


Witamy w skróconych zasadach gry dla Drugiej Edycji Urban War: Strike-Team Actions.

Zadaniem tego zestawu zasad jest szybkie I przyjemne wprowadzenie w terminologię oraz mechanikę sys-
temu Urban War. Zalecamy pobieżne przeczytanie poniższych zasad by zrozumieć główne pojęcia oraz 
zdobyć ogólne rozeznanie gdzie co można znaleźć. Wtedy warto sięgnąć po modele i spróbować zagrać. 
Na początku często trzeba będzie zaglądać do podręcznika by sprawdzić zasady ruchu czy strzelania, 
ale szybko staną się one oczywiste.  Po rozegraniu kilku gier można już będzie przejść do pełnych zasad. 

Urban War to gra skirmish osadzona w świecie Science Fiction, koncentrująca się na poczynaniach po-
jedynczych modeli. Mimo że zorganizowane są one  w drużyny uderzeniowe (strike-teams) liczące od 6 
do 20 modeli (zależnie od ustalonej wielkości gry), każdy model działa niezależnie kiedy chodzi o ruch, 
strzelanie czy reagowanie na zagrożenie. Jedna rozgrywka w Urban War trwa od 30 do 90 minut. Walka 
jest szybka i niebezpieczna i nawet szeregowiec jest w stanie, przy odrobinie szczęścia, zdjąć bohatera 
czy wypasiony pancerz bojowy.

Po więcej informacji zajrzyjcie na stronę Urban Mammoth pod adresem: www.urbanwarthegame.com

Co jest potrzebne by zagrac w Urban War
Startowa Drużyna Uderzeniowa: Będziesz potrzebować modeli z jednego z zestawów startowych.

Karta Zasad: Dostępna dla ułatwienia jako oddzielny arkusz.

Żetony i Wzorniki: Ze strony Urban Mammoth można ściągnąć zestawy żetonów oraz wzorników 
które można wydrukować do użytku podczas gry.  Żetony są używane w czasie gry do oznaczania 
efektów różnych zasad. Potrzebne są trzy typy żetonów:
• rozkazy Overwatch (czuwania).
• rozkazy Snap-fire (szybki strzał).
• Panicked (panika).

Kości: Kilka standardowych dziesięcio ściennych (K10) kości w przynajmniej dwóch różnych kolo-
rach. Nie potrzeba ich dużo, pięć na gracza w zupełności wystarczy.

Linijka lub Miarka: Miarka calowa jest niezbędna, wszystkie pomiary w grze są wykonywane w 
calach. Będziesz potrzebować zmierzyć jak daleko mogą twoi żołnierze strzelać, przemieszczać 
się czy biec za osłonę! Zwijana metalowa miarka jest idealna. Jeżeli naprawdę nie uda się znaleźć 
miarki z calami, można użyć zwykłej, trzeba jedynie zapamiętać że 1cal = 2,5cm.

Karty Statystyk: Są to standardowe karty na których wypisane są wszystkie statystyki i umiejęt-
ności modeli. Są one dołączone do zestawów startowych. Krótkie wyjaśnienie zasad odpowiednich 
umiejętności znajduje się na odwrocie karty.

Niektóre z modeli posiadają do wyboru dodatkowe opcje. Na wierzchniej stronie karty statystyk ta-
kich modeli można oznaczyć które z nich zostały wybrane. Jeżeli włożysz kartę do koszulki ochron-
nej dla kolekcjonerów możesz użyć do tego celu zmazywalnego pisaka (zobacz dalej).
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Przygotowanie Pola Walki
Pierwszą rzeczą którą musisz przygotować by rozegrać grę to przygotować pole walki. Minimalna 
przestrzeń potrzebna do gry w Urban War to płaska powierzchnia wielkości 4 na 4 stopy (120cm x 
120cm). Gdziekolwiek zdecydujecie się zagrać, musicie być w stanie określić gdzie kończy się pole 
walki. Podczas gry żaden model nie może wyjść poza pole walki.

Teren
Urban War to gra skirmish, więc będziesz chcieć by żołnierze w twojej armii wykorzystali każdą 
dostępną osłonę. Posiadanie odpowiedniej ilości terenu  w którym modele mogą się ukryć lub za 
którym mogą się skradać jest bardzo istotne w Urban War. Im więcej interesującego i atrakcyjnego 
terenu tym ciekawsze będą wasze gry.

Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z grami bitewnymi i nie posiadasz gotowego terenu, nie podda-
waj się. Możesz w zastępstwie użyć książek, kartonów, plastikowych butelek i tym podobnych by 
rozpocząć grę.

Profile

Profil modelu zawiera wszystkie informacje niezbędne by użyć go w czasie gry. Profile pokazują jak 
modele oddziałują na siebie na polu walki. Przedstawia silne i słabe punkty modelu poprzez zestaw 
statystyk użytych do zdefiniowania jak model porusza się i jak atakuje. Znajdziesz profile swoich 
modeli na liście armii. Każda z list zawiera profile wszystkich modeli dostępnych dla jednej określo-
nej frakcji. Wszystkie profile są zaprezentowane w ten sam sposób (obejrzyj poniższą przykładową 
kartę statystyk).
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Linia Statystyk
Linia statystyk to rząd przedstawiający wady i zalety modelu. Określamy tą charakterystykę jako staty 
(stats). Poszczególne cechy znajdujące się w linii statystyk są opisane poniżej.

Walka Wręcz (AS - Assault): Ta staty-
styka pokazuje jak skuteczny jest model 
kiedy próbuje uderzyć przeciwnika podc-
zas walki wręcz. Jej zakres to od 1 do 10 
(im więcej tym lepiej), a średnia wartość 
to 4. Cecha AS określa też jak trudno 
trafić twój model przeciwnikowi.

Strzelanie (SH - Shooting): Ta cecha 
określa jak celny jest model używając 
broni strzeleckiej.  Jej zakres to od 1 do 10 (im więcej tym lepiej), a średnia wartość to 4.

Siła (ST - Strength): Ta charakterystyka określa jak silny jest model. Jej zakres to od 1 do 10 (im więcej 
tym lepiej), a średnia wartość to 4. Modele z dużą Siłą mają większe szanse na zadanie obrażeń gdy w 
walce wręcz trafią przeciwnika.

Wytrzymałość (T - Toughness): Ta statystyka określa jak twardy i odporny na obrażenia czy uszkodze-
nia jest model. Jej zakres to od 1 do 10 (im więcej tym lepiej), a średnia wartość to 4. Modele z wysoką 
Wytrzymałością mają mniejsze szanse na odniesienie obrażeń kiedy zostają trafione.

Rany (W - Wounds): Ta charakterystyka określa jak dużo obrażeń lub uszkodzeń może przyjąć model 
zanim zostanie zabity lub zniszczony. Może ona wynosić od 1 w górę, przeciętna wartość to 1. Bohater-
owie, duże stwory i pojazdy zazwyczaj posiadają jej więcej.

Dowodzenie (CD - Command): Ta cecha wskazuje jak bardzo opanowany jest model, jak dobrze jest 
wyszkolony i jak odważny. Jej zakres to od 1 do 10 (im więcej tym lepiej), a średnia wartość to 4. Modele 
z wysoką statystyką Dowodzenie mają większe szanse na utrzymanie pozycji lub szybką reakcję na 
posunięcia przeciwnika.

Wielkość (SZ - Size): Ten stat opisuje jak duży jest model. Może to być od 1 w górę, a średnia to 2. Duże 
stwory i pojazdy są łatwiejsze do trafienia kiedy się do nich strzela.

Ruch (MV - Move): Ta statystyka opisuje normalną prędkość modelu w calach. Może ona wynosić 1 i 
więcej, zazwyczaj jest to 4. Wysoka cecha Ruch pozwala wyprzedzić lub wymanewrować przeciwników.

Kaliber (CAL - Calibre): Ta charakterystyka określa jakość i skuteczność modelu. Pokazuje ona zdolność 
koncentracji nawet pod ostrzałem, oraz umiejętność wykorzystania okazji nadarzających się podczas 
walki. Może ona wynosić od 0 lub więcej. Przeciętny żołnierz posiada Kaliber 0 lub 1.

Na kartach jest jeszcze jedna lub więcej wartość FS (zobacz przykład po prawej) 
z powiązanymi wartościami CAL, poprzedzone przez pole do zaznaczenia. To 
oznacza że musisz wybrać wartość CAL dla danego modelu razem z określoną 
dla niej wartością FS. Koszt punktowy dla wybranej wartości CAL/FS jest podany 
na odwrocie.

Pierwsze Uderzenie (FS - First Strike): Ta cecha określa jak szybko model ud-
erza w walce wręcz. Jest ona wypadkową zasad specjalnych oraz innych statystyk 
(CAL). Podana wartość FS jest zazwyczaj ostateczna, ale może zostać zmody-
fikowana przez wybór wyposażenia do walki wręcz (broń biała). Będzie to wspom-
niane na karcie statystyk modelu.
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Dodatkowe Akcje (FU - Follow-Up actions): Model może wykonać jedną dodatkową akcję na każdy 
punkt CAL który posiada. Można oznaczyć wszystkie wykonane dodatkowe akcje w wyznaczonych bok-
sach zmazywalnym pisakiem. Przykład na poprzedniej stronie pokazuje pola FU zaznaczone na żółto 
jeżeli wybierzesz żołnierza o CAL 2. 

Inne Informacje
Pod linią statystyk są wszystkie pozostałe informacje potrzebne by wybrać swoje modele, wyposażyć je 
w uzbrojenie i użyć podczas walki. Czasem jakaś broń lub inna opcja będzie miała małe czarne kółko, 
trójkącik lub kwadracik na końcu. Oznacza to że jest stosowana specjalna zasada wyjaśniona w innym 
miejscu na karcie.

Equipment (wyposażenie): Tu wypisana jest podstawowa broń i inne wyposażenie modelu.
Na wierzchu karty wypisana jest cała broń dostępna modelowi razem ze swoim modyfikatorem trafie-
nia oraz Siłą w każdym zakresie zasięgu (Walka Wręcz, Krótki, Średni, Daleki oraz Ekstremalny). Jeżeli 
zamiast modyfikatora trafienia i Siły znajduje się tam myślnik, oznacza to ze ta broń nie może zostać 
wykorzystana na danym zasięgu.

Jeżeli więcej niż jedna broń (lub zestaw) jest dostępna dla danej akcji (strzału lub walki wręcz), należy 
wybrać której z nich zamierzamy użyć.

Czasem trafienie i/lub Siła mogą mieć mnożnik (na przykład x2). Jeżeli jest on obok modyfikatora trafienia, 
oznacza to że model uderza lub strzela nie  raz, a określoną ilość razy. Jeżeli znajduje się on obok Siły, 
oznacza to że dla każdego trafienia model wykonuje test na zranienie określoną ilość razy zamiast raz.

Cost (koszt): Określa punktowy koszt modelu z jego podstawową bronią i wyposażeniem. Nie jest to 
istotnie na potrzeby szybkich zasad gry, jako że w zestawach startowych znajdują się określone druży-
ny. Jednak w normalnych zasadach istnieje ograniczenie punktowe dla danej bitwy, więc jest on bardzo 
istotny.

Special rules (zasady specjalne): Ta sekcja zawiera dodatkowe zasady stosowane do danego modelu. 
Może on być wyjątkowo odważny, bardzo ciężko opancerzony, lub podlegać innym (nie zawsze korzyst-
nym) efektom.

Options (opcje): Niektóre modele posiadają możliwość wybory dodatkowego uzbrojenia lub umiejęt-
ności. To wszystko będzie szczegółowo określone w tej sekcji, razem z związanymi z tym dodatkowymi 
kosztami punktowymi.

Zasady Specjalne oraz Ekwipunek

Ten rozdział wyjaśnia zasady specjalne oraz użycie broni. Wszelkie specjalne zasady nie opisane 
tutaj znajdują się na arkuszach startowych odpowiedniej frakcji dołączonej do zestawu startowego. 
Jeżeli twój zestaw nie zawiera takiego arkusza, możesz ściągnąć go ze strony Urban Mammoth: 
www.urbanwarthegame.com.

LOS (Widoczność)
LOS to skrót dla line of sight. Model który posiada nie zakłóconą linię widoczności do innego mod-
elu, posiada do niego LOS.

Zasięgi
Na potrzeby gry zasięg broni został podzielony na pięć zakresów. Są nimi Walka Wręcz (kontakt 
podstawkami), Krótki (do 12 cali), Średni (powyżej 12  i do 24 cali), Daleki (powyżej 24 i do 36 cali) 
oraz Ekstremalny (powyżej 36 i do 48 cali).
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Mierzenie Odległości: Odległość pomiędzy modelami jest zawsze mierzona w prostej linii 
pomiędzy najbliższymi krawędziami podstawek modeli. Odległość pomiędzy modelem i przeszkodą 
jest zawsze mierzona w prostej linii od najbliższej krawędzi podstawki modelu do przeszkody.

Kaliber
Kaliber ma następujący wpływ na grę:
• Bonus do Testów Dowodzenia:  

Każdy model wykonujący test oparty o wartość CD otrzymuje dodatkowy modyfikator +1 za 
każdy punkt CAL. Ten modyfikator jest też stosowany do wszystkich przerzutów.

• Bieg, Szarża oraz ruch Wyrwania z walki:  
Każdy model biegnący, szarżujący czy or wykonujący ruch po wyrwaniu z walki dodaje 1 cal 
za każdy punkt CAL do dozwolonej odległości. 

• Bonus do Pierwszego Uderzenia: 
Każdy model dodaje +1 do wartości swojego FS za każdy punkt CAL. Ten bonus jest już 
zawarty w wartości podanej na karcie statystyk.

• Dodatkowe Akcje:  
Każdy model może wykonać podczas gry 1 dodatkową akcję na każdy posiadany punkt CAL. 
Zobacz zasady Dodatkowych Akcji by poznać szczegóły.

• Bonus odległości Portali Warp (jedynie dla frakcji Koralon):  
Każdy Phazon który tworzy Warp Portal dodaje 1 cal za każdy punkt CAL do maksymalnej 
odległości portalu od modeli Koralon.

Heavy Armour (Ciężki Pancerz)
Kiedy model posiada tą specjalną zasadę będzie miał w opisie ‘Heavy Armour (+2)’, ‘Heavy Armour 
(+3)’, itp. Podana liczba to modyfikator do dodatkowego testu ciężkiego pancerza.

Test Ciężkiego Pancerza: Jeżeli model wyposażony w Ciężki Pancerz otrzyma trafienia, rzuć 1K10 
na każde trafienie, dodając podany modyfikator. Przy wyniku 10+ trafienie jest ignorowane, a model 
nie doznaje szwanku.

High Morale (Wysokie Morale)
Zazwyczaj gdy model panikuje i wykona udany test zebrania nadal podlega wszystkim ogranicze-
niom związanym z paniką podczas bieżącej akcji. Model z Wysokim Morale zbiera się natychmiast 
i nie podlega wspomnianym ograniczeniom.

Battleshield (Tarcza Bojowa)
Tarcze Bojowe dają modelom dodatkową ochronę. Model z tarczą dostaje bonus +1 do swojej 
Wytrzymałości (T). Ten bonus dotyczy ataków strzeleckich oraz pierwszego przeciwnika w Walce 
Wręcz. Tarcza nie daje żadnych korzyści przeciw innym przeciwnikom związanym w tej samej wal-
ce. Jeżeli pierwszy przeciwnik zginie lub wyrwie się z walki, bonus tarczy nie może być użyty prze-
ciw któremukolwiek z pozostałych modeli z którym posiadacz Tarczy jest aktualnie w Walce Wręcz.
 

Sekwencja Tury Gry
Aby gra była łatwiejsza do opanowania dzielimy ją na serię tur gry. W czasie każdej tury gracze mają 
możliwość wykonania akcji każdym ze swoich modeli.
Każda tura gry dzieli się na trzy fazy:
1. Faza Żetonów.
2. Faza Rozkazów.
3. Faza Aktywacji.
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Faza Żetonów
Podczas tej fazy należy usunąć wszystkie pozostałe w grze żetony które nie są żetonami Shock 
(szoku) oraz Panic (Paniki). Dotyczy to też żetonów Warp Portali frakcji Koralon. Jeżeli model posia-
da jednocześnie żeton Overwatch (czuwanie) oraz Shock, usuń obydwa.

Faza Rozkazów
Podczas tej fazy rozkazy są rozkazy są wydawane w następującej kolejności:
• Połóż żetony Szybkiego Strzału (snap-fire) odkryte obok każdego z modeli w kontakcie 

podstawką z wrogim modelem.
• Teraz połóż dowolne wybrane żetony rozkazu zakryte obok pozostałych modeli.

Model może otrzymać następujące rozkazy:
• Overwatch (czuwanie).
• Snap-fire (szybki strzał).

Faza Aktywacji
Podczas fazy aktywacji gracze na przemian wybierają swoje modele by wykonały różne akcje. Za-
nim to nastąpi należy wybrać kto zaczyna. Każdy gracz powinien rzucić 1K10 i gracz który wyrzuci 
więcej ma inicjatywę. Przerzućcie 
wszystkie remisy. Zwycięzca może 
zacząć lub wybrać drugiego gracza 
by on zaczął grę.

Kiedy zostanie określona inicjatywa, 
rozpoczynający gracz wybiera swój 
model z rozkazem Snap-Fire by wy-
konał swoją akcję i usuwa jego żeton 
rozkazu. Jest to określane jako ak-
tywacja modelu. Kontrolujący model 
gracz może mu wyznaczyć do wykonania jedną akcję. Model który wykona swoją akcję jest określa-
ny jako aktywowany. Nie może on zostać aktywowany ponownie w tej rundzie.

Wtedy inicjatywa jest przekazywana drugiemu graczowi który aktywuje jeden ze swoich modeli z 
rozkazem Snap-fire. Po zakończeniu akcji tego modelu inicjatywa powraca do pierwszego gracza. 
Ta procedura jest powtarzana do momentu gdy wszystkie modele z rozkazami Snap-fire na polu 
walki zostają aktywowane.

Overwatch (Czuwanie)
Model z rozkazem Overwatch jest w stanie zawieszonej aktywacji. Działania przeciwnika podczas 
bieżącej tury mogą mogą spowodować że zostanie on aktywowany. Jego podstawową rolą jest 
zakłócanie akcji modeli przeciwnika. Istnieją następujące ograniczenia.
• Model znajdujący się w kontakcie podstawką z przeciwnikiem nie może otrzymać tego rozkazu.

Model z rozkazem Overwatch może próbować przerwać akcję przeciwnika albo wykonując strzał w 
reakcji (disruption shot) lub kontr szarżę (intercept charge). Stosuje się następujące zasady:
• W dowolnym momencie aktywacji modelu przeciwnika jeden model z rozkazem Overwatch 

może wykonać test Dowodzenia (zobacz niżej) aby przerwać daną akcję. Ten test może 
posiadać modyfikatory zależnie od podejmowanej akcji.

• Test dowodzenia może zostać wykonany przed, w trakcie, lub po strzale lub ruchu wrogiego 
modelu. Gracz kontrolujący model którego akcja została przerwana do momentu zakończenia 
testu i zakończenia wynikającej z niego akcji. Reakcja nie może przerwać rzutu kością i 
powstrzymać wynikających z nich efektów.
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• Jeżeli test jest udany inicjatywa chwilowo przechodzi do rąk przerywającego gracza. Wszyst-
kie podejmowane akcje są rozpatrywane normalnie.

• Niezależnie od wyników testu, oraz gdy wszystkie akcje zostaną rozstrzygnięte, reagujący 
model zakończył swoją akcję i jest uznawany za aktywowany. Usuń jego żeton Overwatch. 
Jeżeli model przeciwnika przetrwał, może zakończyć swoją rundę.

• Przerwanie nie może nastąpić jako reakcja na inny reagujący model lub w reakcji na efekty 
wynikające z zasad gry.

Strzał w reakcji (disruption shot) obowiązują następująca zasada:
• Tak długo jak model przeciwnika pozostaje w zasięgu strzału oraz LOS, przerywający model 

może wykonać test Dowodzenia i strzelić do niego. Ten strzał ma modyfikator -1 za każdy 
zasięg dalszy niż Bliski.

Kontr Szarżę obowiązują następujące zasady:
• Tak długo jak model pozostaje w zasięgu szarży do przeciwnika (podwojona wartość MV w 

calach, plus jeden za każdy punkt CAL) oraz posiada do niego  LOS, przerywający model 
może wykonać test dowodzenia (CD) by wykonać szarżę i zaatakować wręcz. 

• Model nie może być celem szarży jeżeli nie znajduje się na ziemi (tzn. jeżeli model skacze lub 
używa zasad specjalnych ‚Jump Trooper’).

• Model nie może zostać przechwycony kiedy znajduje się w kontakcie podstawką z wrogim 
modelem, za wyjątkiem przechwycenia przez modele z którymi już jest w kontakcie 
podstawką.

• Jeżeli test dowodzenia jest udany i model przeciwnika został zaszarżowany, obydwa modele 
są traktowane jako szarżujące w wynikającej walce wręcz.

• Jeżeli wrogi model przeżyje, nie kontynuuje swojej akcji, a pozostaje w miejscu gdzie został 
zaszarżowany. 

Snap-Fire (szybki strzał)
W momencie aktywacji, model z rozka-
zem Snap-Fire może wykonać jedną z 
następujących akcji:
• Bieg (Rush).
• Ruch + Strzał.
• Atak Wręcz (Assault).

Bieg: Model wykonujący akcję bieg porusza się z prędkością równą podwojonemu MV w calach, 
plus 1 cal za każdy punkt CAL. Jeżeli model znajduje się w kontakcie podstawką z wrogim modelem, 
nie może biec, musi wykonać Atak w Walce Wręcz.

Ruch + Strzał: Model wykonujący akcję ruch + strzał może wykonać normalny ruch oraz strzelać 
do spełniającego warunki modelu przeciwnika. Jeżeli model znajduje się w kontakcie podstawką z 
modelem przeciwnika nie może wykonać akcji ruch + strzał, musi wykonać Atak w Walce Wręcz.

Modele nie muszą się poruszać, mogą też zaistnieć okoliczności uniemożliwiające ruch. Na przykład 
model ukryty za niską ścianą może słusznie zdecydować się na pozostanie tam i strzelanie do 
przeciwnika.

Obowiązują też następujące zasady:
• Zwykły ruch umożliwia modelowi poruszenie się na odległość nie przekraczającą wartości 

statystyki MV w calach.
• Jeżeli model poruszał się w trakcie swojej akcji, wykonując strzał posiada modyfikator -1 do 

rzutu na trafienie za każdy zasiąg poza walką wręcz (tzn. -1 za Krótki, -2 za Średni, -3 za 
Daleki oraz -4 za Ekstremalny).
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Atak Wręcz: Atak w Walce Wręcz jest jedyną akcją którą może wykonać model znajdujący się w 
kontakcie podstawką z modelem przeciwnika. Istnieją trzy możliwości działania dla wykonujących 
tą akcję modeli, oto one:
• Model walczy wręcz z modelem w kontakcie.
• Alternatywnie, może on wykonać test dowodzenia (CD) by wyrwać się z walki, poruszając 

nie dalej niż wartość swojego MV w calach, plus 1 cal za każdy punkt CAL. Jeżeli test jest 
nieudany, musi walczyć jak powyżej. Niezależnie od wyniku testu, model przeciwnika może 
wykonać swój kontr atak.

• Model nie znajdujący się w kontakcie z modelem przeciwnika musi zaszarżować by znaleźć 
się w kontakcie, by potem rozegrać walkę. Może on poruszyć się do wartości podwojonej 
statystyki MV w calach, plus 1 cal za każdy punkt CAL.

Dodatkowe Akcje (Follow-up actions)
W ogniu walki modele posiadające więcej doświadczenia mogą wykorzystać sytuacje których inne, 
mniej doświadczone, nie potrafią. Za każdym razem kiedy model posiadający CAL 1 lub wyższe 
oraz z rozkazem Snap-Fire zakończy swoją akcję, może wykonać akcją dodatkową. Model może 
wykonać jedną dodatkową akcję w czasie całej gry na każdy punkt CAL który posiada.

Akcja Dodatkowa jest pod każdym względem nową akcją :
• Dowolna akcja może zostać wykonana, niezależnie od poprzedniej.
• Model w kontakcie z przeciwnikiem może wybrać jedynie Atak Wręcz.
• Jeżeli poprzednia akcja modelu została przerwana przez model z rozkazem Overwatch, ta 

również może zostać przerwana przez inny model z rozkazem Overwatch.
• Jeżeli model jest w panice, może wykonać test morale na początku swojej dodatkowej akcji.
• Wiele dodatkowych akcji może zostać wykonanych w tej samej turze, tak długo jak liczba doz-

wolonych modelowi dodatkowych akcji nie zostaje przekroczona.

Strzelanie

Strzelanie określa wszelkie typu ataku na odległość. Sekwencja strzału jest następująca:
1. Sprawdzenie zasięgu oraz LOS.
2. Wybór celu.
3. Rzut na trafienie.
4. Rzut na obrażenia.
5. Rzut na osłonę (jeżeli dotyczy).

Zasięg i LOS: Aby strzelić, model musi posiadać linię widoczności (LOS) do celu. Modele posia-
dają pole widzenia 360° na potrzeby LOS oraz strzału. Tren oraz inne modele mogą blokować 
LOS całkowicie lub częściowo. Jeżeli strzelający może zobaczyć rozsądnie dużą część celu, może 
próbować strzału. Przyjacielskie modele w odległości do 2 cali od strzelającego nie blokują LOS. 
Odległości są mierzone pomiędzy najbliższymi krawędziami podstawek modeli. Pomiary można 
wykonywać w dowolnym momencie gry, czyli można sprawdzić odległość z wyprzedzeniem.

Wybór celu: Zazwyczaj strzelający musi wybrać jako cel najbliższy wrogi model nie będący w walce 
wręcz (celi priorytetowy). Aby strzelić do innego przeciwnika, strzelający model musi wykonać test 
dowodzenia (patrz niżej). Jeżeli jest on nieudany, model traci możliwość strzału. Strzelający dostaje 
w tym teście modyfikator +2 jeżeli cel priorytetowy jest osłonięty.

Rzut na trafienie: Aby określić czy strzelający trafił swój cel, rzuć 1K10 za każdy strzał (zazwyczaj 
jeden). Niemodyfikowany wynik 1 jest zawsze porażką, niemodyfikowany wynik 10 jest zawsze 
sukcesem. Modyfikatory są wymienione na następnej stronie.
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Zmodyfikuj wynik rzutu w następujący sposób:
• Dodaj SH strzelającego.
• Zastosuj modyfikator wykorzystanej broni przy bieżącym zasięgu.
• Dodaj +1 jeżeli cel ma SZ o wartości 4+.
• Zastosuj modyfikatory wynikające z ruchu podczas bieżącej akcji.
• Jeżeli wynik to 10 lub więcej, strzał jest celny.

Rzut na obrażenia: Jeżeli cel został trafiony, musi zostać wykonany kolejny rzut by określić czy 
trafienie było skuteczne. Rzuć 1K10 za każde trafienie (czasem więcej, sprawdź kartę statystyk). 
Niemodyfikowany wynik 1 jest zawsze porażką, niemodyfikowany wynik 10 to zawsze sukces.
W innym przypadku zmodyfikuj wynik w następujący sposób:
• Dodaj ST strzału.
• Odejmij T trafionego modelu.
Jeżeli wynik to 6 lub więcej, trafiony model otrzymuje ranę lub uszkodzenie.

Osłona: Jeżeli model nie jest całkowicie widoczny dla strzelającego ze względu na teren i zostaje 
zraniony przez jego trafienie, może on wykonać test osłony by zignorować otrzymane obrażenia 
(1K10 za każdą otrzymaną ranę lub uszkodzenie). Model otrzymuje możliwość wykonania testu 
jeżeli osłona znajduje się dalej niż 1 cal od strzelającego. Osłona nie może być innym modelem. Je-
żeli osłona jest solidna (np. beton lub stal) model zdaje test na  6+, w innym przypadku (np. drewno 
i inne lekkie obiekty) na 8+.

Obrażenia i Ofiary: Każde skuteczne trafienie zadaje modelowi jeden punkt obrażeń. Jeżeli model 
straci wszystkie punkty Ran, oznaczone na karcie przez W, usuń go z pola walki.

Walka Wrecz
Walka Wręcz to wszystkie rodzaje bezpośrednich ataków. Sekwencja walki wręcz jest następująca:
1. Określenie kto może walczyć.
2. Określenie kto atakuje pierwszy.
3. Rzut na trafienie.
4. Rzut na Obrażenia.
5. Określenie wyniku walki.

Kto może walczyć: Kiedy model zapoczątkowuje walkę wręcz, walczy jedynie z jednym wrogim 
modelem, żadne inne modele nie biorą udziału. Obowiązują następujące zasady:
• Jeżeli atakujący model jest w kontakcie z więcej niż jednym modelem przeciwnika, atakujący 

gracz określa który z nich jest celem..
• Model który jest atakowany może bronić się w walce z pierwszym modelem atakującym o w 

danej rundzie. Jeżeli później jest ponownie atakowany przez inne modele, nie może wykonać 
kontr ataku.

• Po kontrataku modele z rozkazem Overwatch kończą swoją turę. Usuń znacznik Overwatch. 
Nieaktywowane modele nie zakończyły swojej tury.

Modele w kontakcie podstawką z przeciwnikiem mogą też próbować wyrwać się z walki jak zostało 
to opisane w sekcji rozkazu Snap-Fire.

Kto atakuje pierwszy: Zanim zadane zostaną jakiekolwiek ciosy trzeba określić który model ata-
kuje pierwszy.
• Sprawdź statystykę FS modelu, dodaj modyfikatory używanej broni oraz +3 jeżeli szarżował. 

Model z wyższą sumą uderza pierwszy. Jeżeli przeciwnik nie przeżył, usuń go z gry, nie 
wykonuje on swojego ataku.
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• W przypadku remisu obydwa modele uderzają jednocześnie. Dla uproszczenia lepiej najpierw 
rozstrzygnąć atak jednego modelu, pamiętając jednak że  jeżeli jeden z modeli zostanie 
zabity lub zniszczony, nadal należy rozstrzygnąć jego atak zanim zostanie usunięty z gry.

Rzut na trafienie: By określić czy atakujący trafił przeciwnika rzuć 1K10 za każdy atak (zazwyczaj 
jeden). Niemodyfikowany wynik 1 jest zawsze porażką, niemodyfikowany wynik 10 jest zawsze 
sukcesem.
W innym przypadku zmodyfikuj wynik następująco:
• Dodaj AS atakującego modelu.
• Odejmij AS atakowanego modelu.
• Dodaj +1 jeżeli atakujący szarżował w czasie swojej akcji.
Jeżeli suma wynosi 6 lub więcej, atakujący model trafił.

Rzut na Obrażenia: Jeżeli cel został trafiony, musi zostać wykonany rzut na obrażenia żeby określić 
czy trafienie było skuteczne. Rzuć 1K10 za każde trafienie (czasem więcej, sprawdź kartę staty-
styk). Niemodyfikowany wynik 1 jest zawsze porażką, niemodyfikowany wynik 10 to zawsze sukces.
W innym przypadku, zmodyfikuj wynik następująco:
• Dodaj ST ataku.
• Odejmij T wrogiego modelu.
• Dodaj +1 jeżeli atakujący szarżował w czasie swojej akcji.
Jeżeli suma wynosi 6 lub więcej, atakowany model otrzymuje Ranę.

Określenie wyniku walki: Jeżeli po zakończeniu walki obydwa modele nadal pozostają w grze, 
należy określić który z nich przegrał. Model który otrzymał więcej najwięcej trafień przegrywa walkę 
i musi wykonać test paniki. W przypadku remisu nie są wykonywane żadne testy paniki.

Dowodzenie, Morale i Szok

Na polu walki żołnierze nie zawsze zachowują się tak jest to wymagane. Niespodziewane zdarze-
nia, przerażające okoliczności lub trudne zadania mogą spowodować że żołnierze mogą się wahać. 
Wartość CD modelu określa jak zareaguje on na takie okoliczności. Każdy test stosujący CD jest 
nazywany testem dowodzenia.

Wykonywanie Testu Dowodzenia
By określić czy model zdaje test dowodzenia, rzuć 2K10. Niemodyfikowany wynik 5 lub mniej to 
zawsze porażka.

W innym przypadku dodaj CD oraz CAL modelu do rezultatu. Jeżeli suma jest równa 15 lub więcej, 
test jest zdany.

Morale (Panika)
Test morale (zwany też testem paniki) jest testem dowodzenia wykonywanym by sprawdzić czy 
model jest w stanie Paniki. Jeżeli model nie zda testu paniki, połóż przy nim znacznik paniki.
• Model musi wykonać ten test kiedy przegra walkę wręcz.
• Jeżeli nie jest w kontakcie podstawką z modelem przeciwnika, model musi wykonać test kiedy 

przyjacielski model w promieniu 9 cali zostaje zabity lub zniszczony.
• Jeżeli nie jest w kontakcie podstawką z modelem przeciwnika, model z więcej niż jedną Raną 

(W) musi wykonać test gdy ich wartość spadnie do 50% wartości z którą rozpoczynał grę.
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Panika: Model w stanie paniki (tzn model który zaczynał aktywację ze znacznikiem paniki) ma 
modyfikator -2 do wszystkich testów strzelania oraz walki wręcz, nie może też szarżować. Kiedy 
model z markerem Paniki jest aktywowany, wykonuje test dowodzenia by się pozbierać. Jeżeli test 
jest udany, usuń znacznik, jednak model nadal podlega negatywnemu modyfikatorowi do końca 
aktywacji.

Szok (Shock)
Zasady Szoku są dostępne w pełnej wersji zasad. Znaczniki szoku nie są potrzebne do gry stosu-
jącej skrócone zasady.

Dowódcy

Kiedy zrekrutujesz swoją drużynę uderzeniową, musisz wyznaczyć jeden z modeli na jej dowódcę. 
Ten model jest określony dla zestawów startowych.

Obowiązują następujące zasady dotyczące dowodzenia:
• Jeżeli dowódca nie jest w stanie paniki, przyjacielskie modele w promieniu 9 cali od niego 

(wyłączając samego dowódcę) dostają bonus +1 do wszystkich testów dowodzenia.
• Jeżeli twój dowódca jest w stanie paniki lub nie żyje, drużyna otrzymuje modyfikator –1 do 

testów inicjatywy.

Bitwy i Zwyciestwo

Przygotowanie: Gracze na zmianę ustawiają po jednym elemencie terenu na stole do momentu 
kiedy wszystkie zostaną ustawione. Kiedy teren zostanie ustawiony, obaj gracze rzucają kością. 
Gracz z wyższym wynikiem wybiera swoją stronę stołu.
Następnie gracze na przemian rozmieszczają swoje modele, każdy model oddzielnie. Modele 
muszą być rozstawione do 6 cali od krawędzi stołu gracza, na poziomie ziemi (tzn nie na piętrach 
czy dachach). Gracz który nie wybierał strony decyduje kto rozmieszcza pierwszy model.

Początek gry: Wszyscy gracze rzucają kością. Gracz z najwyższym wynikiem decyduje kto rozpoc-
zyna pierwszą turę.

Warunki zwycięstwa: Gracz który całkowicie zniszczy drużynę przeciwnika wygrywa.
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