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1.0 WPROWADZENIE 
Stalingrad ’42 jest grą przedstawiającą wydarzenia w

południowej Rosji od czerwca do grudnia 1942 roku. Jeden z

graczy dowodzi wojskami Osi, drugi Armią Czerwoną. Każdy z

graczy dąży do zdobycia i utrzymania określonych celów
terytorialnych i do zniszczenia wojsk przeciwnika. 

Skróty używane w instrukcji:

2.0 ZAWARTOŚĆ 
2.1 Spis 
Kompletna gra Stalingrad’42 zawiera: 

• 4 Mapy (A, B, C1, C2) 

• 3 arkusze żetonów 

• Tą instrukcję
• 1 Poradnik gry
• 2 6-io ścienne kostki 

• 2 identyczne karty pomocy CRT/TEC
• 1 kartę rozstawienia początkowego Osi w kampanii/operacji Uran 

• 1 kartę rozstawienia początkowego Armii Czerwonej w 

kampanii/operacji Uran 

• 1 kartę przebiegu rozgrywki w operacji Uran/na Kaukazie  

• 1 kartę posiłków Osi 
• 1 kartę posiłków Armii Czerwonej 

2.2 Mapa 
(2.2.1) Skala i teren: Każdy heks reprezentuje obszar o średniej

odległości 16 km. Sprawdź Tabelę Efektów Terenu  (TEC)  by

poznać wszystkie rodzaje terenu i jego wpływ na ruch i walkę. 

(2.2.2) Rzeki płynące przez heks: Ignoruj rzeki płynące przez

środek miasta lub bagna - znaczenie rzeki podczas ruchu oraz
obrony jest negowane przez obszar przez który przepływa. 

Widzisz 

Uważasz za 

(2.2.3) Niedostępne tereny  

Niedostępne boki heksów: Morza, niezamarznięte jeziora i

wysokogórskie heksy podczas zimy są niedostępnymi bokami
heksów. Oddziały  oddzieone   przez niedostępne  boki heksów lub
bok heksu z rzeką Wołga nie są traktowane  jako “sąsiadujące”.

Bok heksu musi być całkowicie pokryty niedostępnym terenem

by był uznany za niedostępny. 

Niegrywalne heksy: Wszystkie ciemne bagna i
ciemne fragmenty wybrzeża są niegrywalne.

Zignoruj je i traktuj jako fragment morza lub rzeki

Wołga, a resztę jako normalny heks. 

2.3 Elementy gry  
(2.3.1) Typy: Występują trzy typy elementów w grze: 

• ODDZIAŁY BOJOWE: Każdy oddział z siłą obrony większą

niż 0 jest oddziałem bojowym (ta zasada obejmuje oddziały
z siłą obrony w nawiasie). Są one podstawą tej gry. 

• ODDZIAŁY NIEBOJOWE: Każdy oddział z siłą obrony

równą zero jest oddziałem niebojowym. Patrz 19.0. 

• ZNACZNIKI: Są to żetony pomocnicze w grze, które ją 

porządkują. Ich użycie zostanie wyjaśnione w dalszej części

instrukcji. 

Oddziały piechoty 

Przód Tył 
 

Pasek 

Oddziały wsparcia

Rozmiar 

Przydział  

Siła ataku  
Siła
obrony 

zaznaczający
zredukowaną
jednostkę  

Punkty
ruchu 

Przydział 

Biała linia
oznaczająca oddział

wsparcia (4.2) 
Czarna kropka =
pancerz (9.2.1) 

Tura przybycia 

Sylwetka 

Punkty ruchu 

Oddziały zmechanizowane Oddziały wsparcia artyleryjskiego (ASU) 

Armia 

Czerwona kropka =
modyfikator elitarnego
oddziału pancernego
(9.2.2) 

Siła obrony w czer
wonym prostokącie =
oddział elitarny (2.3.2) 

Czarna kropka = modyfikator
oddziału pancernego (9.2.1)
Biała kropka = oddział
przeciwpancerny (9.2.4)

Tura przybycia 

Gwiazdka
oznaczająca
zastąpienie innej
jednostki 

Zasięg 

S Oznacza
kolumnę w

stronę gracza
w  CRT 

Siła obrony w
nawiasie (9.8) 

Tura przybycia 

Punkty ruchu w
czarnym
prostokącie =
brak możliwości
ruchu
wydłużonego 
(5.3). 

ASU: Oddziały wsparcia art.
CRT: Tabela rezultatów walki 

DRM: Modyfikator rzutu kością 

EZOC: Wroga strefa kontroli 

LOS: Linia zaopatrzenia 

MA: Zdolność ruchu
MP: Punkty ruchu       

OOS: Bez zaopatrzenia 

PO: Planowana ofensywa 

SP: Punkt zaopatrzenia 

TEC: Tabela efektów terenu

TQ: Jakość oddziału 

VP: Punkt zwycięstwa 

ZOC: Strefa kontroli 

DD: Zdeterminowana obrona

§ Wskazuje na istotną zmianę zasad w stosunku do 1 edycji.
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(2.3.2) Jak odczytywać informacje na żetonach oddziałów 

Siła ataku: Siła oddziału podczas ataku. 

Siła obrony: Siła oddziału podczas obrony. 

Zdolność ruchu (MA): Jest to maksymalna liczba punktów

ruchu (MP) jakie oddział może wydać na ruch i nadal
zaatakować w fazie walki. Oddziały z MA w czarnym

prostokącie nie mogą używać ruchu wydłużonego (5.3). 

Przydział: Nazwa lub numer oddziału. 

Jakość oddziału (TQ): Wszystkie oddziały z siłą obrony na

biało w czerwonym prostokącie plus wszystkie sowieckie

oddziały gwardii są elitarne. Te z siłą obrony w białym

prostokącie są niskiej jakości. Wszystkie inne oddziały są

normalne. Tego rozróżnienia używa się przy: 

• Modyfikatorze do zdeterminowanej obrony (11.2.4). 

• Modyfikatorze do reorganizacji (13.5). 

Rozmiar jednostki: Brak efektu w grze. 

II = Batalion III = Pułk         X = Brygada 

XX = Dywizja XXX = Korpus

XXXX =Armia XXXXX = Front 

(2.3.3) Podsumowanie typów oddziałów: Wszystkie oddziały
są zmechanizowane lub niezmechanizowane. Jest to istotne przy

określeniu kosztu wejścia na dany heks.

Niezmechanizowane     Zmechanizowane 

   Piechota† 

   Ochrona†  

   Lekka Piechota†     Niszczyciele czołgów 

Piechota Morska† Piechota zmotoryzowana† 

   Piechota Górska† Artyleria 

   Cykliści† Dowództwo Armi Sowieckiej 

   NKWD†                  4 PzA Dowództwo Armii/Frontu 

Saperzy† T-34† 

KV-1 

      Sturmgeschütz 

Kolumna zaopatrzenia  

†=Typ piechotny: Te oddziały maja podwojoną siłę obrony w

miastach i górach. 

= Oddział pancerny: Oddziały takie mogą zapewnić lub
zniwelować przewagę pancerną (9.2) Te jednostki są zaznaczone

czarną, czerwoną lub białą kropką. 

(2.3.4) Barwy oddziałów: Kolor tła określa jego narodowość

lub formację. 

Oddziały sowieckie 

Jasny Brąz Regularna armia sowiecka 

Brąz Mieszana armia sowiecka

Ciemny brąz Sowiecka piechota morska 

Biały NKWD 

Rudy Sowiecka gwardia 

Oddziały Osi 
Szary Heer
Czarny Waffen SS

Jasnoniebieski Luftwaffe

Jasnozielony Włosi

Zielony Rumuni 

Szarozielony Węgrzy

Granatowy Słowacy 

Morski Chorwaci 

Żółty Północnokaukascy ochotnicy 

(2.3.5) Poziomy: Oddziały mają 1, 2 lub 3 poziomy

sprawności bojowej. 3-poziomowe oddziały są oznaczone cienkim

paskiem na odwrocie ich żetonu (oddziały na ich ostatnim

poziomie są oznaczone znacznie grubszym paskiem). Kiedy

3-poziomowy oddział traci drugi poziom sprawności bojowej
może być zastąpiony żetonem REM (10.4, 21.3.4) zgodnym z

jego typem, który oznacza resztki tego oddziału. 

Powyżej są ukazane trzy poziomy 23 Dywizji Pancernej i 75

Dywizji Piechoty. 

Przykłady oddziałów niebojowch Przykłady znaczników 

Dowódcy 

Zasięg

Oznaczenie

umiejętności 

Nazwa dowódcy

Zdolność
marszowa

Ruch

kolejowy

(5.6) 

Czoło
kolejowe

(17.2) 

Inne oddziały niebojowe Znaczniki torów 

Kolumna
zaopatrzenia

Niemobilny

punkt

zaopatrzenia  

Sztab
Sowieckiej

Armii
Pancernej

Sztab
Sowieckiej

Armii
Ogólnowojskowej

Sowiecka
Armia

Rezerwowa

Kontrola

(16.3.4)

Bez
zaopatrzenia

(16.1)

Izolacja

(16.5)
Pogoda

(23.1)
Punkty

zwycięstwa
(24.1)

Tura gry

Czołgi /Pancerne

Piechota zmech./Grenad. panc.† 

Auto DS
(8.6)

Fortyfikacje
(9.7)

Dezorganizacja
(13.1)

Rozbicie
(13.3)

Kawaleria † 

Szturmowe †

Narciarskie †
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3.0 SEKWENCJA ROZGRYWKI 
Gra Stalingrad ‘42 jest podzielona na tury. Tura składa się z

tur obu graczy. Tura każdego gracza jest podzielona na odpo-

wiednie fazy. Każda tura ma następującą kolejność rozgrywanych

faz: 

A. FAZA POGODY 
Zaczynając od tury 17, jeden z graczy rzuca kostką i według
tabeli pogody określa pogodę w nadchodzącej turze. W turach
1-16 pogoda jest bezchmurna.

B. TURA GRACZA OSI 
1. FAZA PRZYGOTOWAŃ 

Poniższe akcje zachodzą w dowolnej kolejności: 

• Zbierz oddziały lotnicze i umieść je na ich polu  na gotowej 

stronie (tylko Oś) (9.3.6). 
• Usuń znaczniki ruchu kolejowego z oddziałów Osi (5.6.5). 

• Fortyfikacje Osi w trakcie budowy zostają ukończone (9.7). 

• Użyj dwa punkty zasobów Osi (18.1). 

• Użyj SP by odwrócić pełnosprawne ASU (18.6.4). 

• Połóż posiłki Osi na dowolnych przyjaznych wejściach (22.1). 

• Odbuduj oddziały Osi używając uzupełnień (21.0). 

• Obróć dowódców Osi (28.1) na ich gotową stronę. 

• Obróć znaczniki planowanej ofensywy (26.0) położone we

wcześniejszej turze na ich gotową stronę.

2.FAZA RUCHU

Gracz Osi może poruszyć niektóre, żadne lub wszystkie oddziały
Osi. Dodatkowo może wykonywać poniższej akcje (kolejność
nie ma znaczenia): 

• Przeprowadź ruch kolejowy (5.6). 

• Przeprowadź ruch morski (5.7). 

• Przeprowadź Auto DS (8.6).* 

• Dobrowolnie wprowadź oddziały w stan rozbicia (13.1.3). 

*Pościg dla tych oddziałów zachodzi na końcu fazy walki. 

3. FAZA WALKI 

Gracz Osi może atakować wrogie oddziały (8.0) lub

przeprowadzić próbę wycofania się z walki (27.0). 

4. FAZA REORGANIZACJI (13.4) 

• Wszystkie oddziały Osi, które są zdezorganizowane lub rozbite i

nie są w EZOC, automatycznie reorganizują się. Te które

znajdują się  w EZOC, muszą rzucić kością na odtworzenie
zdolności bojowej (13.5). 

• Wszystkie znaczniki uzupełnień są usuwane (21.4). 

5. FAZA ZAOPATRZENIA (16.1) 

Gracz Osi wykonuje następujące akcje w podanej kolejności:

1. Przesuń do czterech znaczników czoła kolejowego o

maksymalnie 2 heksy (17.2.1) (tylko Oś). 

2. Sprawdź zapoatrzenie oddziałów (16.1). 

3. Rzuć na wyniszczenie izolacją (16.5) dla wszystkich oddziałów
Osi (poza ASU), które są odcięte i sąsiadują z wrogim oddziałem.

4. Wydaj SP by odwrócić pełnosprawne ASU (18.6.4).

C. TURA GRACZA SOWIECKIEGO 
Teraz swoją turę ma grający Sowietami. Należy użyć opisu
tury jak dla Osi, zamieniając słowa „Osi” na „Sowietów” (i
odwrotnie). Gracz sowiecki nie posiada oddziałów lotniczych

ani znaczników czoła kolejowego – więc zignoruj te czynności.

Gracz sowiecki posiada oddziały artylerii i dowództwo frontu, które

odwracane są identycznie jak dowództwo armii Osi. Na końcu
tury gracz sowiecki określa dezaktywację sowieckich umocnień
(9.7.7).

D. FAZA OKREŚLANIA ZWYCIĘSTWA 
W tej fazie należy podliczyć punkty zwycięstwa. Jeśli któryś

z graczy posiada wystarczającą ich liczbę, by uzyskać

automatyczne zwycięstwo (24.2), gra kończy się. Jeśli nie,
znacznik tury jest przesuwany o jedno pole na torze tur i

rozpoczyna się kolejna tura. 

4.0 STOSY
4.1 Limit stosu
Stos definiuje możliwą maksymalną ilość elementów gry

(oddziałów, znaczników) na jednym heksie. Limit stosu dla

poszczególnych stron: 

• SOWIECI: Dwa oddziały bojowe plus jeden wsparcia.
• OŚ: Trzy oddziały bojowe plus jeden wsparcia.

Oddziały niebojowe (2.3.1) i wszystkie znaczniki nie wliczają się

do limitu stosu i może być ich na heksie dowolna ilość.

 4.2 Oddziały wsparcia
Wszystkie oddziały z cienką linią przy
krawędzi ich żetonu to oddziały wspar
cia. Jeden taki oddział na heksie nie
liczy się do limitu stosu, ale wszystkie

ponad tę ilość liczą się już tak jak zwykłe oddziały bojowe.
Wyjątek: Artyleria ASU (18.2) nie wlicza się do limitu
stosu i na heksie może jej być dowolna ilość.

4.3 Sztab Sowieckiej Armii
Są to oddziały niebojowe (19.0), które
wyjątkowo pozwalają utworzyć stos z trzech
oddziałów bojowych (plus jeden wsparcia).
Więcej niż jeden taki sztab na heksie nie 

zapewnia żadnych dodatkowych bonusów. 

OGRANICZENIE: Nie więcej niż 2 korpusy pancerne i/lub
zmechanizowane mogą tworzyć stos jako 1 Gwardyjska
i 5 Ogólnowojskowa Armia.

4.4 Ograniczenia stosu
Limit stosu może być przekroczony podczas ruchu, odwrotu
lub pościgu. Obowiązuje jedynie na końcu fazy ruchu i fazy
walki oraz podczas przełamania w walce (15.0) i w ataku
Auto DS (8.6) – jeśli wtedy limit stosu będzie przekroczony,
dany gracz musi eliminować swoje oddziały ze stosu do
momentu, aż spełni wymóg dotyczący limitu.
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5.0 RUCH 
5.1 Podstawy
Każdy oddział posiada zdolność ruchu (MA). Jest to bazowa
ilość punktów ruchu (MP), które oddział może wydawać
podczas fazy ruchu. Wejście na jakikolwiek heks posiada
koszt wyrażony w MP i określony w TEC. Ruch może
przeprowadzać pojedynczy oddział lub stos. Jeśli oddziały
poruszają się jako stos, należy użyć najniższej MA oddziału
z tego stosu. Oddziały mogą odłączać się i zostawać na
heksie podczas ruchu stosu. By rozpocząć ruch kolejnego
oddziału/stosu, wpierw należy zakończyć poprzedni. Oddział
lub stos nie może wejść na heks zajmowany przez oddziały
przeciwnika.

5.2 Ruch po drogach
Występują dwa rodzaje dróg: główne i drugorzędne. Mają te
same cechy za wyjątkiem tur z deszczem lub błotem (23.2.3,
23.3). Oddział poruszający się po drodze może korzystać z
jej niskiego kosztu ruchu. Droga lub linia kolejowa zawsze
używa mostu, jeśli biegnie przez rzekę. Niski koszt ruchu
drogowego występuje także przy wchodzeniu lub wychodzeniu
z EZOC (6.2). Oddziały mogą łączyć ruch drogowy z ruchem
terenowym podczas jednego ruchu.

5.3 Ruch wydłużony
Oddziały mogą użyć ruchu wydłużonego by zwiększyć swój

MA o 3 MP. Oddziały które używają ruchu wydłużonego nie

mogą poruszać się w sąsiedztwie oddziału wroga. Oddziały
zaczynające ruch w EZOC mogą używać ruchu wydłużonego

jeśli w pierwszym heksie ruchu opuszczą EZOC. Oddziały z MA

w czarnym prostokącie nie mogą używać ruchu wydłużonego. 

5.4 Ruch taktyczny
Ruch taktyczny nie ma kosztów w MA ani MP, a pozwala oddzia�
łowi poruszyć się po prostu o 1 lub 2 heksy. Oddział używający
ruchu taktycznego może atakować w fazie walki. Oddziały
korzystające z ruchu taktycznego muszą się stosować do

wszystkich innych zasad normalnego ruchu a w szczególności: 

• Muszą się zatrzymać wchodząc do EZOC (6.2). 

• Nie mogą przekraczać linii ZOC (7.0). 

• Muszą rozpocząć ruch sąsiadując z niezamarzniętą dużą rzeką
(bez mostu) by móc ją przekroczyć. 

• Nie mogą przechodzić przez niegrywalne boki heksów. 

5.5 Wpływ rzek na ruch
(5.5.1) Małe rzeki: Brak dodatkowych kosztów ruchu podczas
bezchmurnej, zachmurzonej lub śnieżnej pogody. Jeśli pogoda
to deszcz lub błoto, koszt przekroczenia małej rzeki wynosi +1

MP. 

(5.5.2) Duże rzeki: Oddział musi rozpocząć ruch w sąsiedztwie

dużej rzeki (bez mostu) by móc ją przekroczyć (wyjątki:

mosty pontonowe (5.5.5) i zamarznięte rzeki (23.4)). To kosztuje

oddziały niezmechanizowane +2 MP a zmechanizowane +3 MP.

Oddziały mogą się poruszać normalnie po przekroczeniu

rzeki. 

§ (5.5.3) Wołga: Traktuj jako dużą rzekę z ograniczoną ilością

przepraw. Oddziały Osi mogą ją przekroczyć jedynie w

miejscach z promami (5.5.6) zaznaczonymi na mapie. Sowieci
również mogą używać tych promów, a dodatkowo mostu
kolejowego w Saratowie (heks 5902) i jednego boku heksu
innego niż prom na północ od Stalingradu – należy go wskazać
znacznikiem “Volga Flotilla”, który będzie działać jak dodatkowy
prom. Grający Sowietami może zmienić kierunek tego znacznika 

Przykład: MA oddziału A to 3 i wydaje 3 MP, po jednym na
każdy heks. Oddział B używa ruchu wydłużonego by zwiększyć
swój MA o 3 i wydaje 6 MP, po jednym na heks. Oddziały nie
mogą wejść w EZOC, jeśli używają ruchu wydłużonego. Oddział
C jest zmechanizowany, więc może używać ½ MP korzystając z
drogi. Koszt wejścia na każdy z heksów jest zaznaczony. 
 

Oddział D płaci dodatkowe 2 MP by opuścić EZOC, a następnie
używa ruchu wydłużonego by zwiększyć swój MA o 3 MP. Podczas
ruchu zyskuje bonus drogowy (½ MP) i rusza się w sumie o 9 MP.
Oddział E używa ruchu taktycznego by ruszyć się o dwa heksy.
Oddział F nie może przekroczyć dużej rzeki bez mostu, ponieważ
nie znajduje się na heksie, który z nią sąsiaduje.
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podczas sowieckiej fazy ruchu. W celu przejścia przez Wołgę nie
można używać mostów pontonowych (5.5.5). 

(5.5.4) Mosty: Na dużych rzekach możliwe są trzy rodzaje
mostów: drogowy, kolejowy lub pontonowy (5.5.5). Każdy
pozwala oddziałom przekroczyć dużą rzekę bez konieczności
rozpoczynania ruchu w sąsiedztwie rzeki. Drogowe i kolejowe
mosty mają następujące koszty ruchu: 

• MOST DROGOWY: Brak dodatkowych kosztów. Koszt ruchu
przez taki most jest jak za ruch po drodze. 

• MOST KOLEJOWY: Kosztuje +1 MP dla oddziałów
niezmechanizowanych i +2 MPs dla zmechanizowanych.

Gdy obecne są jednocześnie mosty kolejowy i drogowy

używany jest ten drogowy. 

(5.5.5) Mosty pontonowe: Nie ma znaczników mostu

pontonowego. Należy przyjąć, że na dużych rzekach taki most
istnieje tam, gdzie podczas fazy ruchu, pościgu lub odwrotu
choćby przez chwilę sąsiadujące heksy po obu stronach rzeki
będą zajęte przez przyjazne oddziały (niezależnie od typu,
zaopatrzenia lub dezorganizacji). Jeden z tych oddziałów nawet
może się poruszać, jak w przykładzie poniżej. Gdy tylko
warunki istnienia mostu pontonowego nie będą już spełnione,
należy uznać, że został zdemontowany.
Most pontonowy pozwala przekroczyć dużą rzekę bez mostu (z

kosztem +2 dla oddziałów niezmechanizowanych i +3 dla

zmechanizowanych) bez konieczności rozpoczynania ruchu
w sąsiedztwie dużej rzeki.. Używając ruchu taktycznego

również można korzystać z mostu pontonowego. 

PRZYKŁAD MOSTÓW PONTONOWYCH: Oddział A zaczyna

ruch sąsiadując z dużą rzeką, więc może ją przekroczyć bez mostu

pontonowego. Gdy oddział A przekraczył rzekę, oddział B używa

ruchu taktycznego by przekroczyć rzekę – pozycja oddziału A na

drugim brzegu rzeki stwarza warunki konieczne do utworzenia

mostu pontonowego. Oddział C cofa się o jeden heks by móc

zbudować most pontonowy dla nadchodzącej dywizji pancernej D.

Dywizja pancerna używa 6 MP by dotrzeć i przekroczyć rzekę.  

(5.5.6) Promy: Traktuj jako trwałe mosty pontonowe. 

(5.5.7) Prom Władimirowka: Jest on zlokalizowany na Wołdze

6424-6523. Traktuj go jako linię kolejową od 6523 do 6424.

Jeden sowiecki oddział lub kolumna zaopatrzeniowa może użyć

tego promu jako część jego ruchu kolejowego – normalny ruch

przez ten prom jest zabroniony. 

5.6 Ruch kolejowy
(5.6.1) Ogólnie: Ruch kolejowy zachodzi podczas

fazy ruchu. Oddziały używające ruchu kolejowego

mogą przemieszczać się o nieokreśloną ilość heksów

wzdłuż linii kolejowej.

Oddziały mogą przemieszczać się koleją do przyjaznej strefy
wejścia jednak nie mogą jej opuścić podczas tej samej tury.

Połóż znacznik ruchu kolejowego na oddziale, który z niego

korzysta.

(5.6.2) Limit 4/1: Rozgrywający gracz może ruszyć do 4

oddziałów bojowych i/lub niebojowych na turę korzystając

z ruchu kolejowego. Tylko jeden z tych oddziałów może

rozpoczynać ruch z torów na mapie. Inne muszą wejść spoza

mapy. Dowódcy nie wliczają się do tego limitu (28.1.5). 

(5.6.3) Ograniczenia 

• Oddziały używające ruchu kolejowego muszą rozpocząć ruch
znajdując się na torach (lub spoza mapy) i poruszać wzdłuż
linii kolejowej (dla gracza Osi musi być naprawiona). Nie
mogą rozpoczynać ruchu ani wchodzić w EZOC (dla takiego
ruchu przyjazne oddziały wyjątkowo nie negują EZOC na
heksie, który zajmują). 

• Oddział musi być pełnosprawny by użyć ruchu kolejowego. 

• Oddziały bojowe używające ruchu kolejowego nie mogą

skończyć swojego ruchu w stosie z innymi oddziałami bojowymi

używającymi ruchu kolejowego.
•  Oddziały sowieckie nie mogą ruchem kolejowym wjechać lub

przejechać przez znacznik czoła kolejowego Osi.
• Oddziały używające ruchu kolejowego nie mogą użyć innego

ruchu podczas tej samej tury.
(5.6.4) Efekty w walce: Oddziały ze znacznikiem ruchu kolej.: 
• Nie posiadają ZOC. 

• Nie mogą atakować ani zapewnić w walce przesunięcia za 
artylerię, ich obrona wynosi 1 i nigdy nie jest podwajana. 

• Nie dają ani nie niwelują przewagi pancernej. 
• Nie mogą być użyte przy zdeterminowanej obronie. 

• Dowódcy nie mogą używać swoich umiejętności (28.0). 

(5.6.5) Wyładowywanie: By wyładować oddział z pociągu,

usuń z niego znacznik ruchu kolejowego – oddział może   poruszać

się normalnie w następnej fazie ruchu. Oddziały są

wyładowywane podczas fazy przygotowania. Oddziały zmuszone
do odwrotu należy wyładowywać. Oddział można wyładować na
dowolnym heksie z torami – nie musi znajdować się w miasteczku
lub mieście.
(5.6.6) Kaspijska linia kolejowa: To linia istniejąca jedynie ze

względów historycznych – powstała by transportować ropę a nie

oddziały. Patrz 17.5 “Nieukończone linie kolejowe”.

5.7 Ruch morski
(5.7.1) Linie żeglugi: Gracz sowiecki (tylko on) może używać
linii żeglugi. Tylko jeden pełnosprawny oddział niezmechanizowany
lub kolumna zaopatrzenia na turę może użyć po jednej linii
żeglugowej na każdym morzu (Azowskim i Czarnym). Ruch

morski może się rozpocząć i zakończyć w EZOC. To kosztuje

oddział (poza sowiecką piechotą morską) jego cały MA, i

jeśli oddział jest bojowy staje się zdezorganizowany. Oddział nie

może zatrzymać się na morzu.

Sowiecka piechota morska ma trzy bonusy przy ruchu morskim

– zamiast “całego MP” używa ruchu taktycznego przy lądowaniu,
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nie jest zdezorganizowana przy lądowaniu i może lądować w
portach zajętych przez Oś. Ruch morski kosztuje ją jeden heks z

2, które może przejść, więc może ona wejść do portu przed

lub wyjść z niego po ruchu morskim.
(5.7.2) Cieśnina Kerczeńska: Tylko oddziały Osi mogą

przekroczyć cieśninę Kerczeńską i tylko jeśli nie ma żadnych

oddziałów sowieckich w Tamanie. Oddział Osi w strefie wejścia

W, lub z planu Blüchera (20.7), może ją przekroczyć do

Tamanu. To kosztuje oddział jego cały MA i oddział staje się

zdezorganizowany po lądowaniu. Maksymalnie jeden oddział na

turę może przekroczyć tą cieśninę. 

(5.7.3) Brak odwrotu przez morze: Oddział zmuszony do

wycofania się na morze jest eliminowany.

6.0 STREFY KONTROLI 
6.1 Główne zasady
6 heksów otaczających heks zajmowany

przez jeden lub więcej oddziałów
bojowych (włączając oddziały wsparcia)

tworzą strefę kontroli (ZOC) tych
oddziałów. ZOC przechodzą przez

wszystkie boki heksów poza rzeką
Wołgą, niegrywalne boki heksów (2.2.3)
i strefy wejścia. Oddziały niebojowe, oddziały ze znacznikiem

ruchu kolejowego i wszystkie znaczniki nie posiadają ZOC. 

6.2 ZOC i ruch
Wszystkie oddziały muszą się zatrzymać po wejściu we wrogą

strefę kontroli (EZOC). Wejście w EZOC nie kosztuje żadnych
dodatkowych punktów ruchu (0MP); natomiast koszt wyjścia

z EZOC to +2 MP. Oddział rozpoczynający ruch w EZOC

możewejść  bezpośredniow  inną EZOC i zatrzymać się, ale tylko jeśli
nie przekroczy lub nie wejdzie na wrogą linię ZOC (7.0).

6.3 Inne efekty ZOC 
• EZOC i odwroty: patrz 12.2-12.4. 

• EZOC i pościg: patrz 14.4. 

• EZOC i linie zaopatrzenia: patrz 16.3. 

• EZOC i naprawa linii kolejowych: patrz 17.2-17.3. 

7.0 LINIE ZOC 
7.1 Jak stworzyć linię ZOC 
Linię ZOC może utworzyć co najmniej jeden pełnosprawny
oddział bojowy lub stos dwóch pełnosprawnych oddziałów
wsparcia (4.2). Gdy dwa takie oddziały (lub stosy) są dwa

heksy od siebie (z jednym heksem odstępu pomiędzy nimi)
tworzą granicę nie pozwalającą wrogiemu oddziałowi na wejście

lub przekroczenie jej .  Ze względu na ułożenie heksów

występują dwa rodzaje linii ZOC – heksowa i na boku heksu
(patrz na ilustracje poniżej).

7.2 Efekty linii ZOC  
• Podczas fazy ruchu oddziały nie mogą wejść na linię ZOC

na heksie ani przejść przez nią, gdy biegnie przez bok
heksu.

• Oddziały zmuszone do odwrotu na linię heksu lub przez linię

boku heksu są eliminowane. 

• Oddział nie może prowadzić pościgu na wrogą linię heksu

lub przez wrogą linię boku heksu, chyba że wchodzi on

na heks zajmowany przez obrońcę. 

• Zaopatrzenie nie może być poprowadzone na heks lub przez
bok heksu z wrogą linią ZOC.

7.3 Negowanie linii ZOC 
Przyjazna linia ZOC zostaje przerwana na krawędzi heksu, jeśli po
obu stronach tej krawędzi znajdują się wrogie oddziały (jak między
oddziałami D i E na ilustracji z przykładem). Jest zanegowana
również na heksie, który został zajęty przez wrogi oddział (jak
pomiędzy oddziałami E i F). Linia jest przerywana/negowana
natychmiast, gdy spełnione będą te warunki.

PRZYKŁAD: Oddział A rusza się do oddziału B, tym samym

sowiecka linia ZOC jest przerwana. Oddział B może teraz wejść

na heks oddziału A. 

PRZYKŁADY LINII ZOC: Czarne linie to przyjazne linie ZOC,
czerwone są wrogie, a przerywane to przerwane linie ZOC. Nie ma
linii ZOC na boku heksu między oddziałami D i E – została
zanegowana; podobnie linia ZOC na heksie między oddziałami
E i F. Linia ZOC pomiędzy oddziałami C i D istnieje, ponieważ 

biegnie przez jedną małą rzekę, a nie dwie (7.6). Oddziały F i G
mają własną linię ZOC, mimo że krzyżuje się ona z wrogą linią
ZOC. Oddział G ma linię ZOC z krawędzią mapy, lecz nie może
jej utworzyć z wybrzeżem (mógłby w innych grach z tej serii).
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7.4 Przecinające się linie ZOC  
Jeśli obaj gracze mają linie ZOC przecinające się wzajemnie (jak
przy oddziałach F i G na ilustracji ze str.7), żaden nie może
przekroczyć linii ZOC przeciwnika, póki nie zostanie ona
zanegowana.

7.5 Linie ZOC z krawędzią mapy
Oddział może stworzyć linię ZOC wzdłuż krawędzi heksu (ale
nie przez cały heks) z przyjazną krawędzią mapy (strefą
wejścia, 22.2). Linia ZOC z wrogą strefą wejścia lub neutralną
krawędzią mapy jest niedozwolona.

7.6 Linie ZOC i teren
(7.6.1) Linie ZOC nie mogą przechodzić przez:

• niegrywalne boki heksów.

• boki heksów z Wołgą.

• dwie niezamarznięte duże rzeki (ani przez dwie linie tej samej
rzeki). Przy określaniu czy linia ZOC jest przerwana przez
dużą rzekę, linię ZOC można nieco przesunąć w jedną lub
drugą stronę od tej rzeki, jednak nie można wykonać takiego
przesunięcia w stronę środka heksu zajmowanego przez
przeciwnika.

Przykłady: Linia A-B jest przerwana, ponieważ przechodzi przez

dwie duże rzeki. Linia B-C przecina tylko jedną dużą rzekę. Linia 

C-D nie przechodzi przez żadną rzekę. Linia D-E jest przerwana,
ponieważ musi być przesunięta w stronę środka heksu niezajętego
przez przeciwnika – a wtedy przechodzi przez dwie duże rzeki.

(7.6.2) Wybrzeże: Inaczej niż w innych grach z serii, linie ZOC

nie mogą być utworzone z wybrzeżem. Również nie mogą być

utworzone z heksami wysokogórskimi, Wołgą lub bokami heksów 
z jeziorami. 

8.0 WALKA 
8.1 Podstawy 
Oddziały aktywnego gracza mogą w fazie walki zaatakować

sąsiednie wrogie oddziały. Atakowanie jest dobrowolne. Żaden
oddział nie może zaatakować więcej niż raz na fazę walki
(wyjątek: przełamanie  – 15.2.5). Niektóre oddziały w stosie mogą

zaatakować, podczas gdy inne nie zaatakują lub zaatakują w 

innym kierunku. Wszystkie broniące się oddziały na heksie muszą 
być atakowane jako jedna połączona siła obrony. Nie trzeba 

deklarować wcześniej ataków i można jewykonywać w dowolnej

kolejności. Oddział nie może atakować

heksu lub przez bok heksu, który byłby

dla niego niedostępny w fazie ruchu. 

8.2 Walka wieloheksowa
• Można atakować tylko jeden heks

w tym samym momencie. 

• Broniący się oddział lub stos może

być zaatakowany z maksymalnie 6 

sąsiadujących heksów.

• Oddziały z tego samego heksu mogą

atakować kilka różnych heksów dopóki 

są to osobne ataki.

• Żaden oddział nie może podzielić

swojej siły ataku by zaatakować dwa 

heksy jednocześnie. 

8.3 Przebieg walki
Stosuj te kroki dla każdej walki: 

KROK 1: Porównaj sumę sił ataku atakujących oddziałów z 
sumą sił obrony oddziałów przeciwnika na atakowanym heksie i 
określ stosunek sił (atakującego do obrońcy). Zaokrąglij go w dół 
tak, by pokrywał się z jedną z kolumn, które znajdziesz w tabeli 
rezultatów walki CRT. 

KROK 2: Określ czy zachodzi przesunięcie kolumny w CRT z 
powodu przewagi pancernej (9.2). Potem atakujący deklaruje 
ewentualne wsparcie powietrzne (9.3) i/lub artyleryjskie (9.4). 
Następnie obrońca deklaruje wsparcie powietrzne w obronie 
(jeśli posiada).

KROK 3: Po ewentualnym przesunięciu kolumn w tabeli CRT,
atakujący rzuca sześciościenną kostką, odnajduje odpowiedni 
wynik w tabeli CRT i obie strony stosują się do rezultatu 
walki. Redukcje poziomów oddziałów (10.2), odwroty (12.0) 
lub pościg (14.0) gracze muszą wykonać natychmiast. 

8.4 Minimalny i maksymalny stosunek sił
(8.4.1) Najniższy stosunek sił to 1-3. Bitwę przy stosunku 8-1 

lub 9-1 przeprowadza się jako 7-1. Bitwa o stosunku 10-1 

lub większym natychmiast uzyskuje rezultat DS. 

(8.4.2) Przesunięcie kolumny: Przy przesuwaniu kolumny 7-1

załóż, że kolumny 8-1, 9-1, itd. istnieją. Zastosuj minimalne i

maksymalne ograniczenia po obliczeniu całkowitego efektu
przesunięcia kolumny na korzyść atakującego jak i obrońcy.

Przykład: 7 do 2 da stosunek sił 3-1, a 9 do 4 to 2-1. 

6 do  4 = 1-1 i 5 do 6 = 1-2. 
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8.5 Maksymalna siła ataku i obrony
(8.5.1) 40 punktów ataku: Atakujący w walce może uzyskać
maksymalnie 40 punktów siły. Nadmiarowe punkty są igno
rowane. Ten limit stosuje się dopiero po wykonaniu dzielenia 
lub podwojenia siły (9.1).

oddziały gracza wykonującego Auto DS są oznaczane znacz-
nikiem Auto DS i nie mogą już poruszać się w obecnej fazie 
ruchu ani brać udziału w zwykłej walce podczas nadchodzącej 
fazy walki.
(8.6.2) Pościg: Podczas fazy walki, po rozstrzygnięciu
wszystkich walk, prób wycofania się z walki i aktywacjach
rezerw, oddziały oznaczone znacznikiem Auto DS mogą
przeprowadzić swój pościg z maksymalnym zasięgiem (14.2) i 
w tym momencie usuwa się te znaczniki. Tak jak w zwykłej 
walce, tylko jeden stos oznaczony znacznikiem Auto DS może 
wykonać przełamanie (15.0).

(8.5.2) 20 punktów obrony: Obrońca może uzyskać maksymalnie 

20 punktów obrony. Wszystkie punkty ponad ten limit są

ignorowane. Ten limit stosuje się po dzieleniu i podwajaniu. 

8.6 Auto DS 
Jak użyć: Kiedy oddziały aktywnego gracza 
podczas fazy ruchu sąsiadują z heksem zajętym
przez oddział lub stos przeciwnika i posiadają
wystarczającą siłę ataku, by uzyskać stosunek sił

10-1, to oddziały przeciwnika z owego heksu mogą
natychmiast otrzymać automatyczny efekt rozbicia: Auto DS. 
Przewaga pancerna (9.2) może być użyta, ale nie można użyć
wsparcia powietrznego ani artyleryjskiego (są możliwe tylko 
w fazie walki). Limity stosu (4.4) dla aktywnego gracza są 
egzekwowane przed rozwiązaniem każdego Auto DS. W tym 
momencie aktywny gracz może zadeklarować Auto DS, ale nie 
ma takiego obowiązku. Gdy to zrobi, oddział(y) przeciwnika 
natychmiast rozpatruje wynik „DS” jak podczas walki, a 
ocalały(e) oddział(y) jest wycofywany(e) o 4 heksy przez 
przeciwnika zgodnie z zasadami odwrotu (12.1.3). Wszystkie 

9.0 MODYFIKATORY WALKI 
9.1 Dzielenie i podwajanie
Siła oddziałów może być dzielona na pół więcej niż raz, ale 

nigdy podwojona więcej niż raz. Dzieli się zawsze siły 
pojedynczych oddziałów (nigdy stosu) a ułamki zaokrągla w 
górę. Jeśli siła oddziału jest jednocześnie dzielona i podwajana (np. 

zdezorganizowany oddział piechoty broni się w mieście), najpierw 

dziel. Siły oddziałów są dzielone gdy: 

• Atakują przez dużą rzekę (9.5.2). 

• Atakują kiedy nie mają zaopatrzenia (16.4). 

• Zdezorganizowane oddziały zmniejszają o połowę swoją siłę 
obrony (13.2). 

PRZYKŁAD: Niemieckie oddziały “A” ustawiły się sąsiednio 
do sowieckiego oddziału “X”. Stosunek sił to 25 do 3 = 8-1
dodatkowo z dwoma przesunięciami kolumn w tabeli CRT
za przewagę pancerną zwykłą (9.2.1) i elitarną (9.2.2),
daje to kolumnę 10-1 w tabeli. Oddział sowiecki rozstrzyga efekt 
rozbicia DS, a następnie trzy oddziały Osi otrzymują znaczniki 
Auto DS. Ich ruch jest zakończony i nie mogą wykonać pościgu
aż do fazy walki. Oddział B Osi porusza się teraz przez wyłom
stworzony przez Auto DS, aby zaatakować sowiecki oddział 
Y ze stosunkiem sił 5-1 (10-3 i dodatkowo dwa przesunięcia w
prawo).

9.2 Przewaga pancerna 
(9.2.1) Przewaga pancerna: Jeśli teren na to pozwala 
(9.2.3), atakujący i obrońca  zyskują przesunięcie
kolumny  w CRT, jeśli mają przynajmniej jeden oddział
pancerny (2.3.3) z czarną kropką, uczestniczący w

walce. Atakujący zyskuje przesunięcie w prawo, a obrońca w 
lewo. Jeśli obaj posiadają takie oddziały, niwelują się one. 
Nie ma znaczenia liczba oddziałów tego typu – każda ze 
stron może zyskać maksymalnie jedno przesunięcie dzięki czarnej 
kropce. 

(9.2.2) Elitarna przewaga pancerna (czerwona 
kropka): Jeśli teren na to pozwala (9.2.3), gracz Osi
może zyskać przewagę pancerną (9.2.1) plus

dodatkowe przesunięcie, jeśli co najmniej jeden
oddział biorący udział w walce posiada czerwoną kropkę obok 

siły ataku. Taka przewaga, w przeciwieństwie do zwykłej, nie 
może być anulowana przez sowieckie oddziały pancerne.

PRZYKŁAD: Dywizja pancerna 10-8-6 atakuje piechotę 3-5-3.

Siły to10 do 5 z dwoma przesunięciami w prawo = 4-1.Dywizja

pancerna 10-8-6 atakuje sowiecki korpus pancerny 7-5-5, siły
to 10 do 5 z jednym przesunięciem w prawo = 3-1. 

PRZYKŁAD: Dwa oddziały 4-6-3 broniąc się w mieście mają 

siłę 20, a nie 24. 

PRZYKŁAD: Sześć 10-8-6 dywizji pancernych atakując miasto

będzie miało siłę ataku 40, a nie 60. 

PRZYKŁAD: Stosunek 8-1 z przesunięciem w lewo za

fortyfikacje wyniesie 7-1, nie 6-1. Stosunek 7-1 z jednym

przesunięciem w prawo wyniesie wciąż 7-1. 

PRZYKŁAD 1: Dwia oddziały z siłą ataku 5 po podzieleniu na 
pół będą miały zsumowaną siłę 6 (3 + 3 = 6). 

PRZYKŁAD 2: Siła obrońcy w mieście i atakowanego tylko 
zza rzeki jest podwojona – nie poczwórna. 
PRZYKŁAD 3: Oddział z siłą ataku 9, będący bez zaopatrzenia 

i atakujący przez dużą rzekę będzie atakować z siłą 3 (9 ÷ 2 = 

5, 5 ÷ 2 = 3). 

Ważne: Znaczniki auto DS kładzie się wyłącznie w fazie

ruchu, nigdy w fazie walki. 
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(9.2.3) Kiedy przewaga pancerna jest zakazana: Przewaga 

pancerna (zwykła  lub elitarna) nie może być uzyskana

przez atakującego lub obrońcę, gdy obrońca znajduje się

w lesie, zalesionych wzgórzach, bagnach, górach, mieście (obu

rodzajów) lub na heksie z ukończonymi fortyfikacjami (9.7). Czołgi 

atakujące przez rzekę (dużą i małą) lub z bagien nie mają przewagi 

pancernej, ale niwelują przewagę pancerną przeciwnika. 

(9.2.4) Przeciwpancerne (biała kropka): Oddziały
z białą kropką obok ich siły ataku są oddziałami
przeciwpancernymi. Nie mogą zyskać przewagi 

pancernej ale mogą ją zniwelować kiedy bronią się

przeciw wrogiemu oddziałowi pancernemu. Oddziały przeciw
pancerne nie mają wpływu na elitarną przewagę pancerną, a 
gdy atakują, nie niwelują przewagi pancernej obrońcy.

9.3 Wsparcie powietrzne 
(9.3.1) Dostępność: Tylko gracz Osi posiada 

oddziały lotnicze. Liczba oddziałów lotniczych

dostępnych w danej turze jest określana przez

pogodę. Podczas każdej fazy przygotowań wszystkie

oddziały lotnicze trafiają do wyznaczonego pola na ich gotowej

stronie. Niedostępne oddziały są usuwane poza mapę. 

(9.3.2) Zastosowanie: Oddziały lotnicze dają przesunięcie

kolumny w CRT i +1 DRM przy zdeterminowanej obronie. Są to 
jedyne misje lotnicze.
(9.3.3) Wsparcie w ataku: Gracz Osi, dodając oddział lotniczy 
do bitwy podczas fazy walki, otrzymuje jedno przesunięcie 
kolumny w prawo w CRT. Połóż użyty oddział lotniczy na

oddziale wroga. W jednej bitwie może uczestniczyć maksymalnie
1 oddział lotniczy.
(9.3.4) Wsparcie w obronie: Dodanie oddziału lotniczego 
do bitwy podczas sowieckiej fazy walki daje graczowi Osi
przesunięcie kolumny w lewo w CRT. W jednej bitwie może
uczestniczyć maksymalnie 1 oddział lotniczy. Ewentualnie 
gracz Osi może użyć wsparcia przy zdeterminowanej obronie,
by uzyskać +1 DRM (11.3). Połóż oddział lotniczy na oddziale 
broniącym się.

(9.3.5) Zasięg: Oddziały lotnicze mogą być umieszczane 
tylko do 15 heksów od przyjaznego, kontrolowanego miasta,
miasteczka lub wsi, które są położone na połączeniu kolejowym
(17.4). Wszystkie linie kolejowe łączące się na takim heksie z 
naprawioną linią kolejową traktuj jako nadające się do użytku,
np. heks 3327.
(9.3.6) Użyta strona: Po tym jak oddział lotniczy Rumuni zostanie
użyty w ataku lub obronie obróć go na użytą stronę. Niemieckie 
oddziały lotnicze są obracane na użytą stronę tylko gdy zostały 

użyte w obronie. Odwrócony oddział lotniczy nie może być już 
użyty w bieżącej turze i jest umieszczany w wyznaczonym polu

na użytej stronie.

(9.3.7) Niemiecka przewaga w powietrzu: Ze względu na 

niemiecką przewagę w powietrzu oddziały lotnicze umieszczone
w fazie walki Osi pozostają z oddziałami, które wspierały
i zapewniają następujące korzyści: 

A. WSPARCIE W PRZEŁAMANIU: Po użyciu w zwykłej bitwie 

musi być położony na jednym ze stosów biorących udział w 

ataku i przeprowadzić natarcie wraz z nim. Jeśli ten stos jest

stosem przełamującym (15.2.2), może zapewnić przesunięcie we 
wszystkich walkach przełamania.
B. PODCZAS OBRONY: Po pościgu pozostaje ze stosem, któremu 
towarzyszył (jeśli oddziały atakujące nie przeprowadziły natarcia,
połóż z dowolnym oddziałem biorącym udział w ataku). Podczas

sowieckiej fazy walki może być użyty do wsparcia w obronie
(9.3.4) w promieniu 1 heksa od jego położenia. Raz użyty do

wsparcia w obronie (przesunięcie lub +1 DRM), jest obracany na

użytą stronę i odkładany na wyznaczone pole. Wraca on również,
gdy jego stos musi się wycofać lub zostaje wyeliminowany. 

(9.3.8) Lotnictwo rumuńskie: Może zapewnić
przesunięcie w CRT jeśli większość (określana przez 

siłę obrony) atakujących/broniących się oddziałów
jest rumuńskich. Może być użyte jedynie do zapewnie-

nia +1 DRM w tabeli DD, jeśli oddziałem prowadzącym są

Rumuni. Jest usuwane z gry, gdy rozpoczyna się zimowa ofensywa 
(33.2.1). 

(9.3.9) Alianci lądują w Afryce Północnej: Podczas fazy

przygotowań Osi w turze 27 usuń jeden niemiecki oddział lotniczy
z gry – zostają przeniesione nad morze Śródziemne. W turach

bezchmurnych teraz Oś otrzymuje 1 oddział lotniczy a podczas

zachmurzenia lub śniegu żadnych.

9.4 Wsparcie artyleryjskie
ASU mogą zapewnić przesunięcie kolumny w prawo w CRT. Jeśli

użyty jest ogień zaporowy (18.5), zyskuje się dwa przesunięcia. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje patrz 18.2.

9.5 Wpływ rzeki i bagna na walkę
(9.5.1) Obrońca podwojony: Siła obrońcy jest podwojona, jeśli 

wszystkie oddziały wroga atakują przez rzekę (dużą lub małą), z 

bagien lub w dowolnej kombinacji tych dwóch. Jeśli przynajmniej

jeden oddział nie atakuje tak by spełnić powyższe warunki, siła obrońcy
nie jest podwajana.

(9.5.2) Duże rzeki: Siła wszystkich oddziałów atakujących przez 

dużą rzekę jest dzielona na pół. Łączy się to z efektem z 9.5.1. 

PRZYKŁADY: Oddziały A, B i C atakują oddział X. Siły ataku 
oddziałów A i B są podzielone na pół atakując przez dużą rzekę, 

poczas gdy oddział C atakuje z normalną siłą. Siła obrony oddziału
X jest podwojona, ponieważ wszystkie oddziały atakują go zza rzeki. 

Stosunek sił to 11 do 10 = 1-1. Oddziały D, E i F atakują oddział
Y. Siły ataku oddziałów D i E są podzielone na pół atakując przez 

dużą rzekę. Siła obrony oddziału Y nie jest podwajana ponieważ 

oddział F nie atakuje przez rzekę. Stosunek sił to 11 do 5 = 2-1. 

(9.5.3) Wołga: Walka przez tą rzekę jest możliwa jedynie na

promach (włączając w to prom Volga Flotilla (5.5.3), ale nie prom

Vladimirovka (5.5.7)) lub moście kolejowym w Saratowie. Traktuj 

tam walkę (i pościg) tak samo jak walkę przez dużą rzekę.

PRZYKŁAD: Jeśli czołgi atakują czołgi wroga przez rzekę,
żadna ze stron nie uzyska przewagi pancernej.
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(9.5.4) Bagna 

Siła obrońców jest zawsze podwojona na bagnach lub gdy

wszystkie wrogie oddziały atakują z bagien (9.5.1). Czołgi nie mogą

zyskać przewagi pancernej broniąc się/atakując z bagien (9.2.3).

PRZYKŁAD: Dwa oddziały Osi atakują oddział sowiecki. Siła 
oddziału A jest podzielona na pół, bo atakuje przez dużą rzekę,

siła oddziału B nie jest podzielona. Siła sowieckiego oddziału jest

podwojona ze względu na zasadę 9.5.1. Brak przewagi pancernej 
(9.2.3). Stosunek sił to 13 do 10 = 1-1. 

(9.5.5) Izium Bend (Heks 1521): Wewnątrz 

tego heksa płynie rzeka. Traktuj rzekę

normalnie płynącą wzdłuż czterech boków 

heksów, ale zignoruj rzekę na heksie.

(9.5.6) Jeziora: Nie można atakować przez boki heksów z 
jeziorami dopóki one nie zamarzną. Jeziora na stepie Kalmyk 

zamarzają w turze 28 (23.4).

9.6 Góry, wysokie góry i miasta
(9.6.1) Góry: Wszystkie oddziały typu piechotnego mają 

podwojoną siłę obrony w górach. Oddziały piechoty górskiej

Osi mają podwojoną siłę ataku w górach (20.2). 

(9.6.2) Wysokogórskie boki heksów: Tylko oddziały
piechoty górskiej mogą wchodzić i atakować przez boki heksów
wysokogórskich bez drogi i nie mają one przy tym podwojonej
siły ataku . Cały wysokogórski heks jest traktowany jako  

górski heks otoczony wysokogórskimi bokami heksów.

§ (9.6.3) Miasto: Wszystkie oddziały z wyjątkiem ASU, 
sowieckich brygad niszczycieli czołgów, sowieckich korpusów
pancernych i oddziałów z sylwetką czołgów mają podwojoną siłę 
obrony, gdy znajdują się na heksie z miastem.

9.7 Fortyfikacje
(9.7.1) Efekty walki: Fortyfikacje zapewniają

obrońcy przesunięcie jedną kolumnę w lewo (1L) 

w CRT i zapobiegają uzyskania przez każdą ze 
stron przewagi pancernej. Bonusy z fortyfikacji łączą

się z tymi z rzek i wzgórz – obrońca może zyskać przesunięcie

z fortyfikacji i podwojoną siłę obrony dzięki rzece. Fortyfikacje 

na wzgórzach zapewniają 2 przesunięcia w lewo. 

(9.7.2) Budowanie fortyfikacji: Koszt budowy fortyfikacji

to jeden punkt zasobów (18.1). Budowa jest dwuetapowa –

rozpoczyna się w fazie przygotowań aktywnego gracza (połóż 

znacznik na stronie “w budowie”) i ukończ w przyszłej swojej

fazie przygotowań (obróćgo na drugą stronę). Fortyfikacje muszą 

być budowane na heksie, który aktualnie posiada zaopatrzenie i nie 

jest kontrolowany przez wroga (16.3.4). Na heksie budowy nie 
jest wymagany przyjazny oddział bojowy, chyba że fortyfikacja 
jest budowana w EZOC. Zaopatrzenie nie jest potrzebne, gdy 

fortyfikacje mają być odwrócone na gotową stronę. 

(9.7.3) Ograniczenia budowy: Nie więcej niż jedna fortyfikacja

może być zbudowana na heksie. Nie można ich zbudować: 

• W mieście, górach, bagnach lub zalesionych wzgórzach. 

• W EZOC, chyba że przyjazny oddział bojowy jest obecny w 
momencie rozpoczęcia budowy fortyfikacji (obecność oddziału
bojowego nie jest wymagana do zakończenia budowy w następnej 
przyjaznej fazie przygotowań).
• Każda ze stron ma ograniczoną liczbę fortyfikacji, które może

mieć w jednym momencie w grze przez określoną ilość

znaczników (Oś = 12, Sowieci = 24). Usunięte fortyfikacje

mogą być odbudowane. 

(9.7.4) Puste fortyfikacje: Sam znacznik fortyfikacji nie ma

wpływu na wrogie oddziały i nie wpływa na ich ruch w żadnym

stopniu. Puste fortyfikacje nie mają wpływu naLOS. Puste fortyfikacje 

nie mogą być zaatakowane lub wycofać się.

(9.7.5) Usuwanie znaczników fortyfikacji: Przyjazne znaczniki

fortyfikacji mogą zostać usunięte w dowolnym momencie podczas

tury gracza będącego ich właścicielem. Muszą zostać usunięte,
gdy wrogie oddziały wejdą na ich heks. 

(9.7.6) Fortyfikacje wydrukowane na mapie: Większość 
heksów linii frontu i wokół Rostowa posiada nadrukowane 
fortyfikacje. Te nadrukowane fortyfikacje traktuje się jak znaczniki 
fortyfikacji z tym wyjątkiem, że nie mogą zostać usunięte. 

Oddziały Osi nigdy nie otrzymują korzyści z tych fortyfikacji. 

(9.7.7) Dezaktywacja nadrukowanych fortyfikacji: Te

fortyfikacje zostają dezaktywowane w trzech przypadkach.

Dezaktywacje określa się na końcu sowieckiej tury. Heksy

fortyfikacji zostają dezaktywowane jako grupa – nie pojedynczo.

Raz dezaktywowane są ignorowane do końca gry. 

• Cała linia frontowych fortyfikacji na północ od Charkowa staje 
się nieaktywna, jeśli na żadnym z jej heksów nie ma oddziałów
sowieckich.

• Cała linia frontowych fortyfikacji na południe od Charkowa, 

poza czterema heksami koło Rostowa, staje się nieaktywna,
jeśli na żadnym z jej heksów nie ma oddziałów sowieckich.

• Fortyfikacje Rostowa przestają działać gdy nie ma na nich

żadnych oddziałów sowieckich a Rostów kontroluje gracz Osi.

9.8 Oddziały z nawiasami 
Obrona tych oddziałów jest używana jedynie gdy jest 

on jedynym oddziałem na heksie. Jeśli jest więcej 

takich oddziałów na heksie, używaj siły obrony tylko 

jednego z nich. Będąc w stosie z innymi oddziałami
nie może zostać wybrany do straty poziomu póki wszystkie inne 

oddziały nie zostaną wyeliminowane.

9.9 Inne modyfikatory walki
• Wzgórza i zalesione wzgórza zapewniają jedno przesunięcie w 

lewo (TEC) 

• Znacznik ruchu kolejowego: Siła obrony obniżona do 1 (5.6.4) 
• Obrońca zdezorganizowany: Siła obrony dzielona na pół (13.2) 

• Obrońca rozbity: Siła obrony = 0 (13.3) 

•  Atakujący bez zaopatrzenia: Siła ataku dzielona na pół (16.4)
•  Oddziały Osi zimą na linii heksów xx43 i na północ od niej: -1 

od siły ataku i obrony. Zima nie może zmniejszyć siły ataku 
poniżej 1 i siły obrony poniżej 2 (23.4). 

Ważne: Nie można atakować z heksu, gdzie budowane

są fortyfikacje. 
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10.0 REZULTATY WALKI 
10.1 Wyjaśnienie rezultatów walki 
Słowa “atakujący” i “obrońca” dotyczą jedynie oddziałów biorących

udział w bitwie – nie sytuacji strategicznej. 

DS = OBROŃCA ROZBITY: Obrońca traci jeden poziom –

oddział jest wybierany przez atakującego. Obrońcy, którzy przeżyli,  

wycofują się 4 heksy i zostają rozbici – brak możliwości 

zdeterminowanej obrony (DD) (11.0). 

DR4 = Obrońcy wycofują się 4 heksy i zostają rozbici – brak 

zdeterminowanej obrony (11.0).  

D1 = Obrońcy tracą jeden poziom. Ocaleni obrońcy wycofują się 

3 heksy i zostają zdezorganizowani lub przeprowadzają DD.

A1/D1 = Obie strony tracą po poziomie. Ocaleni obrońcy wycofują
się 2 heksy i zostają zdezorganizowani lub przeprowadzają
zdeterminowaną obronę (DD).

DR2 = Obrońcy wycofują się 2 heksy i zostają zdezorganizowani 
lub przeprowadzają zdeterminowaną obronę. 

A1/DR2 = Atakujący tracą poziom. Obrońcy wycofują się 2
heksy i zostają zdezorganizowani lub przeprowadzają DD. 

DRX = Obie strony tracą po poziomie – oddział tracący jest

wybierany przez przeciwnego gracza. Obrońcy wycofują się 2 

heksy i zostają zdezorganizowani lub przeprowadzają DD. 

EX = Wymiana: Obie strony tracą po poziomie – oddział tracący
jest wybierany przez przeciwnego gracza. Brak odwrotu. Jeśli

obrońca zginął, atakujący może wejść na heks zajmowany przez 

obrońcę i zatrzymać się – ograniczony pościg (14.2.3). 

A1 = Atakujący traci jeden poziom. Brak odwrotu i pościgu. Adv 

2, Adv 3, Adv 4 = Jeśli obrońca wycofuje się, atakujący może 

przeprowadzić pościg o wskazanej liczbie heksów. Patrz 

14.2.2 maksymalne współczynniki pościgu. 

10.2 Wybieranie straty poziomu 
(10.2.1) (10.2.1) Starta poziomu może zostać przydzielona jedynie 
oddziałom uczestniczącym w bitwie – oddział, który nie brał 
udziału w ataku lub obronie nie może być wybrany do straty

poziomu póki wszystkie inne uczestniczące oddziały nie zostały

wyeliminowane. Każdy oddział biorący udział w bitwie może

być wybrany do straty poziomu, niekoniecznie ten, który zapewnia

przesunięcie kolumny w CRT.  

PRZYKŁAD: Oddziały niebojowe, ponad limit stosu i te, które

wycofały się z wcześniejszej bitwy, na ten heks nie wnoszą nic do

obrony i nie mogą być wybrane do straty poziomu.

(10.2.2) Kto wybiera: Gracz wybiera stratę swojego oddziału,
jeśli nie wypadł wynik DS, EX lub DRX. Gdy wypadnie ten 

rezultat, przeciwnik wybiera stratę poziomu oddziału.

(10.2.3) Wybieranie straty przeciwnikowi: Gdy wybierasz stratę
poziomu przeciwnika, możesz wybrać każdy oddział bojowy 
biorący udział w bitwie z wyjątkiem oddziałów z nawiasami (9.8)

i niektórych sojuszników Osi (20.5.2); oddziały te mogą być

wybrane jedynie, gdy na heksie nie pozostał żaden inny oddział 
bojowy. Oddziały niebojowe i znaczniki nigdy nie mogą być

wybrane. 

10.3 Zaznaczanie straty poziomu
Odwrócenie oddziału na drugą stronę oznacza stratę poziomu. 

Jeśli jest to oddział 1-poziomowy lub już odwrócony 2-poziomowy 
jest on eliminowany. Zredukowany 3-poziomowy oddział, który 
traci kolejny poziom, formuje resztki oddziału (10.4) lub jest 

umieszczany na polu wyeliminowanych oddziałów (10.4.2). 

10.4 Resztki oddziałów i ich pola
(10.4.1) Gdy 3-poziomowy oddział traci drugi
poziom, może być zastąpiony resztkami oddziału
odpowiedniego typu. Połóż dywizję lub korpus na

polu resztek oddziału wydrukowanym na mapie a,
zastępujący go żeton REM w miejscu gdzie był redukowany 
oddział. 
§ (10.4.2) Pomijanie resztek oddziału: Ta reguła została usunięta. 
Jeśli żadna resztka oddziału nie jest dostępna, gdy zredukowany
3-poziomowy oddział traci poziom, to ostatni poziom jest tracony 
i oddział jest umieszczany na polu wyeliminowanych oddziałów.
§ (10.4.3) Trwała eliminacja: Jeśli resztki oddziału zostają
wyeliminowane, to oddział, który reprezentowały, jest

umieszczany w polu wyeliminowanych oddziałów, a resztki 
oddziału wracają na swoje pole gotowe do użycia przez następny 
oddział. Oddział wyeliminowany może być odbudowany 
zgodnie z zasadami uzupełnień, ale musi rozpocząć grę jako resztka 
oddziału – wydaj poziom uzupełnień, połóż oddział na polu resztek 
oddziału i umieść resztki oddziału na mapie.

11.0 ZDETERMINOWANA OBRONA 
11.1 Ogólnie 
(11.1.1) Zastosowanie: Obrońca może próbować anulować

odwrót z wyników A1/DR2, DR2, A1/D1, DRX, i D1 w CRT

poprzez użycie tabeli zdeterminowanej obrony, pod warunkiem że 
co najmniej 1 poziom przetrwał bitwę i CRT na to pozwala

(11.2.2). Sukces w tabeli zdeterminowanej obrony usuwa odwrót, 

zdezorganizowanie i związany z nimi pościg. 

(11.1.2) Ani kroku w tył!: Do tury 8, jedyne oddziały sowieckie
mogące używać zdeterminowanej obrony to oddziały NKWD, 

oddziały kwalifikujące się do zdesperowanej obrony (11.5) 

i oddziały, które miały podwojoną obronę lub otrzymały korzystne 
przesunięcie kolumny w CRT przez teren bądź fortyfikacje w 
bieżącej bitwie. Począwszy od 8 tury ograniczenie zostaje zniesione. 

UWAGA TWÓRCY: To odnosi się do rozkazu Stalina nr 227

wydanego 28 lipca 1942 (Tura 8), który zawierał sławny cytat “Ani 

kroku w tył!”

11.2 Tabela zdeterminowanej obrony 
(11.2.1) Procedura: Straty poziomów z CRT są wdrażane

przed zdeterminowaną obroną (DD). Jeśli pozostały dwa lub

więcej oddziały obrońców w stosie, obrońca wybiera oddział 
prowadzący (11.2.3). Jeśli pozostał tylko jeden to, on jest 
oddziałem prowadzącym. Teren, w którym jest obrońca, określa

która kolumna tabeli jest używana. Używaj prawej kolumny

dla oddziału w mieście, lewej dla oddziału w terenie czystym i
pustyniach bez miasteczek lub fortyfikacji, a środkowej

kolumny dla innych heksów (z fortyfikacjami). Rzuć

6-ścienną kością i zastosuj wynik. 

§ UWAGA: Drobne zmiany zostały wprowadzone w tabeli DD
w kolumnach miasta i czystego terenu.
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(11.2.2) Znaczenie kolorów w CRT: Kolor tła w CRT oznacza: 

= Zdeterminowana obrona niedozwolona 

= Zdeterminowana obrona zredukowana o -1 DRM i jest

dozwolona jedynie, jeśli obrońca znajduje się na heksie z VP lub

kwalifikuje się do zdesperowanej obrony (w przypadku wycofania 
grozi mu eliminacja – 11.5). 

(11.2.3) Oddział prowadzący: Oddział prowadzący określa wszystkie
możliwe  DRM i traci poziom, jeśli wynik tego wymaga. Każdy
pełnosprawny oddział bojowy może być oddziałem prowadzącym
poza oddziałami używającymi ruchu kolejowego i ASU. 

(11.2.4) Modyfikatory do rzutu: 

+1 Elitarny oddział prowadzący (2.3.2)* 

-1 Niskiej jakości oddział prowadzący (2.3.2) 

+1 Wsparcie w obronie (11.3) 

-1 Wynik w CRT z pomarańczowym tłem. 

*Wszystkie oddziały niemieckie broniące się w mieście (obu typów) 

lub fortyfikacjach traktowane są jako elita. 

11.3 Wsparcie w obronie
Obrońca może użyć jednego oddziału lotniczego lub jednego ASU

posiadającego zasięg by dodać +1 do rzutu kostką. Obrońca musi

to zadeklarować przed rzutem. Tylko gotowe oddziały lotnicze
i ASU mogą być użyte i nie więcej niż jeden może być użyty w

każdej zdeterminowanej obronie – maksymalny modyfikator

wsparcia w obronie to +1. Raz użyte oddziały lotnicze lub ASU

są odwracane na zużytą stronę.

11.4 Wyjaśnienie wyników 
(11.4.1) Lista wyników
S = Sukces: Odwrót anulowany 

P = Częściowy sukces (11.6) 

F = Porażka: nieudana DD (11.4.3) 
#/# = strata poziomu, Atakujący/Obrońca

* = obrońca wybiera stratę poziomu atakującego. 

(11.4.2) 1-poziomowy obrońca: Jeśli  obrońca  posiadał tylko

jeden poziom i ten poziom został stracony w udanej DD, atakujący

przeprowadza ograniczony pościg (14.2.3). Jeśli nadal na tym

heksie są przyjazne oddziały (ASU, zdezorganizowane, wycofane

oraz wyładowane z pociągu itp.), to heks jest utrzymany. 

(11.4.3) Nieudana zdeterminowana obrona: Jeśli DD kończy

się porażką “F”, oddział lub stos musi wycofać się, o ile nie jest

to zdesperowana obrona (11.5).

11.5 Zdesperowana obrona
(11.5.1) Gracze przeprowadzający DD mogą zadeklarować ją
jako zdesperowaną obronę, jeśli wszystkie oddziały w broniącym
się stosie: 
• Będą wyeliminowane poprzez odwrót (12.2), lub 

• Zajmują port, a po jego stracie i po odwrocie będą OOS.

Oddziały w zdesperowanej obronie mogą rzucać kością raz po raz 

aż odwrót zostanie anulowany lub wszystkie broniące się oddziały 

zostaną wyeliminowane.
(11.5.2) Procedura: Zadeklaruj, że oddziały są w zdesperowanej

obronie i przeprowadź normalną zdeterminowaną obronę.

Jednak, jeśli wynik to porażka (F-/- lub F-/1), zignoruj go i zadaj

stratę poziomu oddziałowi prowadzącemu i spróbuj ponownie.

11.6 Częściowy sukces
Efekty częściowego sukcesu zależą od terenu. 

(11.6.1) Opóźnienie: Jeśli obrońca nie znajduje się w mieście,

częściowy sukces jest traktowany jako opóźnienie – odwrót i

pościg określony w wyniku z CRT jest ignorowany, zamiast tego

obrońca musi wycofać się jeden lub dwa heksy, a atakujący może

przeprowadzić pościg o jeden heks (w dowolnym kierunku).

Obrońca jest wciąż zdezorganizowany mimo odwrotu o 1 heks.

Przełamanie nie jest możliwe. Jeśli obrońca straci ostatni poziom

przy opóźnieniu, atakujący nadal może wykonać pościg tylko o
1 heks. Jeśli obrońca jest w zdesperowanej obronie i wyrzuci
opóźnienie, wtedy traktuj go jako porażkę – usuń poziom i

rzuć ponownie. Jeśli znów wypadnie rezultat opóźnienie, to
potraktuj je jako wynik S-/1. 

(11.6.2) Walka miejska: Jeśli obrońca był w

mieście, połóż znacznik walki miejskiej na stronie

z 1 i usuń odwrót. Jeśli znów zajdzie CZĘŚCIOWY
SUKCES i znacznik walki miejskiej jest na stronie z 1,

obróć go na drugą stronę z 2 i anuluj odwrót. Kiedy duże

miasto posiada znacznik “City Battle 2”, należy traktować
dalsze rezultaty częściowego sukcesu dla tego heksu jako

opóźnienie (11.6.1). W małych miastach styuacja wygląda podobnie,
z tym wyjątkiem, że maksymalny poziom walki miejskiej to 1. 

Te znaczniki są usuwane, gdy obrońca opuści heks lub gdy

oryginalny napastnik nie sąsiaduje już z tym heksem miasta.

Znacznik walki miejskiej nie ma żadnych innych efektów na ruch

i walkę. 

Istnieje zaawansowana zasada, która pozwala obydwu stronom
zajmować heks podczas walki miejskiej, Heks walki miejskiej
(29.0). 

PRZYKŁAD: Na heksie A częściowy sukces zmusza obrońcę do

wycofania się o jeden lub dwa heksy; oddziały Osi mogą

przeprowadzić pościg o 1 heks w dowolnym kierunku. Na heksie

B częściowy sukces dodaje tylko znacznik walki miejskiej. 

PRZYKŁAD: Elitarna i regularna dywizja bronią się w lesie

bez możliwości odwrotu, wynik w CRT to D1. Obrońca usuwa

jeden poziom ze swojej regularnej dywizji, deklaruje

zdesperowaną obronę i wybiera swoją elitarną dywizję jako oddział
prowadzący. Używając środkowej kolumny w tabeli DD wyrzuca

2, która jest zmodyfikowana do 3 za elitę, wynik to “F -/-”

– porażka. Redukuje swoją dywizję elitarną i rzuca ponownie.

Wyrzuca 4 (+1) = 5 = “S -/1” – odwrót jest anulowany

kosztem kolejnego poziomu oddziału prowadzącego. Obrońca

stracił w sumie trzy poziomy sprawności bojowej. 

+1 DRM od oddziału lotniczego lub ASU jest stosowane dla
każdego rzutu zdesperowanej obrony. Po każdej próbie może
być wybrany nowy oddział prowadzący.
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12.0 ODWROTY 
12.1 Procedura odwrotu
(12.1.1) Długość odwrotu: Po tym jak wynik w CRT lub Auto DS

wskazuje na konieczność wykonania odwrotu, oddziały broniące się
muszą opuścić swój heks i zostać wycofane przez ich właściciela 
o odpowiednią liczbę heksów: 

• 4 heksy przy rezultacie DS lub DR4  

• 3 heksy przy rezultacie D1  

• 2 heksy przy rezultatach A1/DR, DR2, A1/D1 i DRX. 

(12.1.2) Stosy: Stos wycofujących się oddziałów może 
rozdzielić się i wycofać na różne heksy. Oddziały mogą wycofywać
się poprzez przyjazne oddziały bez wpływu na nie.

(12.1.3) Kierunki i zasady odwrotów: Wszystkie odwroty

muszą przestrzegać poniższych zasad. Są one ułożone według 

ważności (1 jest ważniejsze od 2, itd.): 

1. Odwrót wykonuje się na heks, który nie powoduje eliminacji

oddziału (12.2). 

2. Jeśli to możliwe, wycofaj się na heks w LOS oddziału (16.3).
3. Jeśli to możliwe, oddział musi wycofać się 2, 3 lub 4 heksy

(określone przez wynik) od heksu bitwy albo zapłacić aby skrócić 
swój odwrót (#4) lub zatrzymać się zgodnie zasadą wycofania 
do miasta/fortyfikacji (#5).

4. § ZAPŁATA ZA SKRÓCENIE ODWROTU: Gracz będący 
właścicielem może zapłacić, aby skrócić odwrót tylko wtedy, gdy
stos zakończy swój odwrót na heksie zajętym przez przyjazne 
oddziały, które się nie wycofały. Stos może stracić jeden

poziom, aby skrócić swój odwrót o 1 heks, lub dwa poziomy,
by skrócić go o 2 heksy, lub trzy poziomy by skrócić go o 3
heksy. Aby zastosować tą zasadę odwrót, musi wynosić 

przynajmniej jeden heks. 

5. § MIASTO/FORTYFIKACJE ZATRZYMUJĄ ODWRÓT:
Stos może (nie musi) przerwać odwrót bez straty poziomu, jeśli
kończy swój odwrót na kontrolowanej przez siebie fortyfikacji
lub mieście, wolnym od EZOC. Przyjazne oddziały, które nie
są częścią odwrotu, negują EZOC na zajmowanym przez nie
heksie. Aby zastosować tę zasadę, stos musi wycofać się o
co najmniej jeden heks.

Ani procedura 4, ani 5 nie skraca pościgu atakującego, ani 
nie anuluje dezorganizacji/rozbicia obrońcy.

(12.1.4) Nadmiarowy stos: Oddziały mogą zakończyć swój

odwrót z przekroczonym limitem stosu. Jednakże, nadmiarowy
stos musi być skorygowany przed końcem następnej fazy ruchu

właściciela stosu, kiedy to wszystkie oddziały ponad limit są

eliminowane (4.4).

(12.1.5) Odwrót atakującego: Atakujący nigdy nie wykonuje
odwrotu, chyba że wycofuje się z walki (27.0). 

12.2 Eliminacja z powodu odwrotu
Oddziały są eliminowane jeśli wycofają się: 

• Na heks zajęty przez oddział przeciwnika. 

• Przez lub na wrogą linię ZOC. 

• Na dwa kolejne wolne heksy w EZOC. 

• Na EZOC, która jest ostatnim heksem odwrotu (oddział 
może poruszyć się o jeden i tylko jeden dodatkowy heks, jeśli

to uchroni go przed eliminacją). Oddział, który wycofał się na 
dwa kolejne heksy w EZOC jest eliminowany.

• Przez niezamarzniętą dużą rzekę bez mostu. Dotyczy to także 
sytuacji, gdy oddział zaczął swój odwrót na heksie 

sąsiadującym z tą rzeką. Oddziały mogą wycofać się przez dużą

rzekę z mostem (włączając w to most pontonowy (5.5.5)) bez

ograniczeń. Promy na dużych rzekach traktuj  jako stałe mosty 

pontonowe.  

• Przez Wołgę (również przez promy lub mosty kolejowe). 

• Poza mapę, chyba że jest to przyjazna strefa wejścia (22.2).

(Oddział wycofujący się do przyjaznej strefy wejścia

automatycznie realizuje cały swój odwrót.) 

• Na heks lub przez bok heksu, na który lub przez który nie mogą 
wejść lub przejść podczas fazy ruchu. 

UWAGA: Przyjazne oddziały, które nie wycofały się w tej fazie,
na potrzeby odwrotów negują EZOC na heksie, który zajmują.

Ważne: Oddziały nie muszą unikać EZOC – tylko eliminacji

przez EZOC (patrz 12.2). Oddziały mogą też wykonać odwrót

na heks z przekroczeniem limitu stosu. 

PRZYKŁADY ODWROTÓW: Zakreskowany heks oznacza EZOC. 

Oddziały A i B muszą wycofać się 2 heksy. Oddział A ma tylko

jedną możliwą drogę odwrotu – na heks zawierający oddział
“C”. Jest to dozwolone, bo oddział C anuluje EZOC na tym

heksie dla zasady odwrotów. Oddział B ma wybór czterech

heksów do odwrotu poprzez przyjazne oddziały D i E. 

WIĘCEJ PRZYKŁADÓW ODWROTU: Oddziały A i B muszą

wycofać się o 2 heksy. Oddział A zostajewyeliminowany, ponieważ

musi wejść na dwa kolejne heksy, jeden po drugim, w EZOC. 

Oddział B unika eliminacji wycofując się przez oddział C,
a następnie wycofuje się o jeden dodatkowy heks (12.2). 
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1-4        Oddział pozostaje w obecnym stanie.

12.3 Eliminacja nie skraca pościgu
Jeśli obrońca został wyeliminowany, atakujący nadal zachowuje

pełną wartość pościgu.

12.4 Walka przeciw wcześniej wycofanym oddziałom
Jeśli oddział lub stos wycofa się na heks zajęty przez przyjazne

oddziały i ten heks zostanie zaatakowany (nie przy przełamaniu)

w tej samej fazie walki, oddziały, które już się wycofały, nie dodają

swojej siły obrony do siły obrońców, nie mogą być oddziałem
prowadzącym, nie mogą być wybrane do straty poziomu, a 
jeśli są zmuszone do ponownego odwrotu, są wyeliminowane. 

Ta zasada jest inna przy przełamaniach – patrz 15.3. 

13.0 DEZORGANIZACJA I REORGANIZACJA
13.1 Pełnosprawność, dezorganizacja i rozbicie
(13.1.1) Podstawy: Oddziały bojowe są zawsze   w  jednym  z trzech

stanów: pełnosprawne, zdezorganizowane lub rozbite. Oddział nie

będący ani zdezorganizowany ani rozbity jest określany jako oddział
pełnosprawny. Oddziały niebojowe są zawsze pełnosprawne. 

(13.1.2) Jak oddziały zostają zdezorganizowane: 

• Każdy oddział bojowy, który wykonuje odwrót o 1-3 heksy,
zostaje zdezorganizowany. 

• Gotowe ASU (18.2), które poruszyły się o więcej niż 2 heksy 

podczas swojej fazy ruchu, zostają zdezorganizowane. 

(13.1.3) Jak oddziały zostają rozbite: 

• Każdy oddział bojowy, który wykonuje odwrót o 4 heksy (wynik
w CRT – DR4 lub DS), zostaje rozbity. 

• Oddział zdezorganizowany zmuszony do ponownego odwrotu 
zmienia swój stan ze zdezorganizowanego na rozbity.

• METODA DOBROWOLNA: Podczas swojej fazy ruchu, gracz

może pełnosprawnym lub zdezorganizowanym oddziałom
zmienić stan na rozbity. Oddział może dobrowolnie zostać rozbity
tylko zanim się poruszy. Patrz 13.3.1. 

13.2 Efekty dezorganizacji
(13.2.1) Zdezorganizowany oddział otrzymuje kary: 

• RUCH: Może używać jedynie ruchu taktycznego. 

Nie może używać ruchu kolejowego i morskiego

oraz opuszczać przyjaznych stref wejścia. 

• LINIE ZOC: Tworzy ZOC, ale nie może  być ona w żadnym

przypadku użyta do stworzenia linii ZOC. 

• WALKA: Nie może atakować. Oddziały zdezorganizowane
mają siłę obrony dzieloną na pół (zaokrąglając w górę) i

nie mogą być wybrane na oddział prowadzący (11.2.3).

Zdezorganizowane oddziały pancerne nadal niwelują 

i zapewniają przewagę pancerną w obronie. 

• UZUPEŁNIENIA: Nie może otrzymać uzupełnień (21.2).

• ASU: Nie może być odwrócone na gotową stronę, i zapewniać 

korzyści w walce (18.2.3).

(13.2.2) Zachowane zdolności: Zdezorganizowane oddziały
zachowują swoje ZOC i przewagę pancerną. Inne oddziały mogą

wchodzić lub przechodzić przez zdezorganizowane sojusznicze 
oddziały bez stawania się zdezorganizowanymi.

13.3 Efekty rozbicia
(13.3.1) Korzyści z rozbicia: Oddziały rozbite mogą
używać swojego całego MA i używać ruchu
wydłużonego. Rozbite oddziały zmechanizowane
mogą używać bonusu drogowego. Oddziały, które

dobrowolnie  zostały rozbite i rozpoczęły swój ruch w EZOC mogą 

zignorować koszt +2 MP by wyjść z tego EZOC. (Jest to 

zmiana względem innych gier z tej serii). 
(13.3.2) Kary rozbicia: Rozbite oddziały otrzymują wszystkie
kary dezorganizacji (poza karami za ruch) z dodatkowymi

poniższymi karami: 

•  BRAK ZOC: Rozbity oddział nie posiada ZOC.
• RUCH: Nie mogą wejść w EZOC, chyba że na tym heksie

znajduje się przyjazny nierozbity oddział, nie mogą wejść do 
miasta kontrolowanego przez wroga.

• WALKA: Posiadają siłę  obrony 0. Jeśli są w stosie z innymi

oddziałami, nie wnoszą nic do obrony (włączając w to przewagę

pancerną i zdeterminowaną obronę). Jeśli oddziały, z którymi

są w stosie, wykonują odwrót lub są eliminowane – patrz 12.4

jeśli to zachodzi, jeśli nie oddziały wycofują się zgodnie z CRT. 

• AUTOMATYCZNY ODWRÓT: Jeśli wrogi oddział bojowy
wchodzi, ściga lub wykonuje odwrót na heks sąsiadujący z
dowolnym rozbitym oddziałem/ami, które nie są w stosie 
z przyjaznymi nierozbitymi oddziałami bojowymi, to 
oddziały te muszą natychmiast zostać wycofane o 2 heksy

przez ich właściciela, a ten wrogi oddział może wtedy 
kontynuować ruch/pościg/odwrót. Nie ma dodatkowej kary,
jeśli rozbite oddziały wykonują kolejny odwrót.
UWAGA: Rozbity oddział jest trudny do zniszczenia, ponieważ
(jeśli nie znajduje się w stosie z nierozbitymi oddziałami)
automatycznie wycofuje się. 

• REORGANIZACJA: Reorganizacja trwa dłużej (13.4).

• ELIMINACJA: Wszystkie rozbite oddziały, które sąsiadują z
oddziałem wroga, na początku dowolnej fazy ruchu lub walki
są eliminowane, chyba że znajdują się w stosie z co najmniej
jednym nierozbitym, przyjaznym oddziałem bojowym.

13.4 Faza reorganizacji
Podczas fazy reorganizacji wszystkie przyjazne zdezorganizowane
i rozbite oddziały, które nie są w EZOC, automatycznie

reorganizują się – znaczniki dezorganizacji są usuwane

a rozbicia odwracane na stronę dezorganizacji. Jeśli oddział
zdezorganizowany/rozbity znajduje się w EZOC, reorganizacja

uzależniona jest od wyniku rzutu kością w tabeli odtwarzania
zdolności bojowej. Gracze nie muszą reorganizować 
rozbitego oddziału aby zachować jego zdolność automatycznego 
odwrotu (13.3.2). 

13.5 Tabela odtwarzania zdolności bojowej
Wynik rzutu                        Rezultat 

5-6       Oddział reorganizuje się o jeden poziom.
Modyfikatory rzutu: 

§  +2 oddział znajduje się na heksie miasta lub fortyfikacji*
+1 Oddział elitarny 

–1 Oddział niskiej jakości
Traktuj rezultat mniejszy niż 1 jako 1, a większy niż 6 jako 6. 

* Jest to nowy DRM, który pomaga oddziałom odzyskać siły na 
heksach, na których jest to bardziej prawdopodobne.

Oddziały, którym grozi eliminacja z powodu odwrotu, mogą

rzucać więcej niż raz w tabeli zdeterminowanej obrony (11.5).
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14.0 POŚCIG
14.1 Podstawy
Jeśli obrońca zostanie wyeliminowany lub wycofa się, wszystkie 

oddziały bojowe, które brały udział w ataku (z wyłączeniem ASU,
które zapewniały przesunięcie kolumny), mogą wykonać pościg. 
Ponadto, wszystkie pełnosprawne oddziały, które nie brały udziału 
w ataku, ale były w stosie z atakującymi oddziałami, mogą również 
przeprowadzić pościg (o ile nie atakowały lub nie wykonały 
pościgu w tej fazie walki). Pościg nie używa MP, po prostu liczysz 
heksy. Na koniec każdego pościgu przestrzegaj limitu stosu.

14.2 Długość pościgu
(14.2.1) Długość pościgu: Liczba heksów o jaką oddział może

przeprowadzić pościg to długość pościgu. Jest on określany przez 

rezultat w CRT (np. “Adv 4” pozwala na 4 heksy pościgu) i 

jest ograniczony przez współczynnik pościgu (14.2.2). 

(14.2.2) Współczynniki pościgu: 

• 4 heksy: Oddziały zmechanizowane (poza Sztabem Sowieckiej 

Armii z MA 3). 

• 3 heksy: Oddziały kawalerii. 
• 2 heksy: Pozostałe (piechota, ochrona, cykliści, NKWD). 

PRZYKŁAD: Trzy oddziały Osi atakują oddział sowiecki, rezultat

w CRT to DS Adv 4. Oddziały zmechanizowane mogą poruszyć 

się o 4 heksy, kawaleria o 3, a piechota o 2. 

(14.2.3) Organiczony pościg: Atakuący może jedynie wejść na 

heks opuszczony przez obrońcę i zatrzymać się lub w ogóle nie

wykonuje pościgu. To zachodzi gdy: 

• Wszystkie broniące się oddziały zostały wyeliminowane –
rezultat EX.

• Obrońca stracił ostatni poziom podczas udanej DD. 

(14.2.4) Pościg o 1 heks: Dzieje się to tylko przy wyniku 
opóźnienia w tabeli DD. Oddziały mogą wykonać pościg w

dowolnym kierunku, ale bez możliwości przełamania. 

14.3 Pościg w dowolnym kierunku
Oddziały mogą prowadzić pościg w dowolnym kierunku bez

konieczności wchodzenia na opuszczony przez obrońcę heks, z 
wyjątkiem ograniczonego pościgu (14.2.3). Patrz też ograniczenia 
dużych rzek (14.5). 

14.4 Pościg i EZOC
(14.4.1) Wrogie linie ZOC: Podczas pościgu nigdy nie można 
na nie wejść lub przez nie przejść, z wyjątkiem wejścia 
na opuszczony przez obrońcę heks. 

(14.4.2) EZOC: Oddziały muszą się zatrzymać wchodząc w

EZOC (nawet jeśli heks zawiera przyjazny oddział), z dwoma 

wyjątkami: 

• Oddziały mogą przejść przez heks opuszczony przez obrońcę 

ignorując EZOC. Będąc poza opuszczonym przez obrońcę 
heksem muszą się zatrzymać, gdy wejdą w EZOC. 

• Podczas przełamania (15.0) oddziały mogą się uwolnić z

EZOC poprzez kolejny atak (patrz 15.2.6). 

PRZYKŁAD: W tym przykładzie, oddział może dokonać pościgu
o max. 4 heksy, zatrzymując się, gdy wejdzie w EZOC (inną niż 

na heksie opuszczonym przez obrońcę). Wrogą linię ZOC można 
przekroczyć lub na nią wejść jedynie przy wchodzeniu na heks

opuszczony przez obrońcę. Zielone strzałki przypominają, że pościg
można prowadzić w każdym kierunku. 

14.5 Pościg i teren
• Żaden oddział nie może prowadzić pościgu przez heksy

zabronione podczas zwykłego ruchu. 

• DUŻE RZEKI: Oddziały mogą przekroczyć dużą rzekę bez 

mostu jedynie podczas pierwszego heksa ich pościgu. Ten
pościg musi wejść na heks opuszczony przez obrońców. Jeśli

nie atakujesz przez dużą rzekę, to nie możesz wykonać pościgu 
przez dużą rzekę bez mostu. Oddziały mogą przekroczyć rzekę 

używając mostu (w tym pontonowego (5.5.5) i kolejowego) 

w dowolnym momencie swojego pościgu. Ograniczenia te 
nie mają zastosowania, gdy duża rzeka jest zamarznięta (23.4). 

• BAGNA i GÓRY: Oddziały muszą zakończyć swój pościg
jeśli wejdą na heks bagien lub gór, chyba że korzystają z 

drogi. Oddziały zmechanizowane nie mogą prowadzić pościgu
w górach. 

BRAK EFEKTU: Małe rzeki, miasta, miasteczka, pustynie, wzgórza, 
las i zalesione wzgórza  nie mają wpływu na pościg. 

15.0 PRZEŁAMANIE 
15.1 Ogólnie
Każda regularna walka, w której uzyskano pościg 2 – 4 heksów,
pozwala oddziałom biorącym udział w walce na przeprowadzenie

przełamania. Przełamanie pozwala oddziałom zaatakować podczas

ich pościgu. Przełamanie jest traktowane jak normalna walka.

15.2 Procedura
(15.2.1) Sekwencja: Wykonaj tą sekwencję dla każdej walki, w 
której przełamanie jest dozwolone: 

Krok 1: Określ, który stos będzie grupą przełamującą (15.2.2).

Jeśli grupa przełamująca będzie formowana na heksie 

opuszczonym przez obrońcę, to zrób to teraz (15.2.3). 
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Krok 2: Przeprowadź pościg grupą przełamującą i rozpatrz 

każdą walkę przełamania, która zajdzie. 

Krok 3: Przeprowadź pościg innymi oddziałami biorącymi udział

w ataku, które nie były częścią grupy przełamującej. Te oddziały
nie mogą przeprowadzić przełamania. 

(15.2.2) Grupa przełamująca: W każdym ataku, tylko jeden

stos może przeprowadzić przełamanie. Stos ten jest nazywany
grupą przełamującą. Grupa przełamująca musi zakończyć cały
swój pościg i wszystkie przełamania, zanim inne oddziały biorące 

udział w ataku przeprowadzą swój pościg.

(15.2.3) Formowanie grupy przełamującej: Grupa przełamująca

może być sformowana na opuszczonym przez obrońcę heksie
poprzez wejście na ten heks oddziałów biorących udział w ataku

(do limitu stosu). Ruch na ten opuszczony przez obrońcę heks 
kosztuje jeden heks długości pościgu. 

(15.2.4) Koszty: Poniżej podano koszt (w heksach) każdej akcji 

możliwej do wykonania przez grupę przełamującą: 

1 – Formowanie na heksie opuszczonym przez obrońcę (15.2.3). 

1 – Możliwość rezygnacji z wejścia na heks opuszczony przez 
obrońcę (patrz na przykład poniżej). Dotyczy to pierwszego 
heksa – nie heksów zaatakowanych w przełamaniu.

1 – Poruszenie się o jeden heks. 

1 – Przeprowadzenie walki przełamania (wejście na heks obrońcy 

po jego wycofaniu się jest darmowe). 

PRZYKŁAD: Rezultat w CRT pozwala na pościg o 3 heksy. Jeśli 

grupa przełamująca atakuje oddział A, to płaci 1 heks za zmianę 

kierunku, więc może przesunąć się tylko 2 o heksy. 

PRZYKŁAD: Atak na X uzyskuje wynik DS/Adv 4. Gracz Osi
przesuwa trzy oddziały zmechanizowane na heks opuszczony
przez obrońcę i tworzy tam grupę przełamującą. Stos może teraz

przesunąć się o 3 kolejne heksy. Na ostatnim heksie prowadzi 
walkę przełamującą przeciwko oddziałowi Y (26 do 5 z dwoma 
przesunięciami = 7-1). Po wycofaniu się obrońcy, grupa 
przełamująca wkracza na opuszczony heks Y za darmo. Gdy 

grupa przełamująca skończyła przełamanie, oddział piechoty (C) 

porusza się o 2 heksy. 

(15.2.5) Uprawnione cele: Przełamanie może dotyczyć każdego
wrogiego oddziału, z którym grupa przełamująca weszła w 

sąsiedztwo (włączając te, które wycofały się po pierwszej walce).  

Cel musi znajdować się na heksie, na który grupa przełamująca 
mogłaby wejść podczas normalnego ruchu. 

(15.2.6) EZOC zatrzymuje przełamanie: Jeśli grupa przełamująca 

weszła w EZOC inną niż na heksie opuszczonym przez obrońcę, to
grupa przełamująca musi się zatrzymać lub przeprowadzić walkę

przełamania. Jeśli grupa przełamująca usunęła EZOC lub uwolniła

się z EZOC poprzez wejście na heks opuszczony przez obrońcę, 
to może kontynuować swój pościg.

(15.2.7) Nieudane przełamanie: Jeśli w walce przełamania nie
uzyskano wyniku w CRT “Adv 3” lub “Adv 4”, wówczas grupa 
przełamująca musi skończyć swój pościg na heksie, z którego

zaatakowała lub (jeśli obrońca został wyeliminowany lub wycofał

się) wejść na opuszczony przez obrońcę heks i zatrzymać się. 

(15.2.8) Udane przełamanie: Jeśli wynikiem przełamania było

Adv 3 lub Adv 4, wtedy grupa przełamująca może kontynuować 

pościg, jeśli nie wykorzystała jeszcze całego. Właściciel 
grupy przełamującej może zdecydować, czy kontynuować pościg
z heksa opuszczonego przez obrońcę, czy z heksa, z którego 

przełamanie zostało rozpoczęte. Jeśli kontynuuje pościg z heksa
obrońcy, koszt wejścia na niego jest darmowy – cena za to 

została już zapłacona przez 1-heksowy koszt walki przełamania. 

(15.2.9) Ograniczenia: 

• TEREN: Przełamanie nie jest możliwe na heks, jeśli oddział/y
nie mogłyby legalnie wykonać pościgu na ten heks (14.5). 

• Niemieckie oddziały lotnicze mogą wziąć udział w przełamaniu,
ale tylko, gdy zostały użyte w pierwotnej walce (9.3.7). 

• Wsparcie artyleryjskie nie może być użyte podczas przełamania. 

Wszystkie inne modyfikatory walki są używane (włączając 

przewagę pancerną). 

(15.2.10) Dzielenie grupy przełamującej: Grupa przełamująca 

może zostawiać oddziały ze swojego stosu, gdy się porusza. Grupa 

przełamująca może się rozdzielić i podążać w innych kierunkach 

– ale tylko jeden stos może dalej przeprowadzać przełamanie. 

PRZYKŁAD: Początkowy wynik ataku był DS/Adv 4. Pierwszy 

heks pościgu służy do przesunięcia stosu na heks opuszczony 
przez obrońcę, drugi heks służy do przeprowadzenia przełamania

na heksie X, po czym stos rezygnuje z wejścia  ten  heks X. Trzeci 

heks jest wydawany na przełamanie przeciwko oddziałom na 
heksie Y (ruch na Y po przełamaniu jest darmowy) i ostatni 

heks jest wydawany na przełamanie przeciwko oddziałom na 
heksie Z (stos wchodzi na heks opuszczony przez obrońcę po 

walce). Zakłada się, że wszystkie przełamania były udane. 

Ważne: Atakujący nigdy nie zdobywa dodatkowych heksów, jeśli 
odniesie sukces w walce przełamania – zawsze używa długości
pościgu z początkowej walki. 
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15.3 Wielokrotne ataki na ten sam oddział lub stos
(15.3.1) Oddział lub stos, który został zaatakowany przez grupę 
przełamującą, może być ponownie zaatakowany przez inną grupę 
przełamującą.
(15.3.2) W przeciwieństwie do odwrotów, po zwykłej walce
(12.4), oddziały, które już wycofały się, mogą bronić się podczas 
przełamania i nie są eliminowane, gdy zmuszone są do ponownego 

odwrotu. Jeśli heks  obrońcy przekroczy limit stosu (12.1.4),

to wszystkie oddziały ponad limit stosu (wybór obrońcy) nie 

wnoszą nic do obrony. 

15.4 Przełamanie i Auto DS 
Każde Auto DS uzyskane w fazie ruchu może stworzyć tylko 

jedną grupę przełamującą. 

Często pojedyńczy Auto DS powoduje, że 2 – 4 heksy otrzymują 
znaczniki Auto DS – uważaj, aby z tych stosów nie powstała 
więcej niż jedna grupa przełamująca. 

16.0 ZAOPATRZENIE I IZOLACJA 
16.1 Faza zaopatrzenia

Oddziały są sprawdzane pod kątem zaopatrzenia podczas
fazy zaopatrzenia aktywnego gracza. Oddziały zdolne 
do poprowadzenia linii zaopatrzenia (16.3) do źródła 
zaopatrzenia (16.2) “są zaopatrzone”. Jeśli jakikolwiek

oddział lub stos nie może utworzyć linii zaopatrzenia, otrzymuje

znacznik “Bez zaopatrzenia”. Jeśli oddział został już nim oznaczony 
w poprzedniej turze, nie otrzymuje dodatkowych kar. Jeśli oddział
może znów utworzyć linię zaopatrzemnia, traci ten znacznik. 

16.2 Źródła zaopatrzenia
(16.2.1) Zaopatrzenie pochodzi z przyjaznych stref wejścia i portów.

(16.2.2) Strefy wejścia: Przyjazne strefy wejścia są łatwe do 
zidentyfikowania według koloru. Szczegóły w 22.2.
(16.2.3) Porty są źródłami zaopatrzenia, jeśli gracz kontroluje 

morze, na którym się znajdują. Gracz sowiecki zawsze kontroluje 

Morze Czarne.

(16.2.4) Temryuk (heks 1949): Gracz kontrolujący Temryuk i 

mogący stworzyć do niego linię zaopatrzenia, kontroluje Morze 

Azowskie. 

PRZYPIS PROJEKTANTA: Temryuk był główną bazą marynarki 
wojennej Sowietów na Morzu Azowskim. 

(16.2.5) Taman (heks 1549): Ten port w Cieśninie Kerczeńskiej 

nie jest źródłem zaopatrzenia dla gracza sowieckiego, ale jest 

źródłem zaopatrzenia dla gracza Osi, jeśli jest przez niego 

kontrolowany. 

UWAGA DO GRY: Gdy Taman zostanie zdobyty, gracz Osi zacznie 

otrzymywać posiłki z Planu Blüchera (20.7). 

16.3 Linia zaopatrzenia
(16.3.1) Generalnie: Linia zaopatrzenia (LOS) to linia sąsiadu–

jących ze sobą heksów. Zaczyna się ona na heksie przyjaznego 
oddziału, przebiega przez część lądową (16.3.2) do drogi (16.3.3). 

Stamtąd jest wytyczana wzdłuż dróg do źródła zaopatrzenia. Część

lądowa (jeśli istnieje) musi znajdować się zawsze przed częścią 

drogową. 

(16.3.2) Część lądowa linii zaopatrzenia może mieć max. do 
5 heksów długości. Licz każdy heks gór lub bagien, który nie 
posiada drogi, a przez który przechodzi linia zaopatrzenia jako 2 

heksy. Nie licz heksu, na którym znajduje się oddział. Część lądowa

może przebiegać wzdłuż drogi oraz może być wytyczona 
bezpośrednio do obszaru wejścia bez konieczności wcześniejszego 
wejścia na drogę. Może przebiegać przez wszystkie typy terenu,
ale nie może: 

• Przechodzić przez niegrywalne boki heksów (2.2.3). 

• Przechodzić przez wysokogórskie boki heksów, chyba że wzdłuż
drogi. 

• Wejść na heks zajęty przez przeciwnika. 

• Przekroczyć lub wejść na linię ZOC. 

• Wejść dwa razy pod rząd w EZOC. Przyjazne jednostki negują

EZOC na heksie, który zajmują dla tej zasady. 

PRZYPIS PROJEKTANTA: Ostatnia zasada zezwala linii 
zaopatrzenia dotrzeć do oddziałów częściowo okrążonych. 

(16.3.3) Część drogowa linii zaopatrzenia może mieć dowolną 

długość, ale musi przebiegać ścieżką ciągłych heksów wzdłuż
dróg. Drogi, które spotykają się przy przeprawie promowej,
są uważane za ciągłe. Część drogowa linii zaopatrzenia nigdy 
nie może: 

• Wejść na heks zajęty przez wroga. 

• Wejść w EZOC – Przyjazne oddziały negują EZOC na heksie,
który zajmują dla tej zasady. 

• Wejść do miast (obu typów) kontrolowanych przez przeciwnika 

(16.3.4). 

PRZYKŁAD: Zakreskowane heksy oznaczają EZOC. Sowieckie 

oddziały A, B, C i D posiadają zaopatrzenie. Ich linia 

zaopatrzenia nie przechodzi przez wrogie linie ZOC i nie 

wchodzi dwa razy z rzędu w EZOC.

(16.3.4) Znaczniki kontroli: Znaczników kontroli używa się 

jedynie do miast i heksów z VP – ostatni gracz, który

przeszedł lub zajmował miasto albo heks z VP, kontroluje 

je. LOS nie może być przeprowadzona przez wrogie puste miasto lub 

heks z VP (uznaj, że ten heks posiada garnizon nie reprezentowany 

przez żaden żeton). Wszystkie inne heksy, wolne od ZOC,
są przyjazne dla obu graczy przy tworzeniu linii zaopatrzenia.

16.4 Kary braku zaopatrzenia
Oddział posiadający znacznik braku zaopatrzenia (biały lub 

czerwony) otrzymuje poniższe kary: 

• RUCH: Oddziały zmechanizowane mogą używać jedynie 

ruchu taktycznego (5.4). Pozostałych to nie dotyczy. 
• WALKA: Ich siła ataku jest zmniejszona o połowę (ułamki są

zaokrąglane w górę, z tym że mniej niż 1 to 1). 

• POŚCIG: Ograniczony do dwóch heksów. 

• UZUPEŁNIENIA: Nie może otrzymać uzupełnień (21.2). 
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POZOSTAŁE UMIEJĘTNOŚCI: Oddziały bez zaopatrzenia

zachowują swoją pełną siłę obrony, ZOC, TQ i efekty pancerne. 

16.5 Wyniszczenie izolacją
(16.5.1) Wyniszczenie oddziałów bojowych izolacją:

Podczas każdej swojej fazy zaopatrzenia wszystkie 

przyjazne oddziały bojowe (z wyjątkiem ASU), które

są odizolowane i sąsiadują z wrogim oddziałem
bojowym są wyniszczane przez izolację. Oddziały niebojowe i 

ASU są odporne na wyniszczenie izolacją. Oddział jest odizo
lowany, jeśli nie może stworzyć nieskończenie długiej LOS

(LOS z częścią drogową o nieskończonej długości) do przyjaznego

źródła zaopatrzenia. Obróć jego znacznik OOS na czerwoną stronę,
by zaznaczyć izolację. Wyniszczenie izolacją zachodzi podczas 

każdej przyjaznej fazy zaopatrzenia, gdy oddział/y pozostawał

odizolowany i sąsiaduje z oddziałem bojowym wroga (włączając 

w to 1 turę). 

(16.5.2) Tabela wyniszczenia izolacją 

Wynik Rezultat 

1-4 Oddział traci 1 poziom sprawności bojowej

5, 6 Brak efektu 

(16.5.3) Procedura: Rzuć kostką dla każdego odizolowanego 
oddziału bojowego, sąsiadującego z wrogim oddziałem bojowym i

określ rezultat używając tabeli wyniszczenia izolacją. Odizolowane 

oddziały bojowe, które nie sąsiadują z wrogim oddziałem
bojowym, nie muszą rzucać za wyniszczenie izolacją. Jeśli stos
jest odizolowany, rzucaj dla każdego oddziału w stosie. Oddział
może stracić swój ostatni poziom poprzez wyniszczenie izolacją. 

(16.5.4) Modyfikatory do rzutu 

+? LOTNISKO: (+1 dla Sowietów/+2 dla Osi) jeśli oddział może

poprowadzić nieskończenie długą LOS do przynajmniej 

jednego miasteczka, wsi lub czystego terenu, z którym nie

sąsiadują oddziały wroga. Reprezentuje to lotniska działające 

wewnątrz kotłów. Lotniska sąsiadujące z wrogimi  oddziałami
nie nadają się do użytku, wyjątek: Pitomnik (S5.6). Podczas tur,
gdy pogoda jest śnieżna, modyfikator lotniska Osi jest

zmniejszony do +1. Zredukuj modyfikator o 1, jeśli najbliższa

przyjazna linia kolejowa oddalona jest o więcej niż 15 heksów. 

+1 MIASTO: Jeśli oddział może poprowadzić nieskończenie 

długą LOS do zajętego lub kontrolowanego przez Oś miasta 

(obu typów). 

+1 HQ: Jeśli oddział może poprowadzić nieskończenie długą 

LOS do sztabu armi (Oś)/frontu (Sowieci). 

-1  Oddział znajduje się na heksie pustynnym. 

Modyfikatory sumują się. Maksymalny wynosi +4. 

(16.5.5) Znaczniki izolacji kotła: Jeśli grupa oddziałów
jest odizolowana, gracz może użyć znacznika izolacji 
całego kotła OOS, aby oznaczyć całą grupę zamiast

oznaczać każdy pojedynczy oddział lub stos w grupie. 

17.0 CZOŁO KOLEJOWE I NAPRAWA 
LINII KOLEJOWEJ
17.1 Podstawy 
Linie kolejowe, które początkowo leżą na wschód od linii startowej 

z 28 czerwca, muszą zostać naprawione zanim gracz Osi będzie 

mógł z nich skorzystać. Naprawy wymagają tylko linie  zaznaczone 

na zielono. Wszystkie inne linie są automatycznie naprawiane, jeśli

naprawiony zostanie każdy koniec linii (np. gdy znacznik czoła
kolejowego dotrze do Kastornoye (heks 2002) i Valuki (2013), linia 

kolejowa między nimi jest natychmiast naprawiona. Linie, których 
koniec nie jest połączony z zieloną linią, nigdy nie mogą zostać
naprawione. Przykład, linia 2338-2839 w Kuban. 

17.2 Zaznaczanie naprawy
(17.2.1) Znacznik czoła kolejowego: Gracz Osi
posiada znaczniki czoła kolejowego, aby określić

postęp napraw. Poruszenie tego znacznika do przodu

oznacza naprawę tych heksów. Znacznik ten może 
być przemieszczany tylko wzdłuż torów zaznaczonych na 

zielono. Podczas każdej fazy zaopatrzenia gracza Osi, może

on poruszyć do 4 znaczników czoła kolejowego o max. 2 heksy. 

Znaczniki te nie mogą wejść na heks zajęty przez przeciwnika 

lub w EZOC. 

(17.2.2) Węzły kolejowe: Gdy znacznik czoła kolejowego
dotrze do węzła linii kolejowej oznaczonej na zielono (heksy

oznaczone małym RR), umieść dodatkowy znacznik na tym 
węźle. Ten nowy znacznik czoła kolejowego wlicza się w 

limit 4 i może rozpocząć swój ruch o 2 heksy na turę w następnej 

przyjaznej fazie zaopatrzenia. 

17.3 Czoło kolejowe i oddziały sowieckie 
Oddziały sowieckie nie mogą niszczyć linii kolejowych; mogą tylko
odepchnąć lub unieruchomić znaczniki czoła kolejowego Osi. 
(17.3.1) Odpychanie: Aby odepchnąć znacznik czoła kolejowego,  

oddział sowiecki musi wejść na heks zajmowany przez ten znacznik 

lub umieścić go w swoim ZOC. Jeśli tak się stanie, znacznik jest 

natychmiast odepchnięty (wzdłuż linii na zachód), aż dotrze do 
heksa z dala od sowieckich oddziałów i ich ZOC (zwykle jest to1

heks). Przy odpychaniu oddziały Osi negują EZOC na heksie który

zajmują. Odpychanie tego znacznika następuje  tylko w turze 

sowieckiej. Oddziały sowieckie używające ruchu kolejowego nie 
mogą odpychać znacznika czoła kolejowego.
(17.3.2) Unieruchomienie: Czoło kolejowe, które zostałoodcięte
od swojego połączenia kolejowego (17.4) nie może się poruszyć. 

Odwróć znacznik na jego niedziałającą stronę, aż tor za nim
nie będzie oczyszczony z wrogich oddziałów i ich ZOC. 

17.4 Połączenia kolejowe
Połączenie kolejowe to heks z torami, który połączony jest ciągłą 
linią heksów wzdłuż torów o dowolnej długości do źródła zaopa
trzenia. Cała długość toru musi być wolna od wrogich oddziałów
i ich ZOC, a dla gracza Osi musi być naprawiona (17.2). Na 
potrzeby tej zasady oddziały negują EZOC na zajmowanym przez 
siebie heksie.. 

17.5 Nieukończone linie kolejowe
Nieukończone linie kolejowe są ignorowane dopóki ich budowa nie 
zostanie ukończona. Tura ich ukończenia jest wydrukowana 
obok linii. Data ukończenia nie ma wpływu na zaopatrzenie lub kto 
kontroluje te heksy. Po ukończeniu mogą być używane tak, jak każda 

STALINGRAD: Kocioł wojsk Osi z lotniskiem (+2), sztab
armii (+1) i miastem (+1) daje w sumie modyfikator +4, więc 

będzie bezpieczny od wyniszczenia izolacją, dopóki modyfikator 

lotniska nie będzie zmniejszony przez śnieg lub linię kolejową,
oddaloną o więcej niż 15 heksów od lotniska w kotle. 
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18.0 PUNKTY ZASOBÓW, ASU I SP 
18.1 Punkty zasobów 
Każdy gracz otrzymuje dwa punkty zasobów w swojej fazie 

przygotowań. Niewykorzystane natychmiast przepadają.  Każdy 

punkt zaopatrzenia może zapewnić wykonanie jednej z akcji: 

• Rozpocząć budowę fortyfikacji (9.7). 

• Obrócić ASU (18.2) znajdujące się na połączeniu kolejowym

(17.4). ASU musi być oddziałem pełnosprawnym (13.1.1). 
• Położyć kolumnę zaopatrzenia (18.6) na przyjaznym wejściu. 

• Położyć znacznik planowanej ofensywy na pełnosprawnym 
sztabie frontu/armii posiadającym zaopatrzenie (26.2).

18.2 Oddziały wsparcia artyleryjskiego (ASU) 
(18.2.1) Dywizje artylerii ,

sztaby frontu/armii są wspól
nie nazywane oddziałami
wsparcia artyleryjskiego (ASU).

Każde ASU na swojej gotowej stronie może zapewnić 1

przesunięcie w prawo w CRT podczas ataku (18.3.1) lub +1 

DRM przy DD (11.3). Po  użyciu ASU należy odwrócić na “użytą”

stronę. Użyte ASU nie może być ponownie użyte do przesunięcia 

w CRT, póki nie zostanie obrócone na gotową stronę przez 

kolumnę zaopatrzenia (18.6) lub przez punkt zasobów (18.1). 

(18.2.2) Ruch: ASU to oddziały zmechanizowane, które nie 

mogą używać ruchu wydłużonego, chyba że są odwrócone na 
użytą stronę i strona ta nie posiada MA na czarnym tle. 
ASU, które ruszyło się o więcej niż 2 heksy lub wykonujące
pościg lub używające ruchu rezerw zostaje zdezorganizowane
po zakończeniu ruchu lub pościgu.

UWAGA: Znacznik dezorganizacji zostanie prawdopodobnie

usunięty pod koniec tej samej tury, ale służy on do uniemożliwienia 
oddziałowi wsparcia ataku w nadchodzącej fazie walki.

(18.2.3) Właściwości: ASU posiadają następujące właściwości: 

• Nie wliczają się do limitu stosu. 

• Posiadają te same zdolności ZOC jak oddziały wsparcia. 

(Pamiętaj, aby stworzyć linię ZOC, potrzeba dwóch oddziałów
wsparcia na heks).

• Jeśli są zdezorganizowane, rozbite lub używają ruchu 

kolejowego lub posiadają znacznik uzupełnień, nie mogą być

użyte, aby zapewnić jakiekolwiek korzyści w walce (18.3). 
• Posiadają jeden poziom i gdy zostają wyeliminowane mogą

być uzupełnione przez specjalne uzupełnienie (21.1.2).

Po uzupełnieniu wracają do gry na użytej stronie. 

18.3 Korzyści w walce
(18.3.1) Wsparcie ofensywne: Każde ASU na swojej gotowej 

stronie może być użyte do zapewnienia przesunięcia w prawo w 

CRT przy wsparciu walki w jego zasięgu (18.4). Sztab frontu/armii

może zapewniać przesunięcia dla kilku walk, tak długo jak 

kolumna  zaopatrzenia na swojej gotowej stronie (18.6.2) znajduje 
się w stosie z tym sztabem (18.6.5). Każde przesunięcie, albo 
obraca ASU na jego użytą stronę, albo usuwa jedną kolumnę 
zaopatrzenia. Dozwolone jest nie więcej niż jedno przesunięcie

na walkę, chyba że używana jest dywizja artylerii (18.5).

(18.3.2) Wsparcie defensywne: ASU nigdy nie dają defensywnego
przesunięcia kolumny w CRT. Natomiast przy DD mogą zapewnić

+1 DRM (11.3). ASU mogą zapewnić wsparcie defensywne na 
dowolny heks broniący się w ich zasięgu lub który zajmują. Każde 

wsparcie defensywne odwraca ASU na użytą stronę lub usuwa 

jedną kolumnę zaopatrzenia. 

(18.3.3) Inne ograniczenia: 

• Wsparcie ofensywne nie może być użyte przy przełamaniu. 

• Rumuńskie, węgierskie i włoskie sztaby mogą być użyte

do przesunięcia w CRT, jeśli przynajmniej jeden oddział ich

narodowości bierze udział w ataku. Podobnie sztaby mogą być 

użyte do wsparcia defensywnego, tylko jeśli oddział prowadzący
jest tej samej narodowości co sztab.

• ASU w strefie wejścia może zapewnić wsparcie ofensywne lub 
defensywne dla heksu sąsiadującego z tą strefą.

18.4 Zasięg
Każde ASU ma wydrukowany na żetonie zasięg. Jest to 

maksymalna odległość (mierzona w heksach) o jaką ASU 

może być oddalone od przynajmniej jednego oddziału biorącego
udział w ataku lub od oddziału prowadzącego, jeśli ASU zapewnia

wsparcie defensywne. Ścieżka może wchodzić i przekraczać 
każdy teren poza  wysokogórskimi bez dróg i niegrywalnymi 
bokami heksów. Ścieżka nie może wejść na heks zajęty przez 
wroga, przechodzić lub wchodzić na wrogie linie ZOC lub dwa

razy z rzędu wejść w EZOC. Na potrzeby tej zasady oddziały
negują EZOC na zajmowanym przez siebie heksie. 

Sztab niemiecki posiada zasięg 5 heksów – jest to zasięg do

przynajmniej jednego oddziału biorącego udział w ataku. Ścieżka
zasięgu wchodzi w EZOC tylko raz. 

18.5 Ciężki ostrzał i dywizje artylerii
Gracz sowiecki może użyć dwóch dywizji artylerii lub

jedną dywizję artylerii w połączeniu ze sztabem
frontu aby uzyskać dwa przesunięcia w CRT. Gracz

nie może użyć 2 kolumn zaopatrzenia, dwóch sztabów
frontu lub połączenia tych dwóch by uzyskać dwa przesunięcia. 

Sowiecka dywizja artylerii jest konieczna, by uzyskać podwójne

przesunięcie. Raz użyta do przesunięcia w CRT lub do ciężkiego 
ostrzału jest trwale usuwana z gry. 

Oddziały te były zarezerwowane na początek ofensywy i wróciły 

do rezerwy Stawki po jej rozpoczęciu. 

18.6 Kolumna zaopatrzenia (SP) 
(18.6.1) Zastosowanie: Pomyśl o SP jak o mobilnych punktach
zasobów. Ich jedyną funkcją jest obracanie ASU na ich gotową 

stronę lub zapewnienie przesunięcia artyleryjskiego (18.6.5). SP są 
umieszczane na przyjaznych wejściach podczas fazy przygotowań 

poprzez wydanie punktu zasobów. Podczas fazy ruchu aby wejść 
na mapę mogą normalnie się poruszyć lub wjechać na nią koleją. 
Kolumna zaopatrzenia reprezentuje amunicję artyleryjską. 

(18.6.2) Strona ruchu i gotowa: SP ma dwie

strony – pełnego ruchu (0-0-5) i gotową

(S-0-T). Aktywny gracz może podczas fazy  

inna linia kolejowa. Wyjątek: Linia Morza Kaspijskiego jest 
pokazana wyłącznie ze względów historycznych.
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ruchu obrócić ją na drugą stronę, ale przed jej poruszeniem. SP 

na swojej gotowej stronie może być użyte do wsparcia 

artyleryjskiego (18.6.5) – na swojej stronie ruchu nie może. 

(18.6.3) Właściwości: SP to oddziały niebojowe (19.0). Na 

swojej stronie pełnego ruchu poruszają się jak oddziały 
zmechanizowane – mogą użyć bonusu drogowego 1/2 MP, ale 

nie mogą używać ruchu wydłużonego. Mogą również używać 

ruchu morskiego i kolejowego. Na swojej gotowej stronie mogą 

używać jedynie ruchu taktycznego (2 heksy). 

(18.6.4) Odwracanie ASU: Podczas każdej fazy przygotowań 

lub zaopatrzenia – nigdy podczas fazy ruchu lub walki – SP mogą

być użyte do odwrócenia ASU na gotową stronę. SP musi być w 
stosie z ASU – nie ma znaczenia czy SP jest na stronie pełnego 
ruchu. SP użyte w ten sposób są usuwane. Tylko pełnosprawne
ASU mogą zostać odwrócone. 

(18.6.5) Przesunięcie artyleryjskie: Kiedy gotowe SP znajduje 
się w stosie z pełnosprawnym ASU (gotowym lub użytym), SP 

może być użyte do przesunięcia artyleryjskiego. Usuń SP po jego
użyciu. 

UWAGA: To pozwala jednemu ASU zapewnić więcej niż jedno 

przesunięcie w CRT podczas jednej fazy walki. 

PRZYKŁAD: Sztab 6 Armii zapewnia przesunięcie artyleryjskie w

walce A, podczas gdy SP pod nim zapewnia je dla walki B. Sztab
6 Armii jest obracany na UŻYTĄ stronę i SP jest usuwana. 

(18.6.6) SP nigdy się nie wycofują: Jeśli znajdują się w stosie z 

przyjaznymi oddziałami, które wykonują odwrót, pozostają na 
tym heksie i są eliminowane, jeśli przeciwnik wejdzie na heks 

na którym się znajdują. 

(18.6.7) SP i ruch kolejowy: SP mogą używać ruchu kolejowego
i wliczają się do limitu ruchu kolejowego. SP pod znacznikiem
ruchu kolejowego nie mogą być użyte do przesunięcia
artyleryjskiego lub odwrócenia ASU. 

(18.6.8) Niemobilne punkty zaopatrzenia: 

Gracz Osi nie może mieć więcej niż 5 SP
na mapie w jednym czasie, gracz sowiecki 
nigdy nie może mieć więcej niż 4 SP.

Wszystkie SP powyżej tego limitu muszą być niemobilne. Użyj

w tym celu SP 0-0-0, te niemobilne SP są uważane za gotowe SP

i podlegają tym samym zasadom jak SP. Jeśli 2 niemobilne SP

znajdują się na tym samym heksie, możesz połączyć je w jeden 
oddział (rewers znacznika symbolizuje 2 niemobilne punkty 
zaopatrzenia). Kolumny zaopatrzenia mogą zmieniać się w 

niemobilne i na odwrót w dowolnym momencie w fazie ruchu

gracza rozgrywającego, ale  tylko zanim się poruszą. Niemobilne 

SP mogą używać ruchu kolejowego i morskiego, ale jeśli to 
zrobią nie mogą być użyte w nadchodzącej fazie walki. 

19.0 ODDZIAŁY NIEBOJOWE
19.1 Definicja oddziałów niebojowych
Każdy oddział z siłą obrony równą zero jest oddziałem 
niebojowym. Kolumna zaopatrzenia (18.6), armie rezerwowe

(34.1), sztaby sowieckich armii (20.1) i dowódcy (28.0) to oddziały 
niebojowe. 

19.2 Właściwości wszystkich oddziałów niebojowych
• Nie posiadają strefy kontroli (ZOC). 
• Nie wliczają się do limitu stosu. 
• Nigdy nie dotyka ich dezorganizacja lub rozbicie.
• Dotyka je brak zaopatrzenia, ale nie wyniszczenie izolacją.
• Same z siebie nie mogą utrudniać ruchu przeciwnika.  

• Jeśli są same na heksie, na który wchodzi oddział bojowy wroga,
są usuwane z mapy (19.3). 

19.3 Oddziały niebojowe w sytuacjach walki
Oddziały niebojowe nie mogą atakować, bronić się oraz być 

wybrane do straty poziomu w walce. Oddziały niebojowe są

natychmiast usuwane, jeśli wrogi oddział bojowy wejdzie na ich

heks. Oddziały niebojowe (poza SP) mogą wycofać się po walce,
jeśli przynajmniej jeden przyjazny oddział bojowy na heksie

przetrwał walkę. Jeśli nie, są natychmiast usuwane. SP (mobilne i

niemobilne) nigdy nie mogą wycofać się po walce. Jeśli oddział 
niebojowy znajduje się w stosie z rozbitym oddziałem, może

wycofać się z tym oddziałem, jeśli wrogi oddział bojowy będzie
z nimi sąsiadował.

19.4 Powracanie oddziałów niebojowych do gry
SP wracają do gry używając punktów zasobów (18.1). Inne 

oddziały niebojowe – dowódcy, sztaby armii rezerwowych
i sztaby armii sowieckich (20.1) wracają do gry po dwóch

turach. Umieść je na torze tur dwie tury dalej od obecnej. Ich 
miejsce przybycia i ograniczenia są takie same jak w przypadku
innych uzupełnień. 

20.0 ODDZIAŁY SPECJALNE 
20.1 Sztaby sowieckich armii (3 oddziały) 

(20.1.1) Przeznaczenie: Są to
oddziały niebojowe, które po
zwalają graczowi sowieckiemu 
umieścić we wspólnym stosie

do trzech oddziałów bojowych plus jeden oddział wsparcia (taki

sam limit stosu jak gracza Osi). 
(20.1.2) Pola poza mapą: Gracz sowiecki może, jeśli chce, używać

trzech pól dla tych armii. Oddziały na tych polach traktuje się 

jako ułożone w stos ze sztabem dla wszystkich celów. 

(20.1.3) Ruch i pościg: Wszystkie trzy sztaby są zmechanizowane, 

ale nie czyni to oddziałów niezmechanizowanych, znajdujących się z 
nimi w stosie, oddziałami zmechanizowanymi. Sztaby mogą dowolnie 

zabierać i zostawiać oddziały podczas ruchu. Sztaby mogą wykonywać 
pościg jak inne oddziały bojowe i nie muszą pozostać w stosie,
z którym rozpoczynały atak. Sztaby armii pancernych
przeprowadzają pościg ze współczynnikiem jak oddziały zmecha–

nizowane, podczas gdy sztaby gwardii i armii ogólnowojskowych
ze współczynnikiem jak oddziały piechoty. 

PRZYKŁAD: Jeśli dowódca jest usuwany w 3 turze, to wróci on 

w turze 5. 
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20.2 Dywizje górskie (11 oddziałów) 
Dywizje górskie są jedynymi oddziałami, które
mogą poruszać się i atakować przez niebędące
pasmami alpejskimi i niezawierające dróg krawędzie
heksów. Siła ataku dywizji górskich Osi jest podwa–

jana, jeśli atakują na heks gór (przypomina o tym mała cyfra 
obok siły ataku). Sowieckie dywizje górskie nie podwajają
swojej siły podczas ataku na heksy z górami.

20.3 Oddziały NKWD (8 oddziałów) 
Przed Ani kroku w tył! (tura 8), oddziały NKWD są 
jedynymi oddziałami sowieckimi, które mogą wyko-
nać DD w otwartym terenie (11.1.2). Część oddziałów 
NKWD jest również oddziałami garnizonowymi

(20.4). 

20.4 Sowieckie oddziały garnizonowe (12 oddz.) 
Oddziały sowieckie z niebieskim tłem typu

oddziału nie mogą poruszyć się, póki od-
dział bojowy Osi poruszy się w odległości 
do 5 heksów od ich heksu. Kiedy to się

stanie ograniczenie zostaje zniesione. Jeśli zostaną wyeliminowane,
nie otrzymują uzupełnień (nie wracają 21.3).

20.5 Sojusznicy Osi 
Rumuni, Węgrzy, Włosi, Słowacy,

Chorwaci i północnokaukazcy

ochotnicy to sojusznicy Osi. 
Posiadają dwa poniższe

ograniczenia: 
(20.5.1) Ograniczenia w walce: Mogą być razem w stosie i 
bronić się wspólnie, ale nie mogą brać udziału w tym samym ataku.

Znajdowanie się we wspólnym stosie nie zabrania im atakowania –
jedna narodowość może atakować, podczas gdy inne nic nie robią
lub atakują inny heks. Sojusznicy Osi mogą brać udział w ataku z 

oddziałami niemieckimi tak długo, jak inny sojusznik w nim 
nie uczestniczy. 

(20.5.2) Ograniczenia straty poziomu: Przy wybieraniu straty

poziomu, jeśli to możliwe, „pełny” oddział niemiecki bez 
nawiasów (włączając w to 1 pozimowy) musi zostać wybrany 
przed zredukowanym oddziałem sojuszniczym Osi, który zostałby

wyeliminowany. Ma to zapobiec wykorzystywaniu ich jako mięsa 

armatniego. 

20.6 Północny Kaukaz (15 oddz. + 2 sztaby frontu)
W kampanii i scenariuszu Fall Blau, niegarnizonowe 
oddziały sowieckie, które rozpoczynają na południe 

od Rostowa, nie mogą się poruszyć póki oddział
bojowy  Osi nie przekroczy Donu  między  Morzem

Azowskim i Kałaczem lub porusza się w promieniu 5 heksów od 

Stalingradu. Gdy to się stanie ograniczenie zostaje zniesione.

Oddziały sowieckie, które wejdą na ten obszar, przed zniesieniem 

restrykcji nie są nimi objęte. 

Te oddziały posiadają jasnoniebieskie tło typu oddziału by pomóc 

w ich identyfikacji. Fronty Czarnomorski i Północnokaukaski nie

są tak zabarwione, ale ta restrykcja wciąż ich obowiązuje. 

20.7 Oddziały planu Blüchera (5 oddziałów) 
5 oddziałów Osi z oznaczeniem Blü może opuścić strefę wejścia

W jedynie przez Cieśninę Kerczeńską (5.7.2). Oznacza to, że mogą 

opuścić swoje pole dopiero, gdy Taman zostanie zdobyty. 

Gracz Osi powinien zdobyć Taman tak szybko jak to możliwe! 

20.8 Ochotnicy północnokaukascy (6 oddziałów)
Są to oddziały formowane przez Niemców z lokalnej

ludności oraz jeńców wojennych i emigrantów. 

Jeden przybywa co turę, gdy  Oś kontroluje zarówno 
Krasnodar i Woroszyłowsk, aż  wszystkie  sześć nie

zostanie wybranych. Pojawiają się one w Krasnodarze lub Wory-
szodłowsku podczas fazy przygotowań Osi. W turze przybycia
mogą się one poruszyć tylko o 1 heks i nie mogą brać udziału w 

walce (podobnie jak oddział wracający z pola wyeliminowanych

oddziałów). W następnej turze mogą poruszać się normalnie. 

20.9 Inżynierowie Lindena (1 oddział) 
Siła ataku tego oddziału jest podwojona, gdy atakuje 

duże lub mniejsze miasto (mniejsza cyfra przy sile

ataku przypomina o tym). Ten oddział nie może być 
uzupełniony, gdy zostanie wyeliminowany nie wraca 
(21.3).

21.0 UZUPEŁNIENIA 
21.1 Podstawy
(21.1.1) Każde uzupełnienie pozwala odbudować zredukowanemu 
oddziałowi bojowemu jeden poziom sprawności bojowej lub

wrócić oddziałowi z pola wyeliminowanych oddziałów na jego
najniższym poziomie. Uzupełnienia są otrzymywane i wykorzy
stywane podczas każdej własnej fazy przygotowań. Wartości

uzupełnień Osi i Sowietów są zaznaczone na torze tur. Gracze 
nie mogą zachować uzupełnień – nieużyte przepadają. 

(21.1.2) Typy uzupełnień:

• Czołgowy/Pancerny: Używane dla sowieckich korpusów

zmechanizowanych  i czołgowych/pancernych typów oddziałów
(2.3.3). 

• Piechotny: Używany dla każdego oddziału piechoty,
z wyjątkiem górskiej, morskiej, zmotoryzowanej i NKWD. 

• Kawaleryjski: Używane dla każdego oddziału kawalerii. Może 

być również użyty jako piechotny. 

• Specjalny: Używany dla piechoty zmotoryzowanej, morskiej i 

górskiej, grenadierów pancernych, NKWD, niszczycieli czołgów

lub dowolnego oddziału wsparcia (4.2). Może być również użyty 

jako piechotny. 

• Sojuszniczy: Może być użyty jedynie dla narodowości wymie-
ionej na uzupełnieniu: Hun = Węgrzy, Rom = Rumuni lub 

Ital = Włosi. Jeśli jest napisane Axis, wtedy może być użyte 
dla każdego nie  niemieckiego oddziału. Uzupełnienie może być 

użyte dla dowolnego oddziału tej narodowości, niezależnie od 

jego typu w tym ich sztabu. Niemieckie uzupełnienia nigdy 

nie mogą być użyte dla ich sojuszników. 

21.2 Ograniczenia uzupełnień
• Aby oddział na mapie otrzymał uzupełnienie musi:
    - posiadać zaopatrzenie (określane w tym momencie) (16.1).
    - być pełnosprawny (13.1). 
• Żaden oddział nie może otrzymać więcej niż jednego 

uzupełnienia na turę.

• § Gracz sowiecki może w każdej turze użyć tylko jednego 
ze swoich uzupełnień dla oddziału Gwardii.

Dopóki przestrzegane są te ograniczenia każdy oddział na mapie 
może otrzymać uzupełnienia – nawet oddziały znajdujące się w 
strefie wejścia lub sąsiadujące z wrogim oddziałem.
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21.3 Oddziały wracające z pola wyeliminowanych 
oddziałów

(21.3.1) Możliwe lokacje: Oddziały, które wracają z pola
wyeliminowanych oddziałów, należy umieścić w: 

• Przyjaznej strefie wejścia, 

• Przyjaznym dużym mieście z połączeniem kolejowym (17.4),
• Heksie, na którym znajduje się pełnosprawny sztab armii/frontu

posiadający zaopatrzenie (określane w tym momencie) i jest 
on w odległości do 2 heksów  od połączenia kolejowego. 

Oddziały Osi wracające z pola wyeliminowanych oddziałów 
mogą używać tylko sztabu ich narodowości. Nie ma znaczenia,
czy front sowiecki jest obecnie “zamrożony” (31.0, S1.2).

Dodatkowo: 

• Oddziały nie mogą być położone na heksie sąsiadującym z

oddziałem bojowym wroga, nawet jeśli zawiera on inny 
przyjazny oddział. 

• Sowieckie korpusy pancerne i zmechanizowane wracające z pola
wyeliminowanych oddziałów muszą pojawić się w wejściach

A, B, lub C. 

• Żaden heks ze sztabem lub dużym miastem nie może otrzymać
więcej niż jednego oddziału z pola wyeliminowanych oddziałów 
na turę. Jeśli heks zawiera jednocześnie sztab i duże miasto,
to na ten heks mogą przybyć dwa oddziały. 

(21.3.2) Przekroczenie limitu stosu jest dozwolone w fazie 

przygotowań, jednak musi być skorygowane przed końcem fazy 

ruchu. 

(21.3.3) ASU przywrócone do gry w wyniku uzupełnień przybywa 
na swojej UŻYTEJ stronie. 

(21.3.4) Resztki oddziału: Jeśli resztki oddziału 
otrzymają uzupełnienia odpowiedniego typu, wracają

na swoje pole resztek (10.4), a oddział, który 
zastępowały wraca na zredukowanej stronie. 

Uważaj żeby 3 poziomowy oddział i jego resztki nie znajdowały się

jednocześnie w grze – na polu resztek zawsze powinien znajdować 

się oddział, który reprezentują lub same resztki. 

21.4 Znaczniki uzupełnień
Oznacz każdy oddział, który otrzymał uzupełnienia

(w tym te wracające z pola wyeliminowanych 
oddziałów) znacznikiem uzupełnień. Oddział ten
może poruszyć się  max. o 1 heks w fazie ruchu, nie

może używać ruchu kolejowego i przemieszczać się między

strefami wejścia. Nie może atakować, wykonywać pościgu i
wycofywać się z walki w fazie walki. Oddział z tym znacznikiem
uniemożliwia WSZELKIE ataki z tego heksu – nie tylko ataki 
z udziałem uzupełnionego oddziału. 
Ta zasada pozwala oddziałom pozostać na linii frontu i uzupełniać 
je tak długo, jak nie prowadzą walki z tego heksu. 

USUWANIE: Wszystkie znaczniki uzupełnień są usuwane podczas 

fazy reorganizacji. 

21.5 Uwagi dotyczące uzupełnień
(21.5.1) Grenadierzy pancerni: Te oddziały składały 
się z dywizji piechoty zmotoryzowanej i dołączonego do 
niej batalionu czołgów lub Sturmgeschützów – mogą oni
używaćobu uzupełnień, czołgowych lub specjalnych.

22.0 POSIŁKI I STREFY WEJŚCIA 
22.1 Posiłki
(22.1.1) Miejsce przybywania: Sowieckie posiłki z “C” (Kaukaz) 

obok ich tury przybycia są umieszczane w jednym z południowych

wejść (G-L). Pozostałe posiłki  sowieckie  są umieszczane  w wejściu
A, B lub C. Posiłki Osi są umieszczane w strefach W, X, Y, lub Z.

(22.1.2) Procedura: Posiłki kładzie się w strefach wejścia 

podczas fazy przygotowań ich właściciela. Podczas fazy ruchu

mogą wejść na mapę za pomocą ruchu kolejowego (5.6) lub 

korzystając ze swojego MA opuścić strefę wejścia płacąc koszt 
terenu od pierwszego heksu. Zamiast wchodzić na mapę, oddział
może pozostać w tej samej strefie wejścia lub przenieść się do 

innej przyjaznej strefy wejścia (22.6). 

(22.1.3) Symbol trójkąta: Oddziałyz trójkątem w prawym górnym

rogu ich żetonu rozpoczynają kampanię na zredukowanej stronie. 

22.2 Przyjazne strefy wejść
Zależą od scenariusza. W kampanii strefy wejść A-L są przyjazne 

dla gracza sowieckiego, a W-Z dla gracza Osi. 

22.3 Strefy wejść ogólnie
(22.3.1) Ruch: Do przyjaznych stref wejść można wejść podczas

ruchu, odwrotu lub pościgu. Podczas fazy ruchu koszt wejścia do

przyjaznej strefy wynosi 1 MP. Po wejściu do strefy wejścia, oddział 
musi się zatrzymać i nie może jej opuścić do następej przyjaznej 
fazy ruchu. Koszt powrotu na mapę to zawsze koszt pierwszego 

heksu, na który wchodzi oddział opuszczając strefę wejścia;

oddziały zmechanizowane mogą używać bonusu drogowego, jeśli 

to możliwe. Tylko oddziały pełnosprawne mogą opuścić strefę 

wejścia. 

(22.3.2) Wrogie ZOC: Oddziały mogą wejść na mapę bezpo
średnio we wrogą ZOC, ale nie mogą wchodzić na lub przekraczać

wrogich linii ZOC. Oddział może stworzyć z przyjazną strefą 
wejścia linię ZOC boku heksu (ale nie linię ZOC heksu).

PRZYKŁADY: Czerwone i niebieskie linie pokazują linie ZOC.

Oddziały sowieckie tworzą linię ZOC z krawędzią mapy, ponieważ 

jest ona przyjazna. Oddziały sowieckie nie mogą wejść na mapę 

w miejscu, gdzie oddziały Osi A i B tworzą linię ZOC. Sowiecki
oddział C tworzy linie ZOC z krawędzią mapy, więziąc oddział B.

(21.5.2) Oddziały z sylwetką czołgów:

Oddziały te są jednocześnie pancernymi, jak i
wsparcia, więc mogą używać uzupełnień 

czołgowych i specjalnych. 
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22.4 Właściwości stref wejścia 
• Brak limitu stosu, poza atakiem na mapę (22.7). 

• Oddziały w strefie wejścia nie mogą być atakowane.
• ZOC nie są tworzone na i poza strefy wejścia. 

• Oddziały w przyjaznej strefie wejścia nie sąsiadują z żadnym
wrogim oddziałem. 

• Oddziały sowieckie nie mogą wchodzić do stref wejścia Osi
i na odwrót (z wyjątkiem strefy wejścia prowadzącej do pól

naftowych Baku (24.1.2)). 

22.5 Wycofanie się poza mapę
Oddział, który wycofał się z mapy do wrogiej strefy wejścia, jest 
eliminowany. Oddział, który wycofa się z mapy do przyjaznej 
strefy wejścia, jest w niej umieszczany i zostaje zdezorganizowany 
lub rozbity (w stosownych przypadkach). 

22.6 Ruch pomiędzy strefami wejściowymi 
(22.6.1) Podstawy: Nie ma ograniczeń co do liczby oddziałów, które
mogą poruszać się pomiędzy przyjaznymi strefami wejścia. Ruch do
innej strefy kosztuje cały MA i nie liczy się do limitu ruchu 

kolejowego. Oddziały, które poruszyły się do innej strefy wejścia,
nie mogą atakować na mapę (22.7) do następnej tury. 

(22.6.2) Ruch oddziałów Osi między strefami: Oddział Osi, 
który rozpoczął ruch w jednej ze swoich stref wejścia (W-Z), może 
przemieścić się do każdej innej strefy wejścia Osi (W-Z). 

(22.6.3 Sowiecki ruch między strefami wejścia: Oddziały 
sowieckie, które rozpoczynają swój ruch w strefie wejścia na północ

od Morza Kaspijskiego (strefy wejścia A-E), mogą poruszyć się do 

dowolnej innej strefy wejścia na północ od Morza Kaspijskiego

lub do pola tranzytu na Morzu Kaspijskim (F). Podobnie oddziały
sowieckie, które rozpoczynają ruch na południe od Morza

Kaspijskiego (strefy wejścia  G-L), mogą poruszyć się do dowolnej 
innej strefy wejścia na południe do Morza Kaspijskiego lub do 

pola tranzytu na Morzu Kaspijskim (F). 
(22.6.4) Pole tranzytu Morza Kaspijskiego: Oddział sowiecki,  

znajdujący się na polu tranzytu Morza Kaspijskiego (F), może
przemieścić się do dowolnej sowieckiej strefy wejścia za cenę
całego swojego MA. Oddziały sowieckie mogą pozostać na tym

polu tranzytu. W dowolnym momencie gry na polu tranzytu nie 

może znajdować się więcej niż dwa oddziały bojowe (w tej samej 

turze dwa oddziały mogą je opuścić i dwa na nie wejść). 

PRZYPIS PROJEKTANTA: Linia kolejowa między strefą wejścia
E i Kaukazem nie może być użyta do transpotru kolejowego 
oddziałów (5.6.6). 

22.7 Atakowanie na mapę
Oddziały, które rozpoczęły swoją fazę ruchu w strefie wejścia 

i nie poruszyły się, mogą zaatakować  na mapę podczas swojej 
fazy walki, jeśli wrogie oddziały sąsiadują z tą strefą wejścia. 

Oddziały, które atakują na mapę, są układane w stos na brzegu
strefy wejścia (wyobraź sobie heksy w strefie wejścia dla tej

zasady). Oddziały atakujące na mapę mogą połączyć swój atak z

atakiem oddziałów znajdujących się na mapie i korzystać z ASU

i wsparcia powietrznego (jeśli jest dostępne). Jeśli obrońca

zostanie wyeliminowany lub wycofa się, to oddziały mogą 

przeprowadzić pościg na  mapę, ale nie muszą. Przełamanie 
nie jest dozwolone ze strefy wejścia – oddziały, wykonujące 
pościg, muszą najpierw wejść na mapę. Jeśli atak nie zdoła 
wyeliminować lub wycofać obrońców, oddziały pozostają w 

swojej strefie wejścia. 

23.0 POGODA 
23.1 Tabela pogody
Podczas każdej fazy pogody rozpoczynającej się od tury 17, rzuć 
kością i sprawdź w tabeli pogody jaka będzie pogoda w danej 
turze. Umieść znacznik pogody na odpowiednim polu pogody 
na mapie. Przed turą 17 pogoda jest zawsze bezchmurna. 

Wynik Lato Wczesna jesień Rasputica Zima

1 Bezchmurnie Zachmurzenie Deszcz* Śnieg* 

2 Bezchmurnie Zachmurzenie Deszcz* Śnieg* 

3 Bezchmurnie Bezchmurnie Zachmurzenie Zachm.-Z 

4 Bezchmurnie Bezchmurnie Zachmurzenie Zachm.-Z 

5 Bezchmurnie Bezchmurnie Bezchmurnie Bezchmurnie

6 Bezchmurnie Bezchmurnie Bezchmurnie Bezchmurnie

*Jeśli we wcześniejszej turze był deczsz lub śnieg, dodaj+1 DRM

przy rzucie na pogodę. 

23.2 Wyjaśnienie wyników
(23.2.1) BEZCHMURNIE (CLEAR): Brak efektów. Oś otrzymuje

wszystkie dostępne oddziały lotnicze. 

(23.2.2) ZACHMURZENIE (OVERCAST lub OVERCAST-W): 

Gracz Osi otrzymuje tylko 1 oddział lotniczy. Podczas tur zimowych

(Zachm.-Z/Overcast-W) nie otrzymuje żadnych. Brak innych efektów. 

(23.2.3) DESZCZ (RAIN) ma następujące efekty: 

• Gracz Osi nie otrzymuje oddziałów lotniczych. 

• SEZONOWE BAGNA: Traktuj jako bagna do końca gry.

Wcześniej są terenem czystym. 

• RUCH: Bonus drogowy z dróg drugorzędnych wynosi 1 MP

dla oddziałów zmechanizowanych. Przekraczanie małych rzek 

bez mostu kosztuje +1 MP dla wszystkich oddziałów. 

• Podziel (zaokrąglając w górę) wszystkie długości pościgów. Więc  

“
Adv 2” staje się Adv 1, 

“
Adv 3” i 

“
Adv 4” stają się Adv 2.

Ograniczony pościg, pościg o 1 heks (opóźnienie) i wszystkie

odwroty pozostają takie same. 

• LINIE ZAOPATRZENIA: Część lądowa linii zaopatrzenia jest 

skrócona z 5 do 3 heksów. 

(23.2.4) ŚNIEG (SNOW) ma następujące efekty: 

• Gracz Osi nie otrzymuje oddziałów lotniczych. 

• Modyfikator lotniska Osi przy rzucie na wyniszczenie izolacją

jest zmniejszony do +1. 

• RUCH: Wszystkie MA są zmniejszone o 1, ruch wydłużony i

taktyczny pozostają niezmienione. 

• Wszystkie długości pościgów są zmniejszone o 1 heks, ale

nigdy poniżej 1. Śnieg nie wpływa na długość odwrotów.

To -1 łączy się z -1 z 15.2.3. 

23.3 Rasputica
(23.3.1) Generalnie: Okres Rasputicy jest zaznaczony brązowymi 

liniami na torze tur. Podczas tych tur i tylko podczas nich może

wystąpić błoto. Tura błotna następuje, jeśli w poprzedniej turze był 

deszcz, a w obecnej jest zachmurzenie lub bezchmurno. 
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(23.3.2) Znacznik błota: Kiedy nadejdzie deszcz
(między turami 21 i 26) umieść znacznik błota na 
torze tur w polu następnej tury, jako przypomnienie,
że będzie błoto, jeśli deszcz się skończy. 

(23.3.3) Efekty błota: Takie same jak przy deszczu z wyjątkiem, 
że nie ma wpływu na dostępność oddziałów lotniczych Osi.

23.4 Rosyjska zima (tury zimowe) 

Rosyjska zima zaczyna się w turze 28 i ma następujące efekty: 

• SIŁA ATAKU OSI: Siła ataku wszystkich oddziałów Osi

znajdujących się na lub na północ od linii heksów xx43 (dwie

mapy północne) zostaje zmniejszona o 1, ale nigdy poniżej 1. 

• SIŁA OBRONY OSI: Siła obrony wszystkich oddziałów Osi
znajdujących się na lub północ od linii heksów xx43, które nie 
znajdują się w mieście (obu typów), miasteczku lub ukończonych 

fortyfikacjach lub niesąsiadujących z dużym, przyjaznym

miastem, zostaje zmniejszona o 1, ale nigdy poniżej 2. Oddziałów 
z siłą obrony 1 lub 2 to nie dotyczy. Zawsze odejmij 1 przed 

dzieleniem lub podwajaniem. 

• Wszystkie boki heksów wysokogórskich są od teraz niedostępne

do końca gry (również dla piechoty górskiej). 
• Strefa wejścia K nie jest już zdatna do użytku. Oddziały, które 

się na niej znajdują, są przenoszone do stref J lub L. 

• Wszystkie duże rzeki (oprócz Wołgi) na mapach A i B 

zamarzają. Nie ma to wpływu na ich efekty w walce, ale koszt 
ich przekroczenia jest zmniejszony do +1 MP dla oddziałów 
niezmechanizowanych i +2 dla zmechanizowanych. Oddziały
nie muszą sąsiadować z dużą zamarzniętą rzeką, gdy chcą ją 
przekroczyć podczas ruchu lub pościgu, również nie są 

eliminowane, gdy wycofują się przez zamarzniętą dużą rzekę 

bez mostu. 

• Wszystkie jeziora na lub przy pustyni zamarzają. Podczas ruchu 

i walki są one traktowane, jak duże zamarznięte rzeki. 

Bonusy obronne zamarzniętych rzek i jezior zapewniają doskonałe 

warunki do obrony. 

* § Kary bojowe braku zaopatrzenia (połowa ataku) i dezorganizacji 
(brak ataku + połowa obrony) nigdy nie kumulują się z karami 
bojowymi rosyjskiej zimy (punkty pierwszego i drugiego podpunktu 
powyżej) — jeśli obie mają zastosowanie, należy zastosować tylko 
karę najmniej korzystną dla oddziału Osi.

24.0 PUNKTY ZWYCIĘSTWA I
AUTOMATYCZNE ZWYCIĘSTWO 
24.1 Punkty zwycięstwa (VP) 
(24.1.1) Ogólnie: Tylko gracz Osi zdobywa VP i zaznacza je na 

torze VP. VP zyskuje się  za zajęcie heksów celów i za 

opuszczenie mapy oddziałami Osi przez wschodni skraj mapy w 

kierunku Baku (24.1.2). Każdy heks celu posiada czerwone kółko z 
liczbą VP jaką warty jest heks. Otoczone lub odizolowane heksy 

celu nie dają graczowi Osi VP. Kontrolowane przez Oś heksy z 

VP, które nie mogą stworzyć linii zaopatrzenia podczas fazy 

określania zwycięstwa nie liczą się do wyniku warunku zwycięstwa. 

(24.1.2) Pola naftowe Baku: Gracz Osi otrzymuje 3 VP za

wyjście 5 oddziałów poza mapę przez wejście G. Wszystkie
oddziały muszą wyjść w tej samej fazie ruchu i musi być między

nimi minimum jedna dywizja pancerna. Licz wszystkie dywizje
sojuszników o pełnej sile i zredukowane niemieckie dywizje jako
pół dywizji. Nie otrzymuje się VP za zredukowane dywizje  

sojuszników Osi, oddziały niedywizyjne lub resztki oddziału. 

Gracz Osi utrzymuje te VP tak długo jak przynajmniej 5 dywizji

(włączając 1 dywizję pancerną) pozostaje w strefie G i może 

utworzyć linię zaopatrzenia z tej strefy do źródła zaopatrzenia

Osi. Oddziały Osi, które opuszczą mapę do strefy G, mogą na nią 
wrócić podczas dowolnej fazy ruchu Osi, ale tylko przez strefę G.
Na oddziały Osi w strefie G wpływa brak zaopatrzenia i jeśli 
zostaną odizolowane muszą rzucić na wyniszczenie izolacją. Jeśli

są odizolowane, załóż, że oddziały sąsiadują z wrogim oddziałem 
bojowym i mają dostęp do lotniska.
(24.1.3) Strefa wejścia G: Jeśli w momencie wejścia 5 oddziałów 
Osi do strefy G znajdują się w niej oddziały sowieckie, to gracz 
sowiecki musi je przesunąć do sąsiedniej strefy wejścia (H lub J) 
i oznaczyć je jako zdezorganizowane. Dopóko wszystkie oddziały 
Osi nie opuszczą strefy G żadne oddziały sowieckie nie mogą do 
niej wejść lub z niej korzystać. Zajęcie strefy G przez Oś nie 
czyni z niej strefy wejściowej Osi.
(24.1.4) Odejmowanie VP: Gracz Osi traci VP w następujących 

sytuacjach: 

-3 VP Jeśli jeden lub więcej oddziałów sowieckich sąsiaduje ze
strefami wejściowymi X, Y lub Z. Nie może być więcej 

niż –3 VP z każdą strefę (więc łącznie –9 VP, jeśli oddziały 
sowieckie sąsiadują z wszystkimi trzema). 

-3 VP za każde duże miasto na zachód od linii startowej z 28 

czerwca (Charków i Stalino [Donieck]), które jest zajęte 
przez oddział sowiecki. 

-1 VP za każde małe miasto na zachód od linii startowej z 28

czerwca, które jest zajęte przez oddział sowiecki. 
Może to skutkować ujemną wartością VP gracza Osi. Straty

VP są usuwane gdy tylko warunek przestanie obowiązywać. 

24.2 Automatyczne zwycięstwo 
Gracz Osi jest pod presją osiągnięcia szybkiego sukcesu, podczas 

gdy gracz sowiecki  musi utrzymywać swoje pozycje tak długo, jak

to możliwe. Każde pole na torze tur  ma punkt odniesienia (liczby

w kolorowych paskach na dole), który wskazuje liczbę VP, jaką
gracz Osi musi osiągnąć w danej turze. Jeśli gracz Osi posiada 6 lub

więcej VP od wymaganych VP wygrywa automatycznie (w fazie 

określania zwycięstwa). Gracz sowiecki wygrywa automatycznie,
jeśli gracz Osi posiada o 6 mniej VP niż liczba wymaganych VP
pod koniec każdej tury. Gra jest kontynuowana, jeśli żaden z graczy 

nie osiągnął automatycznego zwycięstwa. 

24.3 Góra Elbrus
Gracz Osi otrzymuje jeden tymczasowy VP, jeśli oddział piechoty 

górskiej Osi kontroluje heks z górą Elbrus (4860) w dowolnym
momencie gry. Ten VP nie jest tracony, jeśli oddział sowiecki

później zajmie ten heks. Ten VP jest cenny tylko przy określaniu 
automatycznego zwycięstwa i wymaganiach tury 28 (S4.4) i nie

jest liczony w ostatniej turze gry. 

PRZYKŁAD: Jeśli wymagana liczba to 8, gracz Osi wygra

jeśli posiada 14 lub więcej VP, a gracz sowiecki wygra jeśli 

gracz Osi będzie miał 2 lub mniej VP. 

PRZYKŁAD: Deszcz w turze 20 będzie skutkował błotem w 

turze 21. Połóż jego znacznik na turze 21. Jeśli deszcz będzie 
padał dalej w turze 21, przesuń go na turę 22 i tak dalej. 
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ZASADY ZAAWANSOWANE
Zasady zaawansowane są opcjonalne i mogą być użyte w części,
bądź w całości. 

25.0 REZERWY 
25.1 Cel 
Pozwalają dodatkowym oddziałom, które nie atakowały, na 
wykonanie pościgu. 

25.2 Procedura
(25.2.1) Zaznacz, że oddział lub stos znajduje się w 
rezerwie umieszczając na nich znacznik rezerw pod-
czas swojej fazy ruchu. Tylko oddziały pełnosprawne,
które się nie poruszyły lub poruszyły się tylko 1 heks

bez wchodzenia w EZOC, można umieścić w rezerwie. Oddziały, 
które otrzymały uzupełnienia, nie mogą stać się rezerwą. Oddziały 
po otrzymaniu znacznika rezerwy nie mogą się ruszać aż do fazy 

walki. 

(25.2.2) Limit: Każda ze stron posiada tylko 3 znaczniki rezerw. 

(25.2.3) Aktywacja: W dowolnym momencie własnej fazy walki

gracz może aktywować jedną lub więcej ze swoich rezerw. 

Usunięcie znacznika rezerw pozwala oddziałowi lub stosowi 
wykonać pościg do 2 heksów. Przestrzegaj wszystkich zasad 
pościgu. Rezerwy aktywowane po określonej walce mogą

zignorować EZOC na opuszczonym przez obrońcę heksie  w taki
sam sposób jak inne przyjazne oddziały biorące udział w ataku. 

Oddziały aktywowane jako rezerwy nie mogą: 

• walczyć i wykonywać przełamania. 

• przekraczać dużych rzek bez mostu, chyba że są zamarznięte 
(mogą po mostach w tym pontonowych). 

Nie jest konieczne aby rezerwy znajdowały się w pobliżu walki 
żeby je aktywować, można to zrobić nawet bez walki. Dopuszczalne

jest układanie w stos oddziałów rezerw z atakującymi. Usuń
wszystkie znaczniki rezerw na końcu fazy walki. 

26.0 PLANOWANA OFENSYWA 
26.1 Koszt
Koszt położenia znacznika planowanej ofensywy (PO) na 

sztabie frontu (Sowieci) lub armii (Oś) to jeden punkt zasobów.

26.2 Procedura i efekty
Po wydaniu punktu zasobów w fazie

przygotowań, połóż znacznik PO stroną 
planowania do góry na pełnosprawnym i 
zaopatrzonym sztabie (określane w tym

momencie). W następnej fazie przygotowań znacznik PO jest 
obracany na gotową stronę. Gdy znacznik jest na gotowej stronie
może być użyty w dowolnej jednej walce, znajdującej się 
w zasięgu tego sztabu, w której bierze udział co najmniej jeden 
oddział narodowości sztabu. Nie może być użyty przy 
przełamaniu lub DD. Raz użyty jest usuwany. Znaczniki PO mogą

być użyte ponownie, ale gracze nie mogą jednocześnie mieć ich 
więcej niż 2 na mapie. 

RUCH: Jeśli sztab wycofuje lub porusza się więcej niż 2 heksy w 
jednej fazie ruchu, znacznik PO jest usuwany.
EFEKTY: Gdy zostanie użyty, gracz rzuca dwoma kostkami w
CRT i wybiera jeden z wyników. Oba znaczniki PO mogą być użyte

w jednej bitwie, by użyć trzech kości i wybrać jeden wynik. 

27.0 WYCOFANIE SIĘ Z WALKI
27.1 Cel 
Jest to sposób na wycofanie oddziałów aktywnego gracza podczas 

własnej fazy walki. 

27.2 Tabela wycofania się z walki

Wynik Rezultat 

1, 2 Nie 

3 Tak (–1 psb) 

4-6 Tak 

(27.2.1) Procedura: Każdy oddział (w tym oddziały 
zdezorganizowane i oddziały rozbite znajdujące się w stosie z 
innymi oddziałami), który nie atakuje w fazie walki, a sąsiaduje 
z wrogim oddziałem, może spróbować wycofać się z walki. Próba

wycofania może zostać rozpatrzona w dowolnym momencie 

własnej fazy walki. Do rozstrzygnięcia tej próby użyj powyższej 
tabeli. Właściciel oddziałów może rzucić raz dla każdego oddziału 
w stosie lub raz dla całego stosu (jego wybór). Aktywny gracz

może zobaczyć wynik każdej próby przed wykonaniem kolejnej
próby wycofania się. Oddział może, albo zaatakować, albo próbować 
wycofać się z walki – nie może wykonać obu tych akcji.
(27.2.2) Modyfikatory rzutu: 

+1 jeśli oddział jest kawalerią lub zmechanizowany.

(jeśli wycofujesz się jako stos, ten modyfikator działa tylko 
wtedy, gdy wszystkie oddziały w stosie są kawalerią i/lub 
zmechanizowane) 

-1 jeśli oddział lub co najmniej jeden oddział w stosie jest 
zdezorganizowany. 

(27.2.3) Wytłumaczenie rezultatów: 
“
Nie” oznacza nieudane

wycofanie i oddział musi pozostać na swoim heksie. 
“
Tak” pozwala

oddziałowi wycofać się o 1 lub 2 heksy (zostaje zdezorganizo-
wany lub rozbity jeśli już był zdezorganizowany) przestrzegając 
wszystkich zasad odwrotów, z wyjątkiem oddziału wycofującego 
się, który nie może wykonać odwrotu do EZOC, chyba że na polu 
tym znajduje się przyjazny oddział. Jeśli rezultat to

“
Tak –1psb”

oddział traci jeden poziom sprawności bojowej przed odwrotem. 

Oddziały wycofujące się reorganizują się jak każdy inny oddział 
w fazie regeneracji. 

PRZYKŁAD: Próbując wycofać oddziały B i C gracz Osi przesuwa 
oddział A na heks X i przerywa wrogą linię ZOC pozwalając

oddziałowi B wejść na heks X. Oddział C wchodzi na heks Y. 

Podczas fazy walki wszystkie trzy oddziały (A, B i C) próbują 

wycofać się. Oddział D jest uwięziony przez wrogie linie ZOC i
nie może poruszyć się ani wykonać próby wycofania się z walki. 
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28.0 DOWÓDCY
28.1 Oddziały dowódców
(28.1.1) Generalnie: Oddziały dowódców to oddziały niebojowe, 
które poruszają się jak oddziały zmechanizowane. Każdy dowódca 
posiada specjalną zdolność jednego przerzutu kości na turę. 

Przerzucony rzut musi być zaakceptowany – gracz nie może 

wybrać jednego z dwóch rzutów. Odwróć żeton dowódcy na

drugą stronę po użyciu jego umiejętności, odwróć go z powrotem 

podczas swojej fazy przygotowań. 

(28.1.2) Zasięg: Specjalna zdolność dowódcy może być użyta 

tylko w jego zasięgu. Zasięg jest liczony tak samo, jak przy ASU

(18.4). 

(28.1.3) Czujkow: Pozwala graczowi sowieckiemu raz 
na turę przerzucić jeden własny rzut kostką podczas
zdeterminowanej obrony. 

(29.1.3) Walka i heksy spornego miasta 

• Oddziały na heksie spornego miasta mogą łączyć siły z innymi 
przyjaznymi oddziałami znajdującymi się poza miastem, aby 
zaatakować wrogie oddziały na tym spornym heksie.
UWAGA DO GRY: W Woroneżu oddziały Osi w mieście nie będą

podzielone na pół, podczas gdy pozostałe oddziały Osi na heksie
2403 będą atakować przez Don. 

• Oddziały na heksie spornego miasta nie mogą atakować innego 
heksu. 

• Jeśli pierwotny obrońca kontratakuje i uzyska częściowy sukces,
zredukuj wartość znacznika walki miejskiej o jeden poziom. Jeśli

zostanie zredukowany do 0, wtedy pierwotni atakujący muszą
wycofać się z tego heksu miasta, a znacznik walki miejskiej jest 

usuwany. 

(29.1.4) Kontrola: Heks spornego miasta jest zawsze kontrolowany
przez pierwotnego obrońcę. Aby to zaznaczyć, zawsze kładź znacznik

walki miejskiej nad pierwotnymi obrońcami. 
(28.1.4) Manstein: Pozwala graczowi Osi przerzucić 

jeden wynik w CRT (podczas walki lub 
przełamania), jedną zdeterminowaną obronę lub 

jedną próbę wycofania się z walki. Przerzut w CRT

może być wykonany podczas własnego, jak i wrogiego ataku,
ale dla zdeterminowanej obrony i wycofania się z walki może być

tylko dla oddziału Osi. 
(28.1.5) Dowódcy i ruch kolejowy: Dowódcy nie używają znacz-
ników ruchu kolejowego, kiedy korzystają z ruchu kolejowego, 
zamiast tego są odwracani na ich zużytą stronę. 

29.0 HEKSY SPORNEGO MIASTA 
Ta zasada jest obowiązkowa w scenariuszu Operacja Uran. 

(29.1.1) Kiedy znacznik walki miejskiej zostaje umieszczony na 
heksie miasta w wyniku częściowego sukcesu w tabeli DD (11.6.2), 
atakujący musi wejść przynajmniej jednym oddziałem na ten heks

miasta i dzielić go z obrońcą. Nazywa się to heksem spornego 
miasta. Limit stosu obowiązuje osobno dla obu stron. Kiedy jedna 
ze stron całkowicie opuści lub wycofa się z tego heksu, znacznik

jest zdejmowany. Oddziały na heksie spornego miasta: 

• Posiadają podwojoną obronę, jeśli normalnie zostałyby 
podwojone na heksie miasta (dotyczy obu stron). 

• Nie tworzą ZOC i linii ZOC. 

• Nie są uważane za sąsiadujące z sześcioma otaczającymi ich  
heksami w odniesieniu do modyfikatora lotniska dla wyniszczenia 
izolacją (16.5.4). 

(29.1.2) Ruch i heksy spornego miasta 

Oddziały najpierw wchodzą na heks spornego miasta w wyniku

częściowego sukcesu w tabeli zdeterminowanej obrony. Podczas 

kolejnych własnych faz ruchu inne oddziały mogą wejść na ten 

heks używając tylko ruchu taktycznego. Oddziały mogą również 
wejść na ten heks w wyniku odwrotu lub pościgu. W trakcie 
własnej fazy ruchu oddziały znajdujące się na heksie spornego 
miasta mogą je opuścić używając tylko ruchu taktycznego. Ruch 

z takiego heksu nie może być wykonany do EZOC (przyjazne 

oddziały negują EZOC na heksie, który zajmują). 

TYLKO W KAMPANII
30.0 POLE ODDZ. ZAKAUKASKICH 
Te sowieckie posiłki są aktywowane, gdy oddział Osi wjedzie lub

przekroczy linię heksów xx40 (mapy kaukaskie). Zaczynając od

tej tury, jeden oddział (wybór gracza sowieckiego) przybywa 

co turę, dopóki wszystkie nie zostaną wybrane. Przybywają 

one do dowolnego wejścia na południe od Morza Kaspijskiego 

(G-L) podczas sowieckiej fazy przygotowań i mogą poruszać się

normalnie w tej turze. 

31.0 SOW. ARMIE REZERWOWE 
5, 6, 7 i 8 armia rezerwowa nie może się poruszyć

przed uwolnieniem. 8 armia rezerwowa w Saratowie

jest uwalniana w 15 turze lub, gdy oddział Osi poruszy 
się w promieniu 6 heksów od Saratowa – w zależności

od tego co nastąpi wcześniej. Gracz sowiecki może uwolnić 

pozostałe trzy armie (jedną na turę) począwszy od 2 tury. Do 
tego czasu armie te ignorują limit stosu. Gracz może użyć 

czterech czerwonych znaczników
“
Frozen” jako przypomnienie. 

Te armie nie mają nic wspólnego z sześcioma armiami
rezerwowymi używanymi w ramach Maskirowki (34.1). 

32.0 WYCOFANIA I WZMOCNIENIA
32.1 Niemieckie wycofania w turze 10 
Podczas fazy przygotowań Osi w 10 turze, gracz Osi musi 

wycofać (usunąć z gry) dwie (elitarne) dywizje pancerne oraz
dywizję grenadierów pancernych Grossdeutschland. W pierwszej

kolejności powinny zostać wycofane nieodizolowane dywizje

pancerne. Wycofaj dywizję Grossdeutschland niezależnie od jej 

stanu i położenia na mapie. 

Historycznie wycofano 9 i 11 Dywizję Pancerną. 

Wycofanie tych trzech dywizji musi skutkować usunięciem min.

7 poziomów sprawności bojowej (w pełni sił mają 3 poziomy).

Jeśli obecna łączna ilość poziomów tych trzech dywizji jest mniejsza 
niż 7, to inne dywizje pancerne muszą zostać zredukowane (nie 
wycofane), dopóki 7 poziomów nie zostanie usuniętych. 
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Jeśli wycofanie tych dywizji usunie więcejniż 7 poziomów, gracz

Osi może natychmiast przydzielić nadwyżkowe poziomy do

zredukowanych dywizji pancernych lub grenadierów pancernych
na mapie, które w tym momencie posiadają zaopatrzenie (nie

używa się przy tym zasad i znaczników z uzupełnień – dodatkowy 

poziom otrzymywany przez oddział nie spowalnia go). Dywizja 

może otrzymać więcej niż jeden poziom, jeśli jest to możliwe. 

Niewykorzystane poziomy natychmiast przepadają. 

32.2 Wycofanie sowieckich korpusów pancernych
W trakcie gry kilka korpusów pancernych jest wycofywanych.
Niektóre do rezerwy Stawki, a trzy (12, 14 i 28) zostają 
przeformowane w korpusy zmechanizowane. Gracz sowiecki
może usunąć dowolny zaopatrzony korpus pancerny lub
znajdujący się w polu wyeliminowanych oddziałów – nie musi
się to odbywać historycznie. Jednak wycofanie korpusu musi 
skutkować usunięciem min. 1 poziomu. Jeśli korpus pancerny
znajduje się na polu wyeliminowanych oddziałów, to należy 
zredukować inny kopus pancerny znajdujący się na mapie. Jeśli 
Sowieci nie mają żadnego korpusu pancernego znajdującego się 
na mapie, po prostu usuń go z pola wyeliminowanych oddziałów,
bez usuwania czegokolwiek z mapy. Jeśli wycofując korpus
pancerny usunięto więcej niż 1 poziom, gracz sowiecki może
natychmiast przydzielić dodatkowy poziom do dowolnego
zaopatrzonego korpusu pancernego (nie używa się przy tym
zasad i znaczników uzupełnień) lub połóż niegwardyjską brygadę
pancerną z pola wyeliminowanych oddziałów na polu wycofane
go korpusu. Usunięcia zachodzą w fazie przygotowań. 

32.3 Inne wycofania
• 1 RFSS: W 11 turze, oddział 1 RF SS musi być wycofany. Jeśli 

jest wyeliminowany lub zredukowany, gracz Osi traci następne 

specjalne uzupełnienie. 

• Niemieckie dywizje piechoty: W turach 9 i 17, usuń z gry jedną 
dowolną zaopatrzoną, 3 poziomową, w pełni sił niemiecką 

dywizję piechoty. 

• Barbò: W 23 turze usuń z gry włoską brygadę kawalerii. Brak

kar jeśli została już wyeliminowana. 

32.4 Wzmocnienie 5 Dywizji Wiking
W 13 turze wzmocnij 5 Dywizję SS Wiking 

o 1 poziom (jej trzeci pułk przybywa). Nie 
umieszczaj znacznika zastępczego. Jeśli jest

w pełni sił, użyj jej żetonu 8•-10-6, który
teraz staje się jej najlepszą wersją. Jeśli jest zredukowana do 
resztek oddziału lub znajduje się na polu wyeliminowanych 
oddziałów, otrzymuje uzupełnienie według normalnych zasad. Od 

teraz oddział ten posiada 4 poziomy. 

33.0 OFENSYWA ZIMOWA
33.1 Znacznik Wasilewskiego 

W 25 turze gracz sowiecki otrzymuje znacznik

Wasilewskiego. Od 25 tury podczas każdej sowieckiej 
fazy przygotowań, gracz sowiecki może użyć go,
aby ogłosić rozpoczęcie ofensywy zimowej. Usuń

znacznik po jego użyciu. 

33.2 Efekty ofensywy zimowej
(33.2.1) Podczas sowieckiej fazy przygotowań, gdy rozpoczęła się

ofensywa zimowa: 

• Usuń rumuński oddział lotniczy z gry (poniósł on ciężkie straty

na początku operacji Uran i stracił swoje wysunięte lotniska). 

• Umieść po dwa znaczniki planowanej 
ofensywy i kolumny zaopatrzenia

(wszystkie na gotowej stronie) na 

zaopatrzonych przyjaznych sztabach.

Wszystkie mogą być umieszczone na jednym sztabie lub 

rozmieszczone wg upodobania gracza sowieckiego.  

(33.2.2) Zamiana kolejności tur: W następnym dniu po rozpoczęciu
ofensywy zimowej kolejność tur zamienia się, pierwszym 
graczem do końca gry zostaje gracz sowiecki. Pomiędzy dwoma

sąsiadującymi turami sowieckimi, gracz Osi ma turę przejściową

(33.2.3) – jest to mini tura, która pozwala na ruch i reorganizację

przed zamianą kolejności tur. 

(33.2.3) Tura przejściowa: Po zakończeniu tury gracza sowieckiego 

i przed rozpoczęciem jego następnej tury, gracz Osi przeprowadza

swoją turę przejściową. Składa się ona z trzech części: 

• FAZA RUCHU: Podczas tej fazy wszystkie oddziały Osi, które 
nie są rozbite, mogą używać ruchu taktycznego. Oddziały 
rozbite mogą korzystać z pełnego ruchu. Oddziały mogą zostać 
dobrowolnie rozbite, aby wykorzystać całe MA. Oddziały mogą 
zostać wyładowane z pociągu, ale ruch kolejowy jest zabroniony. 

• OGRANICZONA FAZA WALKI: Oddziały mogą próbować

wycofać się z walki (27.0), ale walka jest zabroniona. 

• FAZA REORGANIZACJI: Wszystkie oddziały Osi reorganizują
się wg normalnych zasad. 

Nie ma fazy przygotowań i fazy zaopatrzenia. Po zakończeniu 
mini tury kolejność tur zmienia się i od tego momentu gra toczy 
się normalnie.

Zasadniczo gracz Osi otrzymuje dwie tury w dniu, w którym 
rozpoczyna się ofensywa zimowa – swoją standardową i przejściową

(po turze sowieckiej).

32.5 27 Dywizja Pancerna
W 20 turze wzmocnij KG Michalik do 27

Dywizji Pancernej. Jeśli Michalik znajduje 
się w polu wyeliminowanych oddziałów, 

wtedy 27 Dywizja Pancerna przybywa

jako posiłki na zredukowanej stronie. Usuń KG Michalik z gry. 

Ważne: Czarny punkt pancerza otoczony jest białą obwódką,
aby był widoczny - to zwykły czarny pancerz. 

PRZYKŁAD: Jeśli 9 Pancerna, 11 Pancerna i Grossdeutschland

znajdują się na polu wyeliminowanych oddziałów, to gracz Osi
może usunąć te dywizje z gry i zredukować dywizje na mapie,
żeby usunąć w sumie 7 poziomów. 
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34.0 MASKIROWKA 
Maskirowka (po rosyjsku “ukrycie”) pozwala ukryć sowieckie
oddziały przed graczem Osi. 

34.1 Armie rezerwowe Maskirowki
Nie myl armii rezerwowych z rezerwą (25.0). 

(34.1.1) Przybycie: Sześć armii rezerwowych i sześć 

znaczników “Maskirowka” przybywa jako posiłki w 

21 turze. Są one umieszczane w dowolnej
przyjaznej  dla  Sowietów  strefie  wejścia,  a  gracz

sowiecki w tajemnicy przydziela każdej znacznik “Maskirowki”
umieszczając go pod armią rezerwową.

(34.1.2) Znaczniki Maskirowki: Znaczniki te
identyfikują pole danej armii rezerwowej poza mapą. 

Gracz Osi będzie wiedział co znajduje się na tych 
polach, ale nie będzie wiedział z jaką armią rezerwową 

jest ono powiązane. (znacznik “Maskirowka” jest tajny). 

Raz przydzielony do armii rezerwowej znacznik “Maskirowki”
musi pozostać z tą armią, chyba że armia rezerwowa rozpoczęła 

swoją fazę ruchu: 

• Na tym samym heksie co inna armia rezerwowa. 

• W tej samej strefie wejścia co inna armia rezerwowa. 

W każdym z powyższych przypadków gracz sowiecki może pota-
jemnie zamienić (lub udawać że zamienia) znaczniki “Maskirowki”.

34.2 Cechy armii rezerwowych
Armie rezerwowe posiadają następujące cechy: 

• Są oddziałami niezmechanizowanymi i niebojowymi (19.0).
• Jeśli zostaną wyeliminowane lub wycofane, wracają do gry po 

dwóch turach wraz ze swoim znacznikiem “Maskirowki” (19.4). 

• Mogą posiadać do 8 sowieckich oddziałów na swoim polu armii 
rezerwowej. 

• Posiadają ZOC i tworzą linię ZOC tylko wtedy, gdy odpowiedni 
oddział z jej pola armii rezerwowej zostanie odkryty i położony
na armii rezerwowej.

34.3 Ruch i armie rezerwowe
(34.3.1) Ruch lądowy: Armie rezerwowe posiadają MA = 3 MP

i mogą używać ruchu taktycznego oraz wydłużonego. Jeśli 

armia rezerwowa posiada oddziały na swoim polu armii rezerwo-
wej, to porusza się z prędkością najwolniejszego oddziału. Jeśli

którykolwiek oddział w armii rezerwowej otrzymał uzupełnienia, 

to armia ta może się poruszyć max. 1 heks. Armia rezerwowa

może poruszyć się przed, ale nie po tym jak otrzyma oddziały 
do swojego pola armii rezerwowej. 
(34.3.2) Ruch kolejowy: Mogą używać ruchu kolejowego tylko 
wtedy, gdy nie posiadają żadnych oddziałów na swoim polu armii 
rezerwowej. To musi zostać ujawnione przeciwnikowi.
(34.3.3) Strefy wejść: Armie rezerwowe mogą przemieszczać 
się z jednej sowieckiej strefy wejścia do drugiej (22.6). Armie 

rezerwowe z oddziałami zdezorganizowanymi lub uzupełnionymi
nie mogą przemieszczać się pomiędzy strefami wejściowymi. 

34.4 Ruch do lub z armii rezerwowych
(34.4.1) Ruch do armii rezerwowej: Istnieją cztery sposoby 

wejścia na pole armii rezerwowej. Każdy zużywa cały MA 

oddziałów i nie korzysta z ruchu kolejowego. 

• Jako posiłki: W każdej turze gracz sowiecki może umieścić

dowolną ilość swoich posiłków na polu armii rezerwowej, która 
posiada aktualnie zaopatrzenie ze stref wejściowych A-D.

• Z jednej armii rezerwowej do drugiej: W każdej turze gracz 

sowiecki może przesunąć dowolny jeden oddział sowiecki z
pola armii rezerwowej, posiadającej aktualne zaopatrzenie 
ze stref wejściowych A-E, do innego pola armii rezerwowej 

posiadającej aktualne zaopatrzenie ze stref wejściowych A-E. 

• Z przyjaznych wejść: Usunięte.
• Poprzez ruch strategiczny: W każdej turze gracz sowiecki

może przesunąć maksymalnie dwa oddziały sowieckie 
znajdujące się na połączeniu kolejowym (17.4) lub w strefie 
wejściowej do dowolnego pola armii rezerwowej. Odległość 

nie wpływa na ten ruch. Zarówno heks połączenia kolejowego,
jak i armia rezerwowa muszą posiadać zaopatrzenie.

Oddziały nigdy nie mogą wejść do armii rezerwowej poprzez ruch 

lądowy. 

(34.4.2) Ruch z pola armii rezerwowej: Musi nastąpić przed 

ruchem armii rezerwowej. Oddział, który rozpoczyna swój ruch 

na polu armii rezerwowej, może opuścić to pole w jeden
z następujących sposobów: 

• Do innego pola armii rezerwowej (34.4.1) lub stref wejściowych
A - E. Limit jednego oddziału na turę. Heks początkowy

i końcowa lokacja musi posiadać zaopatrzenie ze stref
wejściowych A - E. 

• Przez położenie oddziału na mapie na znaczniku armii 

rezerwowej, w której się znajduje i z tego miejsca poruszać 
się normalnie. Ujawnia to armię rezerwową i powoduje jej 

usunięcie (34.7). 

34.5 Armie rezerwowe i uzupełnienia
Uzupełnienia (z pola wyeliminowanych oddziałów, jak i w celu 
uzupełnienia zredukowanego oddziału) mogą również zostać 
przydzielone do armii rezerwowej. Wpływa to na ruch tej armii

rezerwowej (34.3.1). 

34.6 Armie rezerwowe i walka
(34.6.1) Nie mogą atakować: Oddziały na polu armii rezerwowej 

nie mogą atakować dopóki nie opuszczą tego pola (34.4.2). 

(34.6.2) Obrona: Jeśli zostanie zaatakowana, to max. 3 oddziały, 

przestrzegając limitu stosu (4.1), mogą opuścić pole armii i zostać

położone na mapie na znaczniku armii rezerwowej, w której się 
znajdują i bronić tego heksu. Pozostałe oddziały w armii posiadają 

obronę 0, nie wliczają się do limitu stosu i nie mogą być użyte 

w zdeterminowanej obronie. Jeśli armia rezerwowa wycofa się, 

wszystkie jej oddziały – na polu armii i broniące, zostają 
zdezorganizowane lub rozbite. Jeśli znacznik armii rezerwowej 

zostanie wyeliminowany przez odwrót, to wszystkie oddziały 
znajdujące się na polu tej armii również zostają wyeliminowane. 

Armie rezerwowe bez oddziałów są uznawane za oddziały
niebojowe i podlegają zasadom z 19.3. 

(34.6.3) ASU nie mogą być używane wewnątrz armii rezerwowej i 
nigdy nie są zdezorganizowane poruszając się więcej niż 2 heksy. 

34.7 Usuwanie armii rezerwowych 
Gdy armia rezerwowa zostanie ujawniona przez 34.4.2 lub

34.6.2, musi zostać usunięta do końca tej tury sowieckiej – połóż
wszystkie jej oddziały na mapie na jej znaczniku (limit stosu musi

być skorygowany do końca następnej sowieckiej fazy ruchu). 

Armie rezerwowe mogą wrócić do gry (34.2). 
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SCENARIUSZE
S1. FALL BLAU 
S1.1 Przygotowanie
• Długość gry: 8 tur. Rozpoczęcie w 1 turze, koniec w fazie

sprawdzenia zwycięstwa w 8 turze. 

• Pierwszy gracz: Osi.
• Mapy: Używana jest tylko mapa A 

• Rozstawienie początkowe: Użyj karty Campaign and Fall Blau
do rozstawienia. Oddziały posiadają wydrukowaną na żetonach 
armię/front, do którego należą rozpoczynając kampanię,
aby pomóc w przygotowaniu – nie ma to wpływu na grę. 

S1.2 Zasady specjalne
• Gra rozpoczyna się fazą przygotowania Osi. 
• Podczas fazy ruchu w 1 turze oddziały bojowe O si mogą używać 

tylko ruchu taktycznego (2 heksy). Kolumny zaopatrzenia
poruszają się normalnie. Oddziały Osi mogą przekraczać linie 

rozgraniczenia armii. 

• Sowieckie posiłki są umieszczane w strefach wejściowych A 
lub B i mogą normalnie wejść na mapę korzystając z ruchu 
normalnego lub kolejowego. Alternatywnie mogą wjechać na 
mapę koleją ze wschodniej lub południowej krawędzi mapy 
– załóżmy, że gracz sowiecki posiada połączenie kolejowe 
z tymi bokami. Zamiast wejścia na mapę, posiłki mogą 

zostać przesunięte do innej przyjaznej strefy wejścia.

• Oddziały Osi opuszczające mapę: Oddziały Osi mogą opuścić 

mapę, przez strefy wejściowe M - R, by wypełnić warunki 

zwycięstwa. Nie wpływa to na możliwość używania tych stref 
przez oddziały sowieckie. Oddziały Osi, które opuściły mapę 

nie mogą na nią wrócić i atakować spoza niej. 
• Unieruchomione oddziały: Sowieckie oddziały rozpoczynające 

grę na południe od Rostowa nie mogą się poruszyć, póki 

nie zostanie spełnione 20.6. 66 Morska Brygada Strzelców 
zostaje odmrożona w 5 turze.

• 5 Armia Rezerwowa (5 oddziałów): Wchodzi do gry w 3 
turze w strefie wejścia M. Może wejść na mapę na dowolny 
heks między 4100 a 4111. Jeden oddział może użyć ruchu

kolejowego, ale inne muszą wejść na mapę normalnym ruchem.

• 6 Armia Rezerwowa: Wszystkie cztery oddziały rozpoczynają

na heksie 3806 i mogą poruszać się normalnie od 2 tury.

• § 1 Armia Pancerna: Dywizje 14Pz, 22Pz i 60PzG nie mogą się 
ruszać ani atakować w pierwszej turze (były w trakcie przezbrojenia.
Ta zmiana zasad pomaga również zrównoważyć scenariusz).

S1.3 Warunki zwyciętwa 
Gracz Osi wygrywa posiadając minimum 8 VP w fazie określania 

zwycięstwa. Jeśli tak się nie stanie do końca 8 tury, gracz sowiecki

wygrywa. Tylko w tym scenariuszu, gracz Osi może liczyć heksy

z VP, które są odizolowane od wszystkich sowieckich źródeł

zaopatrzenia, ale nie są jeszcze zdobyte. Oprócz VP wydrukowanych

na mapie gracz Osi zdobywa: 

• 2 VP za opuszenie mapy oddziałami zmechanizowanymi,
posiadającymi min. 5 poziomów, przez jej wschodnią krawędź.* 

• 2 VP za opuszenie mapy oddziałami zmechanizowanymi,
posiadającymi min. 5 poziomów, przez jej południową krawędź.* 

• 1 VP za posiadanie min. 1 oddziału bojowego na południe od

Donu, poniżej linii heksów  xx31.

S2. KAMPANIA KAUKASKA 
S2.1 Przygotowanie
• Długosć gry: 18 tur. Rozpoczęcie w 10 turze, a koniec w fazie 

sprawdzania zwycięstwa w 27 turze. 

• Pierwszy gracz: Sowiecki ruch wstępny (S2.4.1), następnie  tura 

gracza Osi. 
• Mapy: Tylko mapy C1 i C2 są używane. Połowy heksów na 

północnym brzegu map są niegrywalne. 

• Rozstawienie początkowe: Użyj karty Caucasus Campaign do 

rozstawienia. 

S2.2 Zasady specjalne dla gracza Osi
• Oddziały lotnicze Osi: Jeden niemiecki oddział lotniczy

podczas bezchmurnej pogody i zachmurzenia. Żadnych podczas 

deszczu i w turach 15 – 22. Wsparcie powietrzne może 
być wytyczone od wyimaginowanego heksu 3139.

• Punkty zasobów Osi: Jeden na turę, rozpoczynając od tury 11. 

• Posiłki Osi: Traktuj północny brzeg mapy jako strefę wejścia.

W pierwszej turze posiłki Osi mogą wejść na mapę na lub 
między heksami 2740-4240. Po pierwszej turze strefa wejścia

zwiększa się do 2140-4740. 

• Gracz Osi otrzymuje oddziały planu Blüchera (20.7) i ochotników 

północnokaukaskich (20.8) według normalnych zasad. 

• Źródła zaopatrzenia Osi: Port w Tamanie (1549), jeśli jest 

kontrolowany przez Oś, oraz dowolna droga wychodząca

z północnego brzegu mapy na zachód od heksu 4440. 

• Uzupełnienia Osi: Używaj uzupełnień zaznaczonych na torze 

tur kampanii kaukaskiej. 

• Naprawa torów: Pierwszy znacznik czoła kolejowego pojawia 

się w 4 turze scenariusza – połóż go na heksie 3140 w fazie 

przygotowań. Oba znaczniki (z Tikhoretsk [3443] do Taman daje 

drugi) umożliwia naprawę dwóch heksów na turę. 

S2.3 Zasady specjalne dla Sowietów
• Punkty zasobów Sowietów: Jeden na turę. 

• Sowieckie posiłki: Sowieckie posiłki z literą C (Kaukaz) lub TC,
przy cyfrze ich tury przybycia, umieść w dowolnej strefie wejścia
od G – L. Jeśli oddział nie posiada C lub TC, wtedy zaczyna 

na polu tranzytu Morza Kaspijskiego w fazie przygotowań i

podczas fazy ruchu może przemieścić się do jednej ze stref (G
– L). 

• Sowieckie uzupełnienia: Używaj uzupełnień zaznaczonych  na

torze tur kampanii kaukaskiej 

S2.4 Zasady specjalne 1 tury
Pierwsza tura tego scenariusza ma następującą kolejność: 

1. Sowiecki ruch wstępny: Przed ruchem oddziałów Osi gracz 

sowiecki może poruszyć dowolną ilość oddziałów znajdujących 
się na mapie (poza garnizonowymi [20.4]) ich normalnym MA. 

Ruch wydłużony lub kolejowy jest zakazany. Posiłki sowieckie

przybywające w pierwszej turze nie mogą się poruszyć ani wejść 

do gry aż do sowieckiej fazy ruchu. 

2. Pomiń fazę przygotowań Osi: Nie ma żadnych uzupełnień
ani punktów zasobów dla gracza Osi w pierwszej turze. Połóż 

posiłki Osi z 10 tury na północnym brzegu mapy.

*Te VP liczą się tylko, jeśli gracz Osi może utworzyć LOS z

przyjaznej strefy wejścia  do odpowiedniej  sowieckiej strefy wejścia,
podczas fazy określania zwycięstwa. 
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3. Faza ruchu Osi i następne: Od tego momentu gra 
przebiega normalnie. Posiłki Osi wchodzą do gry w fazie ruchu 

między heksami 2740 - 4240 i mogą użyć swój cały MA. 

S2.5 Warunki zwycięstwa 
W tym scenariuszu nie stosuje się zasad automatycznego zwy
cięstwa. Gracz Osi wygrywa posiadając min. 12 VP podczas

fazy sprawdzania zwycięstwa w 27 turze (rozpoczyna z 0 VP). 

Gracz sowiecki wygrywa, jeśli gracz Osi uzyskał mniej niż 12 VP. 

Zdobyte heksy z VP nie są liczone, jeśli są odizolowane. W tym 
scenariuszu VP z Góry Elbrus (24,3) liczy się jako stały VP.

S3. OPERACJA URAN 
S3.1 Przygotowanie 
• Długość gry: 9 tur. Rozpoczęcie od tury gracza sowieckiego w 

28 turze i zakończenie w fazie sprawdzenia zwycięstwa 36 tury. 

• Pierwszy gracz: Sowiecki. 

• Mapy: Użyj tylko map A i  B. 

• Rozstawienie: Użyj karty Uranus Scenario do rozstawienia. 

• Południowa krawędź: Strefy wejścia Q i R są strefami wejść

Osi. Gracz sowiecki nie może na nie wejść. 

• Użyj zasady 29: Heksy spornego miasta. 

S3.2 Posiłki i uzupełnienia
• Posiłki Osi: Oddziały przybywają tak samo, jak w kampanii, z 

wyjątkiem oddziałów oznaczonych “South”, które muszą 
przybyć z południowej krawędzi mapy (patrz powyżej). 

• Posiłki sowieckie: Wszystkie przybywają z wejść A, B i C. 

• Uzupełnienia: Używaj toru uzupełnień. Nie ma uzupełnień 

w pierwszej turze scenariusza. 

• § Wiking nadchodzi z pełną siłą (8-10-6) w 35 turze zamiast ze 
zmniejszoną siłą. (Czołgi były naprawiane lub wymieniane od 
końca listopada do połowy grudnia).

S3.3 Zamiana kolejności tur
Zaczynając od drugiej tury scenariusza kolejność tur zmienia się,

od tej pory gracz sowiecki jest pierwszy do końca gry. 

S3.4 Specjalne zasady 1 tury
• Pomiń turę gracza Osi i fazę przygotowań w turze sowieckiej. Gra 

rozpoczyna się od sowieckiej fazy ruchu. 

• Pogoda w pierwszej turze to zachmurzenie - z. 

• W 1 turze  oddziały sowieckie mogą używać tylko ruchu taktycznego 

i kolejowego.

• Gracz Osi otrzymuje turę przejściową (33.2.3) po zakończeniu
tury gracza sowieckiego i przed rozpoczęciem tury 29. 

S3.5 Warunki zwycięstwa
W tym scenariuszu nie stosuje się zasad automatycznego 
zwycięstwa. Gracz Osi wygrywa, jeśli wypełni oba poniższe cele: 

• Utrzymuje przynajmniej jeden heks Stalingradu do startu swojej 

34 tury. 

• Posiada min. 11 VP podczas fazy sprawdzania zwycięstwa w 36 
turze. Nie licz heksów z VP, które są odizolowane. Gracz Osi
rozpoczyna z 15 VP – więc może stracić 4 VP i wciąż wygrać. 

Gracz sowiecki wygrywa, jeśli gracz Osi nie spełni któregokolwiek
z tych celów. 

S4. KAMPANIA 
S4.1 Przygotowanie
• Długość gry: 36 tur. Rozpoczęcie w turze 1 i koniec w fazie 

sprawdzania zwycięstwa w 36 turze. 

• Pierwszy gracz: Osi. 
• Mapy: Wszystkie mapy są używane. 

• Rostawienie: Użyj karty Campaign do rozstawienia. 
• Kolej: Wszystkie tory (zielone lub nie) na zachód od linii startu 

są naprawione. 

S4.2 Specjalne zasady 1 tury
• Gra rozpoczyna się od fazy przygotowań w 1 turze. 

• Podczas fazy ruchu w 1 turze oddziały bojowe Osi mogą używać

tylko ruchu taktycznego (2 heksy). Kolumny zaopatrzenia

poruszają się normalnie. Oddziały Osi mogą przekraczać linie

rozgraniczenia armii.

S4.3 Zasady dodatkowe kampanii
Użyj zasad 30-34. 

S4.4 Warunki zwycięstwa
Jeśli żaden z graczy nie osiągnie automatycznego zwycięstwa, 

wygrywa gracz Osi, jeśli posiada co najmniej 21 VP podczas fazy 

określania zwycięstwa w 36 turze; w innym wypadku wygrywa 

gracz sowiecki. Gracz sowiecki wygrywa, jeśli uniemożliwi 
zwycięstwo graczowi Osi. Nie licz VP Osi, które są odizolowane. 

Kryterium 28 tury: Jeśli gracz niemiecki nie posiada co najmniej 

24 VP pod koniec tury gracza Osi, gra natychmiast kończy

się zwycięstwem Sowietów. Jeśli gracz Osi posiada co najmniej
24 VP, gra toczy się dalej. 

SZYBKIE ROZSTAWIENIE GRY 
Przy rozstawaniu można zignorować przydział oddziału,
o ile jest on tego samego typu, rodzaju sił, narodowości i 
posiada taką samą siłę i morale. 
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