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Bevezetés a gyalogsági harcba

készítette Scott Roberts

Német és amerikai, kisméretű, előretolt 
erők ugyanazon hegy (229-es hegy a 
térkép közepén, a Győzelmi Célkitűzés 
jelzővel) elfoglalására kaptak 
parancsot, amint lehetséges és ameddig 
lehetséges. Mindkét sereg megfi-
gyelőként alkalmazná a katonákat
kritikus hírszerzési adatok begyűjtésére, 
melyeket rádión jelentenének saját 
seregeik parancsnokságának.

CÉLKITŰZÉS:

A játékosok 1 GYP-t kapnak ha 
ellenőrzik a 229-es hegyet (hegy a 
térkép közepén, a Győzelmi Célk-
itűzés jelzővel) az 1. forduló végén, 2 
pontot kapnak ha ellenőrzik a 229-es 
hegyet a 2. forduló végén és 3 pontot 
kapnak ha ellenőrzik a 229-es hegyet a
3. forduló végén. 

Egyenlő pontszám esetén az győz 
aki utolsónak ellenőrzi a 229-es 
hegyet (a forduló közben vagy a 
végén).

�Az izzadság megmenti a vért a 
kiontástól, a vér életeket ment
és az ész mindkettőt megóvja.� -
Erwin Rommel

Fordulók száma: 3          
A Kezdeményezés 
kezdéskor: amerikaiaknál

Körönkénti Akciók száma:
2

Erősítések:
Nincsenek erősítések.

Speciális szabályok
Nincsenek speciális szabályok. A 
forgatókönyv célja a különböző 
gyalogsági egységek értékeinek és 
használatának elsajátítása.

A játékosok bátran kipróbálhatják a 
normál ill. szétziláló tüzet és a rohamot 
is ha szükséges.

Ne felejtsd el egységeid speciális 
képességeit és limitációit sem. Íme 
néhány dolog amit a játékosok hajlam-
osak elfelejteni.
> Az osztagok +1 pontot kapnak elit 
figuránként szétziláló tűz ellen.
> A tiszt némely speciális képessége 
minden hatszögében álló egységre hat
(tehát akár 3 osztag is hasznot húzhat 
egy tiszt miatt).
> A géppuskás és aknavetős rajok

nem végezhetnek Mozgás és Tüzelés 
akciót.
> Az aknavetős rajnak nincs szüksége 
direkt látómezőre, ha más, friss 
egység rálát a célpontra.

AMERIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 2 osztag hordozó
- 5 normál gyalogság
- 2 elit gyalogság
- 1 tiszt

DIVÍZIÓ 2

- 2 osztag hordozó
- 4 normál gyalogság
- 2 elit gyalogság
- 1 géppuskás raj

Kezdő Stratégiai kártyák: 0     
Felvonulási zóna
Bármely zöld szegéllyel ellátott hat-
szög az 1A és 9B térképtáblán.

Speciális szabályok
Nincsenek speciális szabályok.
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NÉMET ÖSSZEÁLLÍTÁS
DIVÍZIÓ 1

- 2 osztag hordozó
- 5 normál gyalogság
- 2 elit gyalogság
- 1 tiszt

DIVÍZIÓ 2

- 2 osztag hordozó
- 4 normál gyalogság
- 2 elit gyalogság
- 1 aknavetős raj

Kezdő Stratégiai kártyák: 0   
Felvonulási zóna
Bármely zöld szegéllyel ellátott hat-
szög a 8A vagy 11B térképtáblán.

Speciális szabályok
Nincsenek speciális szabályok.
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