
Tabela wyników walki (TWW) 

Rzut 2k6 1:4 1:3 1:2 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 

2 5/0 4/0 4/0 3/0 3/0 2/0 2/0 2/1 1/0 
3 4/0 4/0 3/0 3/0 2/0 2/0 2/1 1/0 1/1 
4 4/0 3/0 3/0 2/0 1/0 2/1 1/0 1/1 0/1 
5 3/0 3/0 2/0 2/0 2/1 1/0 1/1 0/1 0/2 
6 3/0 2/0 2/0 2/1 1/0 1/1 0/1 0/2 0/3 
7 2/0 2/0 2/1 1/0 1/1 0/1 0/2 0/3 0/4 
8 2/0 2/1 1/0 1/1 0/1 0/2 0/3 0/4 0/4 
9 2/1 1/0 1/1 0/1 1/2 0/3 0/4 0/4 0/5 

10 1/0 1/1 0/1 1/2 0/2 0/4 0/4 0/5 0/6 
11 1/1 0/1 1/2 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 
12 0/1 1/2 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 

Po zmodyfikowaniu relacji sił według poniższej tabeli modyfikatorów, rzuć dwiema 
kostkami i sprawdź wynik w TWW, gdzie pokazano wielkość strat atakującego/broniącego. 
Czerwone liczby przypominają że podczas ostrzału atakujący musi przyjąć pierwszą stratę 
jako redukcję siły. W szturmach atakujący musi przyjąć wszystkie straty jako redukcje. 
Wyjątek: Gdy hotel (hex M16) jest zajmowany przez jedną lub więcej jednostek 
broniących się piechoty lub KM, wtedy ci obrońcy ignorują pierwszą stratę podczas 
ostrzału lub szturmu (zobacz 5.2.5). 
 

Modyfikatory: ostrzał / szturm / fiński nocny napad 
(wszystkie modyfikatory kumulują się, zasada 8.3) 

 Warunki Modyfikator ataku 

 1. Kara za zamr. jezioro lub most & 
PS atakującego zmniejszone 
o połowę (zaokrągl. w górę) 

 2. Jedn. opancerzone w nocy 
PS jedn. opanc. zmniejszone 
o połowę (zaokrągl. w górę) 
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3. 

Przyduszenie z wsparcia 
dystansowego 

1L/1P za każdy ofens/defens 
znacznik Suppresion, max 
przesunięcie o 3 kolumny 

4. Bonus za atak koncentryczny 1P 
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5. Broniący się na zamr. jeziorze 3P (4P jeśli atakują Finowie) 

6. Bonus dowódcy - Pajari @ 1L/1P (na korzyść Finów) jeśli 
jedn. są razem z Pajarim 

7. Broniący się w gotowych okopach 1L 

8. Bonus za morale 1L/1P (2L/2P w szturmie) 

9. Radziecki bonus pancerny 1L/1P (na korzyść Sowietów) 

10. Zmiana postawy Finów 1L/1P (na korzyść Finów) 

11. Bonus za ognisko 2P 

12. 
Radzieckie załamanie morale 
(17.0.4) 

1P dla atakujących Finów 

13. 
Kara dla Sowietów za brak 
koordynacji 

1L 

14. 
Sowieci na heksie z wyeliminowaną 
fińską kuchnią polową (20.8) 

3P dla atakujących Finów 
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 15. 
Bonus za fińskie lekkie karabiny 
maszynowe LKM 

1L/1P na korzyść Finów 
szturmujących lub broniących 
się w lesie, suo lub wiosce 

Uwagi dotyczące powyższych modyfikatorów: 

#L / #P oznacza przesunięcie w Lewo/Prawo kolumny określającej relacje sił w TWW. 
Wszystkie wyżej wymienione modyfikatory kumulują się. 

# Żaden z tych modyfikatorów nie dotyczy fińskich nocnych napadów. 
& Jeśli wszystkie atakujące i broniące się jednostki są na zamrożonym jeziorze, relacja 
sił podczas szturmu lub ostrzału przesuwa się o 1L/1P na korzyść Finów. 
@ Zobacz 20.6 – stan zdrowia Pajariego. 

 

Red Winter 
Niebieski tekst odnosi się do zasad opcjonalnych. 

Atak dystansowy (TWWdyst) 

 Rzut 2k6 Wynik 

 13 i mniej Brak efektu (*) 

 14 - 16 Przyduszenie Suppressed (1) 

 17 - 18 
Przyduszenie Suppressed + 
redukcja 1 poziom (2) 

 19 i więcej 
Przyduszenie Suppressed + 
redukcja 2 poziomy (3) 

Dla każdego ataku dystansowego osobno rzuć dwiema 
kostkami, do wyniku dodaj PSdyst jedn. strzelającej oraz 
poniższe modyfikatory. Ataki dystansowe są na heks, nie na 
jednostkę. Każda jedna jednostka strzela samodzielnie. 

Zasady opcjonalne do TWWdyst: 
(*) Dotyczy strzału Friction (20.3) i przypadku 

gdy wypadło w sumie 3 lub mniej oczek. 
(liczba) Dotyczy ataku spowalniającego (20.1). Stos 

albo otrzymuje redukcję (liczba), albo 
zatrzymuje ruch. Jednostki wycofujące się 
muszą przyjąć redukcję. 

MOD do ataku dystansowego 
(wszystkie modyfikatory kumulują się) 

Warunki MOD 
1. Heks-cel zawiera 1 lub 

więcej piechoty & 
+1 za każdą piechotę 

2. Heks-cel to zamrożone 
jezioro 

+1 
(+2 przeciw 
Sowietom) 

3. Strzelająca moźdz./działo 
piechoty widzi cel  # 

+1 (moździerz) / 
+2 (działo piechoty) 

4. Strzał pośredni – 
obserwator nie sąsiaduje 
z heksem celu 

-1 

5. Heks-cel ma okopy @ -1 (atak bezpośredni) / 
-2 (atak pośredni) 

6. Zmierzch, świt, mgła -1 
7. Noc -2 
8. KM / jedn. opancerzona 

strzela na ponad 3 heksy 
-1 (KM) / 
-2 (jedn. 
opancerzona) 

9. Sowieci na polu z 
wyeliminowaną fińską 
kuchnią polową (20.8) 

+2 

MOD do ataku spowalniającego (20.1) 
Wszystkie MOD które dotyczą ataków dystansowych, 
dotyczą również tego rodzaju ataku z wyjątkiem pkt.1. 
Dodatkowo stosuje się następujące modyfikatory: 
10. Atak spowalniający 

przeciw jedn. w odwrocie 
+2 

11. Atak spowalniający 
przeciw jedn. zajmującej 
zdobyte pole 

+1 

12. Atak spowalniający z 
moździerzy / dział 
piechoty 

PSdyst zmniejszona o 
połowę (zaokr. w 
górę) 

Uwagi dotyczące powyższych modyfikatorów: 

& Dotyczy samej regularnej piechoty, nie dotyczy KM, 
moźdz., saperów, fińskich plutonów wypadowych, 
jedn. opancerz, Pajari. Nie dotyczy ostrz. spowaln. 

# Ten MOD anuluje MOD -1 za przypadek z pkt. 4 

@ Ten MOD nie dotyczy wsparcia obronnego przeciw 
atakującemu z okopów. 



 

Tabela wyniku ataku ppanc (TWWppanc) 

Rzut 1k6 Wynik 

4 lub mniej Brak efektu 

5 lub 6 Redukcja siły 

Atak ppanc rozstrzygamy przed wsparciem lub zwykłym atakiem z 
TWW, albo jako samoistny atak. Maksymalny zasięg to 2 heksy. Celem 
musi być radziecka jedn. pancerna. Strzelające działo ppanc rzuca 
kostką po jednym razie na każdy posiadany poziom siły osobno oraz 
wynik rozpatruje osobno. Przed każdym rzutem można zmieniać cel 
ataku, np. działo ppanc mające dwa poziomy siły będzie rzucać dwa 
razy i przed każdym rzutem może wskazać dowolny heks celu. 

Modyfikatory ataku ppanc 
(wszystkie modyfikatory kumulują się) 

Warunki MOD 
1. Cel szturmuje heks z jednostką strzelającą +2 
2. Cel sąsiaduje z jednostką strzelającą +1 
3. Cel to opancerzony samochód BA-10 +1 
4. Cel to czołg T-37 +2 
5. Strzela jednostka ppanc Obuhov  –4 

Uwagi: 
Pkt. 1 i 2 wzajemnie się wykluczają 

 

 Tabela strat z powodu zimna 
(TWzima) 

 Rzut 1k6 Wynik 

 3 lub mniej Redukcja 1 poziom siły 

 4 lub więcej Brak efektu 

 Rzuć kostką za każdą pojedynczą radziecką jednostkę 
nie znajdującą się pod ogniskiem, albo każdy stos 
fińskich jednostek posiadający czaszkę. 

 Modyfikatory TWzima 
 Warunki Mod 

 1. Stos na zamarz. jeziorze –1 
 2. Stos jednostek fińskich +1 

 
 

Tabela regeneracji 

Każda piechota przystępująca do próby regeneracji rzuca kostką 1k6 i do wyniku 
dodaje poniższe modyfikatory rzutu kostką MOD (wszystkie kumulują się). 

Ostateczny wynik wynoszący 6 lub więcej oznacza udaną regenerację. 

Warunki MOD 
1. Bonus za morale: radziecka jedn. 8 grudnia, albo 

fińska jedn. 11 lub 12 grudnia 
+1 

2. Jednostka jest 4 lub więcej heksów od wrogów +1 
3. Pajari na stosie razem z fińskimi jednostkami +1 
4. Tura nocna +1 
5. Jednostka nie posiada linii zaopatrzenia –1 
6. Jednostka radziecka 11 lub 12 grudnia –1 
7. Jednostka fińska JR16 na heksie razem z kuchnią 

polową (zobacz 20.8) 
+1 

 

Fiński nocny napad (TWWnoc)  
Rzut 1k6 Wynik  

1-2 Grupa wypadowa przepadła  
3 Atak z przesunięciem kolumny o 1L  
4 Atak bez modyfikatora  
5 Atak z przesunięciem kolumny o 1P  
6 Atak z przesunięciem kolumny o 2P  
7 Atak z przesunięciem kolumny o 3P  
8 Atak z przesunięciem kolumny o 4P  

9 lub więcej Atak z przesunięciem kolumny o 5P  

Modyfikatory nocnego napadu 
(wszystkie modyfikatory kumulują się) 

 

Warunki MOD  
1. Pierwszy napad w grze +2  
2. Pajari uczestniczy w napadzie +2  
3. Heks celu ma ognisko +2  
4. Ścieżka do celu kosztuje 7 PR lub 

mniej dla wszystkich jednostek z 
grupy wypadowej 

+1  

5. Cała ścieżka do celu biegnie tylko 
przez drogi, zamr. jezioro lub 
wioski 

+1  

 

Tabele dotyczące zasad opcjonalnych 
 

Zdobycie radzieckiego LKM (20.4)  Stan zdrowia Pajariego (20.6) 

Rzut 2k6 Wynik  Tura nocna 
11 lub mniej Nie udało się zdobyć karabinu  Rzut 2k6 Wynik 
12 lub więcej Sukces. Gracz fiński bierze żeton 

„Captured LMG” 
 4 lub mniej Umieść żeton Pajariego na przyszłej  

turze 2-12 * 

MOD (wszystkie kumulują się)  5 lub więcej Brak efektu 

1. Za każdą radziecką piechotę wyelimin. w ostrzale +1  Pozostałe tury 

2. Za każdą radziecką piechotę wyelimin. w szturmie +1  Rzut 2k6 Wynik 

3. Sowieci są na zamarz. jeziorze (lub szturmują z niego) +1  3 lub mniej Umieść żeton Pajariego na przyszłej  
turze 2-7 * 

4. Sowieci w momencie wyelimin. nie mają zaopatrzenia +2  4 lub więcej Brak efektu 

5. Tura nocna –1  Uwagi: 
* Za drugim razem gdy Pajari nie zda testu, doznaje ataku serca i jest 
   na stałe usuwany z gry. 

    

Zabłądzenie w lesie (20.5)  

Rzut 2k6 Wynik    

3 lub mniej Zabłądzili w lesie  
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4 lub więcej Nie zabłądzili, kontynuuj ruch  
MOD (wszystkie kumulują się)  
1. Jednostka jest fińska +1  
2. Świt, mgła albo zmierzch –1  
3. Noc –1  

 


