
Wprowadzenie 
Seria gier Standard Combat pozwala za-
równo doświadczonym, jak i początkują-
cym graczom cieszyć się prostymi w roz-
grywaniu i łatwymi do nauczenia grami. 
Gry te są próbą przedstawienia typowych 
w grach wojennych tematów, terminów i 
technik.  
Jak nauczyć się zasad  
Gry powinny być przyjemnym hobby, a 
nie nudnymi testami. Aby nauczyć się tej 
gry, należy rozpocząć poprzez pobieżne 
przeczytanie zasad i przejrzenie kompo-
nentów gry. Nie należy niczego zapamię-
tywać. Należy wypchnąć kilka oddziałów 
z obydwu stron i ustawić je w dowolny 
sposób na mapie. Teraz, z zasadami w rę-
ku, przejść „sekwencję gry” zamieszczoną 
poniżej, czytając ponownie zasady w mia-
rę potrzeby. Jeśli wszystko inne zawie-
dzie, daj nam znać, a odpowiemy na każde 
twoje pytanie. Kiedy już przebrniesz przez 
swoją losowo ustawioną grę z rzadka za-
glądając do zasad, przygotuj prawdziwą 
grę i spróbuj zagrać. Do tego czasu powi-
nieneś być zorientowany w terminologii i 
powinieneś być w stanie zagrać w dowol-
ną grę SCS przy niewielkim wysiłku.  
Mapa  
A. System numerowania pól. Ten system 
identyfikuje pojedyncze pola na mapie. 
Jeśli gra używa więcej niż jednej mapy, 
litery pozwalają zidentyfikować każdą z 
nich. Numer pola odnoszący się do danej 
mapy będzie się rozpoczynał literą mapy, 
np. A10.10. Cyfry przed kropką wskazują 
rząd pola, odczytując mapę poziomo od 
lewej do prawej. Cyfry po kropce wska-
zują dokładne pole wzdłuż danej krawędzi 
pól, odczytując pionowo od dołu do góry. 
Nie wszystkie pola mają wydrukowane 
numery, ale numeracja ma zastosowanie 
do wszystkich pól. Każde pięć pól (xx.05, 
xx.10, xx.15) ma wydrukowany numer po-
la, tworząc linie siatki. Na przykład, aby 
odnaleźć pole 29.17, należy prześledzić li-
nię siatki o numerze xx.15 aż natrafi się na 
rząd pól 29.xx, następnie odliczyć dwa po-
la do 29.17.  
B. Pola na brzegach mapy. Tylko pola z 
co najmniej 1/2 widocznej powierzchni są 
grywalne. Należy zniszczyć oddziały zmu-
szone do opuszczenia mapy.  
C. Ruch poza mapą. Oddziały nie mogą 
przeprowadzać żadnego rodzaju ruchu po-
za mapą, chyba że specjalne zasady danej 
gry na to pozwalają.  
D. Tabele i tabelki. Na mapie może znaj-
dować się szereg tabel i diagramów mają-
cych ułatwić grę. Można je często znaleźć 
również na arkuszach pomocy gracza. Tor 
na mapie zapewnia miejsce na właściwe 
oznaczanie obecnej tury gry. Należy 
umieścić tam żeton tur gry („Turn”), tak 

by wskazywał obecnie trwającą turę. Na-
leży przesuwać ten żeton o jedno pole do 
przodu za każdym razem kiedy obydwaj 
gracze zakończyli swoje „tury graczy”.  
Elementy gry  
Każda gra zawiera jeden lub więcej arku-
szy żetonów. Istnieją dwa główne typy że-
tonów: oddziały i znaczniki. Oddziały 
przedstawiają formacje wojskowe, które 
brały udział w walce. Znaczniki używane 
są do oznaczenia postępu gry lub odnoto-
wania statusu oddziałów.  
                     Stopnie       Rozmiar oddziału 
Symbol oddziału 
           Przyporządko- 

         wanie wyższe 
 
Przyporząd-              Żółty kolor 
kowanie niższe               wykorzy-                          
                                                                   stania 
 
 
         Siła ataku    Zdolność ruchu 
  Siła obrony 

Zasady  
Każda gra ze znaczkiem „The Gamers” 
zawiera oddzielne zasady dla serii i dla 
gry. Zasady serii zawierają reguły mające 
ogólne zastosowanie do wszystkich gier w 
serii. Zasady gry wprowadzają szczegóły 
niezbędne dla konkretnej gry, włączając w 
to jakiekolwiek zasady specjalne, sce-
nariusze i informacje dotyczące przygoto-
wania gry. Jeśli zasady konkretnej gry sto-
ją w sprzeczności z ogólnymi zasadami 
serii, wówczas zasady specjalne dla kon-
kretnej gry są nadrzędne.  
Uwagi dotyczące przygotowania  
Poza jakimikolwiek specjalnymi uwagami 
w zasadach dotyczącymi przygotowania, 
poniższe zawsze jest prawdą:  
1. „w/i #” oznacza umieszczenie danego 
oddziału w granicach liczby pól określo-
nych liczbą (#) od danego pola, włącznie z 
tym polem. Na przykład, w/i 4 oznacza 
umieszczenie oddziału na dowolnym polu, 
które znajduje się o cztery lub mniej pól 
od danego pola.  
2. Oddziały nie mogą nigdy rozpocząć na 
przepełnionym polu, ale mogą być zgru-
powane do ich maksymalnego limitu.  
3. Generalnie oddziały zaczynają w pełni 
sił i zaopatrzone.  
4. Kiedy określenie „włącznie” następuje 
po granicach rozmieszczenia początkowe-
go, oznacza to że oddziały mogą zostać 
rozmieszczone gdziekolwiek w danym ob-
szarze włącznie z granicami tego obszaru.  
5. Gracz poruszający się jako drugi zaw-
sze rozmieszcza oddziały jako pierwszy.  
Kumulowanie się efektów  
We wszystkich przypadkach, gdy w sto-
sunku do oddziału stosuje się wiele mody-
fikatorów, efekty tych modyfikatorów ku-
mulują się. Oddział podzielony na dwa ze 
względu na teren i podzielony na dwa ze 

względu na zaopatrzenie w walce jest w 
sumie dzielony na cztery. Należy zacho-
wać ułamki powstałe w tym procesie aż do 
zastosowania wszystkich modyfikatorów, 
a potem zastosować Standardową Zasadę 
Zaokrąglania.  
Standardowa zasada zaokrąglania  
Należy zaokrąglać ułamki zgodnie, z po-
niższymi zasadami: .01 do .49 w dół, .50 
do .99 w górę. Należy zachować ułamki aż 
do ostatecznego zastosowania. Kiedy twój 
przeciwnik próbuje przeliczać walczą-
cych, aby przeskoczyć o 1/2, upewnij się 
że przestrzega on zasady mgły wojny, opi-
sanej poniżej.  
Na przykład, jeśli trzy oddziały atakują je-
den, możesz mieć 2.5, 3.25 i 4.125 (w su-
mie 9.85) a obrońca 2.125 do chwili, kiedy 
zostanie określony stosunek sił. W tym mo-
mencie, będziesz miał 9.85 do 2.125 lub 
4.65 do 1. Teraz zastosuj standardową za-
sadę zaokrąglania, która da atak przy 5:1.  

Mgła wojny  
Z wyjątkiem chwili, kiedy oblicza się sto-
sunek sił przed atakiem, który zobowiązał 
się przeprowadzić, gracz nie może prze-
glądać oddziałów stanowiących wrogie 
zgrupowanie. Może on jedynie widzieć 
oddział znajdujący się na wierzchu zgru-
powania. Może on zajrzeć pod jakikol-
wiek znacznik, który przykrywa oddział 
leżący na szczycie stosu. Gracz nie może 
odwołać ataku po jego ogłoszeniu.  

1.0 Sekwencja gry  
„Tura gry” jest sekwencją kolejnych kro-
ków, kolejność których stanowi „sekwen-
cja gry”. Każda tura gry składa się z 
dwóch „tur graczy”. Każda tura gracza 
składa się z ustalonej poniżej sekwencji. 
Każdy gracz przechodzi swoją turę gracza, 
aby zakończyć turę gry. Na koniec tury 
gry, należy przesunąć znacznik tur gry i 
rozpocząć cały proces od początku. Gra-
cze muszą przejść sekwencję gry ściśle 
według podanej kolejności. Zasady po-
szczególnych gier określają kto jest pierw-
szym, a kto drugim graczem. Każda gra 
będzie miała swoje własne odmiany po-
niższej podstawowej sekwencji gry.  
Tura pierwszego gracza  
❑ Ruch  
Umieścić posiłki aktywnej strony na po-
lach wejścia, na które wskazuje kolejność 
przybycia posiłków (order of arrival). 
Gracz aktywny może przemieścić swoje 
oddziały. Aktywne oddziały mogą prze-
prowadzić walkę w ruchu.  
❑ Walka  
Oddziały aktywne sąsiadujące z oddziała-
mi wroga mogą przeprowadzić atak.  
❑ Wykorzystanie  
Aktywne oddziały ze zdolnością wykorzy- 
stania mogą przemieścić się i przeprowa- 
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dzić walkę w ruchu.  
❑ Zaopatrzenie  
Gracz aktywny upewnia się, że każdy z je-
go oddziałów ma zaopatrzenie. Jeśli tak 
nie jest, oznacza je jako bez zaopatrzenia.  
Tura drugiego gracza  
Powtórzenie powyższych kroków w wykona-
niu drugiego gracza.  

2.0 Strefy kontroli (SK)  
Strefy kontroli (SK) odzwierciedlają zdol-
ność oddziałów do utrudnienia ruchu wro-
ga wokół nich. SK oddziałów wroga zwa-
ne są wrogimi strefami kontroli (WSK). 
Przyjazne strefy kontroli nie mają wpływu 
na ruch własnych jednostek.  
2.0a Tylko oddziały z wydrukowaną siłą 
ataku (NIE jedynie z ogniem zaporo-
wym lub obroną) o wartości 1 lub więcej 
posiadają SK.  
2.0b SK oddziału składa się z pól sąsiadu-
jących z nim, na które mógłby wkroczyć 
podczas normalnego ruchu. 
Normalna struktura SK 

 
Struktura SK ograniczona przez teren 

 
Ruch przez rzeczne krawędzie pól jest za-
broniony, za wyjątkiem krawędzi zawiera-
jącej most – SK rozciąga się na pole połą-
czone mostem 

2.1 Efekty SK  
2.1a Należy wydać +2 PR, aby wejść we 
WSK. Zależnie od PR, oddział może prze-
mieścić się bezpośrednio z WSK do WSK 
i może wejść do i opuścić dowolną liczbę 
WSK.  
2.1b Oddziały znajdujące się w WSK na 
początku fazy wykorzystania nie mogą się 
poruszyć.  

2.1c Oddział może jedynie atakować od-
działy w swojej SK.  
2.1d Należy odjąć jeden stopień ze zgru-
powania, które wycofuje się do WSK. 
Wycofujące się zgrupowania tracą w su-
mie jeden stopień, nie jeden stopień na od-
dział. Należy to robić dla każdego pola w 
WSK, na które wycofa się zgrupowanie.  
2.1e WSK nie powstrzymują pościgu po 
walce (10.0).  
2.1f WSK blokują linie zaopatrzenia 
(12.1a).  
2.1g Kilka WSK na jednym polu nie wy-
wołuje żadnego dodatkowego efektu. 
Własne SK nie mają wpływu na WSK. 
Pole może posiadać jednocześnie przyjaz-
ną SK i wrogą SK.  
2.1h Własne oddziały negują WSK na 
swoich polach TYLKO dla celów zaopa-
trzenia.  

3.0 Ruch  
Podczas swojej fazy ruchu gracz może 
przemieścić tyle swoich oddziałów, ile 
chce. Może przemieścić każdy ze swoich 
oddziałów tak daleko jak chce w grani-
cach „dopuszczalnego ruchu” każdego z 
oddziałów i uwzględniając wszelkie inne 
ograniczenia.  
Procedura:  
Gracz aktywny przemieszcza oddziały 
indywidualnie lub jako zgrupowania 
określając ich pozostały dopuszczalny 
ruch poprzez odejmowanie punktów ru-
chu. Oddziały muszą podążać ciągłą ścież-
ką przez siatkę pól. Oddziały mogą prze-
mieszczać się w dowolnym kierunku lub 
w grupach kierunków. Ruch jednego od-
działu (lub zgrupowania) musi zostać za-
kończony zanim rozpoczęty zostanie ruch 
kolejnego.  
3.1 Jak przemieszczać oddziały  
3.1a Gracz może przemieścić wszystkie, 
niektóre lub żadne ze swoich oddziałów.  
3.1b Każdy oddział ma dopuszczalny ruch 
(MA). Oddział nie może wydać więcej 
punktów ruchu (PR) w pojedynczej fazie 
niż wynosi jego dopuszczalny ruch (WY-
JĄTEK: zobacz 3.1e).  
3.1c Należy obliczyć ruch przy użyciu pu-
nktów ruchu. Zgodnie z wpływem terenu 
na tabeli ruchu każde pole lub cecha jego 
krawędzi kosztuje pewną ilość PR. Gracz 
musi sumować na bieżąco liczbę punktów 
ruchu, które każdy oddział wydaje kiedy 
się przemieszcza.  
3.1d Wartość dopuszczalnego ruchu jest 
niezależna i koszt ruchu jednego oddziału 
nie ma wpływu na inne oddziały. Oddział 
nie może zachować niezużytych punktów 
ruchu lub przekazać ich innemu oddzia-
łowi.  
3.1e Gracz może zawsze przemieścić od-
dział (o dopuszczalnym ruchu większym 
niż 0) o jedno pole — niezależnie od kosz-
tu poruszenia się na nie w PR. Taki ruch 
nie może być jednak wykonany przez lub 
na teren niedostępny, jak również nie 

Ten przykład pokazuje koszt PR związany 
z poruszającymi się oddziałami. Liczby w 
kółeczkach ukazują wzrost liczby PR wy-
dawanych kiedy oddział wchodzi na po-
szczególne pola. Koszt PR za wejście na 
każde z pól wynika z tabeli wpływu terenu.  
Oddział 6 porusza się w przestrzeni mię-
dzy oddziałami 7 i 2. 1 PR kosztuje wejście 
na pierwsze pole z czystym terenem, 2 PR 
wejście na drugie pole (1 za teren czysty i 
+1 za przekroczenie strumienia), 3 PR za 
wejście na pole 24.17 (1 za czysty i +2 za 
wejście w WSK) i 2 PR za wejście na pole 
z lasem 25.18. W tym momencie oddział 6 
może poruszyć się dalej na pole 26.17 ale 
decyduje się zostać w bezpiecznym lesie. 
Oddział 6 nie może posuwać się dalej na 
pole 26.18 ponieważ oddział 6 ma wydru-
kowany dopuszczalny ruch 9 a wejście na 
pole 26.18 kosztować go będzie kolejne 2 
PR.  
Oddział 1 wydaje 3 PR aby wejść na pole 
26.16 (1 za czysty i +2 za wejście w WSK), 
jedynie ½ PR to koszt wejścia na pole 
26.17 i kolejne ½ PR za wejście na pole 
26.18 ponieważ oddział 1 używa drogi. 
Pomimo że oddział 1 ma 1 PR pozostały 
po wejściu na pole 26.18, nie porusza się 
on już dalej.  
można go użyć do przeprowadzenia walki 
w ruchu. Modyfikatory dopuszczalnego 
ruchu (takie jak pochodzące z zaopa-
trzenia) i WSK nie mają wpływu na moż-
liwość użycia tej zasady przez oddział, 
chociaż oddziały, które rozpoczynają fazę 
wykorzystania w WSK wciąż nie mogą się 
poruszać.  
3.2 Wpływ terenu na ruch  
3.2a Zgodnie z wpływem terenu przedsta-
wionym w tabeli ruchu, każde pole i ro-
dzaj krawędzi pola posiada koszt w pun-
ktach ruchu. Oddział musi zapłacić sumę 
punktów ruchu wymaganą do wejścia na 
pole zanim na to pole wejdzie, z wyją-
tkiem oddziałów poruszających się zgod-
nie z zasadą 3.1e.  
3.2b Oddziały mogą użyć dróg (lub ele-
mentów podobnych do dróg takich jak to-
ry, ścieżki, trakty lub mosty) do wejścia na 
dane pole tylko kiedy podążają nieprzer-
waną ścieżką wzdłuż drogi. Oddziały takie 



ponoszą koszt ruchu drogą i ignorują koszt 
PR pola, na które wchodzą lub krawędzi 
przekraczanego pola.  
3.2c Rodzaj krawędzi przekraczanego po-
la, który nie jest zanegowany przez drogę, 
dodaje swój koszt do kosztu całego pola.  
3.2d Oddziały nie mogą wejść lub prze-
kroczyć terenu niedostępnego (chyba że 
jest to zanegowane przez drogi).  
3.3 Ograniczenia ruchu  
3.3a Oddziały nie mogą wejść na pola zaj-
mowane przez wroga.  
3.3b Tylko własne oddziały poruszają się 
podczas własnej fazy. Wyniki walki mogą 
zmusić wrogie oddziały do wycofania.  
3.3c Krawędź mapy stanowi „twardą gra-
nicę”. Należy zniszczyć oddziały, które ją 
przekroczą i liczyć je dla celów określenia 
zwycięstwa.  

4.0 Zgrupowania  
Zgrupowanie ma miejsce, kiedy na polu 
znajduje się więcej niż jeden oddział. Każ-
da gra będzie mieć swoje własne ograni-
czenia takich zgrupowań. 
4.0a Należy egzekwować limity zgrupo-
wań na koniec każdej fazy oraz w chwili 
walki w ruchu. W przypadku walki w ru-
chu, należy liczyć zarówno oddziały wal-
czące w ruchu i jakiekolwiek oddziały, 
które po prostu znajdowały się na polu. 
Niekorzystne wyniki walki w ruchu doty-
czą tylko oddziałów rzeczywiście prze-
prowadzających walkę w zwarciu. Posiłki 
mogą przekraczać limity zgrupowań po-
czątkowo, ale zgrupowania takie muszą 
zostać podzielone do końca danej fazy. 
Kiedy zgrupowanie jest wymuszone na 
podstawie zasad gry, należy wyelimi-
nować jakiekolwiek nadwyżki znajdujące 
się na jakimkolwiek polu (zgodnie z wy-
borem właściciela oddziałów). W wypad-
ku sprawdzania zgrupowania w chwili 
walki w ruchu, należy po prostu odłożyć 
poruszające się oddziały z powrotem na 
ich początkowe pola i powtórzyć ich ruch 
(niczego nie eliminując).  
4.0b Żetony oznaczeń (Out of Supply, 
itd.) nigdy nie wpływają na zgrupowania.  
4.0c Kolejność w zgrupowaniu. Gracz 
może uporządkować zwoje zgrupowania 
tak jak chce biorąc pod uwagę poniższe 
ograniczenia: Żeton znajdujący się na sa-
mej górze każdego zgrupowania musi być 
oddziałem bojowym z siłą ataku równą 
jeden lub więcej (jeśli taki oddział wystę-
puje w zgrupowaniu).  

5.0 Uzupełnienia  
Uzupełnienia to oddziały wchodzące już 
po rozpoczęciu gry.  
Procedura:  
Należy umieścić uzupełnienia na przypisa-
nych im polach wejściowych na początku 
fazy ruchu ich tury wejściowej. Należy 
umieścić je na polach zawierających ob-
szary wejściowe (jeśli istnieje kilka takich 
pól, mogą one zostać rozdzielone) i tam 

rozpocząć ich ruch. Uzupełnienia zawsze 
wchodzą zaopatrzone.  
5.0a Uzupełnienia mogą przekroczyć 
limity zgrupowań w chwili ich wyłożenia 
pod warunkiem, że rozdzielą się podczas 
tej fazy.  
5.0b Umieszczenie uzupełnień nie wyma-
ga ponoszenia kosztu w punktach ruchu. 
Uzupełnienia mogą zużyć swoją pełną 
zdolność ruchu podczas ich pierwszej fa-
zy.  
5.0c WSKi nie mają wpływu na umiesz-
czenie uzupełnień. Nie należy umieszczać 
uzupełnień na polach zawierających od-
działy wroga. Jeśli oddziały wroga blokują 
pola wejściowe uzupełnień, przybywają 
one na dowolnym polu lub w odległości 
10 pól wzdłuż krawędzi mapy. Jeśli wej-
ście ma miejsce na mapie (to jest, nie przy 
krawędzi mapy), a pole jest zablokowane, 
oddziały mogą wejść na dowolnym polu w 
promieniu 5 pól od wyznaczonego pola.  

6.0 Walka w ruchu  
Walka w ruchu to połączenie ruchu i wal-
ki. Kosztem 2 PR, oddziały mogą przepro-
wadzić „atak w ruchu” podczas faz ruchu 
lub wykorzystania. Aby przeprowadzić 
walkę w ruchu jako zgrupowanie, oddzia-
ły muszą rozpocząć ruch w zgrupowaniu. 
Oddziały, które rozpoczęły fazę w WSK 
nie mogą przeprowadzić walki w ruchu. 
Oddziały, które przeprowadziły walkę w 
ruchu, mogą być zgrupowane z tymi, które 
tego nie robiły (sąsiadującymi z polem bę-
dącym celem) i zachowując ograniczenia 
związane z limitem oddziałów na polu. 
Niekorzystne wyniki walki mają wpływ 
tylko na oddziały rzeczywiście zaangażo-
wane w walkę w ruchu.  
Procedura:  
Gracz przesuwa oddział lub zgrupowanie 
na pole sąsiadujące z polem obranym za 
cel, ponosząc koszt przekroczenia terenu 
tego sąsiadującego pola i wszelkie koszty 
WSK. Oddziały wydają następnie 2 PR za 
walkę w ruchu. Gracz oblicza stosunek sił, 
rzuca kostką i wykorzystuje tabelę wyni-
ków walki tak jak w każdej innej walce. 
Jeśli wszystkie broniące się oddziały opu-
szczają obrane przez atakującego pole, od-
działy walczące w ruchu muszą na to pole 
wkroczyć.  
6.0a Należy rozstrzygać walkę w ruchu 
tak jak inne ataki (zobacz sekcję 7.0), ale 
należy ją rozstrzygnąć podczas fazy ruchu 
natychmiast po jej ogłoszeniu. Walki w 
ruchu nie są rozstrzygane na polu bronią-
cego się — przez cały czas atakujące i 
broniące się zgrupowania znajdują się na 
sąsiednich polach.  
6.0b Pojedynczy cel nie może nigdy zo-
stać zaatakowany poprzez walkę w ruchu 
przez więcej niż jedno zgrupowanie naraz. 
6.0c Oddziały mogą obrać za cel walki w 
ruchu tylko te pola, na które wejście bę-
dzie ich kosztować 2 lub mniej PR, zgod-   

Przykład walki w ruchu 

 
Oddziały 5 i 6 są zdolne do wykonania 
walki w ruchu ponieważ oddział 14 nie po-
siada swojej WSK (nie ma wydrukowanej 
siły ataku o wartości 1 lub więcej). Od-
działy 5 i 6 mogą zaatakować w ruchu od-
dział 14 ale zamiast tego obydwa decydują 
się zaatakować w ruchu oddział 7. Mogą 
to zrobić poruszając się razem jako zgru-
powanie na pole 11.08 i deklarując walkę 
w ruchu. Liczby w kółeczkach wskazują 
rosnącą liczbę PR wydanych przez od-
działy na każdym z pól. Wydają 5 PR na 
polu 11.08 ponieważ 1 PR to koszt wejścia 
na pole, 2 PR aby wejść w WSK oddziału 
7-ego, i 2 kolejne PR aby wykonać walkę 
w ruchu. Zakładając brak modyfikatorów, 
stosunek sił w ataku będzie 14:3 a zaokrą-
glając 5:1.  
Oddziały 5 i 6 nie mogą zaatakować w ru-
chu oddziału 7 z pola 10.07 ponieważ og-
raniczenie zgrupowań w tym przykładzie 
wynosi 6 stopni na pole, a oddziały 5, 6 i 1 
miałyby połączoną sumę 7 stopni (6.1e).  
Pomimo, że oddział 8 może poruszyć się 
na pole 9.08, nie może zaatakować w ru-
chu oddziału 7 ponieważ elementy pól po-
dobne do dróg takie jak mosty nie mogą 
zostać użyte do neutralizacji rzeki podczas 
walki w ruchu (6.1d).  
Oddział 8 może również poruszyć się na 
pole 9.06, ale nie może zaatakować w ru-
chu oddziału 2 ponieważ koszt PR za wej-
ście na pole 9.05 w normalnym ruchu bę-
dzie wynosił 3 PR co przekracza dopusz-
czalny limit 2 PR ustalony dla walki w ru-
chu (6.0c).  
Jeśli oddział 8 poczeka aż oddziały 5 i 6 
opuszczą pole 11.06, może z niego zaata-
kować w ruchu oddział 14 kosztem 4 PR. 
nie ze zwykłym ruchem. Dla tej zasady 
należy użyć jedynie kosztu terenu pola ob-
ranego za cel, ignorując WSKi.  
6.1 Ograniczenia w walce w ruchu  
6.1a Jedynie oddziały zdolne do ruchu po-
dczas fazy wykorzystania mogą przepro-
wadzić walkę w ruchu podczas tej fazy.  



Przykład walki — część pierwsza 

Powyżej, cztery własne oddziały (brązowe) 
chcą zaatakować 7 i 14. Suma siły ataku 
to 18, siła obrony to 4. Stosunek sił zatem 
to 5:1. Wykonywany jest rzut dwoma kost-
kami a wynik odczytywany z tabeli wyni-
ków walki. Przy danym rzucie, wynik w ta-
beli w kolumnie 5:1 to D2r2. Oddziały 7 i 
14 mają po dwa stopnie. Właściciel odbie-
ra po jednym stopniu każdemu bronią-
cemu się oddziałowi. Właściciel nie chce 
straty stopni aby zredukować wymaganą 
ilość pól wycofania wycofuje zatem od-
działy o dwa pola. Wynikiem tego jest sy-
tuacja po prawej. 

6.1b Atakujące zgrupowanie może wyko-
nać walkę w ruchu tylko raz podczas fazy. 
Dane pole będące celem może zostać ob-
rane za cel walki w ruchu tylko raz pod-
czas fazy – oddziały na takim polu mogą 
być celem walki w ruchu ponownie, kiedy 
wycofają się na inne – niebędące jeszcze 
celem walki w ruchu – pole. Oddziały mo-
gą wykonać walkę w ruchu podczas fazy 
ruchu oraz zaatakować normalnie podczas 
fazy walki. W ciągu jednej tury odpowied-
nio dowodzony oddział może zaatakować 
maksymalnie trzy razy. 
6.1c Status zaopatrzenia nie ma wpływu 
na zdolność oddziału do prowadzenia wal-
ki w ruchu, chociaż pozostawanie bez zao-
patrzenia może zredukować ilość punktów 
ruchu oddziału i jego siłę ataku.  
6.1d Oddziały nie mogą używać dróg (i 
elementów pól podobnych do dróg), aby 
przeprowadzić walkę w ruchu. Oddziały 
mogą użyć drogi, aby dostać się do pola 
sąsiadującego z polem będącym celem 
ataku, ale nie mogą użyć drogi, aby 
zmniejszyć koszt docelowego pola, aby 
umożliwić tym wykonanie walki w ruchu. 
6.1e Oddziały (łącznie wykonujące walkę 
w ruchu i nieporuszające się) nie mogą 
przekroczyć limitów zgrupowań na polu, z 
którego wychodzi atak w ruchu (zobacz 
4.0a).  
6.1f Wszelkie modyfikatory specyficzne 

Przykład walki — część druga 

W tym momencie, dwa oddziały wycofały 
się do SK oddziału 1-szego a gracz wybrał 
zniszczenie oddziału 7 aby wypełnić wy-
magane za wycofanie się do WSK straty 
stopni. Oddział 3 wykonał pościg po walce 
aby przejąć pole, na którym odbyła się 
walka. Nie może się przesunąć dalej po-
nieważ nie ma zdolności eksploatacji. Od-
dział 6, jednakże, ma taką zdolność i prze-
mieścił się o dwa pola stanowiące pełny 
wynik walki. W nadchodzącej fazie eksplo-
atacji, oddział 6 będzie zdolny do wykona-
nia ruchu ponieważ oddział 14 nie posia-
da WSK. Jeśli oddział 6 przemieściłby się 
na pole, które zawierałoby WSK straciłby 
zdolność działania w fazie eksploatacji. 

dla danej gry (punkty lotnictwa, modyfi-
katory dla połączonych sił, itd.) mają za- 
stosowanie do walki w ruchu, tak jak do 
każdej innej walki. 
6.2 Wyniki walki w ruchu  
6.2a Atakujący w walce w ruchu może 
przemieścić oddziały po walce, ale nieza-
leżnie od wyniku walka w ruchu kończy 
dla nich normalny ruch. Atakujący oddział 
musi wejść (lub przejść) na pole bronią-
cego się, jeśli zostanie ono opuszczone w 
wyniku walki w ruchu.  
6.2b Należy zastosować wszelkie wyniki 
wycofania, które otrzyma atakujący pod-
czas walki w ruchu.  

7.0 Walka  
Walka to czynność polegająca na przepro-
wadzeniu ataku na jedno pole. Oddziały 
mogą przeprowadzić walkę przeciwko od-
działom wroga znajdującym się w ich 
WSKach. W przeciwieństwie do walki w 
ruchu, walka odbywa się tylko podczas fa-
zy walki. Gracz nigdy nie jest zmuszony 
do atakowania. Oddziały muszą się bronić, 
jeśli zostaną zaatakowane. Oddziały w 
zgrupowaniu nie mogą być atakowane po-
jedynczo – zgrupowania zawsze bronią się  
jako całość. Oddziały z więcej niż jednego 
pola mogą zaangażować się w atak na po- 

Przykład walki — część trzecia 

W tym wypadku, oddziały 8, 6 i 4 atakują 
7. Oddział 3 nie może atakować z powodu 
rzeki, a oddziały 4 i 6 są x1/4 ponieważ 
atakują poprzez most co czyni je warte 2.5 
punktu. Oddział 8 wart jest swoje pełne 3 
punkty, dając atakującemu sumę 5.5. War-
tość broniącego się to 6 ponieważ jego si-
ła obrony jest podwojona ze względu na 
las, w którym przebywa. Stosunek sił to 
5.5 do 6 lub 1:1. W pechowym momencie, 
gracz wyrzuca 2 co daje wynik A2r1. Od-
działy atakujące tracą dwa stopnie i wyco-
fuje się na dwa pola oznaczone 'R' koń-
cząc walkę. Nawet pomimo, że oddział 6 
dołożył tylko 1.75 punktu do ataku, pierw-
sza strata stopni musi pochodzić od niego 
ponieważ ma najwyższą wydrukowaną si-
łę ataku. Pozostała strata stopni może po-
chodzić z oddziału 4 lub 8. Broniący się 
nie może wykonać pościgu po walce. 
jedyncze pole, ale tylko jedno pole może 
być bronione. Należy wykonać wszystkie 
ataki, w dowolnej kolejności.  
Ataki są ogłaszane i rozstrzygane jeden po 
drugim – nie ma potrzeby wcześniejszego 
ich ogłaszania. W grach gdzie obrońca 
może w jakiś sposób odpowiedzieć zanim 
atak zostanie rozstrzygnięty (np. w przy-
padku rozlokowania punktów lotnictwa), 
atakujący musi zadeklarować liczbę ata-
kujących oddziałów.  
Procedura:  
Gracz aktywny określa stosunek sił w wal-
ce (zobacz poniżej), odszukuje właściwą 
kolumnę stosunku sił na tabeli wyników 
walki konkretnej gry i rzuca dwoma kost-
kami (w zależności od gry, rzut ten może 
zostać zinterpretowany jako 2-12 albo 11- 
66 – poszczególne tabele wyników walki 
opisują, która wersja jest używana). Gra-
cze odczytują wynik i stosują go zgodnie z 
poniższym opisem.  
7.1 Wyniki walki  
Tabela wyników walki zawiera rezultaty, 
które dotyczą gracza atakującego (A), gra-
cza będącego w defensywie (D) lub obyd-
wu. Możliwe wyniki to:  
# – liczba utraconych stopni  
r# – liczba pól, o jaką należy się wycofać.  



Wynik A1r1 będzie oznaczał, że atakujący 
musi utracić jeden stopień i wycofać się o 
jedno pole. Siły atakujące muszą stracić w 
sumie jeden stopień (najpierw najsil-
niejszy oddział), a wszystkie atakujące od-
działy muszą wycofać się o jedno pole. 
Wynik należy wprowadzić w życie na-
tychmiast po jego określeniu. Po jego wy-
konaniu należy rozpocząć kolejne walki. 
Gracz w defensywie zawsze wykonuje ja-
ko pierwszy swoje wyniki walki.  
7.2 Ograniczenia w walce  
7.2a Żaden oddział nie jest zmuszony do 
atakowania.  
7.2b Żaden oddział nigdy nie może roz-
dzielić swojej siły na więcej niż jedną wal-
kę. Dowolna liczba oddziałów może ata-
kować w pojedynczym ataku, a ataki mo-
gą być wykonane z dowolnego kierunku 
lub grupy kierunków. Pomimo, że żaden 
pojedynczy oddział w zgrupowaniu nie 
może podzielić swojego ataku, to zgrupo-
wanie może to uczynić. Innymi słowy, od-
działy zgrupowane razem mogą atakować 
różne pola, ale żaden pojedynczy oddział 
nie może uczestniczyć w więcej niż jed-
nym ataku.  
7.2c Należy atakować wszystkie oddziały 
na polu jako jedną broniącą się siłę. Bro-
niący się nie może uchronić oddziałów na 
polu przed zaatakowaniem.  
7.2d Oddziały mogą atakować lub zostać 
zaatakowane tylko jednokrotnie podczas 
fazy walki. Oddziały mogą wykonać tylko 
jeden atak w ruchu w fazie. Oddziały, któ-
re wykonują atak w ruchu, zdolne są rów-
nież do ataku w normalnej fazie walki.  
7.2e Oddziały z wydrukowaną siłą ataku o 
wartości zero mogą uczestniczyć w ataku 
razem z innymi nie-zerowymi oddziałami. 
Pomimo, że nie dodają niczego jeśli cho-
dzi o siłę walki, to oddziały takie mogą 
pomóc pochłonąć straty stopni i wykonać 
pościg po walce. Oddziały wydrukowanej 
(na żetonie) siły ataku nie mogą brać 
udziału w ataku.  
7.3 Wpływ terenu na walkę  
Walka na lub poprzez niektóre typy tere-
nu, wypisane w tabeli wpływu terenu, jest 
zabroniona. Co więcej, oddziały nie mogą 
atakować na teren, na który nie mogłyby 
się poruszyć ze swojego obecnego pola.  
Generalnie, teren modyfikuje siły atakują-
cego i broniącego się poprzez mnożenie. 
Zgrupowanie broniące się na jakimś typie 
terenu może otrzymać modyfikację “x2,” 
co oznacza pomnożenie siły tego zgrupo-
wania przez dwa. Teren wpływa tylko na 
te oddziały, które podlegają danym waru-
nkom. Powiedzmy, że trzy oddziały ata-
kują przez rzekę a jeden nie – te trzy będą 
mieć siłę mnożoną x1/2, a ostatni będzie 
liczony normalnie. Jedynie teren bronią-
cego się pola i krawędzie pól między ata-
kującym a broniącym się wpływają na 
walkę. Z drugiej strony, teren może prze-
sunąć ostateczny stosunek sił w walce za-

miast wpływać na rzeczywistą siłę oddzia-
łów.  
7.4 Określenie stosunku sił  
Aby określić stosunek sił, należy porów-
nać sumę zmodyfikowanej siły ataku z su-
mą zmodyfikowanej siły obrony. Należy 
podzielić obydwie liczby przez mniejszą z 
nich. Należy zastosować zasadę zaokrąg-
lania do wyniku dzielenia i wyrazić dwie 
liczby jako stosunek atakującego do bro-
niącego się.  
Kolumny stosunków są ograniczone do 
tych wydrukowanych w tabeli. Należy 
rozstrzygnąć ataki o stosunku większym 
od skrajnej prawej kolumny stosunku sił 
na tej właśnie kolumnie. Jeśli trzeba, prze-
sunięcia kolumn dla takich ataków rów-
nież rozpoczynają się ze skrajnie prawej 
kolumny (nie ma domyślnych kolumn na 
prawo od skrajnie prawej kolumny). 
Ataki, które będą odbywać się przy stos-
unku sił mniejszym od skrajnie lewej ko-
lumny, podlegają poniższej zasadzie: ata-
kujący traci jeden stopień, a obrońca jest 
nienaruszony – nie należy wykonywać 
rzutu na tabeli (zasada ta ma również za-
stosowanie do ataków, które są przesu-
nięte poza lewą stronę tabeli wyników 
walki).  
Uwaga do doświadczonych graczy: Kon-
sekwencje zastosowania standardowej za-
sady zaokrąglania stosunku sił powinny 
być jasne: nie ma to nic wspólnego ze 
zwyczajową zasadą „zaokrąglania na ko-
rzyść broniącego się”. Przykłady: 3:4 to 
1:1, 5:2 to 3:1, 9:6 to 2:1 a 11 do 8 to 1:1.  

8.0 Straty stopni  
Stopnie umożliwiają zwiększenie otrzy-
manych przez oddziały strat. Widoczna 
strona oddziału ukazuje obecną siłę od-
działu. Większość oddziałów posiada stro-
nę pełnej i zredukowanej siły. Oddziały o 
pełnej sile, które otrzymują straty stopni, 
są odwracane na stronę zredukowaną. Od-
działy o zredukowanej sile, które otrzymu-
ją straty stopni, zostają zniszczone i usu-
nięte z gry. Należy zauważyć, że strony 
żetonów mają różną siłę. Strona o pełnej 
sile to ta z większą wartością. Kolejne 
straty stopni mogą zostać odnotowane po-
przez umieszczenie żetonu strat pod żeto-
nem leżącym stroną zredukowaną do góry 
– te dodatkowe straty nie mają wpływu na 
siłę oddziału.  
8.0a Kiedy wynikiem walki są straty stop-
ni, pierwsze straty stopni muszą być za-
dane najsilniejszemu oddziałowi danej 
strony. „Najsilniejszy oddział” to ten z 
najwyższą wydrukowaną siłą ataku (w 
przypadku atakującego) lub najwyższą 
wydrukowaną siłą obrony (w przypadku 
broniącego się). Pozostałe straty stopni 
(biorąc pod uwagę 8.0b) mogą pochodzić 
z dowolnego zaangażowanego w walkę 
oddziału danej strony.  
8.0b Wszystkie oddziały w konkretnej 
walce muszą przyjąć jedną stratę stopnia 

zanim jakikolwiek pojedynczy oddział w 
tej walce przyjmie drugą.  
8.0c Biorąc pod uwagę 8.0a i 8.0b, wła-
ściciel wybiera, który z jego oddziałów 
otrzymuje straty stopni. Gracz może do-
wolnie rozdysponować straty stopni mię-
dzy dowolnymi wybranymi przez siebie 
oddziałami, pod warunkiem, że były one 
rzeczywiście zaangażowane w walkę. 
Straty stopni powyżej możliwości danej 
strony są ignorowane.  
8.0d Niektóre oddziały mają tylko jeden 
stopień. Oddziały te mają zadrukowaną 
tylko jedną stronę. Pojedyncza strata stop-
nia eliminuje taki oddział.  

9.0 Wycofanie  
9.0a Wycofania podane są w formie liczby 
pól, o które obarczony oddział musi się 
wycofać. O ile nie jest używana opcja 
„bez wycofywania” (9.2, poniżej), wszy-
stkie oddziały danej strony w walce muszą 
wycofać się o tą liczbę pól.  
9.0b Oddziały mogą wycofać się jedynie 
na lub poprzez pola, przez które oddział 
może poruszyć się podczas ruchu. Oddzia-
ły, które nie mogą się wycofać lub konty-
nuować swojego wycofania z tego powo-
du muszą stracić jeden stopień za każde 
pole, wycofania, którego zgrupowanie nie 
może wykonać. Właściciel wybiera od-
dział, który poniesie te straty. Należy zau-
ważyć, że chodzi o jeden stopień na zgru-
powanie, nie na oddział, za każde nie-
wycofane pole.  
9.0c Wycofanie jest zawsze podane w po-
lach, nie w punktach ruchu. Z wyjątkiem, 
kiedy teren niedostępny uniemożliwia wy-
cofanie, teren nie ma wpływu na długość 
wycofania.  
9.0d Dowolne pole zawierające WSK 
(własne oddziały tego nie negują), na któ-
re wycofujący się oddział musi wkroczyć 
podczas swojego wycofania kosztuje od-
dział jeden stopień strat. Ta strata jest do-
datkową stratą do wyników walki. Zgru-
powanie musi stracić jeden stopień, w su-
mie, za każdą WSK na polu, na które 
wkroczył. Właściciel wybiera oddział, 
który poniesie tą stratę stopnia.  
9.0e Wycofujące się oddziały mogą zostać 
razem w zgrupowaniu lub wycofać się 
różnymi drogami.  
9.1 Droga wycofania  
9.1a Właściciel wycofuje swoje własne 
oddziały.  
9.1b Każde pole na drodze wycofywania 
musi znajdować się dalej od początkowe-
go pola danego oddziału (tzn. drugie pole, 
na które oddział się wycofuje, znajduje się 
o dwa pola dalej od pola, na którym odby-
ła się walka).  
9.1c Jeśli to możliwe, oddziały muszą wy-
cofywać się w kierunku źródeł zaopat-
rzenia.  
9.1d Jeśli to możliwe, oddział musi wy-
cofywać się na pola niezawierające WSK. 
Podczas wybierania drogi wycofania, od-



dział może unikać WSK, nawet jeśli czy-
niąc to pogwałci zasadę 9.1c.  
9.2 Opcja bez wycofywania  
Kiedy tabela wyników walki nakazuje wy-
cofanie o jedno lub więcej pól, gracz może 
wybrać opcję zamienienia dowolnej ilości 
pól wycofania na straty stopni, wykonując 
to pole po polu. Jeśli zatem broniący się 
otrzyma wynik “r3”, może wybrać którąś 
z poniższych możliwości: wycofać się o 3, 
bez straty stopni; wycofać się o 2, jeden 
stopień strat; wycofać się o 1, dwa stopnie 
strat; lub nie wycofywać się, trzy stopnie 
strat. Właściciel może wybrać dowolną 
kombinację wycofania i utraty stopni, aby 
zrealizować swój wynik wycofania, pod 
warunkiem że suma równa się wynikowi z 
tabeli. Tak jak i wcześniej, utraty stopni 
dotyczą pojedynczych oddziałów, a pola 
wycofania – całości sił zaangażowanych w 
walkę.  

10.0 Pościg po walce  
Za każdym razem kiedy atak spowoduje, 
że broniące się pole zostanie puste, ataku-
jące oddziały mogą zająć pole. Atakujący 
gracz wybiera, którymi oddziałami, jeśli 
jakimikolwiek, będzie chciał wykonać 
pościg. Limit zgrupowań ogranicza takie 
zajęcie. Jeśli broniący się wycofuje się da-
lej niż o jedno pole, wówczas jedynie od-
działy z wydrukowaną na żółto zdolnością 
wykorzystania mogą przesunąć się tak 
wiele pól, jaki był wynik ucieczki bronią-
cego się. Należy zauważyć, że nawet jeśli 
broniący się poświęci stopnie strat, aby 
pokryć część swojego wyniku wycofania, 
pościg po walce jest równy oryginalnemu 
wynikowi. Oryginalne broniące się pole 
musi być pierwszym polem, na które ata-
kujący wkroczy wykonując pościg. Po 
wkroczeniu na to pole, przesuwające się 
oddziały mogą się poruszyć gdziekolwiek 
(mogą się rozdzielić lub pozostać razem) – 
za wyjątkiem pól, na których znajdują się 
wrogie oddziały lub teren niedostępny. 
Podczas pościgu po walce, oddziały igno-
rują WSKi. Każdy oddział zaangażowany 
w walkę może wykonać pościg po walce 
(zaangażowanie oznacza, że dodał on co 
najmniej zero siły ataku do walki). Jed-
nakże, tylko oddziały z wydrukowaną na 
żółto zdolnością wykorzystania mogą 
przemieścić się więcej niż o jedno pole po 
walce.  
10.0a Jeśli walka zniszczy broniącego się, 
pozostawiając niewypełnione wyniki wy-
cofania, atakujący może przemieścić się o 
liczbę pól równą wynikowi wycofania.  
10.0b Należy obliczać wielkość przesunię-
cia w pościgu po walce, tak jak wielkość 
wycofania, w liczbie pól, a nie punktów 
ruchu.  
10.0c Broniący się nie może wykonać poś-
cigu po walce.  
10.0d Atakujące oddziały muszą prze-
mieścić się na (lub poprzez) broniące się 
pole, jeśli zostanie ono opuszczone pod-
czas ataku w ruchu.  

11.0 Wykorzystanie  
Faza wykorzystania pozwala własnym od-
działom, które są oznaczone jako zdolne 
do wykorzystania, na poruszenie się uży-
wając ponownie ich pełnego możliwego 
ruchu. Mogą one również przeprowadzić 
walkę w ruchu podczas tej fazy.  
11.0a Najczęściej jedynie oddziały, któ-
rych wartości są wydrukowane na żółtym 
tle, są zdolne do wykorzystania. Zasady 
gry mogą również określić inne oddziały 
lub warunki dające zdolność wykorzysta-
nia.  
11.0b Oddział, który znajduje się we 
WSK na początku fazy wykorzystania, nie 
może poruszyć się lub wykonać walki w 
ruchu podczas fazy wykorzystania.  
11.0c Oddziały, które nie mają zdolności 
wykorzystania, nie mogą zastosować 
punktu 3.1e, aby się poruszyć.  

12.0 Zaopatrzenie  
Gry SCS symulują zaopatrzenie abstrak-
cyjnym sposobem „wytyczania”. Poszcze-
gólne gry będą różnić się w rzeczywistym 
sposobie prowadzenia zaopatrzenia.  
Procedura:  
Podczas fazy zaopatrzenia aktywny gracz 
sprawdza każdy ze swoich oddziałów, aby 
określić, czy istnieje linia zaopatrzenia. Je-
śli wytyczenie takiej linii jest niemożliwe, 
oznacza on oddziały za pomocą żetonu 
braku zaopatrzenia (Out of Supply). Jeśli, 
w późniejszej fazie zaopatrzenia, linia za-
opatrzenia dla takiego oddziału będzie 
istniała, jego właściciel usuwa żeton braku 
zaopatrzenia.  
12.1 Wytyczanie linii zaopatrzenia  
12.1a Wytyczona linia zaopatrzenia to 
ścieżka wolna od wrogich oddziałów i 
WSK, pomiędzy każdym oddziałem a 
źródłem zaopatrzenia strony. Zazwyczaj 
linia zaopatrzenia może przechodzić przez 
dowolną ilość sąsiadujących ze sobą pól. 
W zasadach gry znajduje się lista „źródeł 
zaopatrzenia” każdej ze stron. WSKi, wro-
gie oddziały i niedostępne pola lub krawę-
dzie pól blokują linie zaopatrzenia. Jeśli 
użyta ścieżka nie jest zablokowana, wyty-
czenie linii zaopatrzenia jest możliwe. Jeś-
li ścieżka jest zablokowana (a żadna inna 
niezablokowana ścieżka nie jest dostępna 
– gracz może sprawdzić dowolną poten-
cjalną ścieżkę), należy oznaczyć oddział 
żetonem „brak zaopatrzenia”. Właściciel 
sprawdza zaopatrzenie każdego oddziału 
lub zgrupowania z osobna.  
12.1b Po udanym wytyczeniu linii zaopat-
rzenia, oddziały są „zaopatrzone” aż do 
następnej fazy zaopatrzenia – niezależnie 
od zmieniających się okoliczności. Z dru-
giej strony, niezaopatrzone oddziały mu-
szą czekać aż do (co najmniej) następnej 
fazy zaopatrzenia, aby kwalifikować się 
jako zaopatrzone.  
 
 
 

Przykład wytyczania linii zaopatrzenia 

 
Powyżej widać możliwą do wytyczenia 
linię zaopatrzenia prowadzącą do naszych 
bohaterów (brązowe oddziały). Wszyscy 
nasi muszą wytyczyć linię do punktu za-
opatrzenia B. Możliwa ścieżka oznaczona 
jest przez przerywaną linię. oddziały 6 i 8 
neguje WSK na swoich polach w celach 
zaopatrzenia co pozwala oddziałowi 3 na 
wytyczenie ścieżki zaopatrzenia. Podob-
nie, oddział 8 neguje WSK dla oddziału 6. 
Należy zauważyć, że jeśli most lub oddział 
6 lub 8 nie byłyby tam obecne, oddział 3 
byłby bez zaopatrzenia i zostałby oznaczo-
ny żetonem „brak zaopatrzenia”. 

12.2 Efekt braku zaopatrzenia  
Zasady gry określają efekt braku zaopat-
rzenia dla oddziałów. Oddział podlega 
efektom braku zaopatrzenia od chwili, kie-
dy otrzyma żeton, aż do jego usunięcia lub 
zniszczenia oddziału.  
13.0 Kontrolowanie pola  
Kontrolowanie pola jest często ważne dla 
określenia zwycięstwa czy innych funkcji 
gry. Gracz może przejąć kontrolę nad po-
lem mając jeden ze swoich oddziałów na 
polu lub przechodząc przez pole. SK nie 
jest wystarczająca, aby kontrolować pole. 
Kontrolowanie pola może zmieniać się w 
jedną lub drugą stronę podczas trwania 
gry. W niektórych grach zamiast „kontro- 
lować” mogą być użyte terminy „utrzy- 
mać”, „zdobyć” lub „zająć”. 
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