wykonywania 

innych akcji, takich jak ostrzał lub regeneracja. Obserwatorem 

może być jednostka aktualnie zadeklarowania do zwykłego 

ostrzału. Jedna ta sama jednostka może być obserwatorem dla 

wielu sojuszniczych jednostek strzelających. Nie ma żadnych 

wymagań dla obserwatora odnośnie odległości od jednostki 

strzelającej, dla której obserwator świadczy swoją usługę, ani 

istnienia linii widzenia LWIDZ do jednostki strzelającej 

(zakłada się, że obserwator i jednostka strzelająca mają pewien 

inny rodzaj komunikacji). 

Każda przyjazna jednostka lub dowódca może zostać 

obserwatorem dla dowolnej jednostki strzelającej, niezależnie 

od jej rodzaju (chyba że w grze stosuje się opcjonalne zasady 

dotyczące koordynacji sił radzieckich 20.10, 20.11). 

Alternatywnie moździerze lub działa piechoty mogą same dla 

siebie wykrywać jednostki celu. 

10.6 Linia widzenia LWIDZ 

Linia widzenia LWIDZ (widoczności) jest wyimaginowaną 

linią prostą między jednostką obserwującą a obserwowaną 

jednostką lub heksem, w celu realizacji działań związanych z 

rolą obserwatora lub wykonania ataku dystansowego (10.0). 
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10.6.1 LWIDZ a teren ją blokujący 

LWIDZ jest blokowana przez dowolny typ terenu inny niż 

zamarznięte jezioro. Tak więc jednostka zawsze ma LWIDZ do 

innej jednostki w zasięgu LWIDZ (zobacz 10.6.2), o ile 

wszystkie pośrednie heksy to zamarznięte jezioro. Jednostki 

mogą znajdować się w dowolnym terenie, blokującym lub 

nieblokującym, i nadal utrzymywać LWIDZ. Uważa się, że 

między dwoma sąsiednimi heksami LWIDZ istnieje zawsze. 

LWIDZ jest śledzona od środka heksu obserwującego do środka 

heksu obserwowanego. W niejasnych sytuacjach gracze mogą 

użyć linijki lub sznurka, aby dokładniej sprawdzić przebieg 

prostej między środkami heksów. 

Drogi same nie mają wpływu na LWIDZ; na LWIDZ ma wpływ 

teren na którym dana droga się znajduje. 

Przyjazne jednostki są uważane za blokujące teren tylko w 

przypadku ataków dystansowych bezpośrednich. Przyjazne 

jednostki nigdy nie blokują LWIDZ dla obserwatorów lub 

ataków dystansowych pośrednich. 

Jeśli linia LWIDZ biegnie w ten sposób, iż po obu jej stronach 

znajduje się teren blokujący widoczność, wtedy widoczność 

jest zblokowana. Zauważ, że nie ma tu mowy iż teren blokujący 

ma być po obu stronach w tym samym miejscu LWIDZ. Zobacz 

ilustrację i przykład kawałek dalej. 

Heksy zawierające teren blokujący są uważane za całkowicie 

wypełnione tym terenem, niezależnie od wyglądu grafiki na 

mapie. 

Zauważ, że LWIDZ działa w obu kierunkach; jeśli jednostka A 

widzi jednostkę B, to B może również zobaczyć A. 

10.6.2 LWIDZ a pora dnia 

Maksymalne zakresy długości LWIDZ są wydrukowane na 

torze kolejności tur. 

Uwaga autora: O świcie i rano jest mgła blokująca 

widoczność. Z czasem mgła stopniowo rozrzedza się. 

Ponieważ LWIDZ w nocnej turze jest ograniczona do 1 heksu, 

bezpośrednie ataki dystansowe są niedozwolone w turach 

nocnych, z wyjątkiem wsparcia z sąsiednich pól (10.3.6). 

Przykład LWIDZ: W powyższym przykładzie założymy, że jest 

środek dnia (widoczność na 5 heksów). Radziecki KM widzi 

fiński KM, ale nie może do niego strzelać z powodu blokowania 

LWIDZ przez przyjazną jednostkę. Widzi także fińską piechotę 

na zamarzniętym jeziorze – LWIDZ biegnie wzdłuż krawędzi 

pola z lasem i pola z zamarzniętym jeziorem, więc nie jest 

zablokowana z dwóch stron, czyli widoczność istnieje. 

Moździerz nie widzi żadnych wrogów, ale może wykorzystać 

inną jednostkę radziecką jako obserwatora. Wszystkie fińskie 

jednostki są widoczne, z wyjątkiem kompanii rowerowej i 

piechoty na heksie wioski. Fińska kompania rowerowa nie widzi 

radzieckiej piechoty na zamarzniętym jeziorze z powodu 

zasłaniających widok wiejskich zabudowań (heks z fińskim KM 

ma zabudowania, podobnie jak heks niżej). Radziecka piechota 

na drodze nie widzi fińskiej piechoty z powodu zasłaniającego 

widok heksu suo, ale widzi saperów będących po sąsiedzku. 

Radziecka jednostka ppanc nie widzi Finów na zamarzniętym 

jeziorze, ponieważ blokujący teren leży po obu stronach LWIDZ 

(choć w różnych miejscach – pokazano to na ilustracji). 

Przykład walki ze wsparciem: W tym przykładzie (patrz 

ilustracja powyżej) trwa radziecka faza akcji w ciągu dnia. Trzy 

kompanie radzieckiej piechoty atakują przez most Hevossalmi. 

Drugiej strony mostu broni samotna fińska jednostka KM. 

Radziecki gracz deklaruje ostrzał i wskazuje swoją KM i 

jednostkę moździerzy do wsparcia ofensywnego. Zauważ, że 

moździerz nie ma LWIDZ do docelowego heksu, ale trzy 
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radzieckie kompanie piechoty można wykorzystać jako 

obserwatorów z sąsiedniego heksu celu ataku. Radziecki KM 

ma LWIDZ do celu. Fiński gracz wskazuje KM na północnym 

brzegu jeziora Myllyjärvi do wsparcia obronnego; znajduje się 

w zasięgu i ma LWIDZ na heks radzieckich żołnierzy 

zadeklarowanych do ataku. 

Pamiętaj, że atakujący musi najpierw zadeklarować wsparcie, 

a następnie obrońca. Atakujący rozpatruje wparcie jako 

pierwszy. Radziecki KM ma PSdyst wynoszące 5, dzięki czemu 

zyskuje MOD netto +5. Gracz radziecki rzuca kością 7. 

Ponieważ 7 + 5 = 12, atak nie ma żadnego efektu zgodnie z 

TWWdyst. Moździerz strzela z MOD +5 i rzuca kością 9. W 

sumie wynik wynosi 14, co oznacza „przyduszenie”, które 

przesunie wyniku radzieckiego ostrzału o 1P na ich korzyść. 

Teraz Finowie rozpatrują wsparcie obronne. Jednostka KM na 

lodzie ma PSdyst równą 5 (4+1 ponieważ Finowie na lodzie 

mają +1) i zyskuje MOD +3 z powodu zgrupowania aż trzech 

kompanii piechoty na jednym docelowym heksie, co daje MOD 

netto +8. Gracz fiński rzuca kostką 9. Ponieważ 9 + 8 = 17, 

daje to wynik „Przyduszony i redukcja +1” według TWWdyst. 

Gracz radziecki musi natychmiast odwrócić jedną ze swoich 

jednostek piechoty na zredukowaną stronę. Heks z radziecką 

piechotą otrzymuje również znacznik przyduszenia Suppressed: 

podczas najbliższej walki Finowie otrzymają korzystne 

przesunięcie wyniku o 1L. 

Teraz rozpatrujemy ostrzał. Łączne PS atakujących wynoszą 13, 

ale są one zmniejszone o połowę do 7 (dzielone na 2, a 

następnie zaokrąglane w górę) z powodu ostrzału na drugą 

stronę mostu. Jednostka broniąca ma PS równe 3, ale należy są 

podwoić do 6 w obronie (ponieważ na żetonie liczba PS jest na 

czarnym polu). Relacja sił wynosi więc 7:6 na korzyść 

broniących się, czyli po zaokrągleniu 1:1. W tym przypadku nie 

ma przesunięcia kolumny netto za wsparcie, ponieważ 1L 

Finów ze wsparcia obronnego jedynie znosi 1P Sowietów ze 

wsparcia ofensywnego. Gracz sowiecki rzuca kostką 8 i 

sprawdza w TWW. Wynik to 1/1. Każda strona musi ponieść po 

jednej stracie. 

Radziecki gracz jako atakujący musi przyjąć swoją pierwszą (i 

w tym przypadku jedyną) stratę jako redukcję sprawności 

jednostki, nie ma wyboru. Odwraca żeton kolejnej kompanii 

piechoty na jej zredukowaną stronę. Jako obrońca, fiński gracz 

może zdecydować, czy dokonać redukcji o poziom sprawności, 

czy wycofać wszystkie jednostki o jeden heks. Zdecydował się 

odwrócić KM na zredukowaną stronę, ponieważ nie chciał 

pozwolić Sowietom na zdobycie bronionego heksu zaraz po 

walce, w wyniku akcji zajęcia zdobytej pozycji (8.7). 

11.0 Ostrzał przeciwpancerny 

Ostrzał przeciwpancerny to specjalny rodzaj ostrzału, 

wykonywany przez fińskie działa ppanc przeciwko radzieckim 

jednostkom pancernym. Rozstrzyga się go za pomocą tabeli 

wyników walki przeciwpancernej TWWppanc. Można go 

przeprowadzić w dowolnym momencie podczas fazy walki i 

tylko raz na każdą jednostkę (pamiętaj też o 11.1). Jeśli heks 

docelowej jednostki pancernej również będzie uczestniczył w 

zwykłym ostrzale w tej samej fazie, wtedy ostrzał ppanc musi 

zostać rozpatrzony jako krok 4 procedury przebiegu zwykłego 

ostrzału (patrz 8.1). 

Uwaga autora: W Red Winter jedynie fińskie jednostki dział 

ppanc są zdolne do ostrzału ppanc. Ich zasięg ognia ppanc jest 

wydrukowany na ich żetonie jako liczba w indeksie górnym 

na czerwonym polu, przy ich normalnym zasięgu. 

Atak ppanc można wykonać przeciwko sąsiedniej jednostce 

pancernej lub podczas obrony przed szturmem z udziałem 

wrogich jednostek pancernych. Można go wykonać w 

odległości do 2 heksów, jeśli strzelające działo ppanc ma 

LWIDZ do heksu celu; nie można użyć obserwatora. Fińskie 

działa ppanc mają również na swoich żetonach wartość PSdyst, 

co odzwierciedla używanie pocisków wybuchowych przeciwko 

piechocie. Fińska jednostka ppanc, która wykonuje ostrzał 

ppanc, nie może wykonać ataku dystansowego podczas tej 

samej fazy. Może natomiast normalnie atakować z użyciem 

swoich PS (nie PSdyst) podczas ostrzału lub szturmu. 

11.1 Rozstrzyganie ostrzału ppanc 

Strzelający gracz wskazuje heks będący celem, po czym rzuca 

kostką za każdy poziom jednostki strzelającej biorącej udział w 

ataku ppanc. 

Przykład: Jednostka działa ppanc JR16 ma dwa poziomy 

sprawności przy pełnej sile (tzn. jej żeton ma stronę z pełną siłą 

i stronę ze zredukowaną siłą), więc rzuca kostką 2 razy. Gdyby 

była zredukowana, mogłaby rzucać tylko 1 raz. 

Gracz atakujący wraz z każdym kolejnym rzutem kością 

wskazuje, która jednostka pancerna jest celem (atak ostatecznie 

jest na konkretną jednostkę, a nie na heks). Jednostka atakująca 

posiadająca dwa poziomy sprawności może użyć swoich dwóch 

rzutów ppanc w walce z tymi samymi lub różnymi celami, 

deklarując cel przed każdym rzutem kością. Każdy rzut kością 

wynoszący 5 lub 6 powoduje redukcję poziomu sprawności 

atakowanej jednostki pancernej. 

11.2 Ostrzał ppanc podczas zwykłego 

ostrzału i szturmu 

Ilekroć radzieckie jednostki pancerne uczestniczą w ostrzale 

lub szturmie z fińskimi działami ppanc, lub wspierają ostrzał 

będąc w zasięgu fińskich dział ppanc, wtedy fiński ostrzał z 

dział ppanc rozstrzygany jest w pierwszej kolejności przed 

wszystkimi innymi rodzajami ataku (patrz 8.1). Zwykły ostrzał 

lub szturm są rozstrzygane standardowo, w następnej kolejności. 

Pamiętaj, że jednostki pancerne, które zostały zadeklarowane 

do wsparcia (10.3), a nie biorą bezpośredniego udziału w walce, 

wciąż mogą być celem dział ppanc. Ostrzał ppanc ma zasięg 1 

lub 2 heksów. Podczas szturmów ostrzał ppanc jest dozwolony 

tylko z heksu obrońcy. 

11.3 Modyfikatory ostrzału ppanc 

Ostrzał ppanc otrzymuje MOD +1 przeciwko sąsiednim celom 

i MOD +2 przy szturmie. Uwaga: Pociski ppanc penetrują 

więcej pancerza z mniejszych odległości. Mogą obowiązywać 

dodatkowe MOD w zależności od rodzajów jednostek 

zaangażowanych w walce (patrz TWWppanc). 
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12.0 Specjalne rodzaje jednostek 

       

12.1 Jednostki pancerne20 

Na cztery rodzaje jednostek pancernych składają się trzy 

kompanie czołgów i jeden batalion rozpoznawczy pojazdów 

opancerzonych BA-10. Tylko Sowieci mają jednostki pancerne 

i ich użycie zależy od scenariusza. Jednostka pancerna: 

1) może przeprowadzać akcje „rozjechania” wroga – 

szturm wydłużony (12.1.2). 

3) posiada ograniczenia ruchowe lub kary na terenie 

nie posiadającym dróg lub nie będącym wioską 

(12.1.3). 

4) ignoruje wszelkie straty wynikłe podczas 

zwykłego ostrzału i ataków dystansowych (zobacz 

12.1.1). 

5) jest podatna tylko na szturm (9.0), nocne napady 

(16.4) i ostrzał ppac (11.0). 

6) posiada PS zmniejszone o połowę w nocy (patrz 

8.2, przypadek 2). 

7) nie może wykonywać odwrotu w wyniku szturmu 

(12.1.1). 

8) zapewnia korzystne przesunięcie kolumny o 1L / 

1R (dla radzieckiego gracza), gdy jednostka 

pancerna użycza swoich PS podczas dowolnego 

ostrzału lub szturmu. Jest to tylko jedno 

przesunięcie kolumny, niezależnie od liczby 

zaangażowanych jednostek pancernych. 

Uwaga historyczna: Finowie nie byli 

przyzwyczajeni do walki z jednostkami 

pancernymi. Na sam dźwięk zbliżających się 

czołgów często wpadali w panikę. 

9) zawsze ignoruje SKw wszystkich jednostek z 

wyjątkiem fińskich dział ppanc. 

Uwaga taktyczna: Chociaż ostatnia zasada jest dość prosta, 

ma ona kilka konsekwencji, które mogą być niewidoczne na 

pierwszy rzut oka. W sytuacjach, w których nie ma fińskiego 

działa ppanc: jednostki pancerne mogą wyjść z heksu 

przylegającego do wroga, nie płacąc zwyczajowej kary +1 

PR, mogą używać drogi aby przejeżdżać obok wroga, po 

wygranym ataku mogą przeprowadzać akcję zajęcia 

zdobytego hesku i obławy zgodnie ze standardowymi 

zasadami, z tym że wciąż mają bonus w postaci ignorowania 

SKw (nie muszą się zatrzymać po wejściu do SKw), oraz 

mogą wykonywać defensywny ostrzał wspierający na 

sąsiadujących wrogów, nawet gdy sąsiadują z heksami 

wroga innymi niż heks docelowy. 

12.1.1 Jednostki pancerne i straty21 

Jednostki pancerne otrzymują redukcje poziomu sprawności 

jedynie od szturmów (9.0), nocnych napadów (16.4) i ostrzału 

ppanc (11.0). W przypadku pozostałych rodzajów ataku, kiedy 

mieszany stos jednostek pancernych i nieopancerzonych ponosi 

straty, nie można przypisać redukcji jednostkom pancernym  

i jej zignorować; należy odpowiednio zredukować te jednostki. 

Uwaga taktyczna: Gracz fiński może zauważyć, że jego 

piechota, KM i saperzy nie mają żadnych właściwości ppanc. 

Jednostki te będą musiały przeprowadzić szturm na 

radziecką jednostkę opancerzoną, aby ją zniszczyć. 

Straty podczas ostrzału. Jednostki pancerne ignorują 

wszystkie straty podczas ostrzału (8.0), z tym że mogą 

dobrowolnie wycofać się w odpowiedzi na straty. Jeśli 

przegrana w wyniku ostrzału zostanie potraktowana jako 

odwrót przez mieszany stos jednostek opancerzonych i 

nieopancerzonych, wszelkie jednostki pancerne będące na 

stosie mogą również się wycofać, ale nie mają takiego 

obowiązku. 

Straty podczas szturmu. Jednostki pancerne mają limit 

odwrotu wynoszący zero podczas szturmu. To oznacza, że nie 

mogą wycofać się, aby rozliczyć straty podczas obrony przed 

szturmem wroga. Redukcje sprawności w wyniku szturmu są 

rozdzielane między jednostki pancerne i nieopancerzone, w 

zależności od uznania gracza będącego właścicielem. 

Przykład: Finowie robią szturm na radziecki stos składający się 

z trzech kompanii piechoty i kompanii czołgów mającej dwa 

poziomy sprawności (de facto są to dwa żetony czołgów mające 

po 1 poziomie siły). TWW daje wynik 0/4, czyli 0 strat Finów i 

4 straty po stronie radzieckiej. Jeśli gracz radziecki chce się 

wycofać, musi najpierw zredukować 2 czołgi o 2 poziomy 

(eliminując je) i dopiero wtedy może wycofać jednostki piechoty 

o pozostałe 2 heksy wynikające ze straty. Alternatywnie, jeśli 

chce zachować czołgi, to wtedy musi przypisać wszystkie 4 

redukcje sprawności piechocie (jeśli czołgi się nie wycofują, to 

piechota też nie może, ponieważ są razem na jednym heksie). 

Ataki dystansowe. Jednostki pancerne nigdy nie otrzymują 

redukcji sprawności od ataków dystansowych. Mogą natomiast 

zostać przyduszone Suppressed. 

12.1.2 Szturm i szturm wydłużony 

Jednostki pancerne jako jedyne mogą 

wykorzystać niski koszt ruchu po drodze podczas 

szturmu na docelowy heks, który leży wzdłuż tej 

drogi (jest to wyjątek od 9.1). Dla nich koszt 

szturmu wynosi 2,5 PR na głównej drodze i 3 PR na drodze 

drugorzędnej lub szlaku (4 PR dla opancerzonych pojazdów, 

patrz 12.1.3). Po udanym szturmie, w którym docelowy heks 

zostaje zwolniony z obrońców przez eliminację lub odwrót, 

jednostki pancerne mogą zająć zdobytą pozycję i ewentualnie 

przeprowadzić kolejny szturm, jeśli mają jeszcze dostępne PR 

– jest to szturm wydłużony. Gracze mogą używać znaczników 

„MP Remaning” („ma jeszcze PR”) na torze informacyjnym, 

aby zaznaczać, że dana jednostka posiada jeszcze PR do 

wydania. Przypomnienie: Zajęcie zdobytego heksu, w tym 

zajęcie z obławą, nie powodują wydawania PR za ruch (są 

bezpłatne) i dlatego jednostki pancerne nie płacą PR. 

12.1.3 Jednostki pancerne i drogi22 

Jednostki opancerzone mogą korzystać z ruchu drogowego i z 

zasady ruchu wydłużonego (4.3), jak każda inna jednostka, ale 

płacą dodatkowy koszt w PR za korzystanie z dróg innych niż 

drogi główne (patrz poniżej). Jako przypomnienie tego 
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obostrzenia na ich żetonie wartość PPR jest pokazana na 

pomarańczowym polu. 

Aby odzwierciedlić sowiecką doktrynę wojskową i trudny teren, 

żadna jednostka opancerzona nie może opuścić sieci dróg (seria 

wszystkich połączonych heksów drogowych na mapie). 

Wyjątkowo może wejść na heks wioski. 

Dodatkowo: 

1) Czołgi płacą 1 PR za heks z drugorzędną drogą / 

szlakiem. 

2) Pojazdy opancerzone (jednostka BA-10) płacą 

2 PR za heks, korzystając z dróg drugorzędnych / 

szlaków. 

12.1.4 Wprowadzenie jednostek pancernych23 

O ile nie określono inaczej w instrukcjach dotyczących 

konkretnego scenariusza, we wszystkich scenariuszach, które 

obejmują jeden lub wszystkie ostatnie cztery dni bitwy (9-12 

grudnia), obowiązują następujące zasady: 

Cztery radzieckie jednostki pancerne nie biorące udziału w 

bitwie to posiłki czekające w odwodzie poza mapą. 

Na początku swojej fazy akcji podczas tury 6, a następnie na 

początku każdej kolejnej fazy akcji gracz radziecki musi 

zdecydować, czy chce wprowadzić na pole bitwy niektóre, 

żadne czy wszystkie ze swoich czterech jednostek pancernych. 

Za każdą wprowadzoną nową jednostkę pancerną, gracz po 

stronie Finów otrzymuje pewną liczbę PZ, zależnie od tury: 

wartość PZ jest podana na torze kolejności tur. Takie PZ są 

dodawane do sumy PZ Finów. 

Przykład: Gracz radziecki czeka do 30. tury i wprowadza na 

planszę wszystkie 4 jednostki pancerne pozostające w odwodzie. 

Gracz fiński otrzymuje 8 PZ (2 PZ na jednostkę, zgodnie z torem 

kolejności tur). 

12.2 Jednostki przeciwpancerne (ppanc)24 

     

Żetony tych jednostek reprezentują działa ppanc i ich załogi. Są 

transportowane głównie przez konie (Finowie) lub traktory 

(Sowieci) – nie ma ich pokazanych w grze, uważa się że 

transport jest zawarty w samej jednostce działa ppanc. 

Jednostki ppanc są zdolne do ostrzału, ataków dystansowych 

bezpośrednich i ostrzału ppanc. Radzieckie jednostki ppanc 

mają podwojone PS w obronie, co na ich żetonie jest pokazane 

w ten sposób, iż liczba PS znajduje się na czarnym polu. 

12.3 Dowódca Pajari 

Fiński dowódca, ppłk Pajari, pod wieloma 

względami jest traktowany tak samo jak zwykła 

jednostka piechoty. Kwalifikuje się do fińskiego 

bonusu narciarskiego (4.4), wydłużonego ruchu 

(4.3) i podwójnego ruchu w turach nocnych (16.1). Nie jest 

uważany za jednostkę bojową i nie liczy się do limitów 

koncentracji jednostek na stosie, ani nie posiada SK, gdy jest 

sam na heksie. Pajari nie może budować okopów (14.0), 

chociaż może normalnie zajmować heks z okopami. 

Pajari z założenia ma PS równe zero (wartość PS nie jest 

pokazana na jego żetonie), ale jednostki ułożone z nim na stosie 

zyskują korzystne przesunięcie o jedną kolumnę w TWW 

podczas ostrzału i szturmu. Pajari zapewnia taki bonus, nawet 

jeśli się wycofał i jest ponownie atakowany w tej samej fazie. 

Pajari może działać jako obserwator dla pośrednich ataków 

dystansowych. 

Pajari wycofuje się i atakuje po walce, tak jak każda normalna 

jednostka piechoty (w tym może wykonywać akcję zajęcia 

zdobytej pozycji z obławą), gdy jest na heksie z innymi 

jednostkami, które wykonują takie akcje. 

Pajari zapewnia MOD +2 w nocnym napadzie (16.4) gdy 

weźmie w nim udział. 

Przyjazne jednostki próbujące odzyskać pełną sprawność 

poprzez regenerację (13.3) zyskują MOD +1 do rzutu kostką, 

gdy są razem z nim na heksie. Nawet jeśli Pajari wszedł na ten 

heks w bieżącej turze, nadal zapewnia bonus. Nie może jednak 

poruszyć się ani uczestniczyć w nocnym napadzie po tym, jak 

zostanie użyty do zapewnienia bonusu przy próbie regeneracji. 

12.3.1 Pajari i straty 

Pajari ma jeden poziom sprawności i nie można go odtworzyć, 

jeśli zostanie wyeliminowany. Nie można go dobrowolnie 

wyeliminować, aby zaspokoić stratę lub obowiązkową redukcję 

sprawności, lecz nie otrzymuje redukcji w przypadku 

wycofania się do SKw (ale patrz poniżej). Jeśli w dowolnym 

momencie wroga jednostka wejdzie na heks, na którym Pajari 

jest sam, gracz fiński może go podnieść i umieścić na 

najbliższej przyjaznej jednostce. Jeśli więcej niż jedna 

jednostka jest w takiej samej odległości, gracz fiński może 

wybrać według własnego uznania. 

Gdy jest sam na heksie, Pajari nie może być atakowany poprzez 

ostrzał, szturm ani atak dystansowy. Można go wyeliminować 

tylko przez zmuszenie do wycofania się do SKw lub gdy 

wszystkie jednostki na jego heksie zostaną wyeliminowane i nie 

będzie posiadać linii zaopatrzeniowej. Kiedy wystąpi jedno z 

tych zdarzeń, fiński gracz rzuca kością. Wyrzucenie liczby 1 

oznacza że Pajari zostaje schwytany (lub zabity) i usunięty z 

gry. Przy każdym innym wyniku umieszcza się go na 

najbliższej przyjaznej jednostce bojowej, jak wyżej. 

Redukcje poziomów narzucone przez TWzima (16.3) wpływają 

na Pajariego tylko wtedy, gdy stosuje się opcjonalną zasadę 

„Stan zdrowotny Pajariego” (20.6). 

12.4 Artyleria 

Uwaga: zgodnie z poniższymi 

zasadami radzieckie jednostki dział 

piechoty nie są traktowane jako 

artyleria (patrz 12.5). Jednostki 

artyleryjskie to jednostki specjalne trzymane poza obszarem gry, 

w bazach artyleryjskich: fińskiej i rosyjskiej (patrz 12.4.3 i 

12.4.4). Ich żetony są umieszczane przed właścicielem (lub na 

planszy gdzieś z boku, np. przy punktach zaopatrzenia, ale nie 

na heksach), gdy stają się dostępne jako posiłki według 

oznaczeń na torze kolejności tur. Ich jedyną funkcją jest 

wykonywanie pośrednich ataków dystansowych, które mogą 

uderzać w wrogie jednostki w dowolnym miejscu na mapie, pod 

warunkiem, że mają obserwatora z LWIDZ do heksu celu. 
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Każda jednostka artyleryjska po wykonaniu ataku 

dystansowego jest odwracana na drugą stronę – 

„wystrzeloną” Artillery Fired (zarówno podczas 

fazy walki gracza, jak i po użyciu jako wsparcie 

obronne podczas fazy walki przeciwnika) i nie może strzelać 

ponownie, dopóki nie zostanie odnowiona w fazie porządkowej. 

12.4.1 Amunicja 

Amunicja odnosi się w 

szczególności do pocisków 

artyleryjskich 76mm, których zapasy 

są śledzone przez obu graczy za 

pomocą odpowiednich znaczników amunicji na torze 

informacyjnym. Kiedy graczowi brakuje amunicji, jego 

artyleria 76mm poza mapą nie może strzelać. Każdy atak 

dystansowy z działa 76mm poza mapą zużywa jeden punkt 

amunicji. Należy przyjąć że moździerze i działa piechoty nie 

zużywają amunicji. Artyleria większego kalibru używana przez 

radziecki 354. pułk artylerii nie zużywa amunicji (patrz 12.4.2). 

Alokacje zapasów (punktów) amunicji są określone w każdym 

scenariuszu. Zasadniczo gracze powinni monitorować tor 

kolejności tur, aby sprawdzać kiedy będzie dostępna dostawa 

nowej amunicji. Amunicja staje się dostępna do użycia na 

początku danej tury, podczas fazy porządkowej. 

12.4.2 Radziecki 354. pułk artylerii 

     

Te trzy jednostki artylerii poza mapą wykonują pośrednie ataki 

dystansowe, jak opisano w 12.4 powyżej. Po wykonaniu ataku 

dystansowego odwróć taką jednostkę artyleryjską na stronę 

„wystrzeloną” i rzuć jedną kością. Umieść artylerię na torze 

kolejności tur na polu tury = bieżąca tura + wynik rzutu kością. 

Artyleria ta będzie dostępna do ponownego strzału we 

wskazanej turze. 

Przykład: Jednostka artylerii 122 mm strzeliła w 9 turze gry. 

Radziecki gracz rzuca kością liczbę 4 i umieszcza żeton artylerii 

na torze kolejności tur na polu 13. tury, kiedy znów będzie 

dostępna do strzału. 

Jeśli rzut kością wskazuje, że jednostka artylerii zostanie 

umieszczona na torze kolejności tur po ostatniej turze gry, 

jednostka ta nie może ponownie strzelić i jest usuwana z gry. 

12.4.3 Radziecka baza artylerii – unieszkodliwienie 

Radziecka artyleria jest zaparkowana w bazie poza mapą, na 

wschód od heksu X28. Gdy fińska jednostka piechoty o pełnej, 

niezredukowanej sprawności wejdzie na X28, fiński gracz 

może dobrowolnie na stałe usunąć tę swoją jednostkę z gry i w 

zamian otrzyma następujące korzyści: 

a) Wszystkie jednostki radzieckiego 354. pułku 

artylerii (owe duże działa 122mm i 152mm) są 

usuwane z gry. Jeśli to wydarzenie nastąpi przed ich 

wejściem w turze 9, wtedy nigdy nie wejdą do gry. 

b) Gracz radziecki traci połowę swojej amunicji 76mm 

(po zaokrągleniu w dół) i usuwa jeden batalion 

artyleryjski 76mm poza mapą (jeden żeton 

jednostek). Pozostałe bataliony artyleryjskie 76mm 

są niedostępne przez następne 4 tury. Umieść je na 

torze kolejności tur o 5 tur do przodu w stosunku do 

bieżącej tury. 

Uwaga autora: Pozostałe bataliony zostały 

osłabione i zmuszone do szybkiego wycofania się, 

dlatego tymczasowo są niedostępne. 

Zdarzenie „a” może zostać uruchomione tylko raz, ale 

zdarzenie „b” może wystąpić wielokrotnie, maksymalnie raz na 

turę, jeśli dodatkowe jednostki piechoty fińskiej wejdą na X28. 

Dobrowolnie usunięte fińskie kompanie piechoty nie są 

uważane za wyeliminowane podczas określenia zwycięstwa. 

Wiele scenariuszy oferuje PZ dla fińskiego gracza za realizację 

planu eliminacji i osłabienia radzieckiej bazy artylerii. Fińskie 

nocne napady (16.4) nie mogą zostać użyte do przeprowadzenia 

opisanej powyżej akcji. 

12.4.4 Fińska baza artylerii – unieszkodliwienie 

W momencie gdy radziecka jednostka piechoty wchodzi na 

heks fińskiego źródła zaopatrzenia, wszystkie fińskie baterie 

artyleryjskie są usuwane z gry. 

12.5 Moździerz i działa piechoty 

     

Moździerz i działa piechoty są jednopoziomowymi jednostkami 

(po zredukowaniu sprawności zostają wyeliminowane), które 

mogą wykonywać pośrednie ataki dystansowe. W 

przeciwieństwie do artylerii stacjonującej w bazach poza mapą 

(12.4), jednostki te mają ograniczony zasięg, a ich żetony są 

umieszczane na mapie na heksach. Każda jednostka 

moździerzy lub dział piechoty jest odwracana na stronę 

„wystrzeloną” po wykonaniu ataku dystansowego i nie może 

strzelać ponownie, dopóki nie zostanie przywrócona podczas 

fazy porządkowej. Moździerze i działa piechoty otrzymują 

odpowiednio MOD +1 lub +2, gdy wykonują atak dystansowy 

bezpośredni (same widzą cel). 

12.5.1 Moździerze i działa piechoty a ostrzał 

Moździerze nigdy nie uczestniczą w zwykłym ataku ani nie 

mogą atakować zwykłym ostrzałem tak jak piechota lub czołgi. 

Do obrony podczas ostrzału wroga mają skromną wartość PS, 

pokazaną na ich żetonie w nawiasach, aby zaznaczyć niniejsze 

zasady. Moździerze i działa piechoty nigdy nie przesuwają się 

naprzód by zająć zdobytą pozycję po wygranej walce, nawet 

jeśli są ułożone na stosie z innymi atakującymi jednostkami. 

Mogą wycofać się, gdy ich stos poniesie stratę, ale tylko jeśli 

pozwala na to limit odwrotu (8.5.2.1). 

12.6 Fiński pluton saperów 

Ta jednostka pod każdym względem jest 

traktowana jak zwykła piechota, z tym wyjątkiem, 

że może budować okopy w ciągu jednej tury (14.0) 

i może to zrobić nawet będąc we SKw, o ile 

znajduje się na stosie z co najmniej jedną przyjazną jednostką 

razem na jednym heksie (patrz 14.2.1). 
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12.7 Fiński batalion rowerowy 

     

Te trzy jednostki piechoty oznaczone symbolem roweru na 

żetonie są wyjątkowe tylko z nazwy. Należy je traktować jak 

zwykłe kompanie piechoty do wszystkich celów, w tym dotyczą 

ich zasady dla posiłków, uzupełnień, odtworzenia i regeneracji. 

12.8 Fińska kompania tymczasowa 

Fińska jednostka Prov/TF-P to jednostka 

warunkowa; nie wchodzi do gry zgodnie z 

normalnymi zasadami wprowadzania posiłków. 

Zamiast tego jest umieszczana obok toru 

kolejności tur i może wejść do gry podczas rozgrywania 

kampanii w dowolnym momencie według uznania fińskiego 

gracza, ale tylko jeśli spełnione są następujące warunki: 

1) Jest drugi dzień (9 grudnia) lub później. 

2) Jedna lub więcej jednostek radzieckich przesunęły 

się na dowolny heks w kolumnie I lub na zachód 

od linii tworzącej kolumnę I na mapie, w 

dowolnym momencie gry. 

3) Dowódca Pajari znajduje się nie dalej niż 4 heksy 

od Lutikkamökki (hex E13). 

Aby utworzyć jednostkę tymczasową, gracz fiński podczas 

swojej fazy akcji po prostu umieszcza ją razem z Pajarim lub na 

sąsiednim heksie. Zarówno Pajari, jak i jednostka muszą 

posiadać linię zaopatrzeniową oraz nie mogą być w SKw w 

momencie tworzenia jednostki.  

Jednostka i dowódca Pajari mają pełną zdolność bojową i 

ruchową od momentu utworzenia jednostki. Kompania 

tymczasowa, gdy już znajdzie się w grze, podlega wszystkim 

normalnym zasadom, które obowiązują piechotę, w tym 

odnośnie posiłków, punktów uzupełnień i regeneracji. 

13.0 Posiłki, uzupełnienia i regeneracja 

W trakcie gry gracze będą mieli okazję wzmocnić i ulepszyć 

swoje siły na trzy sposoby: posiłki, uzupełnienia i regeneracja. 

13.1 Posiłki 

Posiłki to osobne jednostki, które wchodzą na mapę przez heks 

źródła zaopatrzenia danej strony konfliktu (15.4) w dowolnym 

momencie fazy akcji gracza będącego właścicielem, 

pokrywając koszt ruchu za heks wejścia (jeśli heks ma drogę, 

to płacą tylko koszt ruchu po drodze).  

Posiłki mogą wejść na mapę w SKw, ale wtedy muszą 

zatrzymać ruch zgodnie z normalnymi zasadami. Posiłki 

posiadają pełną PPR już od momentu wejścia na mapę i mogą 

korzystać z ruchu wydłużonego (4.3) lub szturmu podczas tury 

swojego przybycia. 

 

 

13.1.1 Specjalne posiłki 

Fińska piechota w 4. turze 

Dwie fińskie kompanie piechoty, które wchodzą 

do gry w 4. turze (cała 5. kompania  oraz jednostka 

6/2/JR16 z kompanii 6. – patrz: nazwa ID na 

żetonie), mają zmniejszoną PPR o 2 podczas tury 

swojego wejścia; w następnych poruszają się ze swoją zwykłą 

PPR. Dla przypomnienia, na ich żetonie znajduje się zapis  

„-2MP” (-2 PR) poniżej numeru tury wejścia na mapę. 

Radziecki 718. pułk strzelców 

Jednostki radzieckie z 718. Pułku Strzelców 

(zielone pola nazwy ID) wchodzą do gry poprzez 

hex X1 zamiast ze źródła zaopatrzenia, co 

oznaczono na ich żetonach czarnym polem na 

numerze tury wejścia do gry. To jedyne jednostki, które mogą 

wejść przez ten heks. Zauważ też, że X1 nie jest heksem źródła 

zaopatrzenia, więc jednostki te mogą, ale nie muszą posiadać 

linii zaopatrzenia zaraz po wejściu. 

13.1.2 Dobrowolne opóźnienie przybycia posiłków 

Przybycie posiłków może być dobrowolnie opóźnione i 

przesunięte na późniejszą turę, wedle uznana gracza będącego 

właścicielem. 

13.1.3 Wymuszone opóźnienie przybycia posiłków 

Jeśli określony heks wejściowy posiłków jest zajęty przez 

jednostkę wroga, jednostka posiłków wchodzi zamiast tego na 

dowolny heks wzdłuż tej samej krawędzi mapy oraz w 

odległości 3 heksów od owego planowanego heksu 

wejściowego, a samo wejście jest opóźnione o 1 turę. 

13.1.4 Wejście posiłków w turach nocnych 

Jednostki, które mają wejść do gry w turach nocnych, mogą 

korzystać z ruchu drogowego (5.3), ruchu wydłużonego (4.3) i 

ruchu podwójnego (16.1), jeśli jest to możliwe. 

13.2 Uzupełnienia 

Uzupełnienia (jako punkty uzupełnień, które można wydawać) 

stają się dostępne na czas tury wskazanej na torze kolejności tur. 

Muszą zostać zużyte w turze, w której stają się dostępne, a 

niewykorzystane przepadają. Zredukowana kompania piechoty 

może wydać punkty uzupełnień podczas swojej fazy 

porządkowej. Za każdy wydany 1 punkt uzupełnień gracz może 

odwrócić jedną zredukowaną jednostkę z powrotem na stronę z 

pełną siłą (patrz także 13.2.1, odtworzenie). Jednostka musi 

posiadać linię zaopatrzeniową, aby mogła skorzystać z 

uzupełnień. SKw nie ma wpływu na zdolność jednostki do 

otrzymania uzupełnienia, poza wspomnianym już wymogiem 

zaopatrzenia. Punkty uzupełnień można wykorzystać tylko do 

uzupełnienia zredukowanej sprawności piechoty. 

13.2.1 Odtworzenie 

Podczas przyjaznej fazy porządkowej można wydać 2 punkty 

uzupełnień, aby odtworzyć wcześniej zniszczoną kompanię 

piechoty do stanu ze zredukowaną sprawnością, albo za 3 

punkty uzupełnień odtworzyć taką piechotę do pełnej 

sprawności. 

Odtworzone jednostki umieszcza się na dowolnym heksie, 
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który znajduje się nie dalej niż 10 heksów od przyjaznego 

źródła zaopatrzenia, 4 lub więcej heksów od wszystkich 

wrogich jednostek i który zapewnia zaopatrzenie. Jednostki 

umieszczone bezpośrednio na heksie przyjaznego źródła 

zaopatrzenia nie muszą znajdować się w odległości 4 lub więcej 

heksów od wszystkich wrogów. Alternatywnie, odtworzone 

jednostki mogą być umieszczane na dowolnej kolejnej turze na 

torze kolejności tur, kiedy wejdą do gry jako normalne posiłki 

(według zasady 13.1). 

13.3 Regeneracja 

Uwaga autora: Regeneracja symuluje przegrupowanie 

jednostki i powrót do spójnej struktury oraz, w mniejszym 

stopniu, przybycie nowych żołnierzy mających uzupełnić 

braki. 

Zredukowane kompanie piechoty mogą próbować powrócić do 

pełnej sprawności podczas swojej fazy akcji. Każda taka 

jednostka rzuca kostką i sprawdza wynik w tabeli regeneracji, 

a pomyślny wynik pozwala jednostce natychmiast wrócić do jej 

pełnej siły. Do wyniku rzutu kością mogą mieć zastosowanie 

MOD, patrz: tabela regeneracji. 

Jednostka, która próbuje się zregenerować: 

1) nie może znajdować się w SKw. 

2) nie może wykonać żadnej innej akcji podczas tej 

fazy akcji (wyjątek: budowa ogniska, 16.2). 

3) nie musi mieć linii zaopatrzenia, ale jednostki bez 

zaopatrzenia otrzymują MOD -1 w teście 

regeneracji. 

4) musi być zredukowaną kompanią piechoty; inne 

typy jednostek nie mogą wykonać regeneracji. 

Uwaga autora: Regeneracja i uzupełnienia osiągają taki sam 

rezultat, ale te pierwsze wymagają rzutu kością i nie można 

ich wykonać w SKw. 

14.0 Okopy 

Jednostki mogą poprawić naturalny 

potencjał obronny heksu poprzez 

dwuetapowy proces zwany 

budowaniem okopów. 

Uwaga autora: Z powodu krótkiej skali czasowej i 

zamrożonego terenu, „fortyfikacje” w postaci okopów i ich 

efekty są dosyć niewielkie. 

14.1 Wymagania dotyczące budowy 

okopów 

Piechota, saperzy lub jednostka KM mogą budować okopy 

podczas swojej fazy akcji, ale nie mogą wtedy wykonywać już 

żadnej innej akcji w tej fazie. Jednostka nie może budować 

okopów, jeśli znajduje się w SKw (wyjątki: saperzy (14.2.1) 

oraz tury nocne (14.5)). Jednostki mogą kopać we wszystkich 

typach terenu z wyjątkiem zamarzniętego jeziora. Jednostka, 

która się okopuje, może wykonać ataki dystansowe (ponieważ 

nie są przeprowadzane podczas jej fazy akcji). 

Liczba heksów, które każdy gracz może „okopać”, jest 

ograniczona liczbą znaczników Dug-In. Każdy gracz może w 

dowolnym momencie usunąć z mapy dowolną ilość swoich 

znaczników okopów Dug-In. Znaczniki te są oznaczone 

kolorem czerwonym dla Sowietów i białym dla Finów. 

14.2 Procedura budowy okopów 

Umieść znacznik łopaty Digging In na jednostce. W kolejnej 

turze jednostka powinna ponownie przeznaczyć całą swoją fazę 

akcji na budowanie okopów, a wtedy od razu można odwrócić 

żeton na stronę gotowego okopu Dug-In, jeśli wymagania 

dotyczące budowy okopów są nadal spełnione. Zauważ, że 

jednostka nie musi usuwać znacznika łopaty Digging In tylko 

dlatego, że wróg porusza się w sąsiedztwie. Nie może 

kontynuować kopania, dopóki wróg pozostaje w sąsiedztwie, 

ale może poczekać „aż wróg sobie pójdzie lub zniknie” i wtedy 

dokończyć okopywanie się. Zobacz także: tury nocne, 16.0. 

14.2.1 Saperzy i budowa okopów 

Saperzy budują okopy w ciągu jednej tury. Jeśli 

saper całą swoją fazę akcji przeznaczy na budowę 

okopów, pomiń krok z łopatą i zamiast tego od 

razu umieść na saperze znacznik gotowych 

okopów. Saperzy mogą tworzyć okopy nawet w SKw, o ile na 

danym heksie są ułożeni w stos razem z inną przyjazną 

jednostką (dowódca Pajari się nie liczy). 

14.3 Skutki posiadania okopów 

Atakując heks posiadający znacznik 

gotowych okopów, atakujący 

otrzymuje karne przesunięcie o 1 

kolumnę podczas rozpatrywania 

relacji sił. Kara ta dotyczy zarówno zwykłego ostrzału, jak i 

szturmu. Ataki dystansowe przeciwko okopanym jednostkom 

otrzymują MOD –1 (w przypadku ataku pośredniego) lub MOD 

–2 (w przypadku ataku bezpośredniego). Zauważ, że po 

umieszczeniu znacznika gotowego okopu wszystkie typy 

jednostek korzystają z tych okopów. Przyjazne jednostki, które 

później wejdą na taki heks, są umieszczane pod znacznikiem 

gotowych okopów i również otrzymują korzyści dawane przez 

okopy. Natomiast żadnych efektów nie daje przebywanie na 

heksie ze znacznikiem łopaty, kiedy okopy nie są jeszcze 

gotowe. 

Przykład: Jednostka piechoty spędza dwie tury, aby na 

zajmowanym heksie umieścić znacznik gotowych okopów Dug-

In. W tym czasie przyjazna jednostka ppanc wchodzi na ten heks. 

W turze po umieszczeniu znacznika gotowych okopów piechota 

opuszcza heks. Jednostka działa ppanc pozostaje w miejscu, 

podobnie jak znacznik gotowych okopów. 

14.4 Usuwanie znaczników okopów 

Jeśli na heksie z okopami nie ma żadnych jednostek strony 

będącej właścicielem tych okopów, niezależnie od tego, czy 

wyszły z heksu dobrowolnie, czy przez odwrót, czy zostały 

wyeliminowane, znacznik budowania okopów lub gotowych 

okopów jest natychmiast usuwany z heksu. Oznacza to, że 

atakująca jednostka, która w akcji zajęcia zdobytego pola lub 

obławy wejdzie na heks z okopami, nie zyskuje żadnych 

korzyści, nie moje przejąć okopów wroga. 
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14.5 Budowa okopów podczas tur 

nocnych 

Jednostki budują okopy w ciągu jednej nocnej tury (od razu 

umieszcza się na jednostce żeton z gotowymi okopami) i mogą 

to zrobić nawet przebywając w SKw. 

15.0 Zaopatrzenie 

Wszystkie jednostki znajdujące się na mapie mogą posiadać 

zaopatrzenie bądź nie posiadać, ale nie oznacza się tego w 

żaden sposób. Na potrzeby gry dostęp do zaopatrzenia nigdy 

nie wpływa na operacje bojowe ani ruch. Jednostki nigdy nie 

otrzymują redukcji sprawności ani kar za brak zaopatrzenia. 

 

15.1 Sprawdzanie dostępu do 

zaopatrzenia 

Zaopatrzenie jest sprawdzane w 4 przypadkach: 

1) Otrzymywanie 

uzupełnienia. Jednostka 

musi posiadać linie 

zaopatrzenia, aby móc 

otrzymać uzupełnienia. 

2) Próba regeneracji. Jednostka otrzymuje MOD –1, 

jeśli nie posiada linii zaopatrzenia podczas próby 

regeneracji. 

3) Eliminacja jednostki. Jednostka, która nie ma 

linii zaopatrzenia w momencie jej eliminacji, jest 

umieszczana na polu trwale wyeliminowanej i nie 

kwalifikuje się do odtworzenia. 

Uwaga autora: Otoczone jednostki zostały 

schwytane lub całkowicie unicestwione. 

4) Określenie zwycięstwa. W niektórych 

scenariuszach jednostka musi zajmować heks celu 

i jednocześnie posiadać linie zaopatrzeniowe, aby 

zakwalifikować się do otrzymania PZ (patrz 

zasady specyficzne dla rozgrywanego scenariusza). 

15.2 Radzieckie linie zaopatrzenia35 

Radziecka jednostka posiada dostęp do zaopatrzenia, jeśli 

możliwe jest poprowadzenie linii (ścieżki) wiodącej od 

zajmowanego przez nią heksu do dowolnej drogi, ale nie dalej 

niż przez cztery heksy, a następnie drogami do przyjaznego 

źródła zaopatrzenia (15.4). W żadnym momencie taka linia nie 

może wejść na heks zajęty przez jednostkę wroga lub SKw, z 

tym że w tym przypadku przyjazne jednostki negują SKw. Linia 

zaopatrzenia może mieć dowolną długość, o ile spełnione są jej 

główne wymagania. 

15.3 Fińskie linie zaopatrzenia 

Fińska jednostka posiada dostęp do zaopatrzenia, jeśli możliwe 

jest poprowadzenie linii (ścieżki) przez dowolną ilość 

sąsiadujących heksów dowolnego rodzaju terenu, wolną od 

wrogich jednostek i SKw, do przyjaznego źródła zaopatrzenia. 

Podczas sprawdzania zaopatrzenia przyjazne jednostki negują 

SKw. 

15.4 Źródła zaopatrzenia 

Symbole źródła zaopatrzenia dla każdej strony są 

wydrukowane na mapie, jak wyjaśniono na legendzie mapy. 

Radzieckie źródło zaopatrzenia (heks X28) jest czerwone, 

natomiast fińskie źródło zaopatrzenia (heks A13) jest niebieskie. 

16.0 Tury nocne 

„Niech twoje zamiary pozostaną okryte ciemnością 

nieprzeniknioną jak noc, a kiedy ruszysz, uderzaj jak piorun”. 

~ Sun Tzu 

Każda tura nocna odpowiada 15 godzinom, w przeciwieństwie 

do 90 minut na turę w ciągu dnia. Podczas tur nocnych jednostki 

mogą wykonywać akcje ruchu, szturmu lub ostrzału, ale z 

każdą z nich narażają się na dodatkowe ryzyko w związku ze 

znacznie gorszymi warunkami pogodowymi, co w grze 

skutkuje testem według TWzima (patrz 16.3). Podczas tur 

nocnych obowiązują następujące zasady specjalne: 

• Próby regeneracji otrzymują korzystny MOD +1. 

• Ataki dystansowe mają karny MOD -2. 

• Zasięg LWIDZ jest zmniejszony do jednego heksu. 

• Jednostki mogą tworzyć okopy w ciągu jednej tury i 

mogą to zrobić nawet jeśli przebywają w SKw (14.6). 

• Jednostki mogą kwalifikować się do podwójnego 

ruchu (16.1). 

• Radzieckie jednostki pancerne mają PS zmniejszone o 

połowę (8.2, punkt 2). 

• Radzieckie jednostki mogą budować ogniska (16.2). 

• Fińskie kompanie piechoty mogą kwalifikować się do 

przeprowadzenia nocnych napadów (16.4). 

Uwaga autora: W bitwie pod Tolvajärvi nocami miało 

miejsce wiele znaczących wydarzeń. Dlatego uznałem, że 

konieczne jest opracowanie specjalnego zestawu zasad, który 

obejmie tury nocne. 

16.1 Podwójny ruch podczas tur nocnych 

Jednostka, która nie rozpoczyna swojej fazy akcji będąc w SKw, 

ma podwojoną PPR na turę nocną, a premii tej można użyć w 

połączeniu z ruchem drogowym i ruchem wydłużonym (4.3) 

lub w celu wykonania szturmu (9.0). 

Uwaga autora: Nie można wnioskować, że w nocy jednostki 

mogą się poruszać dalej niż w dzień – wręcz przeciwnie. 

Pamiętaj, że tura nocna reprezentuje okres dziesięciokrotnie 
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dłuższy niż tura w trakcie dnia. Podwójny ruch podczas 

jednej tury ułatwia manewrowanie przez luki w liniach wroga 

lub oskrzydlenie jego pozycji. Dlatego przed nocnymi turami 

gracze powinni poświęcić dużo uwagi na odpowiednie 

ustawienie swoich jednostek. 

Jednostki korzystające z ruchu wydłużonego (4.3) i ruchu  

podwójnego mają podwojoną PPR oraz otrzymują 2 dodatkowe 

PR. 

Tak więc jednostka z PPR wynoszącą 5 PR może użyć ruchu 

wydłużonego i podwójnego i w sumie będzie mieć 12 PR (np. 

może przemieścić się o 24 heksy z drogą). 

Limity dotyczące odwrotu i zajmowania zdobytej pozycji nigdy 

nie są podwojone w nocy. 

 

16.2 Ogniska37 

Tylko jednostki radzieckie mogą rozpalać ogniska 

podczas fazy akcji tury nocnej – i tylko wtedy. 

Jednostka, która zbuduje ognisko, może również 

podjąć próbę regeneracji (13.3) w tej samej fazie 

akcji. Jednostka musi znajdować się 4 lub więcej heksów od 

wszystkich wrogich jednostek, na terenie innym niż zamrożone 

jezioro. Jednostki korzystające z ogniska muszą pozostać 

bezczynne podczas swojej fazy walki. 

Umieść znacznik ogniska na heksie jednostki tworzącej 

ognisko, połóż go na tej jednostce. Ogniska są usuwane po 

zakończeniu fazy strat z powodu zimna lub w chwili, gdy 

wszystkie jednostki radzieckie wycofają się z heksu z 

ogniskiem lub zostaną wyeliminowane. 

Ogniska nigdy się nie przemieszczają. Można zbudować 

dowolną liczbę ognisk; nie ma znaczenia ilość dostępnych 

żetonów. Gdy na jednym polu ognisko zbuduje wiele jednostek, 

umieść na nich pojedynczy znacznik. Jednostki, które wejdą na 

heks z ogniskiem, zarówno poprzez ruch, jak i wycofanie, są 

umieszczane na znaczniku ogniska (nie pod nim) i nie 

korzystają z jego efektów. Heks może zawierać jednostki na 

ognisku (niekorzystające) i pod nim (korzystające). 

16.2.1 Efekty ogniska 

Jednostki radzieckie znajdujące się pod znacznikiem ogniska 

nie muszą sprawdzać czy ponosiły straty z powodu mroźnej 

nocy: patrz straty z powodu zimna (TWzima) (16.3). 

 

 

16.3 Tabela strat z powodu zimna 

(TWzima)38 

Uwaga autora: TWzima symuluje skutki ekstremalnego 

zimna, które doprowadzało do dezercji, pogorszenia morale, 

odmrożeń, hipotermii, a nawet śmierci. 

Pod koniec każdej nocnej tury jednostki, które podczas tej tury 

wykonywały pewne czynności, muszą sprawdzić czy nie 

poniosły strat z powodu ran od odmrożeń (ponieważ to są rany, 

to w wyniku straty następuje redukcja sprawności, nie ma 

możliwości wykonania odwrotu). Test taki muszą wykonać 

wszystkie stosy jednostek radzieckich, które nie znajdują się 

pod ogniskiem, oraz stosy fińskie oznaczone czaszkami. Ważne: 

Test wykonuje się dla każdego stosu jednostek, a nie 

pojedynczo dla każdej jednostki. Zauważ, że definicja „stosu” 

może obejmować pojedynczą jednostkę, jeśli znajduje się sama 

na heksie. 

TWzima nie ma zastosowania do artylerii poza mapą. 

Jednostki na zamarzniętym jeziorze otrzymują MOD -1 

podczas testu z TWzima. Jednostki fińskie zawsze otrzymują 

MOD +1 podczas testu z TWzima. 

Uwaga autora: Finowie posiadali przenośne piece obozowe, 

a także odpowiednie ubranie. 

Podczas rozliczania redukcji sprawności według wyniku z 

TWzima, gracz będący właścicielem może zastosować 

redukcje do dowolnych jednostek na stosie, który odniósł rany 

z powodu zimna. 

16.3.1 Znaczniki czaszki 

Podczas swoich nocnych tur fińskie jednostki lub 

ich stosy, które wykonują akcje ostrzału, szturmu 

lub nocnego napadu zostają oznaczane 

znacznikami „czaszki”. Pod koniec tury nocnej 

każdy stos (i definicja stosu obejmuje tutaj również jedną 

jednostkę) musi zrobić test w TWzima. Jeśli dwa lub więcej 

stosów lub jednostek pod znacznikami czaszki przybędzie na 

jeden heks pod koniec tury, nowo utworzony stos otrzymuje 

pojedynczy znacznik czaszki i wykonuje test tylko raz. 

Fińskie jednostki nigdy nie otrzymują znaczników czaszki, jeśli 

zostały zaatakowane podczas tury ataku radzieckiego gracza; 

otrzymują je tylko za działania dobrowolnie wykonane podczas 

swojej nocnej tury. 

16.4 Fińskie nocne napady 

Podczas tur nocnych fińskie jednostki piechoty o 

pełnej sprawności, które nie podejmują żadnej 

innej akcji, mogą kwalifikować się do 

przeprowadzenia w czasie swojej fazy akcji 

specjalnego ataku zwanego nocnym napadem. Pozwala im to 

na użycie potrójnej wartości PPR, wykonanie ataku za pomocą 

TWW (być może przy korzystnym przesunięciu kolumny) i 

powrót do pozycji wyjściowej – wszystko w ramach jednej 

akcji. Daje to Finom znacznie większą elastyczność podczas 

nocnych tur w porównaniu do Sowietów. Istnieje jednak ryzyko, 

że grupa wypadowa zaginie w drodze na docelowy heks i napad 

się nie odbędzie. 
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Aby przeprowadzić nocny napad, fiński gracz wykonuje 

następujące kroki: 

1) Wyznacz jednostki do grupy wypadowej. 

2) Wyznacz docelowy heks. 

3) Rzuć kostką i sprawdź wynik w TWWnoc, 

stosując wszelkie odpowiednie MOD do rzutu 

kością, jak wskazano poniżej tabeli TWWnoc. 

Wynik pokazuje czy grupa wypadowa z 

powodzeniem zlokalizowała cel, czy zgubiła się na 

trasie. Jeśli to pierwsze, to TWWnoc pokazuje 

również o ile kolumn bazowa relacja ataku jest 

przesunięte w TWW. 

4) Jeśli w kroku 3 okazało się że grupa wypadowa 

dotarła do celu, teraz następuje atak. Oblicz relację 

sił atakujących i broniących (tak jak zwykle). Jeśli 

docelowy heks ścieżki napadu Finów jest 

zamarzniętym jeziorem lub znajduje się po 

przeciwnej stronie mostu, wtedy Finowie 

normalnie zmniejszają PS o połowę (patrz 

modyfikatory TWW). Zastosuj przesunięcie 

kolumny jak wskazano w kroku nr 3 i rozpatrz atak 

w TWW bez żadnych innych modyfikatorów. 

Wsparcie ataku ogniem z dystansu jest 

niedozwolone. Wyniki są stosowane natychmiast, 

a wszystkie straty po obu stronach należy 

traktować jako kolejne redukcje sprawności. 

5) Niezależnie od wyników uzyskanych w krokach 3 

i 4, jednostki wypadowe cały czas pozostają na 

swoich heksach (ich żetony nie są faktycznie 

przesuwane po mapie) i każda zostaje oznaczana 

znacznikiem z czaszką. Ewentualnie zaznacz stos 

za pomocą specjalnego znacznika nocnego napadu 

Night Raid, co będzie wskazywać, że każda 

jednostka na stosie z grupy wypadowej będzie 

musiała pod koniec tury sprawdzić w TWzima czy 

odniosła straty z powodu zimna. 

Zatem udany nocny napad będzie wymagał dwóch rzutów: 

jednego, aby zlokalizować cel i określić przesunięcie kolumny 

w TWW, oraz drugiego, by rozstrzygnąć sam atak. 

16.4.1 Kryteria nocnych napadów39 

Fiński gracz może przeprowadzić tylko jeden nocny napad na 

całą turę. Maksymalnie trzy fińskie jednostki piechoty o pełnej 

sprawności, z dowódcą Pajari lub bez niego, mogą wspólnie 

przeprowadzić nocny napad, jeśli rozpoczynają fazę akcji albo 

ułożone jeden na drugim, albo ustawione w taki sposób, aby 

każda uczestnicząca jednostka sąsiadowała z każdą inną 

jednostką z grupy wypadowej i żadna nie była w SKw. Na 

początku fazy docelowy heks musi być oddalony o co najmniej 

4 heksy od wszystkich jednostek fińskich. 

Fińskie jednostki, które przeprowadzają nocny napad, nie mogą 

wykonywać żadnej innej akcji podczas swojej fazy akcji, 

niezależnie od tego, czy napad faktycznie zakończył się 

atakiem, czy grupa wypadowa zaginęła po drodze. Finowie 

posiadający okopy, którzy przeprowadzają nocny napad, nie 

tracą ich. 

Fińskie jednostki wypadowe muszą być w stanie prześledzić 

ścieżkę do docelowego heksu, wolną od wrogich jednostek i 

SKw (nie wykonuje się przesunięcia jednostek, wystarczy 

sprawdzić czy taka ścieżka istnieje). Docelowy heks nie może 

być dalej niż na 18 PR od każdej z jednostek wypadowych, ani 

nie może to być heks hotelu (M16). Obliczając trasę nie 

uwzględnia się kosztu wejścia na heks celu ani nie płaci kary 

+2 PR za szturm. Po prostu zsumuj koszt terenu wszystkich 

heksów między jednostkami wypadowymi a ich celem. 

Jednostki wypadowe mogą korzystać z dróg (5.3) – wtedy nie 

liczy się kosztów terenu, tylko koszty drogi. 

Masz pytania dotyczące zasad? Skontaktuj się ze mną na 

BoardGameGeek, na Consimworld, lub napisz na mój osobisty 

adres e-mail (kontakt z autorem gry, w języku angielskim): 

duckweedseattle@yahoo.com 
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Przebieg rozgrywki 

I. Faza porządkowa pierwszego gracza 

Pierwszy gracz odwraca swoje „wystrzelone” moździerze, działa piechoty i 

artylerię poza mapą na przednią stronę i dostosowuje swoją amunicję zgodnie 

z torem kolejności tur. Następnie wydaje punkty uzupełnień (13.2), które są 

dla niego dostępne w bieżącej turze. 

II. Faza akcji pierwszego gracza 

• Posiłki. Pierwszy gracz może umieścić na mapie jednostki posiłków (13.1) 

w dowolnym momencie swojej fazy akcji. 

Każda jednostka pierwszego gracza może wykonać jedną z akcji: 

• Ruch (4.0) i/lub szturm (9.0). 

• Próba regeneracji (13.3). Tylko zredukowane kompanie piechoty. 

• Budowa okopów (14.0). Tylko piechota, saperzy lub KM. 

Podczas tur nocnych (16.0) dostępne są również następujące akcje: 

• Podwójny ruch (16.1). Tylko jeśli jednostka nie rozpoczęła fazy w SKw. 

• Budowa ogniska (16.2) i/lub próba regeneracji (13.3). Tylko jednostki 

radzieckie. 

• Nocny napad (16.4). Tylko fińskie kompanie piechoty posiadające pełny 

poziom sprawności. 

W celu oznaczenia jednostek, które zakończyły swoją akcję, można obrócić 

ich żeton „do góry nogami”. 

III. Faza walki pierwszego gracza 

Pierwszy gracz przeprowadza ataki dystansowe (10.0) i ostrzał (8.0) w 

dowolnej kolejności. Drugi gracz może przeprowadzić wsparcie obronne 

(10.3). Pod koniec fazy wszystkie znaczniki przyduszenia Suppressed są 

usuwane z jednostek. 

IV. Faza drugiego gracza 

Drugi gracz wykonuje takie same działania, jak pierwszy gracz kolejno z faz 

I-III. 

V. Faza strat z powodu zimna (16.3) – tury nocne 

Pod koniec każdej tury nocnej, zaczynając od strony radzieckiej, obaj gracze 

wykonują test i sprawdzają wyniki w TWzima. Dotyczy to wszystkich 

jednostek radzieckich, które nie posiadają ogniska (16.2), oraz wszystkich 

Finów mających znaczniki czaszki (16.3.1). Na koniec należy usunąć 

wszystkie znaczniki czaszki i ogniska. 

VI. Faza sprawdzenia warunków zwycięstwa 

Gracze sprawdzają, czy któryś z nich wygrał zgodnie z warunkami zwycięstwa 

dla danego scenariusza. Jeśli nie, przesuń znacznik tury i ponownie uruchom 

sekwencję rozgrywki od fazy I. 

 

 

 

II. Faza akcji pierwszego gracza 

Każda jednostka może wykonać jedną z następujących czynności: 

• Ruch (4.0) i / lub Szturm (9.0). 

• Próba odzyskania (13.3). Tylko zredukowane kompanie piechoty. 

• Wejdź (14.0). Tylko piechoty, inżynierowie lub jednostki MG. 

Podczas Night Turns (16.0) dostępne są również następujące akcje: 

• Podwójny ruch (16.1). Jednostka nie może rozpocząć fazy w eZOC. 

• Zbuduj ognisko (16.2) i / lub spróbuj odzyskać (13.3). Tylko jednostki 

radzieckie. 


