KARTY – 2 deck’i na gracza -> karty „mode” to osobny deck

A. Faza wstępna
a.
b.

Pogoda
i.
ii.

D6 na pogodę w tabeli pogody
D6 na kolejną pogodę (suma 2xD6), lub ściśle wg. Study Folder!

i.

Dobór kart
1. tura – karty ”Mode”
2. tura – bonus wg. sceniariusza
3. tura – 1 karta + dodatkowa za zagraną kartę Game lub Tactics
Obowiązek zagrania 1 karty

Karty

DZIEŃ – zaczyna gracz pierwszy

ii.

B. Faza dowodzenia
a.

Zaopatrzenie
i.

b.

Formowanie rozbitych jednostek
i.

c.

Formowanie rozbitych jed. wyłącznie w turze kiedy jest sprawdzian pogody! [22.1]
DR vs. Inicjatywa rozbitej jed.

Reorganizacja jednostek
i.
ii.

d.

Sprawdzane zaopatrzenie wyłącznie w turze kiedy jest sprawdzian pogody!

Oficerowie i Dowódcy mogą przenieść na mapę 2(+3V) jednostki z pola Recovered
[22.2] -> utrata możliwości aktywacji (wyjątek – reorganizacja wyłącznie V.)
Tworzenie patroli - Vedettes

Aktywacja dowódców
i.
ii.
iii.
iv.

Usunięcie markerów OOC
Aktywowanie Oficerów oraz jednostek w ich zasięgu
Aktywowanie Oficerów poza zasięgiem dowodzenia poprzez test inicjatywy
Rekonfiguracja przepraw pontonowych [18.34]

C. Faza ruchu
a.
b.

Ruch jednostek aktywowanych
Ruch jednostek nieaktywnych (tylko poza zasięgiem dowodzenia lub jeśli Oficer nie był
aktywowany ani nie podjął samodzielnej próby aktywacji)

D. Faza walki

NOC – zaczyna gracz drugi

a.
b.
c.
d.
e.
f.

E.

LOS nr.1
RBC - wyłącznie kawaleria i stosy tylko 100% kawaleryjskie
Bombardowanie -2/3 heksy 1-tylko przez rzekę
Szarża
Walka
LOS nr.2

Faza wstępna
a.
b.
c.

Wycofanie jednostek z walki – 1 lub 2 pola z EZOC (nie dotyczy IP/Town/Chateau)
Formowanie rozbitych jednostek – automat dla wszystkich jednostek w UAR
Karty
i.
ii.
iii.
iv.

F.

VP – liczenie punktów z kart
Usunięcie z gry użytych kart ”Mode”
Usunięcie kart z ręki do puli kart odrzuconych
Przetasowanie kart

Faza rozkazów MO – tura AM! – 1 wybrana formacja/jednostka marsz zaczyna się
rano!
G. Faza ruchu nocnego – wyłącznie jednostki z aktywnym MO -> 2 (piechota) /3 (kaw)

1 tura – gracze dobierają wyłącznie z deck’u mode -> karty te działają wyłącznie w tej turze.
Wszystkie dobrane karty „mode” muszą zostać zagrane.
Po zagraniu resztę kart „mode” usuwamy, zagrane trafiają do discard (VP!).
Wszyscy gracze zagrywaja karty „mode” od razu jeden po drugim w fazie gracza pierwszego.
Karty „mode” należy zagrywać w kolejności wyznaczonej przez numery kart na gracza.
Ostatnia z zagranych kart „mode” ustala wartość punktów ruchu jednostki w pierwszej turze.

2 tura (lub pierwsza w każdym kolejnym dniu bitwy) – gracze dobierają karty „bonus”.
3+ tura – gracze dobierają 1 kartę -> plus dodatkową za każdą zagraną kartę „Tactics” lub/oraz „Game”.
! Jeśli wydarzenie z karty nie jest wykonalne nie liczymy VP -> karta nie trafia do discard! (patrz przypadek
z anulowaniem dodatkowych posiłków [24.35]).
! Karty „Tactics” mogą zostać zagrane w fazie wstępnej – na punkty ruchu (wyłącznie) lub/oraz podczas
walki zarówno przez atakującego oraz obrońcę.
! Efekt działania kart trwa do najbliższej fazy kart.
! Karty o przedłużonym działaniu oznaczone są symbolem gwiazdy i mogą działać maksymalnie do tury
nocnej kiedy to z liczone są punkty z kart.
! Patrole oraz dowódcy i oficerowie mogą ignorować wytyczne z kart. Dowódcy i oficerowie ignorują
karty typu „mode” za wyjątkiem karty numer 2 „Late Start”.
! Punkty ruchu z kart odnoszą się do wszystkich jednostek piechoty oraz kawalerii (np. 2/3). Lekka
kawaleria LC zawsze posiada +1 MP. Patrole oraz dowódcy zawsze poruszają się z oryginalną wartością
punktów ruchu.
! Dodatkowe uzupełnienia muszą wchodzić na plansze zgodnie z kolejnością wynikającą ze scenariusza.
! Karty „Tactics” mogą zostać zagrane tylko raz fazie walki.
! Karty „Tactics” zagrane fazie walki nie mają wpływu na ilość punktów ruchu jednostek.
! Karta „Counter Charge” zagrywana jest w momencie kiedy gracz zadeklarował szarże ale nie wykonał
jeszcze rzutu wg. tabeli szarży. Po wykonaniu udanej kontrszarży nie przysługuje pościg. Kartę „Counter
Charge” można zagrać przeciwko szarży zainicjowanej kartą „Pursuit”.

Dowódcy [5.x]

ZOC [4.x]

-> aktywują jednostki do ruchu [6.0]
-> agregują dodatkowe jednostki do pościgu [12.4.B]
-> umożliwiają powiększenie limitu stosów [3.23]
-> Reorganizują wyeliminowane jednostki [22.2]
Commanders CR=4 MA=10 CP=[x] aktywuje 1 oficera + jed || dywizja
Commanders-Officer j.w. ^^^ obowiązek aktywowania własnej jednostki
Officer CR=3 MA=6 IR=(x) dowodzi własną jednostką
Ograniczenia
-> nie samodzielnie w EZOC, może wyjść z EZOC (jed. nie)
Pojmanie
-> stos z dowódcą wykonuje wycofanie DR=6 ? pojmanie : wycofanie
-> stos eliminowany lub sam w EZOC ? DR=6 ? pojmanie : wyparcie do
sojuszniczej jednostki - droga ucieczki nie jest potrzebna!
O & CO – wraca +2 tury O=O(IR-1), C/O=O(IR=4) uwaga: C nie powraca!

-> wszystkie jed. bojowe (Vedettes też)
Piechota nie może
-> Leaders, Trains nie posiadają ZOC
dobrowolnie opuszczać
-> nie wpływa na zaopatrzenie
EZOC
-> kończy ruch (Engaged)
-> jed. muszą atakować (wyjątki wg. TEC, uwaga na Slope!) [10.31]
Blokuje
-> niezmarznięta rzeka (bez wzgl. na mosty, przeprawy itp.)
-> IP
-> Chateaux

Dowodzenie [6.x] DR<=IR
-> RM zawsze in cmd.
-> korpusy bez rozkazów mogą TI vs. Of. || jednostka (w ramach korpusu)
DR<=IR(Of.) ? korpus in cmd(CR=3) : korpus OOC, ind. jed. nie DR(IR)
DR<=IR(jed.) ? jed. OOC + może wykonać ruch : OOC bez ruchu
można DR(IR) całego stosu w ramach dywizji[3.22] -> vs. najlepszy IR
DR<=IR(st.(dywizja)) ? st. OOC + może wykonać ruch : OOC bez ruchu
Zdemoralizowane IR-1 [21.2]
General Retreat MO [20.5] Cmd. Segment
OOC ograniczenia
w dzień || MO Dispatch w nocy
-> nie niszczą/naprawiają Spans [7.6] -> dotyczy wszystkich jed. niezależnie od IC
-> cel to najbliższe źródło zaopatrzenia
-> nie poruszają się
-> można anulować po upływie min. 1 tury
-> nie wyk. pościgu
dla IC niezdemoralizowanej jed.
-> DRM +1 na reorganizację w 1 turze GR
CR ograniczenia
-> 1 na grę || 1 na kartę
-> ! EZOC
-> MP wg [20.22] najwolniejszej jed.
-> ! jed.npla.
-> No.9 karta – umożliwia odejście od npla
-> można opuszczać mapę
-> ! niezamarznięte rzeki lub jeziora

Stosy [3.x] +1MP do tworzenia (2/3/5{2/3 piech.})
-> +1MP jeśli tworzymy stos (nie ruch ”przez”)
-> 2 jed. bojowe niezależnie od rodzaju, formacji i rozmiaru
-> 3 jed bojowe w ramach dywizji bez dowódcy
-> 5 jed bojowych (stos w ramach dywizji ? 3 : 2 jed. piechoty) + dowódca
-> Leaders nie wliczają się do limitu
-> Vedettes x 3 (max) nie wliczają się do limitów ^^^
-> Vedettes x 4 wyłącznie w [16.12]
Uwaga
-> RM – nie tworzy stosów, lecz może przechodzić przez jed. !RM
jed. !RM nie mogą przechodzić przez RM
-> Trains – nie tworzy stosów
-> Chateaux – traci efekt do CRT jeśli obrońca w stosie > 2 jed.

FoW [8.x] -> LOS 3 hexy (jednostki blokują)
-> Repulse [9.x] – ujawniamy po deklaracji ataku
-> wejście w EZOC wg. Tabeli Reconnaissance
-> AAC po wejściu w EZOC

Fortyfikacje [15.x] IP & Chateaux
-> blokują EZOC
-> obrońca nie musi atakować z fortyfikacji
-> nie można szarżować na fortyfikacjie
-> nie można wykorzystać CA bonus atakując fortyfikacje
-> Chateaux [15.2]
-----> traci bonus obronny jeśli obrońca obsadza > 2 jed.
-----> nie można bombardować, art. może atakować
-----> Dr.x zmiana na Shock
-> IP [15.3]
-----> efekt kumuluje się z Town
-----> 2x jed. piech. nie poruszająca się (Town 2SP wymagane) DR [15.33]
-----> z IP może korzystać każda strona

Vedettes [16.x] posiadają ZOC!
-> faza reorganizacji (wyłącznie), mogą się poruszać w tej turze
-> z LC
---> jednostka LC jest usuwana do Holding Box, na jej miejsce x * Vedettes
---> ponowne utworzenie LC z Vedettes +1MP gdy są na stosie w fazie
ruchu, LC może kontynuować ruch z pozostałych MP, dziedziczy In Cmd.
-> z piechoty [16.13]
---> piechota jest redukowana reszta j.w.
Inne
-> ponowne utworzenie jed. bojowej nie w EZOC
-> zawsze jak RM po drogach, bez ograniczeń RM
-> max 3 V. na polu (wyjątek ponowne utworzenie jed. bojowej)
-> V. nie są jed. bojowymi
-> muszą RBC, jeśli nie mogą [12.34]
-> eliminacja -> UAR || zgodnie z tabelą Rekonesansu

Recovery & Reorganization (nie w EZOC!!!) [22.x]
-> Recovery [22.1] w turze kiedy Weather!
----> UAR -> Recovered
----> TI(IR) ? Recovered + zredukowany : UAR (w nocy AM -> automat)
-> Reorganization [22.2] każda tura segment Reorganizacji
----> Recovered -> mapa
----> Lider przywraca max 2 jed + 3 Vedettes (nie musi być IC!) [22.24]
---------> Officer wyłącznie własnej jednostki dywizji & OOC
---------> Cmd-Off || Cmd – dowolne jed. (Off. dyw. w zasięgu) nie OOC!

Zaopatrzenie [17.x] 14 hexów od (swojego) taboru
-> sprawdzane wyłącznie przy zmianie pogody lub zgodnie ze scen.
-> Demoralizacja [21.2] jeśli jed. nie posiada zaopatrzenia
-> 14 heksów do (swojego)taboru lub źródła zaop.
-> tabor może zaopatrywać 1 stos spoza korpusu lub ind.
-> linia zaopatrzenia blokowana jest przez niezamarznięte rzeki, jed.
bojowe npla. oraz Vedettes
-> tabor musi posiadać linie zaop. po drodze do źródła zaop.

Tabory/Przeprawy [17.x] – 4MP(kaw.) zawsze IC
-> dozwolony RM
-> Mud, Thunderstorm, Snowstorm - MP/2
-> nie mogą przekraczać Slope (wyjątek po Road & Trail)
-> nie mogą być w stosie
-> nie mogą wejść w EZOC
-> nie mogą przekraczać Rivers (nawet zamarzniętych) & Streams
(wyjątek – nieuszkodzone przeprawy)
-> nie RBC
-> nie mogą być wyparte, PEU/jed. wycofująca UAR – Displ.[18.16]
Baggage Train w EZOC natychmiast DR
-> DR 1-3 ? przejęty [18.23] + 2VP + PEU + zaopatrzenie dla jed. : PEU
Pontoon Train w EZOC natychmiast DR
-> DR 1-3 ? przejęty do użytku [18.23] : PEU
-> Przeprawy (budowanie) [18.31-32]
----> w fazie ruchu bez dodatkowych kosztów MP – UWAGA! nie można
przekraczać w tej turze
----> nie na pole z jed. wroga (dopuszcza się EZOC)
----> nie na pole Slope (wyjątek droga na Slope)
----> nie w Snowstorm, Frost, Snow
----> nie jeśli w RM
-> Przeprawy (usuwanie) [18.34]
----> w fazie Command, krok „e”
----> może się poruszać w fazie ruchu tej tury
----> nie może budować kolejnej przeprawy w tej turze

Pontoons - Przekraczanie przepraw [18.33]
-> RM ? ½ MP po ciągłej drodze & (NIE USZKODZONE) Spans [7.52]
-> ! RM ?
------> +1 MP Stream / +2MP jeśli Train przekracza
------> +2 MP River / +4MP jeśli Train przekracza
------> +0 MP jeśli przeprawa na polu ze Span lub inną przeprawą
(dublowana przeprawa)

Pogoda [23.x]
-> Zamarznięte Rivers / Lakes -> traktować jako Streams
-> pogoda wieczorem Thunderstorm || Mud ? w nocy Mud : Fair
-> Fire – można poruszać się, nie ogranicza dowodzenia. Rain /
Thunderstorm gasi natychmiast pożary
-> Thunderstorm – wyłącznie 1 godzina potem 2 godziny Rain + Mud

RBC [10.2] (Obrońca -> Atakujący)

Retreat [12.3] (Wycofanie po walce)

-> stosy wyłącznie kaw. (+ Leaders, Vadettes, art. Konna) mogą wycofać
się o 1 || 2 (art. 1) pola z EZOC.
-> Kaw. podczas RBC umożliwia zwiad jednostek npla.
-> Vadettes jeśli samodzielnie w EZOC muszą się wycofać. Jeśli nie mogą
DR 1-3 UAR / 4-6 PEU [16.26][12.34]
-> Art. Konna może się wycofać o 1 pole z EZOC i prowadzić
bombardowanie w tej turze. Nie może RBC jeśli samodzielnie w EZOC
jedn. kaw.
Bridge & RBC [10.26]
Ograniczenia:
Jedyny dopuszczony
-> RBC nie może wchodzić w EZOC
przypadek pościgu po RBC.
-> RBC z EZOC jed. kaw. jeśli MA(npl) > MA
Atakujący może wykonać
-> w stosie z jednostkami nie kaw.
pościg o 1 pole przez most.
-> RBC z walki w wyniku nieudanego Repluse
Inne:
-> Zaopatrzenie, Demoralizacja nie ma wpływu na RBC
-> Leaders nie wykonują rzutu na pojmanie po RBC

-> nie może wejść na EZOC, teren niedostępny oraz jed. npla.
-> nie można przepełniać stosów -> wypieranie patrz niżej
-> EZOC nie jest negowany przez jed. sojusznicze w celu ucieczki, wyjątek
to ucieczka dowódcy
-> Vedettes nie blokują ucieczki, są wypierane [12.36]
-> nie zig-zag, należy oddalić się od npla o ilość pól
-> wycofanie w kierunku Baggage Train lub źródła zaop.!
Brak otwartej drogi na wycofanie:
-> jednostki osłabione lub o jednym poziomie zawsze do PEU
-> Jeśli blokowane przez EZOC lub kraw. Mapy -> UAR
-> Jeśli blokowane przez jed. npla lub teren DR 1-3 ? UAR : PEU
----> Jeśli blokuje uszkodzony Bridge : PEU
Wycofanie przez most – Bridge/Pontoon:
-> dotyczy wyłącznie River unfrozen i nieuszkodzonych Bridges
-> Bridge / Bridge+Pontoon / 2xPontton
----> DR = 6 ? eliminacja
----> +1 do DR dla każdej następnej jednostki kumuluje się!
-> Pontton
----> DR = 4-6 ? eliminacja
----> +1 do DR dla każdej następnej jednostki kumuluje się!
Wypieranie jednostek – Displacement [12.36]
-> 1 heks
-> efekt domina
-> jeśli nie może wyprzeć
----> jednostka wypierająca do UAR
----> jeśli wypiera kawaleria, jednostka wypierana wykonuje test inicjatywy
TI ? wypierająca do UAR : wypierana do UAR
----> Trains nigdy nie mogą być wyparte

Reinforcements [19.x] (Posiłki)
-> faza ruchu / IC / IS / MO / Vedettes / stosy
-> kolejna jed. na polu wejścia -1 MP
-> jeśli MO / Off w awangardzie / Trains zamyka kolumnę
-> jed. nie mogące wejść >> kolejna tura (zawsze IC)
-> jeśli heks zajęty przez EZOC/npla./jed. sojuszniczą >> kolejny najbliższy
-> gracz może opóźnić wejście posiłków, lecz obowiązuje kolejka! [19.32]
-> nie można opóźniać części posiłków

MO – March Orders [20.x] jednostka || stos || korpus
-> posiłki / 1 MO w nocy [20.42] / 1 MO na początku gry gdy Cmd. obecny
-> zawsze musi i wykonuje ruch - jeśli noc 2/3 MP (niezależnie czy IC)
-> cel MO musi zostać określony – Town || Bridge (ujawnia się po marszu)
-> ruch z MP najwolniejszej jednostki
-> porusza się najkrótszą drogą do celu
-> nie jest wymagany RM
utrata MO
----> osiągnie cel
----> przyległa do npla. (Vedettes również)
----> jeśli IC formacji prze Cmdr. Lub IC na skutek TI Off. w gestii gracza
-> w nocy dopuszcza się zmianę MO (wlicza się do limitu 1 MO)
-> MO dla posiłków nie jest ograniczone ilością MO! Gracz decyduje o MO
nawet dla poszczególnych jed. korpusu!!!

Demoralizacja po wyjściu z MO [20.23]
automatyczna reorganizacja na koniec tury!

Spans => Bridges & Trestles [7.6] (mosty i pomosty

Advance [12.4] (Pościg po walce)

)

-> niezamarznięta rzeka > ruch wyłącznie po moście lub pontonie
Koszt uchu
-> +1 MP Bridge & Trestle
-> +2 MP Damaged Bridge również w RM ----->>>
Palenie mostów oraz naprawa (naprawiać można wielokrotnie do limitu MP)
-> Trestle - każda jed. bojowa nie w EZOC && in Cmd ? 1MP [7.62]
Oznaczamy jako Burned Bridge dla mechaniki nie istnieje jako przeprawa
lub DR 1-5 Trestle naprawiony & można prowadzić ruch jed. przez most
-> Bridge – jedynie piechota nie w EZOC && in Cmd ? 2MP [7.63]
Oznaczamy jako Burned Bridge dla mechaniki nie istnieje jako przeprawa
Art., Trains, Supply nie może przekroczyć uszkodzonego mostu
lub DR 1-3 Bridge naprawiony & można prowadzić ruch jed. przez most
Atak przez uszkodzony most
-> siła obrońcy x2
-> CRT -2 kolumny
-> nie ma Shock
-> ”Sk” – każdy strona traci 1 jednostkę nie ma ucieczki
-> ”Dr.x” – IT vs. lead ? pościg przez uszk. Most : lead 1R, bez pościgu
Uwaga na ucieczkę przez mosty! [12.33]
Naprawiony Span może być wykorzystany do linii zaop. w następnej turze [7.65]

-> Pościg nie jest obowiązkowy
Kto może
-> 1 piechota + cała kawaleria może wykonać pościg lub,
-> Dowódca(wykonuje pościg) + cała piechota + cała kawaleria
Kto nie może
-> zdemoralizowane jednostki
-> Artyleria, UWAGA przysługuje innym jed. Jeśli npl. wycofał się na
skutek bombardowania [12.4.C]
Inne
-> Jeśli npl. wycofał się z 2 heksów (nie o 2), wyłącznie kaw. Może
wykonać pościg na drugie pole [14.4.D]
-> EZOC nie blokuje rozpoczęcia pościgu
-> Szarżująca kaw. wlicza się do limitu jed. na polu

PEU [12.52] – nie podlega reorganizacji
Zawsze:
-> Baggage & Pontoon Trains
-> jednostki zredukowane (na stronie osłabionej)
-> jednostki beż możliwości redukcji (jednostronne)
-> Ae w tabeli szarży
Ryzyko:
-> wycofanie przez most
-> brak możliwości wycofania

Ruch jednostek [7.x] & RM [7.5]
-> niezależnie od MA zawsze 1 pole dozwolone
-> koszt kawalerii dla > art. konna, wozy, dowódcy, Vedettes, jed. kaw.
Road March [7.5] NIE MYLIC Z MARCH ORDER – MO [20.x] !!!
-> wszystkie jednostki (również zdemoralizowane i
czworoboki[14.23]!)
-> RM można deklarować w dowolnym momencie ruchu jednostki
-> ruch RM nie tylko po drogach
-> RM ? ½ MP po ciągłej drodze ORAZ (NIE USZKODZONE) Spans
-> ! RM ? 1MP po ciągłej drodze WYŁĄCZAJĄC Spans
-> Vedettes & dowódcy zawsze płacą koszt RM jeśli ruch po drodze
Restrykcje w RM – nie dotyczą Vedettes & dowódców [7.53]
-> nie mogą tworzyć stosów
-> nie mogą wchodzić na pole z jed. RM
-> jed. !RM nie mogą wchodzić na pole z jed. RM (vice versa mogą)
-> nie mogą wchodzić na pole drogi sąsiadujące z inną jed. RM
(odstępy na drogach)
-> nie może prowadzić ataku, szarży, bombardowania w fazie walki
-> wchodząc w EZOC musi wykonać Repulse, jeśli nieudany traci RM
stosuje się do [9.22]
Inne
-> Zakończenie RM – koszt 1MP
-> RM = In Cmd. jeśli o 2 pola od jed. danego korpusu która jest i in
Cmd
-> jeśli zaatakowana brak neg. Efektów / traci RM

Bombardowanie [13.x]
-> 2-(3*) pola (* nie może być typu Town)
-> 1 pole wyłącznie przez rzekę (nie zamarznięta, bez mostu)
-> LOS wymagane
-> Dowolna ilość jednostek może bombardować jedno pole
Nie jeśli jednostka jest:
-> W lesie
-> Samodzielnie w EZOC (neguje sojusznicza jednostka nie art.)
-> Pogoda (Snow, Snowstorm, Thunderstorm, Duststorm, Rain, Fog)
-> Road March
Cel:
-> Nie w lesie lub Chateaux
-> Wszystkie jednostki na polu są bombardowane
LOS:
-> Slope blokuje za wyjątkiem:
----> Jeśli art. Jest na wzgórzu oraz:
------> Ostrzał w dół slope lub, (cel nie ma LOS [8.43])
------> Ostrzał na inne wzgórze bez pól blokujących LOS (cel nie ma LOS)
-> Crest nie blokuje jeśli przyległy do jed. art.
Modyfikatory:
-> CBF + inne w tabeli (np. Enfilade Fire)
-> Na 3 hexy siła art. ½
-> Cel w Town siła art. ⅓
-> Ostrzał z Marsh siła art. ½
-> W trakcie tur Mud DRM -2
Inne:
-> Atakujący decyduje o ew. Stratach
-> Obrońca ma prawo wycofać osłabioną jed. z pola pozostawiając
pozostałe
-> Obrońca może zamiast Dr wykonać IT na wybranej jednostce, jeśli +
zamiana na 1R ---> Hold your ground! [13.39]
-> Jednostka bombardowana uznawana jest jako zaatakowana [13.6]

Repulse [9.x] (Odrzucenie przeciwnika z marszu)
-> koszt MP równy polu przeciwnika z najtrudniejszym terenem
-> gracze ujawniają jednostki po zdeklarowaniu Repulse
-> wyłącznie modyfikatory do walki za teren
-> suma siły wszystkich jed. króre mają ZOC na jed. atakującej
-> 5:1 lub więcej - SUKCES
-> wycofanie jak po walce – 2 pola
-> pościg obowiązkowy na pole atakowane
-> można kontynuować ruch do limitu MA
-> można wykonywać odrzucenie wielokrotnie
-> Vedettes nie mogą, jeśli są celem zawsze sukces
-> jednostka może zostać odrzucona 2 razy
Nieudany:
-> jednostki przerywają ruch (usuwany Road March)
-> atakujący musi atakować obrońcę w fazie wali
-> modyfikator kolumny CRT -2 (nie stosować innych mod. Kolumn!)

Atak [13.42]
-> na przyległy hex
-> nie jest wymagany jeśli art. w stosie z innymi atakującymi
jednostkami, jednak podlega efektom tej walki
-> samodzielnie w EZOC art. musi atakować
-> może sumować siłę wraz z innymi jed.
-> Można na jednostce art. wykonać Ex jako rezultat wali stosu
Modyfikatory:
-> W trakcie tur Mud siła(atak/obrona) art. ½
-> Inicjatywa zawsze 1

CBF [13.5] (Kontr ostrzał)
-> obniża siłę bombardującej art. o ½ łącznej wartości siły art
znajdującej się na polu bombardowanym
-> nie ma miejsca jeśli cel nie ma LOS do atakującego 8.34 & 11.34)
-> nie ma jeśli cel to samotna art. w EZOC
-> jeśli SP art. bomb. <= ½ SP art. CBF – bombardowanie nie ma
efektu.

Walka [10.x]
-> przed walką LOS Step niezależnie czy jednostki będą walczyć [8.4]
-> RBC
-> Wszystkie jednostki npla. w ZOC muszą być atakowane
-> jeśli npl. był bombardowany nie ma obowiązku atakowania [13.6]
Ograniczenia:
-> jed. z Town, Chateau, improved pos nie muszą atakować
-> art. nie musi atakować npla jeśli inne jednostki atakują to pole
-> art. która bombardowała nie może atakować
-> Road March nie może atakować
-> przez Rivers, unbridged, unfrozen nie może atakować
-> Bridge można atakować
-> szarżująca kaw. nie może atakować
Inne:
-> multi-hex combat – TAK w obie strony… [10.33] obrońca wybiera
jeden korzystny modyfikator
-> zaokrąglamy w dół

Demoralizacja [21.x] (IR-1 / !AAC / !SZARŻA + inne)
-> IR -1 / !AAC && !szarża && !Chateau[15.14]
-> Bombardowane >> 1R ? może wycofać o 1 pole
-> Reorganizacja jed. D >> DR 5-6 ? PEU (DR+1 jeśli GR w tej turze!!!)
-> Reorganizacja jed. sojusznika FR >> TI ? OK : PEU (DR+1/GR j.w.)
-> powyższy TI nie dotyczy Polaków! >> DR 5-6
-> obniżenie poziomu demoralizacji korpusu ( korp. >= 3 jed. boj.)
-> każda UAR/PEU wlicza się pełną siłę na torze demoralizacji korp.
-> korpusy < 3 jed. boj D wyłącznie przez brak zapatrzenia.
-> jednostki OOS >> Demoralizacja (dotyczy indywidualnych jed.)
-> Automatyczna reorganizacja D. z MO na koniec tury

Szarża [14.x]
-> nie LC oraz zdemoralizowane
-> nie poruszała się w fazie ruchu
-> hex obrońcy musi być dodatkowo atakowany przez min. 1 jed. nie kaw.
Siła kaw. nie wlicza się do ataku
Procedura:
-> ruch do max. MP
-> koszt wejścia na pole obrońcy +1MP
Ograniczenia:
-> 1 szarża na stos, nie można łączyć szarż
-> Woods, Town, Chateau, improved pos
-> pod górę jeśli Slope
-> przez Ford, Stream, Span
-> podczas Mud i Night
-> Road March
-> przez EZOC
-> przez sojusznicze jednostki
-> Snow, Snowstorm, Heat, Thunderstorm, Duststorm DRM +1
Inne:
-> Szarża wlicza się do modyfikatora CA do ataku po szarży (bwzgl. na
wynik)
-> Overrun blokuje drogę ucieczki

Atak po szarży [14.24]
Dr, De – obrońca eliminowany -> UAR, 1 jed. atak. + kaw. może wejść na
hex
Ae, Ar – kaw. eliminowana -> UAR
Ex * – kaw. ma priorytet do wymiany
Sk * – kaw. ma lead
* - jeśli obrońca nie został wyparty z pola, kaw jest eliminowana -> UAR

Modyfikatory Walki [11.x]
-> Combined Arms – CA [11.2]:
----> +1 shift piechota + kawaleria (atak lub szarża „overrun”) + artyleria
atakują jednocześnie, nie wlicza się Veddetes & bombard. art.
Nie w: Town, Woods, Orchards, IP, Marsh, Bridge (Stream tak!), Chateaux
(tak jeśli Demoralized)
-> Gwardia – OG, Gd, Gde, NIE GC, YG [11.3]:
----> 1 raz w trakcie gry można wykorzystać shift w walce gdzie jest
gwardia
----> jeśli Gwardia w ataku uzyska Ae, Ar, Ex demoralizuje o 4 punkty:
---------> wszystkie formacje których Oficerowie są w zasięgu 10 pól
---------> wszystkie jednostki bez Oficerów w zasięgu 10 pól
Wyjątek: jeśli atak Gwardii demoralizuje obrońcę, niezależnie od wyniku!
Uwaga: efekt demoralizacji działa tylko jeden raz na każdą formację i nie
ma wpływu na francuskie korpusy kaw. oraz formacje <= 4 jednostek
-> Napoleon [11.4]:
----> jeśli w stosie z jednostką dodaje shift o 1 kolumnę, nie dotyczy
bombardowania oraz szarży!
-> Failed Repulse [9.22]
-> IP [15.2]
-> Pogoda [23.0] + teren [11.1]

