
Red Winter DLA NOWYCH GRACZY 

Jeśli jesteś nowym graczem, zacznij od przejrzenia instrukcji i 

zapoznania się z podstawowymi pojęciami i mechanikami, zwróć 

szczególną uwagę na przebieg rozgrywki (3.0). Nie próbuj 

zapamiętywać zasad. Jeśli potrzebujesz sprawdzić coś 

konkretnego, korzystaj z indeksu i spisu treści. Następnie zapoznaj 

się z kartą z tabelami: zobacz jak rozstrzygana jest walka w 

ostrzale, ataku dystansowym i szturmie. Rozstaw na mapie kilka 

jednostek i spróbuj pobawić się, wykonujący ruchy jednostek i 

różne rodzaje ataku. Na koniec sprawdź scenariusz 

wprowadzający; a po nim zacznij grać w małe scenariusze z 

poradnika. 

17.2 (Dzień pierwszy) to dobry scenariusz do drugiej rozgrywki 

ponieważ zawiera mało jednostek i jest krótki. Stanowi kolejny 

krok w poznawaniu „zwykłych” zasad w turach dziennych, bez 

przejmowania się specjalną turą nocną. 

17.10 (Bitwa o Hirvasvaarę) lub jego wariant 17.11 (Dwóch na 

dwóch) to również dobre scenariusze wprowadzające, bez tur 

nocnych. 

17.4 (Dzień drugi) pozwala używać wielu różnych strategii, jest 

rozgrywany na całej mapie. 

Jeśli masz czas rozegrać coś większego, spróbuj scenariusza 17.3 

(Pierwsze dwa dni), który posiada wszystkie cechy powyższych, 

a dodatkowo pokazuje operacje na całej mapie na przestrzeni 

dwóch dni, dzięki czemu na przykład drugiego dnia zobaczysz 

jakie są skutki tury nocnej. 

Po zapoznaniu się z kilkoma mniejszymi scenariuszami z 

pewnością zechcesz zagrać w kampanię 17.1. Tu zaczyna się 

prawdziwa zabawa! 

Jeśli dany scenariusz wydaje się zbyt trudny do wygrania dla 

jednej ze stron, być może chodzi o niewłaściwe używanie pewnej 

zasady z instrukcji lub bitewnika. Sprawdź też „Wskazówki i 

porady strategiczne” (21.0) oraz listę najczęściej zapominanych 

zasad (obok). 

Czas rozgrywki. Czas podany w scenariuszach dotyczy 

doświadczonych graczy, którzy dosyć dobrze znają zasady oraz 

ogólne taktyki i strategie wykorzystywane w grze. Nowi gracze, 

którzy rozgrywają dopiero swoje pierwsze scenariusze, powinni 

go podwoić lub nawet potroić. 

Które zasady można pominąć na początku? Jeśli nowi gracze 

czują się przytłoczeni zbyt dużą dawką nieznanych zasad i pojęć, 

podczas pierwszych rozgrywek niektóre z nich można całkowicie 

pominąć: 

• Jednostki wariantowe (sowieckie czołgi i fińskie jednostki 

Prov/TF-P) 

• Nocne napady, ogniska, straty z powodu zimna (jednak 

wykorzystuj podwójny ruch w turach nocnych) 

• Wsparcie obrony na sąsiedni heks 

Lista najczęściej zapominanych zasad 

• Ruch wzdłuż drogi (5.3) kosztuje tylko 0,5 PR. 

• Jednostki wchodzące do wrogiej strefy kontroli SKw muszą 

zapłacić koszt terenu (nie drogi!). 

• Jednostki płacą dodatkowy +1 PR za opuszczenie SKw. 

• Ruch wydłużony (4.3). Jednostki otrzymują do wydania +2 PR 

na ruch, jeśli cały czas poruszają się wzdłuż drogi i są oddalone 

co najmniej o 4 heksy od wrogich jednostek. 

• Finowie płacą 1 PR za ruch po zamarzniętym jeziorze, a 

Sowieci wydają 1,5 PR. Finowie, używajcie jezior! 

• Podczas wycofywania się po przegranej walce, w miarę 

możliwości jednostka powinna się cofać tak, aby być możliwie 

najdalej od jednostek wroga, które uczestniczyły w owej walce. 

• Sowieci otrzymują bonus za morale w turach od 8 grudnia, 

dzięki czemu mają korzystne przesunięcie kolumn w tabeli 

wyników walki TWW podczas ostrzału i szturmu. Finowie 

otrzymują taki bonus 11 i 12 grudnia. 

• Jednostki otrzymują korzystny MOD +1 do wyniku rzutu kostką 

podczas testu regeneracji, jeśli znajdują się co najmniej o 4 

heksy od wszystkich wrogów. To skłania graczy do 

wycofywania zredukowanych jednostek z linii frontu w celu ich 

regeneracji. 

• Pajari daje Finom MOD +1 podczas testu regeneracji oraz 

korzystne przesunięcie o 1 kolumnę podczas ostrzału i szturmu. 

• Sowieckie jednostki piechoty mają zasięg dystansowy równy 2 

heksy i mogą być używane do wspierania z dystansu (PSdyst = 

4). Jeśli dana piechota jest za słaba do walki podczas ostrzału, 

sprawdź czy nie lepiej ustawić ją w dystansie 2 heksów od celu, 

tak aby zapewniła wsparcie ofensywne. 

• Jednostki mogą wykonać szturm (9.0) podczas swojego ruchu 

(w fazie akcji), jeśli zapłacą koszt terenu z wrogą jednostką 

będącą celem i dodatkowe +2 PR. Sowieci na ogół muszą 

rozpocząć turę tuż przy fińskich jednostkach, aby mogły 

wykonać szturm. Finowie natomiast często będą mogli 

przesunąć się w pobliże wroga i wykonać szturm w tej samej 

turze. Pamiętaj, że Sowieci mają korzystne przesunięcie 2 

kolumn podczas szturmów 8 grudnia dzięki bonusowi za 

morale, ale Finowie zawsze mają korzystne dla nich 

przesunięcie o 1 kolumnę z uwagi na używanie pistoletów 

maszynowych LKM. 

• Jeśli atakujący otrzyma straty, to pierwszą z nich zawsze jest 

redukcja jednej z atakujących jednostek. Obrońca natomiast, 

gdy otrzyma straty, może wybrać między redukcją a 

wycofaniem swoich jednostek (jednak tylko do swojego limitu 

odwrotu, 8.5.2.1). 

• Po szturmie atakujący przyjmuje wszelkie straty jako redukcje. 

• Po nocnym napadzie atakujący i obrońcy przyjmują wszelkie 

straty jako redukcje. 

• Zmieniający się zasięg linii widzenia LWIDZ (niech 

wszystkie tury mają LWIDZ na 5 heksów, za wyjątkiem 

nocy) 

• Wszystkie zasady opcjonalne z poradnika. 

Red Winter to gra, która daje tym więcej frajdy, im bardziej ją 

poznasz. Po kilku rozgrywkach, gdy zaznajomisz się z zasadami, 

gra będzie przebiegać szybko i zobaczysz, że właściwie trzeba 

zaglądać tylko do tabeli wyników walki, a instrukcję można 

schować do pudełka. Eksperymentuj z różnymi taktykami i 

ustawieniami, a przede wszystkim – dobrej zabawy! 

  



 

17.17 Nauka: pierwszy błąd 

Scenariusz hipotetyczny, wprowadzający 

Ten bardzo mały scenariusz bada co mogłoby się stać, 

gdyby Mannerheim odrzucił prośbę Talveli o zwolnienie 

pułku JR16 i gdyby Bielajev otrzymał zgodę na przeniesienie 

pełnego ciężaru ataku na 718. Pułk Strzelców. Bielajev chciał 

otoczyć hotel, kamieniołom i most Hevossalmi - najbardziej 

defensywne pozycje Finów, wysyłając dwa z trzech pułków 

do wioski Tolvajärvi drogą północną z Ägläjärvi. W 

scenariuszu ukazano początek tych operacji, gdy dwa 

sowieckie bataliony zostały wysłane wzdłuż głównej drogi, 

aby przejąć Hirvasvaarę przed przybyciem reszty sił 

sowieckich. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Ten krótki scenariusz zapozna 

nowych graczy z podstawami ruchu i ataku, przy minimum 

specjalnych zasad (bez tury nocnej, bez zwiększenia morale 

itp.) Jest zaprojektowany jako narzędzie do nauki zasad, nie 

do rywalizacji. Pomiędzy dwoma doświadczonymi graczami 

warunki zwycięstwa są nieco pro-fińskie. Ukończenie gry 

zajmuje około 15 minut. 

Czas trwania: tury 8-10 (3 tury). 

Obszar gry: W tym scenariuszu używane są tylko heksy na 

wschód od kolumny M (hotelu). 

Pierwszy gracz: Gracz sowiecki jest pierwszym graczem. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Gracze mogą rozstawiać swoje jednostki jednocześnie. 

Na heksie Q25: 

• Batalion 1/609 (4 jednostki: 3 kompanie piechoty plus 

jednostka KM). 

• Moździerz Mtr/609. 

Sowiecka artyleria: 2x 76mm ustaw poza mapą. 

Sowiecka amunicja 76mm: 4. 

Sowieckie posiłki: W pierwszej turze (tura 8) batalion 2/609 

(3 kompanie piechoty plus jednostka KM) wchodzą przez 

sowieckie źródło zaopatrzenia (X28). 

  Rozstawienie Finów: 

W Hirvasvaara (S11): 

• kompania piechoty 8/3 / JR37 (strona zredukowana). 

• kompania piechoty 3 / ErP112 (strona zredukowana). 

• jednostka karabinu maszynowego MG / ErP 9. 

W Tuninenselkä (O1): 

• batalion rowerowy PPP7 (3 jednostki zredukowane). 

Gracz fiński nie ma na mapie żadnych gotowych okopów, ale 

może je budować w trakcie rozgrywki (dostępne wszystkie 

żetony okopów). 

Fińska artyleria: ustaw 2 baterie 76mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76 mm: 2. 

Fińskie posiłki: brak. 

 

Zasady specjalne: 

1. Obie strony ignorują amunicję, posiłki i uzupełnienia 

wskazane na torze kolejności tur. Gracz sowiecki nie może 

wprowadzać do bitwy jednostek pancernych. 

Warunki zwycięstwa: 

Gracze nie zdobywają PZ w tym scenariuszu. 

Automatyczne zwycięstwo. Gracz uzyskuje automatyczne 

zwycięstwo natychmiast, gdy wyeliminuje (a nie tylko 

zredukuje) dwie lub więcej jednostek wroga. Jeśli żaden 

gracz nie wygra w ten sposób, gra trwa do ostatniej tury i 

wygrywa ten, kto kontroluje Hirvasvaarę (heks S11) (7.3). 

Uwagi strategiczne: 

Wykorzystaj ten scenariusz jako ćwiczenie. W pierwszej 

turze nie będzie walki – naucz się ruchu (4.0) i wprowadzania 

posiłków (13.1). Pamiętaj, aby używać ruchu drogowego 

(5.3) i ruchu rozszerzonego (4.3). 

Po stronie fińskiej możesz eksperymentować z różnymi 

strategiami obronnymi. Na przykład czy ustawić się na 

południe od Hirvasvaary, aby bronić drogi? Jeśli tak, to na ile 

heksów? Ustawisz się zbyt daleko z przodu, a Sowieci będą 

mieli okazję do ataku w drugiej turze. A jeśli zbyt blisko, 

Sowieci szybko znajdą się przy wiosce i mogą ją zdobyć 

przed końcem scenariusza. Będziesz musiał podjąć decyzję o 

obronie z całych sił, wykorzystując regenerację (13.3) dla 

swoich zredukowanych jednostek i okopy (14.0). Musisz 

także nauczyć się układania jednostek w stosy (6.0); jeśli 

umieścisz zbyt dużo piechoty na tym samym heksie, 

sowiecka artyleria będzie miała pole do popisu. A jeśli będzie 

z nimi bronić się KM (aby uniknąć sowieckiego MOD +1 za 

każdą fińską kompanię piechoty w ataku dystansowym wg 

TWWdyst), to może on nie być w stanie wycofać się 

wystarczająco daleko, aby uniknąć eliminacji. Będziesz 

musiał odpowiednio ustawiać swoje jednostki w każdej turze, 

aby uniknąć koncentrycznych ataków (8.3, przypadek 4). 

Wreszcie będziesz musiał dążyć do równowagi między 

redukcjami a wycofywaniem swoich jednostek. Jeśli stracisz 

dwie jednostki, przegrasz scenariusz. 

Po stronie sowieckiej staraj się ćwiczyć szturm (9.0) 

bardziej niż ostrzał (8.0) i naucz się ustawiać swoje jednostki, 

aby uzyskiwać możliwie najbardziej skuteczne ataki. 

Pamiętaj o możliwości umieszczenia obserwatora na 

przykład na zamarzniętym jeziorze na południe od celu, tak 

aby miał LWIDZ do celu. Jeśli Finowie są ułożeni w stos w 

Hirvasvaara, możesz wykorzystać atak dystansowy by 

zredukować ich siły (17+ w TWWdyst), strzelając z artylerii 

i moździerzy. Eliminacja to jeden z warunków wygrania tego 

scenariusza, pamiętaj o nim i bądź elastyczny. Jeśli nie da się 

wygrać zdobywając Hirvasvaarę, dąż do wyeliminowania 

dwóch fińskich jednostek. 
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