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ÜDVÖZLET
1944.június 6. A D-napot a háború “leghosszabb napjaként” 
emlegették, de ez csak a nyitó sortűz volt a Szövetségesek 
nyugat-európai offenzívájában  – egy offenzívában mely
majdnem egy évig tartott, mielőtt a Szövetségesek bejelenthették
győzelmüket az európai hadszíntéren.

Az invá z i ó  c é l j a: Hitler Wehrmacht-jának, az egykor hatalmas
német haderőnek a leszerelése; az elfoglalt nyugat-európai 
országok felszabadítása; és végül Németország és az azt uraló 
náci rezsim leigázása. 

Bár már megtörték az oroszországi és afrikai súlyos vereségek 
és szisztematikusan meggyöngítették az ellátási és termelési
infrastruktúráját a Szövetséges bombázások, a német hadsereg
még így is félelmetes ellenfél maradt. Hitler seregének katonái
és tisztjei jól képzettek, csatában edzettek voltak, és a háború 
talán legjobb és leghalálosabb hadieszközeit birtokolták. 

A Szövetséges offenzíva során az amerikai erők viselték a   
harcok nehezét Észak-Franciaországban és Belgiumban, míg
angol szövetségeseik Hollandia és a skandináv országok   fel-
szabadítására koncentráltak.

Az amerikai és brit erők lassan, de biztosan közelítettek    
Németország felé , bár nem minden nehézség nélkül.
Arnhemben egy merész közös offenzíva során a Szövetségesek
vereséget szenvedtek a német védelem ellenében és a náci erők
később kishíján áttörték az amerikai vonalakat az utolsó nagy 
német offenzíva során az Ardennek erdőiben.

A TIDE OF IRON egy II. Világháborús taktikai játék 2 - 4
játékos részére. Ennek az alapjátéknak az összetevői lehetővé 
teszik a játékosok számára azon drámai küzdelmek                 
szimulálását, melyek az amerikai és német erők között zajlot-
tak Észak-Európában 1944. és 1945. alatt.

Az FFG reményei szerint később kiegészítőkkel bővíti a TIDE
OF IRON-t, újabb egységek és hadműveletek, periódusok és 
helyszínek, angol, orosz, és japán erők bevonásával.

A JÁTÉK CÉLJA
A TIDE OF IRON (“TOI”) egy forgatókönyv alapú játék, mely
alkotóelemei és szabályai lehetővé teszik számodra számos 
különböző II.VH csata és konfliktus újrajátszását. Minden egyes 
forgatókönyv külön felállást, speciális szabályokat és győzelmi
kondiciókat határoz meg az egyes játékokhoz. 

A játék kezdete előtt a játékosoknak meg kell egyezniük hogy 
melyik forgatókönyvet játsszák le. Ilyen forgatókönyveket 
találhatunk egyrészről a  Forgatókönyv Útmutatóban vagy

online a  WWW.FANTASYFLIGHTGAMES.COM

weboldalán.

 BEVEZETÉS
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3Bemutatkozás

Egy TOI forgatókönyvet számos kör lejátszásával tel-
jesíthetünk, ahol minden kör egy adott számú akciót tartalmaz. 
Egy adott TIDE OF IRON játék megnyeréséhez szükséges 
célok mindig a kiválasztott forgatókönyvön múlnak. Némely 
forgatókönyv adott számú győzelmi pont elérését írja elő, míg 
mások a csatatér stratégiai pozícióinak , mint például hidak 
vagy bunkerek elfoglalását tűzi ki célul.

Bátran próbáljatok összeállítani saját forgatókönyveket is a 
játék tartozékainak és szabályainak felhasználásával.

TARTOZÉKOK

• Ez a szabályfüzet 
• 1 Forgatókönyv Útmutató
• 216 műanyag figura, mely tartalmaz:

- 54 amerikai normál Gyalogságot
- 12 amerikai elit Gyalogságot
- 6 amerikai Tisztet
- 6 amerikai Aknavetős Rajt
- 6 amerikai Géppuskás Rajt
- 12 M4A1 Sherman Tankot
- 6 M3A1 Fél-lánctalpast
- 6 GMC CCKW 353 Szállító Járművet 

              - 54 német normál Gyalogságot
- 12 német elit Gyalogságot
- 6 német Tisztet
- 6 német Aknavetős Rajt
- 6 német Géppuskás Rajt
- 6 Panzer IV Tankot
- 6 Tigris I Tankot
- 6 SdKfz 251 Fél-lánctalpast
- 6 Opel Blitz Szállító Járművet 

• 48 Osztag Hordozót
- 12 világos szürke német Hordozót
- 12 sötét szürke német Hordozót
- 12 világos zöld amerikai Hordozót

               - 12 sötét zöld amerikai Hordozót
• 2 játékos Referencia Lapot
• 12 Térkép Táblát
• 24 Térkép Borító Darabot
• 14 fekete Támadó Kockát
• 6 vörös Védekező Kockát
• 1 Forduló Jelzősávot
• 1 Forduló Jelzőt
• 1 amerikai Győzelmi Pont Jelölőt
• 1 német Győzelmi Pont Jelölőt
• 110 Kártyát, mely tartalmaz:

- 90 Stratégiai Kártyát
- 18 Műveleti Kártyát
- 1 amerikai Kezdeményezés Kártyát

              - 1 német Kezdeményezés Kártyát
• 1 Kezdeményezés Jelzőt
• 88 Aktivációs Jelzőt 
• 32 Sérülés Jelzőt 

• 36 Állapot Jelzőt 
• 6 Tankelhárító Specializáció Jelzőt
• 6 Utász Specializáció Jelzőt
• 6 Lángszórós Specializáció Jelzőt
• 6 Szanitéc Specializáció Jelzőt
• 6 Győzelmi Célkitűzés Jelzőt
• 8 amerikai Parancsnoki Célkitűzés Jelzőt (különböző értékű)
• 8 német Parancsnoki Célkitűzés Jelzőt (különböző értékű)
• 8 semleges Parancsnoki Célkitűzés Jelzőt (különböző értékű)
• 8 amerikai Ellenőrzés Jelzőt
• 8 német Ellenőrzés Jelzőt
• 51 Parancsnoki Érmét (1-es és 5-ös értékekben)
• 4 amerikai Rejtett Osztag Jelzőt 
• 4 német Rejtett Osztag Jelzőt
• 8 amerikai Szállítás Jelzőt
• 8 német Szállítás Jelzőt
• 8 amerikai Táblán Kívüli Indikátor Érmét (1-8-ig számozva)
• 8 német Táblán Kívüli Indikátor Érmét (1-8-ig számozva)
• 38 Erődítmény, Akadály, és Fedezék Jelzőt, mely tartalmaz: 

- 12 Dupla Oldalú Bunker/Fedezék Jelzőt
- 14 Dupla Oldalú Tankcsapda/Szögesdrót Jelzőt
- 6 Füst Jelzőt
- 6 Aknamező Jelzőt

• 1 Célpont Jelzőt
• 1 Északi Irány Jelzőt

TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE

Az alábbiakban a játék minden tartozékáról találhatsz illusztrá-
ciókat és rövid  leírást.

Műanyag figurák

A 216 darab, részletesen kidolgozott műanyag figura jeleníti 
meg az amerikai és német katonai személyzetet és járműveket,
melyeket a játékosok irányítani fognak. Minden játékos a
kiválasztott forgatókönyv alapján összeállított csapatokat kap.
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4 Bemutatkozás

Osztag hordozó

Az osztag hordozók négy különböző színárnyalattal jelzik a
különböző játékosokat négy játékos esetén. A zöld hordozók az
amerikai játékosokat, míg a szürke hordozók a német játékosokat 
jelzik. Minden hordozó maximum négy gyalogsági figurát 
hordozhat. Két játékos esetén minden játékos a nemzetének 
megfelelő színű hordozót használja, a színárnyalattól függetlenül.

Játékos Referencia Lapok
Ezek a lapok látják el a játékosokat 
információkkal a figurák harci 
értékéről és speciális képességeiről,ill.
a fontosabb szabályokról és koncep-
ciókról.

Térkép táblák
A 12 db dupla oldalú térkép 
táblákból az egyes for-
gatókönyvek térképeit állítjuk 
össze. Nagy számú, különböző 
kombináció állítható össze, 
számtalan forgatókönyv leját-
szását lehetővé téve.

Térkép borító darabok
A térkép borító darabokat a térkép táblák 
tetejére kell helyezni így jelezve a terep 
további tulajdonságait. A térkép borító 
darabok tartalmazhatnak számos terepet,
épületeket és erdőket, patakokat és 
utakat stb.

Dobókockák
A fekete dobókockák a támadó kockák
és ezek jelzik egy támadás tűzerejét és
hatásosságát. A vvvörös dobókockák a
védekező kockák és ezek jelzik a
tereptárgyak által nyújtott fedezéket és az
akadályt melyet a járművek páncéljának 
átütése jelent .

Forduló jelzősáv, forduló   jelző, és Győzelmi pont jelző

A forduló jelzőt a forduló jelzősávra rakjuk a játék fordulók 
számának nyomonkövetéséhez. Mindkét nemzetnek van saját
győzelmi pont jelzője, amit a forduló jelzősávra rakunk a 
nemzetek által elért aktuális győzelmi pontok jelölésére. A jelzők 
hátoldalán “+10” értéket találunk, amit abban az esetben
használunk ha egy nemzet 10 győzelmi pontnál többet ért el
vagy ha egy játék 10 fordulónál tovább tart. 

Stratégiai kártyák 

A játék összeállítása során, az egyes
forgatókönyvek utasításai alapján, a
játékosok általában 1 vagy 2
Stratégiai kártyapaklit kapnak. A
játék során kártyákat aktiválhatnak
ezekből a paklikból, olyan
előnyökhöz jutva mint az erősítések
vagy tüzérségi támogatások. 

Műveleti kártyák 

Némely forgatókönyv szerint egy vagy
mindkét nemzet adott Műveleti kártyákkal 
kezd, melyek további játékszabályokat 
vezetnek be. Ezen szabályok rendelkeznek
az időjárási körülményektől kezdve a morál
opciókon át a specializációs fejlesztésekig,
mint például az aknamező eltávolítása vagy
a csatatér füstbe borítása az utászoknál.

Kezdeményezés kártyák és a Kezdeményezés jelző

Minden Parancsnoki Fázis végén, az a játékos, aki a legtöbb 
Parancsnoki pontot halmozta fel a Kezdeményezés kártyáján,
megkapja a kezdeményezés jelzőt. A jelzőt birtokló játékos 
elsőként jöhet a fordulóban és az időzítési ütközések esetén is
ezen játékos javára dől el a helyzet.

FORDULÓ
       JELZŐ

Forduló Jelzősáv

AMERIKAI GYP

Jelző
NÉMET GYP

JELZŐ

AMERIKAI OSZTAG HORDOZÓ NÉMET OSZTAG HORDOZÓ

AMERIKAI

KEZDEMÉNYEZÉS 
 KÁRTYA

NÉMET

KEZDEMÉNYEZÉS
KÁRTYA

K
EZD

EMÉNYEZÉS JELZŐ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


5Bemutatkozás

Aktivációs jelzők

Ezek a jelzőket használjuk azoknál az egységeknél, amik már 
végrehajtották akcióikat az adott fordulóban. Az aktivációs 
jelzőknek két oldala van: a kimerült oldal és a lesből tüzelés
oldal.

Sérülés   jelzők

Ezek a jelző mutatják ha egy jármű megsérült. A jelzők megfelelő 
oldalai jelzik a könnyű vagy súlyos sérüléseket. 

Állapot jelzők 

Ezek a jelzők az osztagok állapotát tükrözik (azaz a morált),
melyeket pergőtűz alá vettek. A jelzők megfelelő oldalai jelzik,
hogy az osztagot földhöz szegezi a pergőtűz vagy demoralizálja.

Osztag specializációs   jjjelzők

A Specializációs jelzők jelzik, ha az osztag speciális
felszereléssel vagy kiképzéssel bír, melyek további 
képességeket adnak.

Győzelmi   CCCélkitűzés jelzők

Ezek a jelzők emlékeztetnek arra, hogy mely
hatszögekhez kapcsolódik győzelmi 
célkitűzés a forgatókönyv szerint. Minden
forgatókönyv rendelkezik arról, hogy a játék-
táblán hova kerüljenek ezek a jelzők és mit 
jelentenek.

Parancsnoki Célkitűzés jelzők 

Ezek a jelzők háromféle színben és többféle számbeli értékben 
léteznek. A játéktáblára helyezve a csatatér taktikai fontosságú 
területeit jelzik. Ezen célok ellenőrzéséért a játékosok parancsnoki
pontokat kapnak. Minden forgatókönyv jelzi, hogy hova kell a 
játéktáblán elhelyezni ezeket a jelzőket.

Ellenőrzés   jelzők 

Mindkét nemzetnek nyolc Ellenőrzés jelzője van, melyek a
győzelmi és a parancsnoki célkitűzések ellenőrzését jelzik.

Parancsnoki érmék
A Parancsnoki érmék az egyes
nemzetek felhasználható, összes 
parancsnoki irányítását jelképezik. A 
nemzetek a pontokat a kezdeményezés 
megszerzésére és a Stratégiai kártyák 
aktiválására használják fel.

Szállítás jelzők, táblán kívüli indikátor jelzők, és
rejtett osztag jelzők   

Mindkét nemzetnek van 8 szállítás jelzője a megfelelő táblán 
kívüli indikátor jelzőkkel, és 4 rejtett osztag jelzője. Ezeket a
járműves szállítás alatt álló osztagok és a rejtett osztagok 
jelzésére használjuk.

Kimerült
oldal

Lesből tüzelés
oldal

Könnyű
sérülés

Súlyos
sérülés

Földhöz 
szögezve oldal

Demoralizált
oldal

TANKELHÁRÍTÓ SZANITÉCLÁNGSZÓRÓSUTÁSZ

AMERIKAI

ELLENŐRZÉS JELZŐ

NÉMET

ELLENŐRZÉS JELZŐ

AMERIKAI

PARANCSNOKI

CÉLKITŰZÉS
JELZŐ

NÉMET

PARANCSNOKI

CÉLKITŰZÉS
JELZŐ

SEMLEGES

PARANCSNOKI

CÉLKITŰZÉS
JELZŐ

TÁBLÁN KÍVÜLI

INDIKÁTOR JELZŐK

SZÁLLÍTÁS JELZŐK REJTETT OSZTAG

JELZŐK

PARANCSNOKI

ÉRMÉK
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Erődítmény   jjjelző

Ezek a jelzők mutatják a játéktéren elhelyezkedő fedezékeket. A
jelzők kétoldalúak , egyik oldalon a bunker, míg a másikon a
fedezék látható. Ezek a fedezékek védelmi bónuszokat adnak
azoknak az osztagoknak, akik bennük tartózkodnak.

Akadály   jjjelzők

Ezek a jelzők mutatják meg, hogy hol vannak jelen akadályok a
játéktéren. A jelzők kétoldalúak, egyik oldalon a tankcsapda míg 
a másikon a szögesdrót látható.

Füst és aknamező jelzők

Ezek a jelzők mutatják meg, hogy hol van jelen aknamező 
vagy füst a játéktéren.

Célpont   jjjelző
A célpont jelzőt számos Stratégiai kártyával 
összefüggésben, a tábla egy hatszögében 
levő célpontok megjelölésére használjuk,
jellemzően tüzérségi, vagy egyéb táblán 
kívüli támogatás esetén.

                       Északi irány jelző
Az Északi Irány jelzőt a tüzérségi támogató tűz 
sodródásirányának és más, egyéb hatások 
meghatározására szolgál. Minden forgatókönyv 
kijelöli az északi irányt a táblán.

FEDEZÉK Bunker

TANKCSAPDA SZÖGESDRÓT

FÜST AKNAMEZŐ

NÉMET JÁTÉKTÉR

AMERIKAI BÁZIS

NÉMET BÁZIS

JÁTÉKTÉR

AMERIKAI JÁTÉKTÉR

1. FORDULÓ JELZŐ

2. PARANCSNOKI PONT HALOM

3. ÉSZAKI IRÁNY JELZŐ

4. STRATÉGIAI KÁRTYA PAKLIK

5. ELÉRHETŐ STRATÉGIAI KÁRTYÁK

6. AKTIVÁLT STRATÉGIAI KÁRTYÁK

7. KEZDEMÉNYEZÉS KÁRTYA

8 ELÉRHETŐ PARANCSNOKI PONT

9. KEZDEMÉNYEZÉS JELZŐ

10. AKTIVÁCIÓS, ÁLLAPOT, 

SÉRÜLÉS, ÉS EGYÉB JELZŐK

1
2

3

4

5

6

7

8

9
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7A játék összeállítása

JÁTÉK KEZDÉSE
A játéktér előkészítése a következő utasítások alapján történik. 
Ha először játszunk használjuk a “Játéktér” ábrát referenciaként a
különböző játékelemek elhelyezéséhez.

1. Válasszunk forgatókönyvet és nemzetet
Válasszunk egy forgatókönyvet a játékunkhoz. Forgatókönyveket 
a melléklet Forgatókönyv Útmutatóban , online a
www.fantasyflightgames.com címen, vagy a TIDE OF IRON
későbbi kiegészítőiben találunk. Ezután a játékosok nemzetet is 
választanak. Ebben az alapjátékban ez vagy az amerikai, vagy a 
német nemzet lehet.

Fontos: ebben a szabálykönyvben úgy tekintjük, hogy 2 játékos 
játszik a “Törésponton” forgatókönyvvel  – az egyikük mint 
német, ellenfele pedig mint amerikai. Lehetséges a TOI-t 3
vagy 4 játékossal játszani, lásd a 35-36. oldalt.

2. A játéktábla összeállítása
A forgatókönyv utasításai alapján, ki kell válogatni és 
összeállítani a megadott térkép borítókat. Számos forgatókönyv
megköveteli további térkép darabok, speciális jelzők táblára 
helyezését is. További információkért a tábla összeállításáról,
lásd a Forgatókönyv Útmutató elején lévő “A játéktábla összeál-
lítása” szekciót.

Játéktér és Bázis terület
Ahogy a “Játéktér” ábrán láthatjuk, a játékos előtt lévő terület az
ő Játéktere. Itt tárolja a Kezdeményezés kártyáját, a
rendelkezésre álló parancsnoki pontjait, és bármely releváns
aktivált Stratégiai kártyáit. A jobbkéz felől lévő terület a Bázis
terület, ahol a Stratégiai kártya paklit és az elérhető (de nem
aktivált) Stratégiai kártyákat tartjuk. Fontos, hogy a játékosok
külön kezeljék a Játékterüket és a Bázis területüket.

3. Játék kártyák kiosztása
Mindkét játékos megkapja (a forgatókönyv
által jelzett) a neki rendelt, különleges
Stratégiai kártyákat , megkeveri minden
pakliját és megkevert paklikat lefordítva 
lehelyezi a Bázis területére.

Ezután mindkét játékos húz adott számú
Stratégiai kártyát (a forgatókönyv utasításai
alapján)és képpel felfelé a Bázisára rakja. A kártyákat a játékos 
döntése alapján bármely, a Bázison levő Stratégiai pakliból,

bármely kombinációban húzhatja, akár mindet ugyanabból a 
pakliból. Ezek lesznek az elérhető Stratégiai kártyák, 
melyeket a játékos aktiválhat a játék fordulói alatt.

Példa: A “Törésponton” forgatókönyvben, a német játékos
megkapja a “Morál I” és a “Parancsnok I” Stratégiai kártya 
paklit. Megkeveri a két paklit külön és lefordítva a Bázisára 
helyezi őket. A forgatókönyv szerint a német 3 kezdő Stratégiai
kártyát húz. A játékos ekkor 2 kártyát húz a Morál pakliból, és 1
kártyát a Parancsnok pakliból, majd mind a 3 kártyát képpel 
felfelé a Bázisára helyezi.

Mindkét játékos felveszi a forgatókönyv 
által neki rendelt Műveleti kártyákat (ha
van ilyen), és lehelyezi azokat a játék-
terére. Néhány Műveleti kártya (mint pl.
időjárási hatások) mindkét játékosra 
vonatkoznak. Olvassuk el figyelmesen
a saját, ill. az ellenfél

Műveleti kártyáit is. (A “Törésponton” nem
tartalmaz Műveleti kártyákat.)

Mindkét játékos keresse meg és helyezze a 
játékterére a saját nemzete Kezdeményezés 
kártyáját.

4. Forduló jelzősáv és egyéb jelzők
A legtöbb forgatókönyv adott számú körig tart. Az idő haladását
a Forduló Jelzősávval és a Forduló Jelzővel illusztráljuk. 
Helyezzük a Forduló Jelzősávot a tábla egyik oldalára, és rakjuk
a Forduló Jelzőt az “1”-es mezőre.

Mindkét játékos vegyen magához egy jó adag aktivációs jelzőt, 
állapot jelzőt, és sérülés jelzőt, külön kupacokban lehelyezve 
azokat Bázisa területére.

Ezután halmozzuk a parancsnoki érméket a forduló jelzősáv
mellé (ez lesz a parancsnoki halom), úgy, hogy mindkét 
játékos könnyen hozzáférhessen.

Minden forgatókönyv előírja, hogy melyik nemzet rendelkezik a 
Kezdeményezés jelzővel a játék elején. A megadott nemzet
lerakja a Kezdeményezés jelzőt játékterére, így “övé a 
kezdeményezés.”

A JÁTÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

STRATÉGIAI KÁRTYÁK

MŰVELETI KÁRTYÁK

KEZDEMÉNYEZÉS KÁRTYÁK
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8 A játék összeállítása

5. Osztagok összeállítása
A forgatókönyvek részletezik az egyes nemzetek kezdő
gyalogság, jármű, és osztag hordozó készletét (két hadosztályra
osztva). A játék kezdete előtt, a játékosok gyűjtsék össze a 
műanyag egységeket a dobozból, a játéktérre helyezve azokat.
Ezután mindkét játékosnak meg kell építenie az osztagait úgy, 
hogy a gyalogsági figurákat az osztag hordozókba helyezi. A
figurák lábai levő kis pöcköket nyomjuk be az osztag 
hordozókon látható lyukakba. Ha egy osztag hordozó mind a 4
lyuka foglalt, akkor a hordozó tele van. A gyalogsággal feltöltött 
hordozó (minden lyuk foglalt) egy “teljes osztag”. A kezdő 
összeállítás során csak teljes osztagokat építhetünk.

Némely gyalogsági figura (pl. az aknavetős ill. géppuskás raj),
két lyukat foglal el. Így, egy teljes osztag két aknavetős rajból 
áll.

Hacsak a forgatókönyv másképp nem rendeli, a játékosok 
szabadon, saját stratégiájuknak megfelelően állíthatják össze 
osztagaikat a forgatókönyv által kiosztott figurákból. 

Példa: A “Töréspont” forgatókönyv szerint, az amerikai
játékosnak 11 osztagot kell összeállítania a megadott figurákból. 
Az első osztagába 1 géppuskás rajt rak (amely 2 lyukat foglal el
a lehetséges négyből a hordozón)

és 2 normál gyalogsági figurát (amelyek 1 lyukat foglalnak el

figuránként). Ezután lerakja a kész osztagot a játékterére és  
elkezdi a következő osztag építését. Ez addig folytatódik, amíg 
mind a 11 osztaga el nem készül.

Az osztagok összeállítása és lehelyezése a kezdeményezés 
sorrendjében történik. Felgyorsíthatjuk a játék összeállításának

Specializációs 

Jelző

OSZTAGOK ÉPÍTÉSE

Egy forgatókönyv elején, mindkét játékos kap egy 
adott számú gyalogsági figurát, amelyből összeál-
lítják osztagaikat. A kiosztott osztag hordozók mind 
a 4 lyukát fel kell tölteni. A figurákat a talpukon 
található pöcök segítségével illesztjük az osztag 
hordozókba. Néhány figura (az aknavetős raj és a 
géppuskás raj) egy figurának minősül de 2 lyukat
foglal el a hordozón.

Egyes forgatókönyvek specializációs jelzőket is 
adnak a feleknek. Egy osztagra egy specializációs 
jelzőt helyezhető, a hordozó hátulján lévő résbe.
A specializációs jelzőkről a 44. oldalon találunk 
további információkat.

GYAKRAN HASZNÁLT

KIFEJEZÉSEK
A szabálykönyvben és a játék kártyáin speciális
kifejezéseket használunk a játék részeinek és 
körülményeinek leírására. Ezek a következőek:

Figura: egy egyedi gyalogsági figura (Normál
Gyalogság, Elit Gyalogság, Tiszt, Géppuskás vagy
Aknavetős raj). A játék táblán egy figura mindig egy 
osztag része.

Osztag: egy osztag hordozó és  a  hozzá  tartozó  fig-
urák.

Jármű: egy egyedülálló jármű figura, mint pl.
teherautó, fél-lánctalpas, vagy tank.

Egység: egy egyedülálló jármű vagy osztag.

Teljes osztag: egy osztag, amely hordozóján minden
lyukat elfoglalnak a figurák.

Meggyengült osztag: egy osztag egy vagy több üres 
lyukkal (rendszerint azért mert az ellenséges támadás 
megsemmisítette a figurá(ka)t).

Barát csapat: egységek vagy más játék kompo-
nensek, melyek ugyanahhoz a játékoshoz tartoznak.

Ellenség: egységek, melyek az ellefélhez tar-
toznak.

Kimerült: egy egység, ami befejezte aktivációját és
felkerült rá az aktivációs jelző a “kimerült” oldalá-
val.

Aktivált: egy egység, mely vagy kimerült vagy a Les-
ből Tüzelés módban van.

Friss: egy egység melyen nincs aktivációs jelző (nem
kimerült vagy Lesből Tüzelés módban). Rendszerint, 
a jelenlegi fordulóban még nem aktivált egység friss.

LM:  rövidítés : “Látómező.”

LLLTTT: rövidítés “Lesből Tüzelés.”

Tűz///Támadás: a “tűz” és “támadás” szavakat szi-
nonímaként használjuk a  Tide Of Iron-ban.
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9A játék összeállítása

folyamatát, ha a játékosok egymással párhuzamosan állítják 
össze osztagaikat, paravánként használva a játék dobozát.

Hadosztályok és hordozó színek
A játékban mindkét nemzetnek van12 műanyag osztag hordozó-
ja két színárnyalatban (összesen 24 hordozó nemzetenként). A
németek 12 sötét szürke ill. 12 világos szürke hordozója van, 
míg az amerikaiak 12 sötét zöld és 12 világos zöld hordozót 
kapnak. A különböző színárnyalatoknak csak 3 vagy 4 játékos 
esetén van jelentőssége, amikor is minden játékos csak
nemzetenként 1 hadosztályt irányít. A színárnyalatok mutatják 
meg, melyik egység melyik hadosztályhoz tartozik. További 
információkért lásd a 35-36. oldalt.

Hacsak nincs másként szabályozva, 2 játékos esetén a világos
ill. sötét színárnyalatoknak nincs külön hatása. Mindkét 
játékos egyszerűen irányítása alá veszi választott nemzete 
mindkét hadosztályát, figurákkal és hordozókkal együtt.

Osztag specializáció
Számos forgatókönyv felruház egy nemzetet adott számú
“specializációs” jelzővel. Minden osztag hordozón oldalt van 
egy kiálló műanyag fül, amely egy specializációs jelzőt tud tar-
tani. Az osztagok építése során, a játékosok ezeket a jelzőket a 
műanyag fülre akasztva használják annak jelzére, hogy az osztag
különleges specializációval rendelkezik.

Ha az osztagban olyan figura is van, mely nehéz gyalogsá-
gi fegyver képességgel bír (pl. aknavetős és géppuskás raj) 
akkor soha nem rakhatunk rá specializáció jelzőt.

A specializációk különleges készségeket biztosítanak az 
egységnek a harctéren, részletekért lásd a 44. oldalt.

6. Helyezzük a kezdő egységeket a táblára
A kezdeményezés sorrendjében, a játékosok felrakják 
egységeiket a táblára a forgatókönyv által jelölt területekre.
Elsőnek a kezdeményezéssel rendelkező játékos teszi fel összes 
egységét, ezután ellenfele jön. Győződjünk meg róla hogy egyik 
hatszög sem lépi túl a halmozási limitet (lásd oldalt, keretben).

Példa: a “Törésponton” forgatókönyvben, az amerikai játékos 
kezdi a játékot kezdeményezéssel. 11 osztagát helyezi el a táblán 
a forgatókönyv utasításainak megfelelően, ezután a német fél 
rakja fel az összes egységét.

A forgatókönyvek részletezik azokat a játéktér részeket, ahová a 
játékosok a kezdő egységeiket rakhatják. Ezeket a területeket
felvonulási zónáknak hívjuk. A Forgatókönyv Út-mutató 2-3.
oldala tartalmaz további információkat a felvonulási zónákról és 
a kezdő egységek elhelyezéséről.

Miután mindkét fél lerakta egységeit a táblára folytatódhat a 
játék összeállítása.

7. Kezdő Lesből Tüzelés jelzők felrakása
A kezdeményezés sorrendje szerint, a felek bármely egységüket
“lesből tüzelés” módba (“LT”mód) állíthatják az első

játék forduló előtt. Ez jelzi az adott egység tüzelési készenlétét az
ellenség egységeire (a lesből tüzelés szabályait a későbbiekben 
fejtjük ki). Ezt az aktivációs jelző “lesből tüzelés” oldalával 
felfelé való lehelyezésével jelezzük, ez mutatja, hogy az egység
most “LT módban”van.

Ahogy a későbbiekben olvashatjuk, egy egységet
amelyet LT módba helyezünk, aktiváltnak
kell tekintenünk. Egy aktivált egység nem képes
normálisan mozogni vagy tüzelni a következő
fordulóban. Azt javasoljuk, hogy az első játék során
a játékosok tartózkodjanak attól, hogy kezdő egységeiket LT 
módba állítsák. 

HALMOZÁSI LIMIT
Mind az összeállítás alatt, mind a játék közbeni
egység mozgatás alatt, a játékosok csak limitált 
számú egységet helyezhetnek el egy hatszögön, 
ezt hívjuk halmozási limitnek:

Egy hatszög maximum három egységet tartal-
mazhat, de ebből legfeljebb 2 lehet jármű.

A halmozási limit soha nem gátol egységeket olyan
hatszögön való átmozgásban, ami baráti 
egységekkel van tele, de olyan hatszögön nem fe-
jezheti be a mozgását, ahol így a halmozási limitet
meghaladnák (ezért egy már “teli” hatszögön sem 
állhat meg).

Ha egy egység mozgását megállítják (pl.földhöz 
szögezik lesből tüzeléssel) egy teli hatszögön, az
egységnek vissza kell térnie az utolsó nem telített
hatszögbe, ahonnan érkezett. 

LT Mód
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10 A JÁTÉK FORDULÓI

A következő részben részletesen elmagyarázzuk a játék 
felépítését. Leírjuk hogyan történik a játék egy fordulója, 
megkönnyítve a játék mechanikájának megértését és azt, hogy 
hogyan kapcsolódnak egybe a különböző játékelemek. A
“Harcérintkezés Szabályai” részben (18. oldal) közöljük az 
egységek  táblán  való  mozgásának és ellenféllel  való        
harcérintkezés felvételének szabályait.

MindenTOI forgatókönyv végigjátszása játék fordulók
sorozatából áll. A fordulók számát és a győzelmi feltételeket az
adott forgatókönyv határozza meg. A “Törésponton” for-
gatókönyvben például, a játék 8 fordulón át tart.

Minden fordulót három fázisra osztunk, melyek mindig az aláb-
bi sorendben követik egymást:

1. Az Akció Fázis
2. A Parancsnoki Fázis
3. A Státusz Fázis

Miután egy forduló Státusz Fázisa véget ér, új forduló kezdődik. 
Ez addig folytatódik míg a játék utolsó fordulója be nem 
fejeződik, vagy addig amíg az egyik fél teljesíti a forgatókönyv 
győzelmi feltételeit.

AZ AKCIÓ FÁZIS
Az Akció Fázis jelenti a játékmenet gerincét a TOI-ban. Az Ak-
ció Fázis egy adott számú akció fordulóból áll, mely fordulók 
alatt a játékosnak végre kell hajtania a forgatókönyv által jelzett 
számú akciót. Miután az egyik játékos végrehajtotta összes 
akcióját az akció fordulójában, az ellenfelének is végre kell haj-
tania saját akció fordulóját, ezután ismét az első játékos jön, stb.

Például a “Törésponton” forgatókönyve szerint, mindkét játékos-
nak 3 akciót kell minden akció forduló alatt végrehajtania. Így, 
minden Akció Fázis kezdetén, a kezdeményezéssel rendelkező 
játékosnak 3 akciót kell végrehajtania, ezután ellenfelének kell 3 
akciót végrehajtani, stb.

Miután egyik játékosnak sincs már további akciója (rendszerint
akkor ha már minden egységet aktiváltak), az Akció Fázis véget 
ér, és a Parancsnoki Fázis következik (a Parancsnoki Fázist 
részletesen a 14-15. oldalon írjuk le).

Az Akció forduló
Mindig a kezdeményezéssel rendelkező játékos végzi el a fázis 
első akció fordulóját. A “Törésponton” forgatókönyv szerint az
amerikai játékos kezdi a játékot a kezdeményezés jogával.

A lehetséges akciókat az alábbiakban soroltuk fel:

• Előrenyomulás
• Koncentrált Tűz
• Felkészülés Lesből Tüzelésre
• Mozgás és Tüzelés
• Stratégiai kártya aktiválása
• Roham
• Kimerült egység
• Speciális akció

Ezen akciók legtöbbje egy egység aktiválásával jár, hogy az 
valamilyen tevékenységet hajtson végre a táblán.

Csak friss egységet aktiválhatuk. Ahogy azt a “Gyakran Használt 
Kifejezéseknél” leírtuk, a friss egység olyan, amelyre még nem 
raktunk aktivációs jelzőt. Mikor a játékos aktivál egy osztagot, az
egész osztagot aktiválja, nem csak egy bizonyos figurát az oszta-
gon belül.

Miután egy egységet aktiváltunk egy akció során, és addig amíg 
az nem teljesíti az aktivációját, aktív egységként hivatkozunk rá.
Minthogy minden akciót egyesével hajtunk végre, mindig csak
egy aktív egység lehet a bármely adott időpillanatban.

Mikor az aktív egység végrehajtotta aktivációját,
kimerül (hacsak nem helyezik LT módba) és egy 
aktiváció jelzőt raktnk rá a “kimerült” felével felfelé, 
jelezvén az egység kimerült státuszát. Kimerült vagy
LT módban levő egységet nem aktiválhatunk azért, 
hogy akciót hajtson végre.

A 8 lehetséges akció részletes leírása kövezkezik:

Az aktív játékos aktiválja egy friss, baráti egységét, hogy az 
mozogjon a táblán. A mozgás távolságát limitálja az egység 
mozgáspontjainak száma (amit a mozgási értéke határoz meg) és 
a táblán lévő különböző tereptípusok is. Mozgás közben egy
egység célpontja lehet továbbá ellenséges LT Tűznek is, mely
megállítja a mozgásban. A részletes mozgási szabályokat a
18-21. oldalon találhatunk.

Miután az aktív egység végrehajtotta mozgását, kimerülté válik.

A JÁTÉK FORDULÓI

KIMERÜLT

ELŐRENYOMULÁS
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Az aktív játékos aktiválja egy friss, baráti egységét az azonnali,
koncentrált támadáshoz egy ellenséges egység ellen. A támadás 
végrehajtása után az aktív egység kimerül.

A harc részletes szabályait a 22. oldal elején találod meg.

Az aktív játékos egy aktivációs jelzőt helyez, az “LT Mód”
oldalával felfelé, egy friss, baráti egységre.

Az egység LT Módban felkészülté válik egy ellenséges egység 
azonnali megtámadására : ha egy ellenséges egység mozgás 
közben az LT egység látóterébe kerül, az LT egységnek
lehetősége lesz megszakítani az ellenséges egység mozgását és 
megtámadni azt.

A harc részletes szabályait a 22. oldal elején találod meg.

Az aktív játékos aktiválja egy friss, baráti egységét a táblán való 
mozgáshoz és opcionálisan támadás intézéséhez egy érvényes
ellenséges egység ellen. Az aktív egység a) mozog utána támad
vagy b) támad és azután mozog. Az egység nem szakíthaja meg a
mozgását támadással. Más szóval, az egység nem mozoghat, 
támadhat, és mozoghat utána újra.

Ha egy játékos ezt a típusú akciót választja, az aktív 
egység levonást kap mind a mozgás, mind a támadás 
kapcsán:

• egy osztag mely Mozgás és Tüzelés akciót végez 1-el
kevesebb mozgás pontot kap az aktiváció során.

• egy jármű mely Mozgás és Tüzelés akciót végez 222-vel
kevesebb mozgás pontot kap az aktiváció során.

• egy egység mely Mozgás és Tüzelés akciót végez
le kell felezze   tttűzerő értékét támadás során.

• egy egység mely Mozgás és Tüzelés akciót végez nem
végezhet hosszú távú támadást (lásd “Távolság 
Meghatározása,” 22. oldal).

• Más baráti egységek nem támogathatják az aktív 
egység támadását (lásd “Kombinált Tüzelés,” 29-31.
oldal).

Olyan osztag mely tartalmaz bárnilyen nehéz gyalogsági
fegyverzetű figurát (mint pl. géppuskás raj), nem aktiválható 
Mozgás és Tüzelés akcióval.

A játékos aki bejelenti, hogy Mozgás és Tüzelés akciót hajt  
végre, dönthet úgy, hogy egysége nem támad az aktiváció alatt, 
de az egysége még így is megkapja a mozgási pont levonást.

A harc részletes szabályait a 22. oldaltól kezdődően találod meg.

Miután az aktív egység végrehajtja Mozgás és Tüzelés 
akcióját, kimerül.

Az aktív játékos aktiválja és végrehajtja 
egy érvényes, Bázisán képpel felfelé 
elhelyezett Stratégiai Kártya hatásait. Az
Akció Fázisban aktiválható Stratégiai 
Kártya szövegdobozának tetején az
“Akció Fázis:” felirat kell, hogy szere-
peljen.

Mielőtt aktiválnánk egy Stratégiai Kár-
tyát, a játékosnak ki kell fizetnie a kártya
parancsnoki költségét.
Egyszerűen elveszi a szükséges
parancsnoki pontokat játékteréről és vissza
rakja azokat a parancsnoki halomba.
Miután a parancsnoki költséget kifizette, a játékos azonnal 
végrehajtja a kártya hatásait. A legtöbb Startégiai Kártyát az 
aktivációja után azonnal eltávolítjuk a játékból (rakjuk vissza a
játék dobozába), de néhánynak hosszantartó hatásai vannak és 
jelzik is, hogy a játékos játékterébe helyezendők.

Példa: az amerikai játékos úgy dönt, hogy egy akcióját a 
“Mindent vagy semmit” (lásd a képen) Stratégiai Kártya ak-
tiválására fordítja. Kivesz 2 parancsnoki pontot a játékteréről és 
visszarakja azokat a parancsnoki halomba, ezután végrehajtja a
kártya hatásait, eltávolítva egy aktiváció jelzőt a kimerült 
egységei közül egyről. Végül visszarakja a kártyát a játék 
dobozába.

Ha a játékosnak nem áll rendelkezésére elegendő parancsnoki 
pont a játékterén a Stratégiai Kártya kifizetéséhez, akkor a
kártyát nem aktiválhatja.

MOZGÁS ÉS TÜZELÉS

KONCENTRÁLT TŰZ

FELKÉSZÜLÉS LESBŐL
TÜZELÉSRE

    STRATÉGIAI 
KÁRTYA AKTIVÁLÁSA

EGY AKCIÓ FÁZIS

STRATÉGIAI KÁRTYA
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12 A JÁTÉK FORDULÓI

Az aktív játékos aktiválja egy friss, baráti osztagát, hogy
mozogjon a táblán. A mozgás után, az aktív osztag
megrohamozhat egy szomszédos hatszöget, ami tartalmaz 
egy vagy több ellenséges egységet (lásd a 33-34. oldalon a
roham végrehajtásának leírását).

Egy osztag mely Roham akciót végez 1-el kevesebb mozgási
pontot kap az aktivációja során.

A játékos aki bejelenti, hogy Roham akciót hajt végre, dönthet 
úgy, hogy egysége nem támad a mozgás után, de az egysége még 
így is megkapja a mozgási pont levonást.

Olyan osztag, mely  tartalmaz  bármilyen  nehéz  gyalogsági   
fegyverzetű figurát (mint pl. géppuskás raj), nem aktiválható 
Roham akcióval.

Járművek nem aktiválhatóak Roham akcióval.

Miután az aktív egység végrehajtja Roham akcióját, kimerül.

Az aktív játékos aktiválhat egy friss, baráti egységet egyszerűen 
azért, hogy az semmit se csináljon. Rendszerint jobb az ilyen 
egységet LT módba helyezni, de a forgatókönyv utasítása vagy 
más szituáció azt eredményezheti, hogy kifizetődőbb egy akciót a 
semmittevésre fordítani.

Tegyük a kimerült jelzőt az egységre és haladjunk tovább.

Sok játékelem lehetővé tesz a fent felsorolt 7 akción túl egyéb 
akciókat. Ezeket az akciókat általában Stratégiai kártyák,
Műveleti kártyák, specializációs jelzők, és néha maga a 
forgatókönyv teszi elérhetővé. Azon hatások és speciális 
képességek, melyek akciót igényelnek, mindig a következő ter-
minológiát használják “akcióként, tegyél ezt és ezt”.

Például, egy egység, melynek utász specializációja van,
akcióként kimerülhet, mert fedezékeket/akadályokat épít a hat-
szögben, ahol éppen áll.

Lesből Tüzelés és Kombinált tűz
Egy adott forduló során, a legtöbb egység a táblán akkor 
aktiválódik, mikor egy akciót hajt végre saját nemzetének akció 
köre alatt. Általában egy egység mozog, tüzel, vagy más dolgot
hajt végre amikor a játékos akcióval aktiválja, ezáltal az adott 
akció idejére aktív egységgé válik. 

Két esetben azonban cselekedhetnek az egységek anélkül, hogy 
aktívak lennének. A két eset, ahol a nem aktív egység:

• végrehajt egy Lesből Tüzelés támadást
• egy másik támadást támogat kombinált tűzzel

Lesből Tüzelés támadás
Egy LT Módban levő egység megtámadhat egy ellenséges 
egységet, mely látóterébe és hatótávolságán belülre mozog. Ezek 
lesből támadások az ellenfél akció köre alatt történnek. Az LT 
Módban történő támadásról részletesen a 32. oldalon olvashatsz.

Az LT támadás végrehajtása után, a támadó egység kimerül
(fordítsd az LT Mód jelzőt a kimerült oldalára). Egy egység LT 
Módba állítása az Akció Fáziban egy akcióba kerül (lásd 11. 
oldal), de az LT támadás tényleges végrehajtása nem kerül 
akcióba.

Támadás támogatása Kombinált tűzzel
Mikor egy aktív egység koncentrált támadást hajt végre, más 
friss, baráti egységek támogathatják a támadást kombinált 
tűzzel. (A kombinált tűz részleteit a 29-31. oldalon találod). 
Hasonlóképp, mikor egy egység LT támadást hajt végre, más 
baráti egységek (szintén LT Módban) támogathatják a támadást 
kombinált tűzzel. A kombinált tűzben való részvétel miatt az 
egység kimerül a támadás után, de ez nem kerül akcióba. 

Példa: Akciókörében az amerikai fél bejelenti, hogy első ak-
cióját egyik tankja fogja felhasználni koncentrált támadásra. 
Szintén közli, hogy két osztaga támogatni fogja a támadást. 
Midhárom egység kimerül a támadás után, de az amerikai
játékos csak egy akciót használt el.

Az Akció Fázis vége
Ha egy játékos nem tud több akciót végrehajtani akció köre alatt
(általában azért mert minden egysége vagy kimerült vagy LT 
Módban van), akkor Akció Fázisa véget ér. A játékos be is 
jelentheti bármikor, hogy Akció Fázisa véget ért, akkor is, ha még
van friss egysége a táblán. Miután egy játékos bejelenti, hogy 
Akció Fázisa véget ért, nem hajthat végre  további akciókat abban 
a fordulóban.

Ettől a ponttól, ellenfele végtelen számú akciót végezhet, egészen 
addig míg ki nem fogy az elérhető akciókból, vagy ő is bejelenti
Akció Fázisa végét.

Miután egyik játékosnak sincs több akciója, a játék továbbhalad 
a Parancsnoki Fázisra.

ROHAM

KIMERÜLT EGYSÉG

SPECIÁLIS AKCIÓK
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13A JÁTÉK FORDULÓI

AKCIÓ FORDULÓ PÉLDÁK

AMERIKAI AKCIÓ FORDULÓ

A) Előrenyomulás: az amerikai játékos első akcióját 
felhasználja, hogy aktiválja ezt az osztagot Előrenyomulás 
végrehajtására. Mozgatja egységét 4 hatszögnyit és 
ezután az egység kimerül. 

B) Koncentrált tűz: az amerikai játékos második ak-
ciójával aktiválja ezt az egységet, koncentrált támadást 
indítva egy német osztag ellen. Végrehajtja a támadást,
így az egység kimerült.

C) Felkészülés Lesből Tüzelésre: az amerikai játékos  
harmadik, egyben végső akciójával aktiválja ezt az 
osztagot, LT Módba helyezve azt. Felhelyez egy LT 
Mód jelzőt az osztagra. Ez az osztag meg tud majd 
támadni egy ellenséges osztagot, amely belép a 
hatótávolságába és látóterébe. 

NÉMET AKCIÓ FORDULÓ

D) Stratégiai kártya aktiválása: a német játékos 
első akciójával aktiválja és végrehajtja az egyik 
Stratégiai Kártyáját, mely képpel felfelé a Bázisán 
van.

E) Előrenyomulás: a német fél második akciójával 
aktiválja ezt az osztagot, hogy Előrenyomuljon vele. 
Azonban az amerikai fél megtámadja a német osztagot
az LT Módba helyezett egységével mikor az az első hat-
szögbe lép. A Lesből Tüzelés eredményeként, a német 
osztagot földhöz szegezik, azonnal kimerül, és meg kell 
állítania mozgását. Az amerikai játékos megfordítja 
saját LT jelzőjét a kimerült oldalára.

F) Mozgás és Tüzelés: a német fél harmadik, egyben 
végső akciójával aktiválja ezt az osztagot Mozgás és 
Tüzelés akcióra. Elsőként mozgatja osztagát az amerikai 
egységgel szomszédos hatszögbe, majd megtámadja. A 
Mozgás és Tüzelés akció miatt a német osztagnak csak 3
mozgás pontja és fél tűzereje van.  A  támadás              
végrehajtása után a német osztag kimerül.

Ez az ábra egy amerikai akció fordulót mutat, melyet egy német akció forduló követ. Ebben 
a példában, mindkét nemzet 3 akciót hajthat végre akció fordulónként. 
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14 A JÁTÉK FORDULÓI

A PARANCSNOKI FÁZIS

Miután mindkét fél végrehajtotta az összes akcióját, befejezve 
ezzel az Akció Fázist, a játék a Parancsnoki Fázisba lép. Ez a 
fázis jelképezi a nagyobb stratégiai eseményeket melyek a 
forgatókönyvhöz kapcsolódnak, valamint a lobbizást 
kezdeményezésért és presztizsért (melyeket összefoglalóan 
“parancsnoki pontoknak” hívunk), melyet ez a csatatér kap a 
főhadiszállásról a tágabb értelemben vett háborús erőfeszítés 
keretében. A Parancsnoki Fázis lépései, végrehajtási sorrendben:

1. Ellenőrzött célok megállapítása 
2. Parancsnoki és Győzelmi pontok kiosztása
3. Parancsnoki pontok elköltése
4. Kezdeményező fél megállapítása

1. Ellenőrzött célok megállapítása
Elsőként, a játékosoknak meg kell nézni az összes hatszöget
melyek ellenőrzés szempontból jelentősek. Ilyen hatszögek pl. 
melyek Parancsnoki Célpont jelzőt, Győzelmi Célpont jelzőt 
tartalmaznak, vagy bármely más hatszög mely ellenőrzését a 
forgatókönyv jelentősnek ítéli (ezeket a hatszögeket “céloknak”
hívjuk). Ha egy cél hatszög ellenőrzése megváltozott, az új tulaj-
nak ilyenkor kell Ellenőrzés jelzőjét felhelyeznie.

Egy játékos akkor “ellenőriz” egy célt, ha korábban rárakta El-
lenőrzés jelzőjét arra a hatszögre, vagy ha éppen most foglalja el 
a hatszöget azáltal, hogy legalább egy baráti egysége ott jelen 
van. A játékos aki elfoglal egy célt, rárakja az Ellenőrzés 
jelzőjét, eltávolítva az esetleg ott levő ellenséges jelzőt.

Egy játékos mindaddig megőrzi egy hatszög ellenőrzését, míg 
ellenőrzés jelzője azon a hatszögön van. Nem szükséges az 
elfoglalást végző egységeknek a hatszögön maradni az 
ellenőrzés fenntartásához.

Parancsnoki célpontok
A Parancsnoki Célpontok vagy az egyik nemzethez tartoznak,
vagy semlegesek. Bár egy játékos ellenőrizheti bármely
Parancsnoki Célpontot, de csak azokért jár parancsnoki pont
(lásd lent), melyek baráti vagy semleges célpont hatszögek.

Célpontok ellenőrzése a játék kezdetekor
Hacsak a forgatókönyv máshogy nem rendeli, célpontokat 
egyik fél sem ellenőrizhet a játék elején. Még a nemzethez 
kötődő parancsnoki célpontok sem kezdenek ellenőrzöttként.

Példa: Az “Útkereszteződések” forgatókönyvben, 3 amerikai
parancsnoki célpont van a táblán. Ezek nem amerikai ellenőrzés 
alatt kezdenek, tehát az amerikai játékosnak oda kell mozgatnia 
egységeket, hogy elfoglalja őket, ezután kaphat csak parancsno-
ki pontokat értük.

Ha egy parancsnoki célpont egy nemzet felvonulási zónájában 
van, az a nemzet átveheti felette az ellenőrzést, ha az összeállítás 
során egyszerűen egy vagy több egységet helyez arra a hatszögre.

2. Parancsnoki és Győzelmi pontok kiosztása
A Parancsnoki Fázis ezen szakaszában, mindkét fél begyűjti
parancsnoki pontjait a Parancsnoki Célpontok el-
lenőrzéséért, és a győzelmi pontokat a Győzelmi Célpontok 
ellenőrzéséért.

Parancsnoki pontok begyűjtése
Minden  baráti  vagy  semleges Paranc-
snoki Célpont ellenőrzéséért a játékos a
jelzett mennyiségű parancsnoki pontot 
kapja a parancsnoki halomból, pontjait a 
játékterére helyezi (a korábbi körökből 
megmaradt pontok mellé).

Egy játékos játékterén levő parancsnoki érméit “elérhető 
parancsnoki pontoknak” hívjuk. A felek mindig láthatják, hogy 
ellenfelüknek mennyi parancsnoki pontja áll rendelkezésre.

Vegyük figyelembe, hogy egy játékos ellenőrizheti ellefele 
parancsnoki célpontját, de nem kap érte parancsnoki pontokat. 
Meg kell elégednie azzal, hogy megakadályozza ellenfelét az 
adott célpontért járó potenciális parancsnoki pontok be-
gyűjtésében.

Példa: Az előző Akció Fázisban az amerikai fél kiharcolta, hogy 
számos osztaga benyomulhatott egy épületbe mely a“3-as” 
német parancsnoki célpontot tartalmazza. Az amerikai játékos
szintén ellenőrzi a “2-es” amerikai parancsnoki célpontot és a 
“2-es” semleges parancsnoki célpontot. A Parancsnoki Fázis
“Parancsnoki és Győzelmi pontok kiosztása” lépésében, 4
parancsnoki pontot kap a parancsnoki halomból a“2-es” 
amerikai célpont plusz a “2-es” semleges célpont ellenőrzéséért. 
Az amerikai fél nem kap parancsnoki pontot a“3-as” német
parancsnoki célpontért, bár ő ellenőrzi azt.

Az elérhető parancsnoki pontokat használhatjuk Stratégiai kár-
tyák aktiválására, a kezdeményezés megszerzésére, és/vagy a
forgatókönyv által leírt speciális célokra.

AMERIKAI
PARANCSNOKI

CÉLPONT

NÉMET
PARANCSNOKI

CÉLPONT

SEMLEGES
PARANCSNOKI

CÉLPONT

AMERIKAI
ELLENŐRZÉS

JELZŐ

NÉMET
ELLENŐRZÉS

JELZŐ

PARANCSNOKI ÉRMÉK
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Győzelmi pontok kiosztása
A játékosoknak ekkor be kell gyűjteniük a forgatókönyv által 
előírt Győzelmi Pontokat (néhány forgatókönyvben a győzelmi 
pontok nem játszanak szerepet, ilyenkor ezt a lépést ugorjuk át). 
A felhalmozott győzelmi pontokat a felek a győzelmi pont 
jelzővel, a forduló jelzősávján kell, hogy számontartsák. Ha egy 
játékos elér 11 győzelmi pontot, a győzelmi pont jelzőt a másik, 
“+10” oldalára fordítva helyezze vissza a forduló jelzősáv “1”
mezejére.

3. Parancsnoki pontok elköltése
A kezdeményezés sorrendjében, mindkét fél elköltheti 
parancsnoki pontjait. Ha a kezdeményezést birtokló játékos
elköltötte a pontjait, ellenfele is elköltheti a saját pontjait.

A játékosok a következő két hatásra költhetik parancsnoki 
pontjaikat (néhány forgatókönyv lehetővé teszi más hatások 
vásárlását is):

• Stratégiai kártyák aktiválása
• Kezdeményezési halom bővítése

Fontos:   a  játékosok  nem  kötelesek  elkölteni  elérhető  
parancsnoki pontjaikat Stratégiai kártyára vagy
kezdeményezésre. Későbbi felhasználásra “tartalékolhatnak”
parancsnoki pontokat játékterükön, melyet későbbi fordulóban 
felhasználhatnak.

Stratégiai kártyák aktiválása
Sok Stratégiai kártyán szerepel a “Parancsnoki Fázis” szó,
vastagon szedve, a szövegdoboz tetején, jelezve, hogy ezek a 
kártyák a parancsnoki fázis ezen lépésében aktiválhatóak. Ha-
sonlóan az Akció Fázis alatti Stratégiai kártya aktiváláshoz, a 
játékosnak először ki kell fizenie a Stratégiai kártya
parancsnoki költségét.

Miután a parancsnoki pontokat befizette,  a  játékos  azonnal  
végrehajtja a kártya hatását. A legtöbb Stratégiai kártyát ak-
tiválás után eltávolítjuk a játékból, de némelyiknek hosszantartó 
hatásai vannak és jelzik, hogy a játékos játékterére kell rakni 
őket.

A játékosok annyi elérhető Startégiai kártyát aktiválhatnak (a
képpel felfelé levő Stratégiai kártyák a Bázison), amennyit ki 
tudnak fizetni. Ha már nincs elérhető Stratégiai kártya a Bázison, 
a játékos nem tud további kártyákat aktiválni.

Kezdeményezés halom bővítése
A Stratégiai kártyák aktiválására 
elköltött parancsnoki pontokon túl, egy 
játékos elhelyezheti néhány vagy akár 
az összes elérhető parancsnoki pontját 
a Kezdeményezés kártyájára is. A 
Parancsnoki pontok Kezdeményezésre 
váltásához, egyszerűen tegyük a kívánt 
mennyiséget a játéktérről a 
Kezdeményezés kártyára. Az így 
felhelyezett Parancsnoki pontokat 
elköltöttnek kell tekinteni és nem ve-
hetők vissza a későbbiekben.

Így parancsnoki pontjai körről körre felhalmozódnak a játékos 
Kezdeményezés kártyáján. A következő lépés során, az a játékos 
akinek a Kezdeményezés kártyáján a legtöbb parancsnoki pont 
van, megkapja a kezdeményezés jogát a következő fordulóra.

4. Kezdeményező fél megállapítása
Az a játékos akinek a legtöbb
felhalmozott Parancsnoki pontja van
a Kezdeményezés kártyáján megkapja
a Kezdeményezés jelzőt, jelezvén, hogy
a következő körben ő kezdeményezhet. 
Továbbá, ha ütközés van az időzítésben (mint pl.
képességek, melyek egyszerre fejtik ki hatásukat), a 
kezdeményezést birtokló játékos dönti el milyen sorrendben 
hajták végre a hatásokat (lásd “Ütközés az Időzítésben” 35. 
oldal).

Ha a Kezdeményezésre szánt, felhalmozott Parancsnoki pontok 
száma egyenlő, a Kezdeményezés jelzőt az a játékos kapja meg 
aki jelenleg nem rendelkezik kezdeményezéssel.

AMERIKAI KEZDEMÉNYEZÉS
KÁRTYA FELHALMOZOTT 

PARANCSNOKI PONTOKKAL

KEZDEMÉNYEZÉS JELZŐ

Győzelmi pontok jelzése a 
forduló jelzősávon

Ez a játék harmadik köre. A Parancsnoki Fázis alatt
az amerikai játékos szerez 2 győzelmi pontot,
összpontjai száma így 7-re nő. Bár a német játékos
nem szerzett győzelmi pontot ebben a fordulóban,
jelzője a +10 oldalával felfelé van, jelezvén, hogy 
összesen 12 győzelmi pontja van. 
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A STÁTUSZ FÁZIS
A Státusz Fázis több, fontos lépésből áll, de igazából ez egy 
“takarítási” fázis mely felkészíti a játékot a következő Akció 
Fázisra. A Státusz Fázis lépéseit a következő sorrendben kell 
végrehajtani:

1. Stratégiai kártyák húzása
2. Jelzők eltávolítása
3. Egységek LT Módba állítása
4. Osztag átcsoportosítás
5. Forgatókönyv szerinti erősítések és események
6. Forduló jelző előreléptetése

A lépéseket az alábbiakban részletesen is leírjuk.

1. Stratégiai kártyák húzása
A Kezdeményezés sorrendjében, minden játékos húz egy Straté-
giai kártyát a Bázisán Lévő Stratégiai kártyapaklik egyikéből. A 
kihúzott lapot képpel felfelé a saját Bázisára kell tennie, és a 
kártyától függően, az a következő Akció vagy Parancsnoki Fázis 
alatt aktiválható.

Ha a kihúzott lapon látható a “+” szimbólum, a játékos azonnal 
húzhat még egy Stratégiai kártyát a Bázisán levő paklikból.
Ebben a körben további kártyák húzására nem kerühet sor, még 
akkor sem ha a második kártyán is “+” szimbólum van.

A “+” szimbólumnak csak ezalatt a a lépés alatt húzott 
kártyáknál van hatása. (Pl. a játék összeállítása alatt a játékosok 
nem húzhatnak újra ha “+” szimbólumos kártyát húztak.)

Ha a játékos Stratégiai paklijai elfogytak, ugorja át ezt a lépést.

2. Jelzők eltávolítása

A következő sorrendet kell ezalatt a lépés alatt követni:

1. Vegyünk le minden aktiváció jelzőt a játéktábláról (beleértve
járműveken szállított osztagok aktiváció jelzőit és táblán kívüli 
indikátor jelzőit), és rakjuk vissza őket a Bázison levő halmokba. 
Mostantól minden egységet “frissnek” tekintünk.

2. Vegyük le a földhöz szegezett osztagok állapot jelzőit és
rakjuk vissza őket a Bázison levő halomba.

3. Minden demoralizált osztag most földhöz szegezetté válik
(fordítsuk meg az állapot jelzőt). Kivétel: Ha  a  d e m o r a l -
i z á l t  osztaggal egy hatszögön áll egy tiszt is, az állapot jelzőt
levesszük és visszarakjuk a Bázisra, ahelyett, hogy földhöz 
szegezettre változtatnánk.

4. Vegyük le azokat a jelzőket amik lejártak (pl. a füst).

3. Egységek LT Módba állítása
A Kezdeményezés sorrendjében, a felek bármennyi egységüket 
LT Módba állíthatják. Ez meggátolja az adott egységek 
aktivációját a következő Akció Fázisban, de lehetővé teszi az 
ellenséges mozgásra adott reakciót, a következő forduló első 
akciójától kezdve. Ha szükségesnek ítélik, a játékosok akár az 
összes egységüket LT Módba állíthatják ennél a lépésnél.

4. Osztag átcsoportosítás
A Kezdeményezés sorrendjében, a játékosok mozgathatnak 
figurákat azon baráti osztagok között amik egy hatszögön állnak. 
Nincs megszabva mennyiségi limit a figurákra melyeket így 
mozgatunk osztagok között. Lásd az “Osztag Átcsoportosítás
Példa” ábrát egy lehetséges átcsoportosítás leírásával.

A következő korlátozások vonatkoznak az átcsoportosításokra:

• Specializációval rendelkező osztagba/osztagból nem 
mozgathatunk figurákat (mint pl. szanitéc osztag, vagy egy 
tankelhárító osztag).

• Nem rakhatjuk át más osztagra specializáció jelzőt.

• Jármű által szállított, vagy földhöz szegezett, vagy demoralizált
osztagba/osztagból nem csoportosíthatunk át figurákat.

• Fedezékben vagy bunkerben levő osztagba/osztagból nem 
csoportosíthatunk át figurákat.

Ha az átcsoportosítás miatt egy Osztag Hordozó üressé válik, 
távolítsuk el a hordozót a játékból és rakjuk vissza a dobozba.

5. Forgatókönyv szerinti erősítések és események
A Kezdeményezés sorrendjében, a felek most megkapják a 
forgatókönyv által rendelt erősítéseket (ha van ilyen), és végre-
hajtják az esetleges speciális eseményeket erre  körre, ahogy azt 
a forgatókönyv előírja.

A forgatókönyv erősítései különböznek a Stratégiai kártyák 
erősítéseitől, melyeket az adott Stratégiai kártya végrehajtása 
alatt teszünk a táblára, nem pedig ebben a lépésben.

Erősítések lehelyezése
Legyen akár egy Stratégiai kártya vagy a forgatókönyv speciális
eseménye által adott erősítés, az erősítéséket csak az adott 
nemzet utánpótlási zónájában helyezhetjük le. A Forgatókönyv
Útmutató térképein a nemzetek utánpótlási zónái az “R” betűvel 
jelölt hatszögek. Az amerikai utánpótlási zónát a zöld “R” jelölt 
hatszögek, a német utánpótlási zónát a szürke “R” jelölt hat-
szögek alkotják.

• Nem helyezhető le erősítés, ha azzal átlépjük az adott hat-
szög halmozási limitjét.

• Nem helyezhetünk erősítést egy, az ellenfél egységei által 
elfoglalt hatszögre. Ha egy nemzet összes utánpótlási zónája 
ellenséges egységek kezén van, a játékos nem kaphatja meg az 
erősítéseket. Még ha a későbbiek során meg is szabadítják ezeket 
a hatszögeket az ellenfél egységeitől, a korábbi forduló előtt 
elvesztett erősítések végleg elvesztek.

A “+”
SZIMBÓLUM
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17A JÁTÉK FORDULÓI

Lásd a Forgatókönyv Útmutató 2-3. oldalát a forgatókönyv 
erősítéseiről részletesen.

6. Forduló jelző előreléptetése
Léptessük előre a forduló jelzőt a forduló jelzősávján. Ha a for-
gatókönyv több mint 10 fordulóból áll, a 11. forduló elérésekor
fordítsuk a forduló jelzőt a “+10” oldalára és rakjuk vissza a 
forduló jelzősáv “1-es” mezőjére.

Ha az éppen befejezett forduló egyben a forgatókönyv utolsó 
fordulója is volt, a játéknak vége és ideje meghatározni a nyertest. 
Például, egy olyan forgatókönyv esetében ami 8 forduló hosszú, a 
játék azonnal véget ér mikor a forduló jelző a “9-es” mezőre ér.

Egy új forduló!
A forduló jelző előremozgatása után az aktuális forduló véget ér
és egy újabb forduló kezdődik, egy új Akció Fázissal.

A JÁTÉK NYERTESE
A különböző forgatókönyveknek különböző győzelmi feltételei 
vannak. Olvassuk el figyelmesen a forgatókönyv  győzelmi 
feltételeit. Sok forgatókönyvben az a játékos nyer, akinek a játék 
végén több győzelmi pontja van, de a forgatókönyv még további
specializált győzelmi feltételeket is előírhat. Például, a
“Törésponton” forgatókönyvben, az amerikai játékos nyer ha 
egységei elfoglalnak adott, a forgatókönyv által meghatározott 
hatszögeket, és a német játékos nyer ha megakadályozza az 
amerikai felet ezen hatszögek elfoglalásában 8 fordulón 
keresztül.

Ha egy győzelmi pontokkal megnyerhető forgatókönyv 
lejátszásának végén mindkét játékosnak ugyanannyi győzelmi 
pontja van, az a játékos nyer akinél a Kezdeményezés van az 
utolsó Státusz Fázis végén.

OSZTAG ÁTCSOPORTOSÍTÁS PÉLDA

A Státusz Fázis alatt, a német fél átcsoportosítja
figuráit az ugyanazon hatszögön álló osztagai közt.
A felső osztagból/osztagba nem rakhat mert azon 
specializáció jelző van. Ehelyett egy figura 
áthelyezéséről dönt az érvényes osztagba, és utána 
leveszi a kiürült osztag hordozót a játék tábláról.
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18 A HARCÉRINTKEZÉS SZABÁLYAI

Ez a szekció részletes szabályokat tartalmaz a játék magjának 
számító műveletekről, mint pl. a mozgásról, a harcról, a látótér-
ről, és más kritikus elemekről, melyek a játék egységei közti 
interakciókban játszanak szerepet.

A JÁTÉKOS REFERENCIA

LAPOK
A játékban találunk 2 játékos referencia lapot, melyek  
részletesen leírják minden egységtípus értékeit és infor-
mációit. Minden figurának van pár kulcsértéke és a legtöbb
figura rendelkezik további speciális képességgel és/vagy
jellemvonással. Ebben a részben többször fogunk hivatkozni

a különböző értékekre, melyek a játékos referencia lapon vannak.
Tekintsük meg a “Játékos Referencia Lap” ábrát, hogy jobban 
megérthessük, hogy hol találjuk és hogyan hivatkozunk ezekre 
az értékekre.

MOZGÁS
Az egységek mozgási pontjaikat elköltve mozognak a táblán.
Egy egység csak akkor használhatja mozgási pontjait, ha
Előrenyomulás, Mozgás és Tüzelés, vagy Roham akcióval 
aktiválták.

Egy egység nem mozoghat keresztül vagy érkezhet egy olyan 
hatszögre, mely ellenséges egységet tartalmaz. (Kivétel a
tankok “Lerohanás” speciális képessége és a roham támadás).

Az osztagon belüli egyes figurák mozgási értékei nem adódnak 
össze. Például, egy osztag mely 4 normál gyalogságból áll (melyek 
mind 4-es mozgási értékkel bírnak), csak 4 mozgási ponttal 
rendelkezik.

Mikor az aktív egység mozog, egyszerűen hatszögről hatszögre 
mozog míg a játékos jónak látja, vagy ameddig el nem költi 
összes mozgási pontját. A mozgási pontok száma, mely egy adott 
hatszögre lépéshez kell, a hatszög tereptípusán múlik.

Néhány tereptípusra lépéshez több mozgási pontra van szükség a 
többi típushoz képest. A 45-47. oldalon minden tereptípus 
jellemző információi, mozgási pont költsége, és hatásai
részlezetve vannak. A terepek mozgási pont költsége és hatásai a 
Forgatókönyv Útmutató hátulján is megtalálhatóak.

Mozgási pontokat elkölthetünk még a hatszögről hatszögre 
mozgáson kívül egyéb akciókra is, mint pl. be- vagy kiszállás 
egy járműbe vagy fedezékbe; ezt a későbbiekben részletezzük.
Egy egység csak Előrenyomulás, Mozgás és Tüzelés, vagy
Roham akció alatt költhet mozgási pontot.

Félbevágott hatszögek
A játéktábla külső éle mentén, minden második hatszög 
“félbevágott hatszög”. Ezek a hatszögek nem részei a játéknak,
és nem lehet sem rálépni, vagy bármely okból számolni vele.

A HARCÉRINTKEZÉS SZABÁLYAI

A JÁTÉKOS REFERENCIA LAP

A játékos referencia lap felsorolja minden 
egységtípus értékeit és képességei összefoglalását, 
az alábbiak szerint:

A) Figura típusa: Minden figurának van egy ikon-
ja, mely megmutatja, hogy az gyalogsági egység 
vagy pedig jármű figura.

B) Mozgási érték: Minden figurának van egy alap 
mozgási értéke, mely jelzi, hogy hány mozgás 
pontot kap. Sok képesség és kártya módosíthatja ezt 
a számot.

C) Támadó táblázat: A táblázat felsorolja a figura
gyalogság vagy jármű elleni lőtáv és tűzerő értékeit.
Például, ellenséges gyalogság elleni támadásnál, az
elit gyalogsági figurának lőtávja 4 és tűzereje 2. 
Járművek elleni támadásnál, az elit gyalogság lőtáv-
ja 1 és tűzereje 1.

D) Név és speciális képesség: Itt látható a figura 
neve és speciális képességei.
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19A HARCÉRINTKEZÉS SZABÁLYAI

Mozgás és lesből tüzelés
Rögtön azután, hogy az aktív egység bemozog valamelyik hat-
szögbe, mielőtt bármi mást tehetne, célpontja lesz LT támadá-
sonak az LT Módban levő ellenséges egységek részéről.

Ha az ellenfél úgy dönt, hogy LT harcba lép, az LT támadást 
azonnal végre kell hajtani.

• Ha az aktív egység az LT támadás miatt földhöz szegeződik, 
demoralizálódik, vagy megsérült, azonnal kimerül: Az egység 
aktivációja véget ér és abban a hatszögben kell maradnia ahol 
megtámadták, fennmaradó mozgási pontjainak számától 
függetlenül (és a kimerülés után nem is támadhat már).

Kivétel: a nehéz járművek nem merülnek ki, ha csak könnyen 
sérülnek az ellenséges LT támadástól.

• Ha a támadás nem ér el találatot, vagy ha az osztag veszteséget 
szenved egy normál támadás miatt, az aktív egység tovább mo-
zoghat.

Lehetséges, hogy egy egység többször is célpontjává válik LT 
támadásnak ugyanazon mozgás alatt, de hatszögenként csak
egyszer. Például, egy osztagot LT támadás ér, veszteséget 
szenved, és újra LT támadás éri (egy új, ellenséges LT Módban 
álló egységtől) mikor a következő hatszögbe lép.

MOZGÁS PÉLDÁK

Ez az ábra több mozgási példát ábrázol. Minden ábrá-
zolt egység normál gyalogsági figurákból áll.

A) Ezt az egységet Mozgás és Tüzelés akcióval 
aktiválták (ezért  –1 mozgási pont levonást kap). Két 
hatszögnyit mozog hegyről lefelé (a mozgás hegyről 
lefelé 1 mozgási pont hatszögenként), utolsó mozgási 
pontjával fedezékbe húzódik. Végül, az osztag megtá-
madja a német osztagot (felezett tűzerővel a Mozgás és 
Tüzelés akció miatt). Ezután az egység kimerül.

B) Ezt az osztagot Előrenyomulás akcióval aktiválták. 
Ahogy a 46. oldalon leírtuk, nem mozoghat a vörös 
nyíl mentén hegynek felfelé, a hatszög sziklaszirt
oldala miatt (a célhatszög 2 szinttel magasabban van 
mint az egység jelenlegi hatszögének talajszintje).

Ehelyett az egység az 1 szintmagasságú hegy hatszög 
irányában indul (2 mozgási pont), aztán átlép a 
szomszédos 1 szintmagasságú hatszögre (1 mozgási
pont, mivel ugyanaz a szintmagasság a két hatszög 
esetében), és végül utolsó mozgás pontjával hegyről 
lefelé az üres hatszögre érkezik. Ezután az egység 
kimerül.

C) Ezt az osztagot Előrenyomulás akcióval aktiválták.  
+1 mozgási pontot kap a tiszt jelenléte miatt. Az 
osztag átvág 2 erdő hatszögön ( 2 mozgási pont hat-
szögenként) és végül utolsó mozgás pontjával az üres 
hatszögre érkezik. Ezután az egység kimerül.

Tiszt van az

osztaggal
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20 A HARCÉRINTKEZÉS SZABÁLYAI

Mozgásképtelen egységek
Ha egy egységet földhöz szegeztek, demoralizálták, vagy súlyosan 
sérült, akkor nem mozoghat a táblán. Az ilyen egységnek az 
aktuális hatszögében kell maradnia, míg az állapot vagy sérülés 
jelzőt el nem távolítják róla. (Lásd a “Járművek Sérülései” és az
“Osztag Állapot” bejegyzést a 28. és 29. oldalon információkért).

Osztagok szállítása járművekben
Bár az osztagok legtöbbször a saját mozgási pontjaik használatá-
val mozognak a táblán, vannak helyzetek amikor gyorsabb vagy 
biztonságosabb mozgatás válhat szükségessé. Az osztagokat
szállíthatjuk járműveken, a Szállítás képesség használatával.

Egy érvényes jármű által szállítható osztagok számát a játékos 
referencia lapon, az adott jármű speciális képességeinél, a 
Szállítás képesség mellett zárójelben levő szám határozza meg.
Például, a német Opel Blitz tehergépkocsi Szállítás értéke (2),
ami azt jelenti, hogy két osztagot tud szállítani.

Ki- és beszállás szállító járművekbe
Annak  nyomonkövetésére,  hogy  melyik  jármű  melyik        
osztagokat szállítja, a szállítás jelzőket és a hozzájuk tartozó
táblán kívüli indikátor jelzőket kell használnunk.

Egy osztag beszállhat egy járműbe 2 mozgás pontért, ha 
ugyanabban a hatszögben tartózkodnak. Mikor egy osztag 
beszáll egy járműbe, rakjunk egy szállítás jelzőt a szállító

jármű alá, a számozott felével felfelé. Ezután keressük meg a hoz-
zá tartozó táblán kívüli indikátor jelzőt, rakjuk a játékterünkre, és 
rakjuk az aktív osztagot a jelző mellé. Ez jelzi, hogy az osztag a 
az adott számmal ellátott járműben van. Lásd az “Osztagok 
Szállítása” ábrát a bemutatott példákkal.

Rögtön azután, hogy egy osztag beszáll egy járműbe, kimerül és 
akciója véget ér.

Járműből való kiszálláshoz, egy aktív osztagnak 2 mozgás pon-
tot kell elköltenie (függetlenül attól a tereptípustól ahol a jármű 
és azt osztag áll). Helyezzük az osztagot a táblára, ugyanabba a 
hatszögbe, ahol a jármű van. Ha az osztag, amely éppen kiszállt,
volt az egyetlen/utolsó osztag a járműben, akkor vegyük le a 
szállítás jelzőt a tábláról, mivel már nincs rá szükség.

A következő pontokban összegezzük az osztagok járműves szál-
lításának szabályait:

• 2 mozgás pontba kerül egy osztagnak ki- ill. beszállni egy 
járműbe. A járműnek ugyanabban a hatszögben kell állni, mint 
a beszállni kívánó osztagnak.

• Amint az osztag beszáll a szállító járműbe (de kiszálláskor 
nem), azonnal kimerül.

• A járműből kiszálló osztag kiválthat ellenséges LT támadást,
pont úgy, mintha belépett volna az adott hatszögbe.

• Friss osztagokat aktiválhatunk bármely akióval a járművön 
belül is, de amíg a járműben vannak, nem lőhetnek és nem 
hajthatnak végre speciális képességgel kapcsolatos akciót.

• A járműben utazó osztagok nem lehetnek egy támadás 
célpontjai (beleértve a területre ható támadást is); csak maga a 
jármű lehet célpont.

• Ha egy jármű megsemmisül, minden általa éppen szállított 
osztag szintén megsemmisül. Az osztagokat nem érinti, ha szál-
lító járművük könnyebben vagy súlyosabban megsérült (vagy 
éppen sérül).

• A járművek nem részesülnek mozgási ill. fedezék
bónuszból, vagy speciális képességek előnyeiből, melyekkel 
a szállított osztagok rendelkeznek. Például, a jármű nem kap
+1 mozgási bónuszt ha olyan osztagot szállít amiben tiszt is 
van.

• A jármű és az általa szállított osztagok egy egységnek 
számítanak a halmozási limit szempontjából. Az osztag nem 
szállhat ki a járműből, ha ezzel meghaladná a hatszög halmozási 
limitjét.

• A játék összeállítása során, ha a játékos kap egy vagy több 
szállító járművet, pályára helyezheti a járművet már osztagokkal 
feltöltve (nem kerül akció vagy mozgás költségbe), a szállító és 
táblán kívüli indikátor jelzők fent leírt használatával.

TÁBLÁN KÍVÜLI

INDIKÁTOR
        JELZŐK

SZÁLLÍTÁS JELZŐK
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OSZTAGOK SZÁLLÍTÁSA

A) Beszállás járműbe: az amerikai fél
Előrenyomulás akcióval egy szomszédos hatszögre 
mozog (1 mozgás pontért), és utána beszáll a “4” 
szállítás jelzővel jelölt járműbe (2 mozgás pontért)
csatlakozva a már szállított másik osztaghoz. Az
amerikai fél az aktív egységet a “4” táblán kívüli
indikátor jelző mellé rakja a játékterén. Az osztag 
ezután kimerül.

B) Szállító jármű mozgatása: az amerikai fél most
aktiválja a teherkocsit Előrenyomulás akcióval, és
12 hatszögnyit mozgatja  az egybefüggő úton (a 
jármű “Hatékony Mozgás Úton” speciális
képessége lehetővé teszi, hogy csak 1/3 mozgás
pontot költsön, ha olyan út hatszögbe mozog mely 
egy előző út hatszöggel egybefüggő ). A “4”
szállítás jelző a teherkocsival együtt mozog. A 
teherkocsi ezután kimerül.

C) Szállító jármű mozgatása: Az “5” szállítás 
jelzővel jelölt fél-lánctalpas egy osztag gyalogsá-
got szállít. A fél-lánctalpast Előrenyomulás
akcióval aktiválják, és 4 hatszögnyit mozog 
mielőtt úgy dönt, hogy a közeli út mellett megáll.
A fél-lánctalpas ezután kimerül.

D) Kiszállás járműből: Később, az “5” szállítás 
jelzővel jelölt fél-lánctalpasban levő osztagot
aktiválják Előrenyomulás akcióval. Az osztag elkölt
2 mozgás pontot a járműből való kiszállásra. A
játékos visszaveszi osztagát az “5” táblán kívüli
indikátor jelző mellől és a fél-lánctalpas hatszögébe 
rakja. A játékos leveszi az “5” szállítás jelzőt a 
tábláról, mivel a fél-lánctalpas már üres. Az osztag a 
fennmaradó 2 mozgás pontjából északra indul az út 
mellett. Ezután az osztag kimerül. 
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HARC
A TOI egy katonai konfliktust feldolgozó játék, amelynek magja 
az ellenfél ellen bevetett erő. Ilyen erő megnyilvánulása például 
egységeid “tüzelése” vagy “támadása” az ellenfél egységei 
ellen. A szabálykönyv ezen része elmagyarázza, hogyan kell az 
egységek közötti támadásokat végrehajtani. A szabályokban
“tűz” és “támadás” szavakat szinonímaként használjuk.

Gyalogság vagy jármű célbavétele
Ahogy azt a “Játékos Referencia Lap” ábrán bemutattuk, bármely 
egység harci értékei (lőtáv és tűzerő) attól függenek, hogy a 
célpontja gyalogság vagy jármű. Például, egy amerikai géppuskás 
raj lőtávja 5 és a tűzereje 3, ha osztagokat(gyalogságot) támad.
Járművek ellen, ugyanezen géppuskás raj lőtávja 3 és a tűzereje 2.

Minden osztag, és az osztag hordozókra helyezett figurák
gyalogságnak minősülnek. Minden egység, mely könnyű jármű és
nehéz jármű jellemvonással bír, járműnek minősül. A játékos ref-
erencia lapon minden figuránál szerepel egy ikon, mely jelzi, hogy 
a figura gyalogságnak vagy járműnek minősül.

A TOI-ban, egy támadás célpontja egy egyedülálló osztag vagy
jármű. Ha egy hatszög több osztagot vagy járművet tartalmaz, a 
támadó félnek kell kijelölnie, hogy pontosan melyik osztag vagy 
jármű a célpont az adott hatszögön belül. (A területre ható 
támadások és a rohamok kivételek – lásd a 32-33-34.oldalt).

Példa: a német fél aktiválja egyik tankját, hogy koncentrált
támadást intézzen egy amerikai kézen lévő hatszög ellen ahol 2 
osztag és egy jármű van. Tüzelés előtt a német játékosnak ki kell 
jelölnie a 3 egység közül a támadás célpontját. Úgy dönt, hogy 
az egyik osztagot veszi célba és ezután ellenőrzi cél osztag távol-
ságát és a támadó egység látóterületét.

Érvényes támadó egységek
A játékosok fő feladata az ellenséges egységek elleni támadások 
végrehajtása és ezáltal győzelemi célok elérése. A támadó 
egységnek mindig érvényesnek kell lennie az ellenséges cél 
elleni támadásra, máskülönben a támadás nem jöhet létre. Az
érvényes támadó egység az, amely lőtávolon belül van és
akadály nélkül rálát a célbavett egységre (látómezejében van).

Támadás kevert osztagokkal
Az osztagok gyakran különböző figurák keverékéből állnak, 
különböző lőtávval és képességekkel. Egy osztag érvényes egy 
ellenséges egység támadására, ha legalább 1 figura az osztagban 
megfelelő erre. Azok a figurák amik nem vehetnek részt a táma-

dásban (mert pl.nincsenek lőtávon belül), nem járulnak hozzá 
a támadás erejéhez és képességeiket sem használhatják. Mivel 
egy osztag aktiválásonként csak egyszer támadhat, a tüzelés-
ből kimaradó figurák nem támadhatnak később ebben a for-
dulóban.

Mindig dönthetünk úgy, hogy egyes figurák ne vegyenek részt a 
támadásban.

Ne feledd:csak egységeket aktiválunk, nem pedig egyes figurákat.

LŐTÁVOLSÁG MEGHATÁROZÁSA
Ha egy ellenséges egység megtámadását fontolgatjuk, először 
mindig ellenőrizzük, hogy lőtávolon belül van-e. Egyszerűen 
csak számoljuk meg a hatszögeket a támadó és a cél egység hat-
szögei között, beleértve az ellenség hatszögét is. Ez a távolság a 
célpontig. Hasonlítsuk össze ezt az értéket a támadó egység lőtáv 
értékével:

• Ha a célpont a szomszédos hatszögben van, a támadás 
közelinek minősül.

• Ha a célpont távolsága kevesebb vagy egyenlő a támadó 
lőtávjának értékénél, a támadás normál távolságú.

• Ha a célpont távolsága kevesebb vagy egyenlő a támadó lőtáv 
értékének duplájánál, a támadás nagy távolságú. 

• Ha a célpont távolsága nagyobb a támadó lőtáv értékének 
duplájánál, a célpont hatótávon kívül van és a támadó egység 
nem érvényes a támadásra.

Ne feledd, hogy egy egység mely Mozgás és Tüzelés akciót hajt 
végre, nem végezhet nagy távolságú támadást. Ezért, a Mozgás 
és Tüzelés akciót végző egységek csak közeli vagy normál távol-
ságú célokat támadhatnak. 

Ha az osztagban különböző lőtávú figurák vannak, az osztag lőtáv 
értéke megegyezik a legkisebb lőtávú támadó figura lőtáv 
értékével. Ahogy fentebb említettük, a játékos dönthet úgy, hogy
nem mindegyik figura tüzel az osztagból, így akár meg is növelheti 
az osztag lőtáv értékét.

A távolság hatásai
A célpont közeli, normál vagy nagy távolsága befolyásolja a 
találat bevitelének esélyeit. Ennek részleteit a “Támadás Végre-
hajtása” szekcióban, a 27.oldalon találod.

Viszonyított magasság és lőtáv
A magasabban fekvő területről támadó egység nagyobb lőtávol-
ságot élvez ha alacsonyabban fekvő területen lévő egységre 
tüzel. Három magassági szint létezik: 0-ás szint (ilyen a legtöbb 
hatszög, füves mező, stb.), 1-es szint (domb), 2-es szint (hegy).

Ha a támadó egység magasabban fekvő hatszögön van mint 
a célpontja, a támadó egység +1-et kap lőtáv értékéhez.

Példa: egy amerikai osztag, mely 4 normál gyalogsági figurából 
áll, koncentrált támadást hajt végre egy német osztag ellen, mely 
5 hatszögnyire van. Az amerikai osztag 2-es szinten áll, míg a 
német egység a 0-ás szinten. Az amerikai normál 

GYALOGSÁG IKON JÁRMŰ IKON
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gyalogság lőtáv értéke 4 gyalogság elleni támadásnál. Mivel az
amerikai osztag magasabban fekvő részen van, mint a német 
osztag, lőtáv értéke 5 lesz a német egységre tüzeléskor – ami azt 
jelenti, hogy a német egységre tüzelés normál távolságúnak 
minősül. Az amerikai osztag meg tud támadni olyan célokat,
amik 6-tól 10 hatszögre - nagy távolságra - vannak, ha a 
célpontjai alacsonyabban fekvő részen vannak.

LÁTÓMEZŐ
Bár lehet egy célpont lőtávolon belül egy támadó egységnek, a
támadó játékosnak ezenfelül még ellenőriznie kell, hogy a 
célpont látómezőn belül van-e (“LM”). Más szóval, a támadó-
nak ellenőriznie kell, hogy nincs rálátást akadályozó terep a 
két egység között. Egységek nem akadályozzák a látómezőt.

Látómező meghatározása azonos magasságban
levő egységek közt
Ha nincs magassági különbség a támadó és a célpont egység 
között, egyszerűen vázoljuk fel az egyenes tűzvezetési vonalat
(használhatunk egy vonalzót) a két hatszög középpontja között
(értsd, a támadó egység hatszöge és a célpont egység hatszöge). 
Ha nincs rálátást akadályozó terep  a két pont között, akkor a 
látómező tiszta és a támadás végrehajtható. Ha a tűzvezetés von-
ala bárhol keresztez olyan hatszöget melyben rálátást akadályozó 
terep van, akkor a látómező nem jöhet létre és a támadó egység 
nem érvényes a támadás végrehajtására.

A rálátást akadályozó terep lehet erdő hatszög, épület hatszög,
és bármely, a két egységnél magasabban fekvő terület.

Megjegyzés: a rálátást akadályozó hatszög egésze akadálynak 
számít, mely zavarja az LM-et, függetlenül a térkép borítón 
látható tényleges ábrázolástól.

Más hatások (pl. a füst jelzők) okozhatják az LM akadályozását 
az adott hatszög esetében.

A rálátást akadályozó terep nem zavarja az adott hatszögben
tartózkodó egység LM-jét. Például, ha egy osztag egy erdő 
hatszögben van, az erdő nem akadályozza az egység saját LM-jét. 
Csak a két egység között fekvő, rálátást akadályozó terep zavarja 
az LM-et.

Az első játék előtt olvassuk el a 45.-47. oldalon “A terep és an-
nak hatásai” szabályokat. A terep hatásokat szintén összefoglaltuk 
a Forgatókönyv Útmutató hátulján.

Tüzelés a hatszögek élei mentén
Ha a tűzvezetés vonala a célpont és a támadó egység között
pontosan a köztük lévő hatszögek éle mentén fut, akkor tüzelő 
játékosnak el kell mozdítani a hatszög éleitől enyhén jobbra 
vagy balra a vonalat úgy, hogy az ne a élek mentén fusson. Ha  
az elmozdítás után mindkét irányban akadályozza valami az 
LM-et, akkor a látómező nem jöhet létre és a támadó egység nem 
érvényes a támadás végrehajtására. Ha az elmozdítás után egyik 
(vagy mindkét) vonal tiszta LM-et eredményez, akkor a 
látómező tiszta és a támadás végrehajtható. Lásd a “Látómező 
Meghatározása a Hatszögek Élein Mentén” ábrát és a C és E
példákat a “Látómező” ábrán a további információkért.

TÁVOLSÁG MEGHATÁROZÁSA

Egy normál gyalogsági figurákból álló amerikai osz-
tagnak lőtáv értéke 4, ha ellenséges gyalogságra tüzel.

A) Ez a célpont szomszédos a támadó egységgel, 
tehát az amerikai osztag közeli támadást fog végre-
hajtani ellene.

B) Ez a célpont 4 hatszögre van a támadó egységtől.
Mivel ez a távolság egyenlő a támadó egység lőtáv 
értékével,a támadást normál távolságúnak kell tekin-
teni.

C) Ez az ellenséges egység 8 hatszögnyire van a tá-
madó egységtől. A távolság a célpontig nagyobb mint a 
támadó lőtáv értéke, de pont a duplája a támadó lőtáv 
értékének. Ezért az amerikai osztag nagy távolságról
támadhat. Ha az amerikai osztag Mozgás és Tüzelés 
akciót hajt végre, nem támadhatja ezt a célpontot, mert 
Mozgás és Tüzelés akció közben nem lehet nagy 
távolságú támadást végezni.

D) Ez a célpont 9 hatszögre van a támadó egységtől.
Ez nagyobb mint a támadó egység lőtáv értékének   
duplája. Így ez a cél lőtávolon kívül van és a támadást 
nem lehet végrehajtani.
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Látómező meghatározása különböző
magasságban levő egységek közt

Mikor a támadó és a bejelentett célpont különböző magasságon 
helyezkedik el, az LM meghatározása kicsit trükkösebb. Ebben 
az esetben az alábbi szabályokat kell követni.

Ha két egység különböző magasságon van, a támadó egység képes 
lehet a két egység közötti akadályozó terep “felett átlőni”. A 
különböző magasságon elhelyezkedő egységek közti LM 
meghatározásánál, az egységek közti rálátást akadályozó terep 
ellenőrzése helyett, meg kell győződni arról, hogy az
alacsonyabban lévő egység nem egy vak hatszögben van. Ha az 
alacsonyabban levő egység valóban egy vak hatszögben áll, a 
látómező nem jöhet létre és a támadó egység nem megfelelő a 
támadás végrehajtására.

Annak eldöntésére, hogy az alacsonyabban fekvő egység vak 
hatszögben van-e, a következőket kell tenni:

• Válasszuk ki az alacsonyabban fekvő egységet és vázoljuk fel 
az egyenes tűzvezetési vonalat a két hatszög között. Ha nincs 
rálátást akadályozó terep a kettő között, akkor a látómező tiszta 
és a támadás végrehajtható.

• Ha van a kettő között akadályozó terep, állapítsuk meg melyik 
akadályozó terep van az alacsonyabban fekvő egységhez a 
legközelebb: Ez a legközelebbi akadály. (Mikor hatszögek élei 
mentén tüzelünk, használjuk a 23. oldalon leírt szabályokat a 
legközelebbi akadály meghatározásánál).

• Ha a két egység a magassági szintje közti különbség 1, a 
legközelebbi akadály mögötti két hatszög vak hatszögnek 
minősül (a magasabban lévő egység nézőpontja szerint). Ha az 
alacsonyabban levő egység a két vak hatszög közül az egyikben 
áll, akkor a látómező nem jöhet létre és a támadó egység nem 
megfelelő a támadás végrehajtására.

• Ha a két egység magassági szintje közti különbség 2, 
legközelebbi akadály mögötti egy hatszög vak hatszögnek 
minősül. Ha az alacsonyabban levő egység a vak hatszögön áll, 
akkor a látómező nem jöhet létre és a támadó egység nem 
megfelelő a támadás végrehajtására.

A legközelebbi akadály lehet egy rálátást akadályozó terep hat-
szög, hasonlóan az azonos magassági szinten levő egységek közti 
LM meghatározáshoz. Továbbá, különböző magassági szinten 
levő egységek esetén, egy hegy, mely ugyanolyan magas vagy 
alacsonyabb, mint a magasabban fekvő egység aktuális szintje, 
szintén rálátást akadályozó terepnek minősül a vak hatszögek 
meghatározása során.

Magasabb terepszint mint akadályozó terep
Ugyanúgy, mint két azonos magassági szinten levő egység 
esetén, ha az egységek között felvázolt tűzvezetési vonal 
olyan hatszögön haladna keresztül, mely magasabb szintű 
mint a két egység jelenlegi szintje, akkor a látómező nem jöhet 
létre és a támadó egység nem megfelelő a támadás végreha-
jtására.

LÁTÓMEZŐ MEGHATÁROZÁSA A HATSZÖGEK ÉLEI MENTÉN

Mivel rálátást akadályozó terep van a tűzvezetési 
vonal mindkét oldalán, az LM nem jöhet létre.

Bár a tűzvezetési vonal egy rálátást akadályozó 
hatszög éle mentén halad, az LM tiszta mert nincs 
akadályozó terep a tűzvezetési vonal másik oldalán.

Amikor a látómezőt határozzuk meg, lehetséges, hogy 
a tűzvezetés vonala egy vagy több hatszög éle mentén 
halad. Ha ez történik, az LM nincs akadályozva hacsak 
nincs rálátást akadályozó terep a vonal mindkét
oldalán. Ha az LM egy hatszög éle mentén fut, raj-
zoljunk két új vonalat párhuzamosan a fő vonallal,

enyhén elmozdulva mindkét irányban. Ha mindkét új 
vonal rálátást akadályozó terepen haladna át (példa 
balra fent), akkor az LM nem jöhet létre. Ha ezen új 
vonalak egyike (vagy mindkettő) nem halad át rálátást 
akadályozó terepen (példa jobbra fent), a két egység 
közöt az LM tiszta.
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LM kivételek
A következő két kivételt kell alkalmazni az LM szabályoknál.

Szomszédos egységek
A magassági szintkülönbségtől függetlenül, két szomszédos 
egység között mindig tiszta az LM.

Tüzelés egy fennsíkon át
Ha egy magasabban fekvő egységnek egy szomszédos,
ugyanolyan magassági szintű hatszögön keresztül kell tüzelnie 
(vagy rá tüzelnek), úgy kell tekinteni, hogy a fennsík elrejti az 
egységet és nem jöhet létre LM. Ezért, a magasabban levő 
egységnek a hegy “szélén” kell lennie, hogy célba vehessen egy 
alacsonyabban levő célt, és fordítva is így igaz.

LÁTÓMEZŐ (UGYANAZON MAGASSÁGI SZINTNÉL)

Ez az ábra egy amerikai osztag LM meghatározását 
mutatja számos potenciális célpont ellen, melyek a
támadó egységgel azonos magassági szinten vannak.

A) Rálátást akadályozó terep: az amerikai osz-
tagnak nincs tiszta látótere az A osztagra, mert rálátást 
akadályozó terep (erdő) van a tűzvezetési vonalon.

B) Tiszta látótér: az amerikai osztagnak tiszta a 
látótere a B osztag irányába. Nincs rálátást akadályozó 
terep a tűzvezetési vonalon.

C) Tüzelés hatszögek élei mentén: az amerikai
osztag tűzvezetési vonala a célig a hatszögek élei mentén

halad, tehát az amerikai félnek el kell mozdítania a 
vonalat valamely irányba az LM megállapításához. Az 
amerikai osztagnak tiszta LM-je van a C osztagra, mert 
csak a vonal egyik oldalán van akadályozó terep, de a 
másik oldal tiszta.

D) Magasabb terep mint akadály: az amerikai osz-
tagnak nincs tiszta LM-je a D osztagra, mivel a két egység 
szintjénél magasabb terep van a tűzvonal útjában.

E) Tüzelés hatszögek élei mentén: az amerikai osztag
LM-je a hatszögek élei mentén halad. Az amerikai os-
ztagnak nincs tiszta LM-je az E osztagra, mert rálátást 
akadályozó terep van a tűzvezetési vonal mindkét 
oldalán, melyet vörös nyilak jeleznek.
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Ez az ábra egy amerikai osztag LM meghatározását 
mutatja számos potenciális célpont ellen. Az amerikai 
osztag 1-es szintű terepen, míg a német osztagok 
mind 0-ás szintű terepen állnak. Magaslati pozíciója 
miatt az amerikai osztag képes átlátni az akadályozó 
terepek felett, bár közvetlenül az ilyen hatszögek 
mögött van néhány “vak hatszög” is.

A) Fennsík szabály: Az A osztag LM-n kívül van,
mert a hozzá vezető tűzvezetési vonal egy szomszé-
dos, azonos magasságú hatszögön át halad (fennsík).

B) Tüzelés hatszögek élei mentén: A B osztagra 
tiszta LM nyílik, mivel a tűzvezetési vonal egyik 
oldalán nincs rálátást akadályozó terep.

C) Vak hatszög: A C osztagra nincs tiszta LM, mert
a legközelebbi akadály által okozott egyik vak 
hatszögben áll. Mivel a hegy a legközelebbi akadály 
az alacsonyabban levő egység esetében és az 
egységek közti szintkülönbség 1, a hegy mögött 
található 2 hatszög a hegy mögött elrejtőző vak 
hatszögnek tekintendő. Ha az amerikai egység 2-es
szintmagasságú terepen állna, a hegy mögé csak 1
vak hatszög kerülne, és a C osztagra tiszta LM lenne.

D) Tüzelés vak hatszögön át: A D osztagra tiszta 
az LM mert nem a legközelebbi akadály által létre-
hozott vak hatszögek egyikében áll.

LÁTÓMEZŐ (KÜLÖNBÖZŐ MAGASSÁGI SZINTEKNÉL)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


27A HARCÉRINTKEZÉS SZABÁLYAI

TÁMADÁS VÉGREHAJTÁSA
Minden támadást (kivéve a rohamot, melyet a 33-34.oldalon 
részletezünk) a következő lépésekkel lehet végrehajtani, ezt 
összefoglaló nevén támadási sorrendnek nevezzük:

1. A teljes támadóerő meghatározása. Ez az érték egyenlő a 
támadást végrehajtó egység megfelelő tűzerő értékével, plusz
minden , a támadást kombinált tűzzel támogató egység fél
(felfelé kerekített) tűzerő értéke (lásd a 29. oldalt a kombinált 
tűzről szóló infomációkért).

Ahogy azt a 22. oldalon leírtuk, a támadó figura gyalogság el-
leni tűzerő értékét használjuk, ha a célpont gyalogság, a jármű 
elleni tűzerő értékét használjuk, ha a célpont jármű.

Egy osztag tűzereje egyenlő a támadásban részt vevő, az         
osztagot alkotó figurák összesített tűzerő értékével. Például, egy 
osztag 4 normál gyalogsággal egy szomszédos járműre támad-
va, 4-es tűzerő értéket képvisel (1 tűzerő érték minden normál 
gyalogsági figura után).

Ne feledd, ha egy egység Mozgás és Tüzelés akciót hajt végre, 
akkor a tűzerő értékét el kell felezni (felfelé kerekítve).

Példa: Egy osztag, mely 4 elit gyalogsági figurát tartalmaz
Mozgás és Tüzelés akcióval megtámad egy ellenséges osztagot. 
Az osztag teljes tűzereje gyalogság ellen 8, de a Mozgás és 
Tüzelés akció alatt ezt az értéket el kell felezni. Ezért az osztag 4 
kockával dobhat tüzeléskor.

2. A teljes védekező erő megállapítása a célpont egység 
esetében. Ez az érték egyenlő a célpont egység páncélzat 
értékével, plusz bármely fedezék érték, melyet terep vagy 
erődítmény ad. Lásd oldalt a keretben a páncélzat és fedezék 
értékek részletesebb leírását. Csak járműveknek van páncélzat 
értéke.

Példa: egy német SdKfz 251 fél-lánctalpas (melynek páncélzat 
értéke 1), ha nehéz terepen áll, (melynek fedezék értéke 1) teljes 
védekező ereje összesen 2.

3. Támadás típusának bejelentése. Ha a támadás célpontja egy 
osztag, a támadó félnek el kell döntenie, hogy normál vagy
pergőtűz támadást hajt végre ellene (lásd a 28. oldalt).

Ha a játékos elfelejti megjelölni a támadás típusát, akkor a 
támadás mindig normál támadásnak minősül.

4. Kockadobások támadáskor. A támadások végrehajtásához
fogjunk annyi fekete dobókockát, mint amennyi az egység tel-
jes támadó értéke, és annyi vörös dobókockát, mint amennyi a 
célpont teljes védekező értéke, és dobjunk az összes kockával 
egyszerre.
Megjegyzés : javasoljuk, hogy a játékélmény javítása
érdekében a védekező kockákkal a védekező fél dobjon.

5. Találatok meghatározása. Határozzuk meg a fekete kockákkal 
dobott sikeres találatokat. A dobás sikeressége a támadás hatótávol-
ságának függvényében, az alábbi értékeknél valósul meg:

Távolság Sikeres Értékek
Nagy Távolság Minden “6-os” érték
Normál Távolság Minden “5-ös” és “6-os” érték
Közeli Távolság Minden “4-es,” “5-ös,” és

“6-os” érték

A fekete kockákkal dobott sikeres dobások számából vonjuk ki 
a vörös kockák sikeres dobásainak számát. A vörös kockák 
dobásai távolságtól függetlenül, mindig “5-ös” és “6-os” érték 
esetén sikeresek.

A kapott szám egyenlő a célpont által elszenvedett “találatok” 
számával. Ha ez a szám nulla vagy negatív (mivel több vörös 
kockadobás volt sikeres mint fekete), nincs találat és a támadás-
nak vége.

6. Találatok végrehajtása. A találatokat különböző módon 
hajtjuk végre, attól függően, hogy a támadás normál vagy
pergőtűz volt, ill. a célpont egy osztag vagy egy jármű.

FEDEZÉK ÉS PÁNCÉLZAT

Egy támadás végrehajtásakor a támadó félnek dobnia 
kell annyi védekező kockával, amennyi a célpont 
összesített védelmi ereje. A védekező erő két forrás-
ból származik: fedezékből és páncélzatból.

Az egységek különböző tereptípusok (pl. az erdő),
erődítmény jelzők (pl. bunkerek és fedezékek), és 
más hatások által biztosított fedezék bónuszt 
élvezhetnek.

Példa: Egy osztag mely egy erdő hatszögön (+2 
fedezék) áll, melyen ráadásul egy füst jelző is van 
(+2 fedezék) összesen 4-es védelmi erővel bír.

Ha egy járművet megtámadnak, páncélzata értéke  
hozzáadódik a védelmi erejéhez. Az egyes járművek 
páncélzat értékeit a játékos referencia lapon is fel-
soroltuk.

Példa: Egy M3A1 fél-lánctalpas (páncélzat értéke 1)
egy erdő hatszögön állva, (+2 fedezék) összesen 3-
as védelmi erővel bír.

Némely hatás, mint pl. a lángszórós osztag “Lángoló
Halál” képessége csökkenti célpontja fedezék értékét. 
Hatások, melyek módosítják a fedezék értékét nem 
hatnak páncélzatra, és fordítva is így igaz. 
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Normál és pergőtűz támadások
Ahogy azt fentebb leírtuk, ha a támadás célpontja egy osztag, a 
támadó félnek el kell döntenie, hogy normál vagy pergőtűz
támadást hajt végre ellene, mielőtt dob a kockákkal. Járművekre
nincs hatással a pergőtűz támadás.

A normál támadások veszteségeket okoznak, így csökkentve 
az ellenséges osztag erejét. A pergőtűz támadások megzavar-
ják az ellenséges osztagok hatékonyságát és morálját, akár meg 
is futamíthatják az osztagot. A támadó felelőssége eldönteni, 
hogy melyik támadás típus felel meg legjobban az adott taktikai 
szituációra.

A támadástól (normál vagy pergőtűz) és a célpont típusától füg-
gően a találatokank különböző hatásai lehetnek. Lentebb minden 
támadás- és célpont típust részletesen vázolunk.

Normál támadások osztagok ellen
Ha egy osztag találatot kap egy normál támadásból, az osztag tu-
lajdonosa veszteséget szenved, tehát le kell vennie a találatokkal 
azonos számú figurát az osztagból. A megsemmisült figurát
távolítsuk el az osztagból és rakjuk vissza a dobozba. Mikor az 
utolsó figurát is eltávolítjuk az osztagból, az osztag hordozót is 
vegyük le a tábláról és rakjuk vissza a dobozba. Megjegyzés: bár 
az aknavetős és a géppuskás raj is két lyukat foglal el a hordozón,
ennek ellenére egy figurának minősül.

Példa: Egy, már meggyöngített osztag 2 normál gyalogsági
figurával és 1 tiszt figurával egy normál támadás során 2 találatot 
kap. Az osztag tulajdonosának el kell távolítani két figurát. A 
játékos úgy dönt, hogy a 2 normál gyalogságot veszi le, a tisztet 
pedig a hordozón hagyja.

Ha  egy előző pergőtűz támadás miatt egy földhöz szegezett vagy 
demoralizált osztag egy normál támadásban találatot kap, földhöz 
szegezett vagy demoralizált státusza nem változik, és a státusza 
sincs hatással az elszenvedett veszteségekre.

Normál támadás járművek ellen
A találatok járművekre gyakorolt hatása a jármű támadás előtti 
állapotától függ. Egy jármű, amelyre korábban nem került 
sérülés jelző sérülésmentesnek tekintendő.

Ha találat ér egy sérülésmentes járművet
• Ha egy sérülésmentes jármű egy vagy két találatot kap, rakjunk  
egy sérülés jelzőt, a “könnyű sérülés” felével felfelé a jármű 
mellé, jelezvén a sérülés mértékét.

• Ha egy sérülésmentes jármű három találatot kap, rakjunk egy 
sérülés jelzőt a “súlyos sérülés” felével felfelé a jármű mellé.

• Ha egy sérülésmentes jármű négy vagy több találatot kap, akkor 
azonnal megsemmisül, lekerül a tábláról, vissza a játék dobozá-
ba.

Ha egy jármű “könnyű sérüléssel” találatot kap
• Ha egy könnyebben sérült jármű egy vagy két találatot kap, 
fordítsuk meg a sérülés jelzőjét a “súlyos sérülés” oldalára.

• Ha egy könnyebben sérült jármű három vagy több találatot 
kap, akkor azonnal megsemmisül, lekerül a tábláról vissza a 
játék dobozába.

Ha egy “súlyosan sérült” jármű találatot kap
• Ha egy súlyosan sérült jármű egy vagy több találatot kap, akkor 
azonnal megsemmisül, lekerül a tábláról, vissza a játék dobozá-
ba.

A sérülés jelzőket mindig tartsuk az adott jármű mellett, mikor az 
a táblán mozog. A sérülés jelzőkről a “Járművek Sérülései” 
keretben további információkat találsz.

JÁRMŰVEK SÉRÜLÉSEI

A járművekre rakott sérülés jelzők két sérülés szintet
különböztetnek meg: a könnyű sérülést és a súlyos
sérülést. 

Amellett, hogy a járművek közelebb kerülnek 
általa a megsemmisüléshez, a sérülések a 
következő módokon befolyásolják a járműveket:

Könnyű sérülés: A könnyen sérült jármű –1 
levonást kap mozgási- és –1 levonást páncélzat 
értékéből.

Súlyos sérülés: A súlyosan sérült jármű nem 
mozoghat, –1 levonást kap páncélzat értékéből és 
tűzerejének értéke felére csökken (felfelé kerekítve).

Példa: Ha az M4A1 Sherman tank (mozgás 7,
páncélzat 4, tűzerő gyalogság ellen 7 és tűzerő
járművek ellen 8) súlyos sérülést szenvedne, mozgás 
értéke 0, páncélzat értéke 3, tűzerereje gyalogság 
ellen 4 és tűzereje járművek ellen 4 lenne a sérülés 
miatt.

Lesből tüzelés
Ha egy jármű megsérül aktiválása során ellenséges 
LT tűz miatt, azonnal kimerül, tehát nem támadhat és 
abban a hatszögben kell maradnia, ahol a sérülést 
elszenvedte.

Kivétel: Ha a nehéz jármű csak könnyen sérül az 
ellenséges LT tűzben, akkor nem válik emiatt 
kimerültté.

Egy sérült járművet aktiválhatunk LT Módba 
helyezéssel a megszokott módon.

Könnyű
Sérülés

Súlyos
Sérülés

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


29A HARCÉRINTKEZÉS SZABÁLYAI

Pergőtűz támadás osztagok ellen
Mikor egy osztag találatot kap pergőtűz támadás során, az 
eredmény az osztag támadás előtti állapotán múlik. Az az       
osztag, mely nincs földhöz szegezve vagy demoralizálva,
normál állapotúnak tekintendő.

Normál állapotú osztag találatot kap pergőtűz tá-
madásban
• Ha egy normál állapotú osztag egy vagy két találatot kap
pergőtűzben, rakjuk rá az állapot jelzőt a ”fölhöz szegezett”
felével felfelé, jelezve, hogy az osztagot földhöz szegezték.

• Ha egy normál állapotú osztag három találatot kap
pergőtűzben, rakjuk rá az állapot jelzőt a ”demoralizált” felével 
felfelé, jelezve, hogy az osztagot demoralizálták.

• Ha egy normál állapotú osztag négy vagy több találatot kap
pergőtűzben, akkor az egész osztag megfutamodik. A megfu-
tamított osztagok, minden figurájukat beleértve, kikerülnek a 
játékból, vissza a dobozba.

Földhöz szegezett osztag találatot kap pergőtűz támadásban
• Ha egy földhöz szegezett osztag egy vagy két találatot kap
pergőtűzben, fordítsuk állapot jelzőjét “demoralizált” oldalára, 
jelezve, hogy az osztagot demoralizálták.

• Ha egy földhöz szegezett osztag három vagy több találatot 
kap pergőtűzben, akkor az egész osztag megfutamodik. Kikerül 
a játékból és vissza kell rakni a dobozba.

Demoralizált osztag találatot kap pergőtűz támadásban
• Ha egy demoralizált osztag egy vagy több találatot kap
pergőtűzben, akkor az egész osztag megfutamodik. Kikerül a 
játékból és vissza kell rakni a dobozba.

Az állapot jelzők az osztagokon kell maradjanak, míg egy 
következő Státusz Fázisban le nem kerülnek. A két állapot hatá-
sairól bővebben az “Osztagok állapota” keretben olvashatsz.

KOMBINÁLT TŰZ
Ha egy egység koncentrált támadást vagy lesből tüzelést végez, 
a támadó fél bejelentheti, hogy más baráti egységek támo-
gatják a támadást kombinált tűzzel.

Más egységek soha nem támogathatják azokat a támadásokat, 
melyeket egy Mozgás és Tüzelés akciót végrehajtó egység 
indít.

Kombinált tűz támadás esetén, mindig van egy vezető egység,
amely a támadást elindítja. Koncentrált támadásnál a vezető 
egység az aktív egység. Lesből Tüzelés esetén, a támadónak be 
kell jelentenie, hogy melyik érvényes baráti, LT Módban álló 
egység vezeti a támadást.

Egy támadás kombinált tűzzel való támogatásához a támogató-
nak is érvényesnek kell lennie a célpont támadásához – tehát, 
lőtávolon és látómezőn belül kell lennie a célponthoz. Csak friss 
egységek támogathatnak egy koncentrált támadást, és csak LT 
Módban álló egységek támogathatnak LT támadást.

Kombinált tűz támadás végrehajtásakor a vezető egység hozzáad-
ja összes tűzerejét a támadó erőhöz, míg a többi kombinált tűz 
támogató egység hozzáadja tűzereje felét (felefelé kerekítve)
a támadó erőhöz.

A kombinált tűz támadás végeztével, mind a vezető, mind 
pedig a támogató egységek kimerülnek (LT támadás esetén, az 
aktivációs jelzőket a kimerült oldalára kell fordítani).

OSZTAGOK ÁLLAPOTA
Az állapot jelző a pergőtűz alá került egységek 
morálját tükrözi.

Amellett, hogy az osztagok közelebb kerülnek 
általa a megfutamodáshoz (mely az egész osztagot 
megsemmisíti), a földhöz szegezett és demoralizált ál-
lapot a következő módon befolyásolja az osztagot:

Földhöz szegezett: A földhöz szegezett egység nem 
mozoghat, nem lőhet, vagy végezhet speciális akciót. 
Kivétel: egy tiszt “Gyülekezés” képessége lehetővé 
teszi bármely, a tiszt hatszögében álló, friss, földhöz 
szegezett osztag aktiválását Koncentrált Támadás
akcióval, de az osztag tűzerejét el kell felezni.

Demoralizált: A demoralizált egység nem mozoghat, 
nem lőhet, vagy végezhet speciális akciót, még egy 
tiszt jelenlétében sem. Viszont a tiszt jelenléte miatt,  
a demoralizált állapot jelzőt a következő Státusz Fázis 
alatt le kell majd venni, ahelyett, hogy csak földhöz 
szegezettre módosítanánk.

Lesből Tüzelés
Ha egy osztag földhöz szegezetté vagy demoralizált-
tá válik aktivációja alatt (általában LT tűz miatt),
azonnal kimerül. Nem támadhat és abban a hatszög-
ben kell maradnia ahol a támadás érte.

A földhöz szegezett vagy demoralizált osztag nem ál-
lítható LT Módba; LT Módban álló osztag ha földhöz 
szegezett vagy demoralizált lesz, azonnal kimerül.

Egyéb szabályok
A földhöz szegezett vagy demoralizált osztag soha 
nem  végezhet  speciális  akciót ( mint  pl.  füst  ki-
bocsájtás vagy aknamentesítés).

Földhöz
szegezett

Demoralizált
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Többféle távolság kombinált tűz támadásoknál
Mikor többféle egység vesz rész kombinált tűz támadásban, a 
támadó egységek gyakran különböző távolságról tüzelnek a 
célpontra . Ha ez a helyzet áll elő, a fekete kockák “siker”
értéke, mely a sikeres találathoz kell, egyenlő a résztvevők 
közül a legkedvezőtlenebb lőtáv értékkel rendelkező 
értékével.

Például : az amerikai játékos aktiválja egy egységét
koncentrált támadásra. Az aktív egység szomszédos a célpont-
tal és ezért támadása közelinek minősül. Mindazonáltal,  

az amerikai játékos úgy dönt, hogy két további egység támo-
gatni fogja a támadást kombinált tűzzel. Ez a másik két egység
normál távolságban van a célponttól.

Így az amerikai fél normál távolságúként kell, hogy kezelje a 
támadást, a közeli helyett. Csak az “5” és “6” érték lesz sikeres
a támadó kockadobásoknál. Ha az amerikai játékos csak az 
aktív egységgel támadott volna, a támadás közeli távolságúnak 
minősült volna, és a “4,” “5,” és a “6” érték is sikert jelentett 
volna a támadó dobásnál.

PÉLDÁK TÁMADÁSOKRA

Az amerikai osztagot, mely 4 normál gyalogságból 
áll, koncentrált támadás végrehajtásához aktiválták
a német osztag ellen, ami normál távolságra van. 
Az amerikai fél úgy dönt, hogy normál támadást fog 
végezni és dob 4 fekete támadó kockával a saját 
osztag nevében ill. 2 vörös védekező kockával a 
célpontnak (az erdő által biztosított fedezék miatt).

A támadó kockákkal 2 sikeres dobása van (“5” 
vagy “6” érték) és 1 sikeres dobás a védekező 
kockákkal. A egy sikeres védekezés kioltja az egyik 
sikeres támadást, összesen 1 találat éri a német 
osztagot. A német játékos levesz 1 figurát a saját 
osztagáról és az amerikai osztag kimerül.

Koncentrált támadás

Mozgás és Tüzelés támadás

Az amerikai osztag, mely 4 normál gyalogságból 
áll, Mozgás és Tüzelés akciót hajt végre. 3 
hatszögnyit mozog majd támad. Az amerikai fél 
úgy dönt, hogy normál támadást fog végezni és
dob 2 fekete támadó kockával (tűzereje felével)

és nem dob védekező kockával (mivel a német  
osztag tiszta terepen áll, mely nem ad fedezéket).

1 sikeres dobása van így 1 találatot visz be a 
német osztagnak. A német fél levesz 1 figurát a 
saját osztagáról és az amerikai osztag kimerül.
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Ez az ábra példákat mutat be a kombinált lesből 
tüzelésre és a kombinált koncentrált tűzre.

A) Kombinált Lesből Tüzelés: A német játékos úgy 
dönt, hogy aktiválja tankját Mozgás és Tüzelés ak-
cióval és elkezdi mozgatni a tankot az amerikai épület 
felé. A hegyen levő mindkét amerikai osztag LT Mód-
ban van, így mikor a német tank bemozog az egyik 
amerikai osztaggal szomszédos hatszögre, az amerikai
játékos bejelenti, hogy LT támadást intéz ellene.

Az amerikai fél bejelenti, hogy a tankhoz közelebbi 
osztaga lesz az LT támadás vezetője , teljes tűzerejét a 
támadóértékhez adja. A másik LT módban levő 
amerikai osztag támogatja a támadást, fél tűzerejét a 
támadóértékhez adja. Bár a támadást vezető LT osztag
közeli távolságra van a céltól, a támogató osztag viszont 
már normál távolságra (a normál gyalogság járművek 
elleni alaplőtáv értéke 1), tehát ez normál távolságú tá-
madás lesz (csak az “5-ös” és “6-os” érték sikeres). Az
amerikai fél dob a támadó és védekező kockákkal és
szerencsésen 3 találatot ér el. Az amerikai osztag meg-

fordítja LT jelzőjét a kimerült oldalára és egy “súlyos 
sérülés” jelzőt raknak a tank mellé. A tank azonnal 
kimerül, mozgását megszakítja és nem tüzelhet.

B) Kombinált koncentrált tűz: A német játékos úgy 
dönt, hogy aktiválja a jobb alsó sarokban levő tankját 
koncentrált támadásra. Az ugyanazon hatszögben álló 
német osztag részt vesz a támadásban, kombinált 
tűzzel.

A tank az aktív egység, így egész tűzerejét hozzáadja 
a támadáshoz, míg az osztag csak a felét adhatja hoz-
zá. A célpont normál távolságra van mind a tanktól, mind az 
osztagtól, tehát a támadás normál távolságúnak 
minősül. A német fél bejelenti, hogy normál támadást 
hajt végre (és nem pergőtüzet), majd dob a támadó és 
védekező kockákkal. Megjegyzés: Az “Elsöprő Tűz-
erő” képessség miatt a tank +3 tűzerőt és +3 lőtávot 
kap (mivel a cél osztag egy épületben van).

Miután a támadást végrehajtotta, a német játékos 
lerak egy-egy kimerült jelzőt mind a tank, mind az 
osztag mellé.

KOMBINÁLT TŰZ PÉLDÁK
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Túl kevés kocka
A kombinált támadások potenciális méretei miatt, előfordulhat, 
hogy a játékosok kifogynak a kockákból a támadás végrehajtása 
közben. Ezt a helyzetet úgy oldhatjuk fel, hogy egyszerűen több 
menetben dobunk a kockákkal és feljegyezzük a dobásokat.

LESBŐL TÜZELÉS 

Más támadásokkal ellentétben, az LT támadást bejelenteni és 
végrehajtani is az ellenfél akcióköre alatt kell. Egy LT Mód-
ban álló egység azonnal megtámadhatja az aktív ellenséges 
egységet, mikor az olyan hatszögre mozog, mely lőtávon és 
látómezőn belül van az LT egységnek.

A lenti szabályokat kell figyelembe venni LT tűz támadásnál:

• Egy egység csak akkor indíthat LT támadást, ha az aktív ellen-
séges egység éppen olyan hatszögre mozog, mely lőtávon és 
látómezőn belül van az LT egységnek. Ha az aktív egység nem 
mozgott, nem lehet célpontja LT támadásnak, még akkor sem 
ha lőtávon és látómezőn belül van.

• Ha egy ellenséges egység nem új hatszögre mozgásra, hanem 
más célra költi mozgás pontjait (pl., speciális képesség használa-
ta, fedezékbe való bemozgás), akkor nem vált ki LT támadást.

• Az aktív egység minden, mozgás közben érintett hatszögben 
csak egy LT támadásnak lehet célpontja. Ezért, ha az ellenfél 
egy adott hatszögben egynél több egységgel akar LT támadást
végrehajtani ellene, akkor kombinált tüzet kell  alkalmaznia.

• Ha egy egység egy forduló alatt képes több LT támadást is
végrehajtani (mint pl. a géppuskás raj, lásd 37. oldal), csak egy 
támadást indíthat egy adott ellenséges egység ellen, annak 
aktivációja alatt. Tehát, nem szabályos ha a géppuskás raj LT 
támadást intéz (vagy kombinált LT tűzben vesz részt) egy 
ellenséges egység ellen egy hatszögben, majd újra LT támadást 
végez ugyanazon egység ellen, mikor az egy szomszédos hat-
szögre mozog.

• Ha az LT támadó úgy dönt, hogy pergőtűz támadást indít az 
aktív egység ellen és sikerül földhöz szegezni vagy 
megzavarni az aktív osztagot vagy járművet, akkor az aktív 
egység azonnal kimerül.

Kivétel: Ha a nehéz jármű csak könnyen sérül az ellenséges

LT tűzben, akkor nem válik emiatt kimerültté.

Miután végrehajtott egy LT támadást, az LT támadást vezető 
egység és a többi kombinált tűzzel támogató LT egység is 
kimerül. Egyszerűen csak fordítsuk az aktiváció jelzőt az LT 
Mód oldaláról a kimerült oldalára. Ezek az egységek a további-
akban már nem tekintendők LT Módban állóknak.

TERÜLETRE HATÓ TÁMADÁSOK
Területre ható támadást adott figurák végezhetnek (pl. az 
aknavetős raj), illetve a Stratégiai kártyák adják a legtöbb ilyen
lehetőséget. A területre ható támadások olyan pusztító támadá-
sok, melyek egy egész hatszöget beborítanak, ahelyett, hogy 
csak a hatszögön álló egyik egységet érintenék. A területre 
ható támadások találatai minden egységet egyenlően 
érintenek, amely abban az adott hatszögben áll.

A területre ható támadások lehetnek normál vagy pergőtűz
támadások, a támadást létrehozó egységtől vagy kártyától füg-
gően.

Ha területre ható támadást intézünk egy hatszög ellen, a támadó 
először a vonatkozó támadási erőnek megfelelő fekete kockákkal
dob, az így elért sikeres dobások számát a területen álló összes 
egységre külön-külön alkalmazza. Hacsak nincs másképp        
szabályozva, minden területre ható támadás “5-ös” és “6-os”
érték esetén sikeres.

Ezután, tetszőleges sorrendben, a hatszögben lévő minden
egyedi egységnek dobni kell a védekező erejével (vörös kocka) 
külön, a sikeres dobások számát ki kell vonni a korábban a 
támadó kockákkal dobott sikeres dobások számából, azután 
pedig egységenként végrehajtani a kapott találatokat.

Ne feledd, hogy a járművek immunisak a pergőtűzre. Ha egy 
területre ható pergőtűz támadás olyan hatszöget ér, ahol egy 
vagy több jármű is van, akkor csak a jelenlevő osztagokat éri
találat; a járműveket figyelmen kívül kell hagyni.

Példa: Egy német aknavetős raj egy 4-es erejű, területre ható,
pergőtűz támadás indít egy erdő hatszög ellen, melyben 2
amerikai osztag és 1 amerikai fél-lánctalpas áll, mely járművön 
1 amerikai osztag utazik.

Először a német fél dob 4 fekete támadó kockával és 3 sikeres 
dobást ér el. A hatszögön levő 2 amerikai osztagnak dobnia kell 
a védelmi kockákkal (de a fél-lánctalpason utazó osztagnak 
nem). A járművet (és a szállított osztagot) figyelmen kívül 
hagyjuk, mivel a járművek immunisak a pergőtűzre. Az első
amerikai osztag 2 fedezék pontot kap az erdős terep miatt, és 
így 2 vörös védekező kockával dob. Egyik próbálkozás sem 
sikeres, tehát az osztagnak mind a 3 pergőtűz találatot el kell 
szenvednie, ezáltal az osztag demoralizált állapotba kerül. Az
amerikai fél felrakja a demoralizált jelzőt az amerikai osztagra,
így jelezve új állapotát. A fennmaradó amerikai osztag fedezék-
ben van és ezért 4 védekező kockával dob (2-t az erdő  és 2-t a 
fedezék miatt). Az amerikai játékosnak két sikeres dobása van, 
így az osztag elleni sikeres támadások száma 1-re csökken. 
Ettől az egy találattól az osztag földhöz szegezetté válik. Az 
amerikai játékos felrakja a földhöz szegezett jelzőt az amerikai 
osztagra, így jelezve új állapotát.
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ROHAM TÁMADÁSOK
Ha egy osztag, melyet Roham akcióval aktiváltak, befejezte a 
mozgást, végrehajthat egy roham támadást egy szomszédos, el-
lenséges kézen lévő hatszög ellen. A Roham támadások brutális, 
ember ember elleni közelharcot jelképeznek, ahol az aktív osztag 
és bármely, kombinált tűzzel támogató osztag célja az ellenséges 
hatszögbe behatolni és visszavonulásra kényszeríteni az ellen-
felet.

A következő szabályok vonatkoznak a Rohamokra:

• Csak osztagok hajthatnak végre Roham akciókat. Az aktív 
osztag (vagy bármely támogató osztag) nem tartalmazhat olyan 
figurát, aminek nehéz gyalogsági fegyverzete van.

• Miután az aktív osztag mozgott, az aktív osztag kiválaszthat egy 
szomszédos hatszöget, melyen legalább egy ellenséges egység 
van, ez lesz a Roham célpontja.

• Az aktív osztag nem Rohamozhat meg olyan hatszöget, melyen 
egy ellenséges nehéz jármű tartózkodik.

• Ha a rohamozó osztag mozgása során olyan hatszögre lép, 
melyen aknamező vagy szögesdrót akadály található, a további-
akban nem Rohamozhat ez alatt az aktiváció alatt.

Roham támadás végrehajtása
Minden Roham támadást az alábbi sorrendben kell végrehajtani: 

1. Az aktív fél bejelenti, hogy melyik (ha van ilyen) baráti osz-
tagok támogatják a Rohamot kombinált tűzzel.

Legfeljebb két baráti osztag támogathatja a támadást, melyek a 
célponttal szomszédos hatszögön állnak, akár kimerült osz-
tagok is (de nem földhöz szegezett vagy demoralizált osztagok). 
Mint a normál kombinált tűznél, a támogató osztagok csak fél 
tűzerejüket adják az a támadáshoz.

2. Határozzuk meg a Roham támadó erejét. Ez a szám egyenlő 
az aktív osztag gyalogság elleni tűzerejével (még akkor is ha a 
célpont hatszögön egy könnyű jármű áll), plusz bármely 
támogató osztag fél tűzereje (gyalogság ellen).

Lángszórós Rohamok: Minden olyan támadó osztag után, 
mely lángszórós specializációval rendelkezik, a támadás ereje 
+2-vel nő az osztag lángoló halál képessége miatt.

3. Határozzuk meg a védekező támadási erejét. Ez a szám 
egyenlő a hatszögben álló az összes védekező osztag és könnyű
jármű (gyalogság elleni) összesített tűzerejével. A demoralizált 
védekező osztagok nem adhatnak hozzá tűzerőt. A földhöz 
szegezett védekező osztagok csak fél tűzerejüket adhatják a 
támadáshoz.

Kivétel: Ha legalább egy védekező tiszt is jelen van a 
hatszögben, minden földhöz szegezett osztag a teljes tűzerejét 
hozzáadja a összes tűzerőhöz, nem csak a felét.

4. A támadó és a védekező egyidejűleg dob a támadó erejével 
megegyező számú fekete kockával és a védekező fél terepből 
adódó fedezék bónusza plusz egyéb fedezék által nyújtott 
fedezék számának megfelelő vörös védekező kockával. A külön-
böző forrásból származó fedezék bónuszok összeadódnak.

ROHAM TÁMADÁSOK

A fenti példán az amerikai játékos aktiválja az 
A osztagát Roham akcióval.

1) Az aktív A osztag egy hatszögnyit északra 
mozdul azért, hogy szomszédos legyen a B
hatszöggel, melyben egy német osztag 
(fedezékben) és egy német fél-lánctalpas áll.

2) Az amerikai fél bejelenti a Roham támadást a 
B hatszög ellen, úgy, hogy azt a C hatszögben 
álló két amerikai osztag kombinált tűzzel 
támogatja (még a kimerült osztag is részt vehet 
egy szomszédos hatszög elleni Roham tá-
mogatásában). Az aktív egység a teljes, míg a 
támogató egységek fél tűzerejüket adják a tá-
madáshoz.

3) Az amerikai fél dob a támadó kockákkal, ill. 
két védekező kockával (a fedezék miatt), 
összesen 5 találatot ér el. Ezután a német fél 
dob a támadó kockákkal a B hatszögön álló 
védekező osztag és fél-lánctalpas nevében, 2
találatot érve el. 

4) A találatok miatt az amerikai fél levesz 2 
figurát az aktív osztagáról, majd a német fél 
szenvedi el a találatokat, 4 találat a fél-
lánctalpasnak (megsemmisül) és a maradék 1 
találatért levesz egy figurát az osztagából.

5) Mivel a támadó fél érte el a legtöbb találatot, 
a védekező félnek vissza kell vonulnia. A német 
játékos visszavonul a D hatszögbe, míg az 
amerikai fél aktív egységét az így kiürült hat-
szögbe mozgatja.
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Példa: Roham támadást intéznek egy erdős hatszög ellen, mely 3 
védekező osztagot tartalmaz. A védekező egységek közül 2 
fedezékben van. A védekező kockák száma, mellyel a támadónak 
dobnia kell összesen 6 (2 az erdős terep, plusz 2 fedezékenként).

Lángszórós Rohamok: Ha legalább egy a támadó osztagok 
közül lángszórós specializációt hordoz, a védekezők kombinált
fedezék értéke 5-tel csökken.

Fontos: Könnyű járművek nem járulnak hozzá a megrohamo-
zott hatszög védekező értékhez a páncélzat értékükkel, de tűz-
erejük hozzáadódik a védekezők támadó erejéhez.

Először határozzuk meg a sikeres dobások számát a fekete tá-
madó kockáknál. Mivel a támadás közeli, minden “4,” “5,” és “6-
os” érték sikeresnek számít. Ezután vonjuk ki a kapott értékből a 
vörös kockákkal dobott sikeres dobások számát (itt az “5” és “6”
érték a sikeres). az eredmény egyenlő a támadó által elért talála-
tok számával. Jegyezzük meg ezt a számot.

5. Most a védekező fél dob a támadó erejének megfelelő számú 
fekete kockával, sikeres értékek a “4,” “5,” és “6”. Ez egyenlő a 
védekezők által a támadóknak okozott sikeres találatok számával. 
Jegyezzük meg ezt a számot is.

6. A Rohamok normál támadásnak minősülnek, nem pedig 
pergőtüznek. Miután mindkét oldalon megállapítottunk az el-
szenvedett kárt, a támadó félnek el kell távolítania a védekező 
által okozott sérülésnek megfelelő számú figurát az aktív 
osztagról. Ha az aktív osztag így megsemmisül, az esetleg 
fennmaradó sérüléseket a résztvevő osztagoknak (ha van ilyen) 
kell viselniük.

7. Ezután a védekező félnek el kell távolítania a támadó által 
okozott sérülésnek megfelelő számú figurát a védekező 
osztagokról. A védekező maga választhatja ki, milyen kombiná-
cióban viselik a veszteségeket az érintett egységei.

Könnyű járművek és a Roham által okozott kár: A védekező 
fél eloszthatja a védekező könnyű járművek közt az elszenvedett 
találatokat, de nem oszthat ki több találatot könnyű járműnek,
mint amennyi elpusztítaná azt (lásd a 28. oldalon a leírást a talála-
tok végrehajtásáról járműveknél ill. a járművek sérüléséről).

8. Ha a védekező csapat bevitt találatainak száma nagyobb vagy 
egyenlő, mint a támadó csapat találatainak száma, akkor a roham 
sikertelen. Az aktív egység és bármely támogató egysége 
kimerülnek és a Roham akciónak vége.

9. Ha a támadó csapat több találatot ér el a védekezőnél, akkor a 
roham sikeres és a védekezőnek vissza kell vonulnia az adott 
hatszögből.

A védekezőnek választania kell egy  szomszédos hatszöget, 
ahová a túlélő egységeknek vissza kell vonulniuk. A vissza-
vonuló egységek nem vonulhatnak vissza olyan hatszögbe, ahol 
az ellenfél egységei állnak és nem hátrálhatnak ki a játék-tábla 
területéről. Ha olyan hatszögbe vonulnak vissza a csapatok, ahol 
már vannak baráti egységek és a visszavonulókkal együtt már 
átlépik a halmozási limitet, a visszavonuló játékosnak meg

kell semmisítenie azonnal annyi egységet a visszavonulók közül, 
hogy a halmozási limit szabályai szerinti számú egység maradjon a 
hatszögön. Ha nincs érvényes hatszög a visszavonuláshoz, akkor az 
összes védekező egység megsemmisül. Demoralizált egységek 
soha nem vonulhatnak vissza és azonnal megsemmisülnek, ha erre 
lennének kényszerítve. A földhöz szegezett egység, mely vissza-
vonulásra kényszerül azonnal demoralizálttá válik a visszavonulás 
végén. Bármely friss vagy LT Módban álló egység, mely vissza-
vonulni kényszerül, kimerültté válik.

A visszavonulás nem számít normál mozgásnak és a védekező
nem lehet célpontja lesből tüzelésnek mikor visszavonul.

10. Miután a védekező kiürítette a hatszöget, az aktív egység és 
bármely támogatója bevonulhatnak az üres hatszögbe. Min-
dazonáltal, azon támogató egységek, melyek kimerültek voltak a 
támadás kezdetekor, nem léphetnek a hatszögbe. Sem az aktív, 
sem a támogató egységek nem kötelesek belépni a megrohamozott 
hatszögbe.

A behatolás nem számít normál mozgásnak és a támadó
nem lehet célpontja lesből tüzelésnek mikor behatol a hat-
szögbe.

11. Mind az aktív, mind a támogató egységek kimerülnek
(függetlenül attól, hogy behatoltak vagy nem).

REJTETT EGYSÉGEK
Egyes forgatókönyvek lehetővé teszik egyik vagy 
akár mindkét félnek, hogy rejtett osztagokat
helyezzenek a táblára. Az összeállítás során a 
játékosok úgy jelzik, hogy melyik osztaguk “rejtett”, 
hogy rejtett osztag jelzőt raknak az egység mellé. A
rejtett osztag jelző együtt mozog az egységgel 
mindaddig, míg a jelzőt eltávolítják az osztag 
“felfedésekor”.

Járművekhez nem rendelhetünk rejtett osztag jelzőt.

A rejtett osztagra nem tüzelhetnek ellenséges egységek és a 
hatszögét érő területre ható támadás sem hat rá.

Az ellenséges egységek keresztül mozoghatnak, de nem 
fejezhetik be mozgásukat olyan hatszögben, ahol csak rejtett 
osztag(ok) tartózkodik. Tankok mozgását nem befolyásolja, ha 
csak rejtett osztagot tartalmazó hatszögön mozognak keresztül 
és a rejtett osztagokra nem hat a tankok “Lerohanás” képessége.

A rejtett osztagot a következő körülmények miatt fedik fel és 
távolítják el róla a rejtett osztag jelzőt:

• Ha egy rejtett osztag tüzel vagy támogat egy támadást, akkor 
azonnal felfedezik.

• Ha egy rejtett osztag bemozog egy célkitűzés hatszögbe, (mely 
parancsnoki célkitűzést, győzelmi pont jelzőt tartalmaz, vagy 
más, a forgatókönyv által kijelölt hatszög) azonnal felfedezik.

• Ha egy rejtett osztag bármikor egy ellenséges egység látóterébe 
kerül és olyan terepen van, mely nem biztosít fedezéket, azon-
nal felfedezik. A füst jelző ,(mely +2 fedezék bónuszt ad) nem 
akadályozza az osztag felfedését, hanem a rejzőzködéshez

34
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             JELZŐK
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a hatszög fő tereptípusa kell, hogy fedezéket nyújtson (erdő, 
durva terep, híd vagy épület tereptípusok).

• Ha a Státusz Fázis végén egy rejtett osztag egy ellenséges 
egységgel szomszédos hatszögön áll, akkor felfedik, még abban 
az esetben is, ha fedezéket nyújtó terepen áll.

ÜTKÖZÉS AZ IDŐZÍTÉSBEN

Előállhatnak olyan helyzetek a játék során, mikor mindkét 
játékos egyszerre jelenti be, hogy akciót hajtana végre vagy egy 
egységet vagy kártya hatását használná. A következő szabályokat 
kell alkalmazni az időzítés ütközéseinek feloldására.

Ha olyan időzítési ütközés állna elő bármikor a játék során,
melyet az alábbiakban nem említünk, akkor a kezdeményezés-
sel rendelkező játékos dönt a végrehajtás sorrendjéről.

Mozgás és az események sorrendje
A legtöbb ütközés az időzítésben akkor fordul elő, ha egy 
egység egy új hatszögbe mozog Előrenyomulás, Mozgás és 
Tüzelés vagy Roham akció során. Új hatszögbe mozgás esetén, 
a lehetséges események és az arra adott reakciók az alábbi 
sorrendben kell, hogy történjenek:

1. Az aktív egység egy vele szomszédos hatszögre lép.

2. Bármely látótér meghatározás és annak hatásai érvénybe lép-
nek (pl. egy rejtett osztagot felfednek).

3. Az ellenfél bejelenthet egy LT támadást. Az aktív játékosnak 
elegendő időt kell hagynia ellenfelének az LT támadás bejelen-
tésére a mozgás után.

4. Az ellenfél végrehajtja az esetleges LT támadásokat.

5. Akadályok hatásainak végrehajtása (pl. aknamező, egy 
tankcsapda megszakítja egy jármű mozgását, stb.). Ha egy hat-
szög több akadályt is tartalmaz, ezeket az aktív játékos döntése 
alapján kell sorrendben végrehajtani.

6. Az aktív egység mozgás pontokat költ nem mozgási 
tevékenységre, pl. egy tank eltávolítja a szögesdrót akadályt, 
stb.

7. Ha az aktív egység Roham vagy Mozgás és Tüzelés akciót 
hajt végre, akkor az egység most támadhat.

8. Miután egy tank elhagy egy hatszöget, hajtsuk végre a 
tank lerohanásának hatásait.

Ha az aktív egység egy újabb hatszögbe lép, a fenti 
időzítési sorrendet kell megismételni.

A fedezék bónuszok, mint amilyet pl. a füst jelző ad,
folyamatosan érvényben vannak.

Példa: az amerikai fél aktiválja egy osztagát és egy aknamező 
jelzőt tartalmazó hatszögre lép. A német játékos bejelenti, 
hogy LT támadást intéz az amerikai osztag ellen. Mivel az LT 
támadást időben az akadályok hatásának végrehajtása előtt 
kell végezni, az LT támadást végrehajtják mielőtt az osztag az 
aknamező hatásai miatt dobna a kockákkal.

MÓDOSÍTÓ ÉRTÉKEK SZÁMÍTÁSA

Amennyiben egy értékre (tűzerő, mozgás, stb.) egynél több 
módosító érték is hatással van, először mindig a hozzáadást és 
kivonást végezzük el, csak utána osszuk vagy szorozzuk az 
értéket.

Fontos: Ha bármely egység tűzerejét egynél többször kell 
felezni, akkor nem támadhat. (Lásd a 40. oldalon keretben).

JÁTÉK HÁROM ÉS NÉGY 

JÁTÉKOS ESETÉN 
A II. VH konfliktusai két hadviselő fél között zajlottak és a játék 
forgatókönyvei is két nemzet összecsapását ábrázolják. Ennek 
ellenére ez nem azt jelenti, hogy a játékot nem játszhatjuk három
vagy négy játékossal. A játék lehetővé teszi három vagy négy 
játékos csapatokban való játékát. Négy játékos esetén, 
oldalanként két-két csapat vesz részt a játékban. Három játékos 
esetén ketten alkotnak csapatot a harmadik játékos ellen.

JÁTÉK 4 RÉSZTVEVŐVEL
Négy résztvevő esetén, minden játékos egy adott nemzet két 
hadosztálya közül az egyiket fogja irányítani. Ezáltal, mindkét 
nemzetet 2 hadosztály képvisel, melyeket egy-egy játékos irányít. 
Az azonos “csapatban” játszó felek csapatként nyerik meg vagy 
veszítik el a játékot. A forgatókönyv célkitűzései és a győzelmi 
pontok elérése a normális módon történnek.

Minden TOI forgatókönyv a nemzetek haderejét két külön 
hadosztályra osztja, melyeket a világos és sötét árnyalatú osztag 
hordozók jelölnek. A németek osztag hordozóinak alapszíne a 
szürke, ahol az egyik hadosztályt a világos szürke, míg a másik 
hadosztályt a sötét szürke osztag hordozók jelképezik. Hason-
lóképp, az amerikaiak osztag hordozóinak alapszíne a zöld, ahol 
az egyik hadosztályt a világos zöld, míg a másik hadosztályt a 
sötét zöld osztag hordozók jelképezik.

A négy fős játék elején, a játékosoknak két csapatot kell alkot-
niuk, melyben két-két játékos vesz részt (megegyezés alapján 
vagy véletlenszerűen). Ezután minden játékos birtokba veszi 
csapata egyik hadosztályát és innentől az egységek összeál-
lításáért és akcióiért ő felel.

Mivel a járműveket nem jelöli külön hordozó szín, a feleknek 
fejben kell tartaniuk, hogy ki irányítja az adott járművet. A 
legtöbb forgatókönyvben a járműveket típus szerint osztják szét a 
hadosztályok között, így itt egyszerűbb a helyzet. Olyan 
forgatókönyv esetén ahol sok a jármű, a csapattagok 
használhatnak valamilyen jelölést (pl. egy érmét) a járművek 
megkülönböztetésére.
A FORDULÓ SORRENDJE
Az Akció Fázis alatt a csapatok felváltva végzik akció köreiket,
úgy, hogy először az egyik csapat egyik fele jön, őt követi a 
csapattársa, ezt követően pedig az ellenfél csapatának tagjai lép-
nek, stb.
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Ahogy a normál játékmenet esetében, ez addig folyatódik míg 
egyik csapat sem tud már további akciót végrehajtani vagy Ak-
ció Fázisa befejezéséről dönt, miután a játék a Státusz Fázissal 
folytatódik.

A kezdeményezés joga a csapat mindkét tagjára vonatkozik 
(mivel ugyanazon a Kezdeményezés kártyán osztoznak). Az 
Akció Fázis alatt a kezdeményezéssel rendelkező csapat végzi el 
először köreit és közösen kell eldönteniük, hogy kettejük közül ki 
kezdi az akció kört. Az első aktív játékosnak el kell végeznie 
összes akcióját, mielőtt csapattársa akcióira sor kerülne. Miután 
mindkét csapattag végrehajtotta akció körét, a másik csapat is 
dönt a saját sorrendjéről és így tovább.

Az akciók száma, melyeket a csapat egyes tagjai elvégezhetnek 
egyenlő a forgatókönyv által előírt akciók számának felével 
(felfelé kerekítve).

Példa: A “Törésponton” forgatókönyv Akció Fázisa zajlik. Mark
és Lisa alkotják a német csapatot, míg Phil és Mary az amerikai 
csapatot. A Forgatókönyv Útmutató úgy rendelkezik, hogy 
mindkét nemzet 3 akciót végezhet körönként, tehát 4 játékos 
esetén minden játékos 2 akciót végezhet az akció körében. Az 
amerikaiaknál van a kezdeményezés, így Phil és Mary végezheti 
el akció köreit a német játékosok előtt. Először Phil végez 2 
akciót, őt pedig Mary követi. A német csapat eldönti, hogy milyen 
sorrendben végzik akcióikat. Először Lisa végez 2 akciót, őt pedig
Mark követi. Ezután Phil és Mary újra el kell döntse a csapaton 
belüli sorrendet, és így tovább.

Ha az egyik csapattag bejelenti, hogy nincs több akciója vagy azt, 
hogy befejezte Akció Fázisát, a csapat másik tagja folytathatja az 
akciókat, (de csak a forgatókönyv által kijelölt akció szám felév-
el, felfelé kerekítve) amíg ki nem fogy az akciókból vagy Akció 
Fázisa befejezéséről dönt.

Döntéshozatal és az erőforrások megosztása
A játékosok a parancsnoki és győzelmi pontokat csapatként 
kapják. Például, ha a németek ellenőriznek egy 1 pontos
parancsnoki célkitűzés jelzőt tartalmazó célt, akkor a német 
csapat 1 parancsnoki pontot kap, nem pedig mindkét német 
játékos  1-1 parancsnoki pontot.

A csapat tagjainak együtt kell működniük, eldönteni hogyan 
tudnák legjobban koordinálni erőfeszítéseiket és elosztani olyan 
erőforrásaikat, mint pl. a parancsnoki pontok és Stratégiai
kártyák. Midkét tag tetszése szerint elköltheti a parancsnoki 
pontokat és aktiválhatja egységeit az Akció és Státusz Fázisa 
alatt  – akár csapattársa beleegyezése nélkül is.

Mindazonáltal, a Parancsnoki Fázis alatt hozott döntéseket (mint 
pl. kezdeményezésre vagy Stratégiai kártya aktiválásra költik a 
parancsnoki pontokat) a csapatagoknak együtt kell meghozniuk. 
Ha a csapattagok nem tudnak belátható időn belül közös döntést 
hozni egy akcióról, akkor nem történik semmi akció és a játék 
tovább halad a Parancsnoki Fázis következő részére.

Stratégiai kártyák
Midkét csapat csak egy Stratégiai kártyát húz minden Státusz 
Fázis elején (nem pedig egyet tagonként). A csapat Bázisára

helyezett Stratégiai kártyákat midkét csapattag használhatja. Bár 
a tagoknak egyet kell érteniük a Parancsnoki Fázis alatt aktivált 
kártyák mibenlétéről, minden különálló Stratégiai kártya csak az 
egyik tag által aktiválódhat, saját döntésük szerint. A Stratégiai
kártyák hatásai, beleértve a nemzet játékterére helyezett Straté-
giai kártyákat, csak arra a tagra vonatkoznak, aki aktiválta a kár-
tyát (kivéve, ha a kártya bónuszt vagy más juttatást ad jövőbeli 
Stratégiai kártyákhoz, mely esetben a hatás mindkét csapattagra 
vonatkozik).

Példa: Az“Edzett Veteránok” Stratégiai kártya szövege:
“Parancsnoki Fázis: Kapsz legfeljebb 2 normál gyalogságot és 
elhelyezheted őket bármely meggyengült osztagaidban.” A két 
csapattagnak meg kell egyeznie abban, hogy melyikük aktiválja 
ezt a kártyát. A játékos, aki aktiválja ezt a kártyát, csak a saját 
osztagaiba helyezheti el a gyalogsági figurákat; egyáltalán 
nem rakhat figurákat csapattársa osztagaiba.

Osztag átcsoportosítások
A játékosok átcsoportosíthatnak figurákat csapatársuk oszta-
gaiból a sajátjaiba, ha csapattársa ebbe beleegyezik.

Csapat  korlátozások
Számos korlátozás létezik a két hadosztály egységei közti interak-
ciók szabályzására . (Vedd figyelembe, hogy ezek a korlátozások 
csak a csapatjátékra vonatkoznak; a különböző színárnyalatú 
osztag hordozóknak nincs külön szerepük két játékos esetén).

• Az egyik hadosztály egységei nem oszhatják meg Látóterüket a 
másik hadosztály egységeivel (például, az egyik játékos egysége 
nem végezhet tüzérségi felderítést (látóterével) a másik hadosztály-
ba tartozó aknavetős rajnak). Ugyanez a korlátozás érvényes, ha a 
Látómezőt a tüzérség sodródásának megállapítására használják stb.

• Az egyik hadosztály egységei nem támogathatják a csapattárs 
támadását kombinált tűzzel, hacsak az adott nemzet nem fizet 1
parancsnoki pontot a parancsnoki halomba. Minden ilyen 
kombinált támadásnál ki kell fizetni ezt az összeget. Azonban, ha 
egy tiszt is áll az adott hatszögben, akkor azok az egységek 
támogathatják a csapatárs támadását parancsnoki pont elköltése 
nélkül is. Azokban az esetekben, mikor a két csapattárs erői 
egyesülnek (mint pl. kombinált tűz, roham vagy védekezés roham 
ellen), ezen egységek tűzereje/fedezék értékei is összevonódnak 
egy kockadobáson belül.

• A kezdő egységek táblára helyezésekor, az egyik csapattag 
egységei kezdhetnek a társa szállító járművébe szállva. A
játékos ki- és beszállíthatja egységeit a megszokott módon, de 
csak a járművet irányító fél aktiválhatja a szállító járművet.

JÁTÉK HÁROM RÉSZTVEVŐVEL
A három résztvevős játékot nagyjából úgy játszuk mint a négy 
résztvevős játékot, kivéve, hogy az egyik nemzetet egy játékos 
fogja irányítani. Ennek a játékosnak úgy kell játszania Akció 
Fázisát, mintha nemzetének erőit két játékos irányítaná, tehát a 
két külön hadosztályra (és az akciók kettéosztására) ebben az 
esetben is vonatkoznak a fentebb részletezett szabályok.
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A előbbi szekciók elolvasásával most már megismerted az 
alapvető TOI játékmechanizmusokat. Ez a szekció a játék 
fennmaradó részeinek ismertetése, mint pl. az egyes figurák 
speciális képességei, Stratégiai és Műveleti kártyák megértése, 
osztag specializáció, terep és más alapfogalmak.

A TIDE OF IRON FIGURÁK
A TIDE OF IRON alapjáték 17 különböző egyedi figurát 
tartalmaz, ebből 8 az amerikai nemzet és 9 a német nemzet 
katonái. Lentebb részletesen bemutatjuk ezen figura típusok 
mindegyikét és a hozzájuk tartozó képességeket. Ezen
képességek összefoglalása a játékos referencia lapon is meg-
található.

Normál gyalogság 

Jellemvonás: Nincs

A normál gyalogság jelenti a játékos haderejének zömét. A 
normál gyalogság nincs kellően felszerelve a járművek elleni 
támadásokhoz és az ellenséges gyalogság elleni tűzerejük is 
némileg limitált. Midezek ellenére, a normál gyalogság 
felbecsülhetetlen értékű eszköz a kulcspozíciók elfoglalására és 
megtartására ill. az értékesebb egységek védelmére.

Speciális Képességek: Nincs.

Elit gyalogság

Jellemvonás: Nincs

Az elit gyalogság olyan harcban edzett egység, melynek jobb 
felszerelése és nagyobb tapasztalata van a normál gyalogsághoz 
képest. Ezek a figurák hatékony erőt képviselnek az ellenfél

osztagai ellen és gyakran a gyalogsági rohamok élén küzdenek. 
A normál gyalogsághoz hasonlóan, az elit gyalogság felszerelése
járművek ellen szintén kevésbé hatékony.

Harcedzett: egy osztagban minden elit gyalogsági figura +1 
fedezék pontot ad pergőtűz támadások ellen.

Géppuskás raj 

Jellemvonás: Nehéz Gyalogsági Fegyver

A géppuskás raj figurák nehéz ismétlő fegyverrel felszerelt 
gyalogságot jelképeznek. Ezek a figurák nagy tűzerejű támadá-
sokat végeznek ellenséges osztagok ellen és jogosultak több 
sorozattal hozzájárulni az LT támadásokhoz.

Limitált akciók: Egy osztag mely nehéz gyalogsági 
fegyverrel rendelkezik, mint pl. a géppuskás raj, nem végezhet 
Mozgás és Tüzelés ill. Roham akciót.

Gyors LT Tűz: Ha egy osztag melyben egy vagy két géppuskás 
raj van LT Módban áll, az osztag LT támadást végezhet anélkül,
hogy kimerülne – abban az esetben ha csak a gépuskás 
raj(ok) vesz részt az LT támadásban. Ez szintén vonatkozik
egy másik egység LT támadásának kombinált tűzzel való támo-
gatására.

Ha egy ilyen osztag LT támadást végez úgy, hogy abban az 
osztagban levő más típusú figura is részt vesz, akkor az 
egység ugyanúgy kimerül, mint más esetekben. 

Ez azt jelenti, hogy a géppuskás raj egy kör alatt több LT 
támadásban is részt vehet. Ugyanakkor az ilyen támadásoknak 
mindig különböző célpontok ellen kell irányulniuk, mivel egy 
osztag csak egy LT támadást hajthat végre egy bizonyos aktív 
egység ellen, annak aktivációja során (lásd a 32. oldalt).

Példa: A német fél LT Módba helyezte egy osztagát, mely 1 
géppuskás rajt és 2 normál gyalogsági figurát tartalmaz. Ellenfele
köre alatt a német fél LT támadást indít egy mozgó amerikai 
osztag ellen. Úgy dönt, hogy csak a géppuskás raj vesz részt a 
támadásban, tehát az osztag nem merül ki a támadás után és az 
LT Mód jelző is az osztagon maradhat.

Később a német fél úgy dönt, hogy újabb LT támadást indít 
egy másik mozgó amerikai osztag ellen. A német fél újra

AMERIKAI

      GÉPPUSKÁS RAJ

NÉMET

    GÉPPUSKÁS RAJ

AMERIKAI

ELIT GYALOGSÁG

NÉMET

ELIT GYALOGSÁG

  AMERIKAI
NORMÁL GYALOGSÁG

NÉMET
NORMÁL GYALOGSÁG
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csak a géppuskás rajt használja LT támadásra, így azt osztag az 
LT támadás után is LT Módban marad.

Végezetül, azt remélve, hogy megállíthatja a közelben mozgó 
amerikai tankot, a német játékos LT támadást indít a tank ellen. 
Ezúttal a német fél úgy dönt, hogy az osztag összes figurája részt 
vesz az LT támadásban. Mivel nem csak a géppuskás raj, hanem 
más típusú egységek is részt vesznek a támadásban, a német 
osztag kimerül a támadás után és az LT Mód jelzőt át kell fordí-
tania a kimerült oldalára.

Aknavetős raj

Jellemvonás: Nehéz Gyalogsági Fegyver

Az aknavetős rajokat kisméretű, ballisztikus aknavetővel szerelték 
fel, így hasznos, kisebb tüzérségi támogatást biztosító egységekként 
vannak jelen a táblán. Ezek a fontos egységek képesek biztonságos 
helyről, nagy távolságból elérni az ellenséges egységeket.

Limitált akciók: Egy osztag, mely nehéz gyalogsági fegyverrel
rendelkezik, mint pl. az aknavetős raj, nem végezhet Mozgás 
és Tüzelés ill. Roham akciót.

Amerikai
Aknavetős raj

Német
Aknavetős raj

AKNAVETŐS RAJ TÁMADÁSOK

2 aknavetős 
raj

Az aknavetős raj különlegessége abban rejlik, hogy meg 
tud támadni bármely ellenséges egységet, mely friss baráti 
egységek látómezejében van (feltéve, ha a cél az ak-
navetős raj hatótávolságán belül van).

A) Szomszédos ellenfél: Az A osztag nem megfelelő
célpont, mert az aknavetős raj nem támadhat szomszédos 
mezőre.

B) Látómezőn kívül: Bár az amerikai 1-es osztag
látómezejében van a B osztag, az 1-es osztag kimerült,
és emiatt nem tud LM infót megosztani az aknavetőssel. 

C) Látómező: A 2-es és 3-as friss  amerikai osztagok 
látóterében van a C osztag, így az aknavetős raj megtá-
madhatja. 

D) Látómezőn kívül: A D osztag nem megfelelő célpont 
az aknavetős rajnak, mert baráti egységek látóterén kívül 
esik.

E) Látómező: Az E osztag megfelelő célpont mivel az 
aknavetős raj saját Látóterében van.
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Területre ható támadás: Más figuráktól eltérően, az aknavetők 
nem ellenséges egységekre, hanem egy teljes hatszögre és az ott 
tartózkodó összes egységre, területre hatóan tüzelnek. Más 
figuráktól eltérően, az aknatámadás ereje függ attól, hogy normál 
vagy pergőtűz támadás keretében hajtják végre a támadást. A 
játékos referencia lapon az aknavetős figura harci értékei nem a 
megszokott gyalogság/jármű elosztásban, hanem normál (N) vagy 
pergőtűz (S) támadás elosztásban jelennek meg. A pergőtűz 
aknatámadások jelentősen hatékonyabbak, mint a normál aknatá-
madások.

Az aknavetős raj területre ható támadása a fekete kockákkal dobva 
az “5-ös” és “6-os” értékek esetén sikeres. Ha nagy távolságra 
tüzel, a területre ható támadás csak “6-os” dobásnál sikeres.

Ballisztikus tüzelés: Az aknavetős rajnak nincs szüksége 
direkt látómező létesítésére a céllal, mivel ballisztikus tá-
madásával át tud lőni a rálátást akadályozó terep felett.

Ha egy aknavetős raj nem tud direkt látómezőt létesíteni a 
célponttal, használhatja egy másik, nem kimerült baráti egység 
látómezejét. Lásd a “Aknavetős és géppuskás rajok” ábrát az il-
lusztált példával. Ez az aknavetős raj és az ellenséges egységre 
látómezőt szolgáltató baráti egység közti rádió kommunikációt 
és az így koordinált támadást hivatott jelképezni.

Az aknavetős rajok nem lőhetnek, ha épület hatszögben vagy 
bunkerben vannak, vagy ha nem lehet LM-et létesíteni.

Minimum távolság: Az aknavetős raj nem támadhat vagy 
támogathat támadást egy szomszédos hatszög ellen, ill. saját 
hatszöge roham elleni védelméhez sem járulhat hozzá tűzerővel.

Nincs Lesből Tüzelés: Az aknavetős figura nem vehet részt LT 
támadásban (még ha osztagának más figurái így is tesznek,
akkor sem).

Nincs vegyes támadás: Támadásának területre ható jellege miatt, 
az aknavetős raj nem támadhat más figura típusokkal együtt, még 
akkor sem ha azokkal egy osztagban van. Például, ha egy 
aknavetős raj egy osztagban van 2 normál gyalogsággal és egy 
ellenséges egység az osztag látómezején belül van, az osztag tulaj-
donosának el kell döntenie, hogy a 2 normál gyalogsággal vagy az 
aknavetős rajjal támadja meg az ellenséget.

Ha egy osztag két aknavetős rajból áll (ami egy megszokott 
összeállítás), az osztag mindkét figurájával tud lőni egyetlen ak-
tiváció alatt. Továbbá egy aknavetős raj támogathatja egy másik 
aknavetős raj koncentrált támadását.

Tiszt

Jellemvonás: Nincs

A gyalogsági tisztek kiképzett vezetők, akik koordináltabbá és 
hatékonyabbá teszik nemzetük egységeit. Amellett, hogy az alá 
beosztott osztagot hatékonyabbá teszi, a gyalogsági tiszt 
pozitívan befolyásolja minden baráti egység morálját abban a 
hatszögben, ahol áll.

Gyors felépülés: A Státusz Fázis alatt, egy demoralizált osz-
tag, mely egy tiszttel egy hatszögben áll, eltávolíthatja állapot 
jelzőjét, ahelyett, hogy csak a földhöz szegezett oldalára fordí-
taná.

Mozgósítás: Egy friss, de földhöz szegezett osztag, mely egy 
tiszttel egy hatszögben áll, aktiválható Koncentrált Támadás 
akcióval. Az osztag csak fél tűzerővel támadhat.

Eltökéltség: Egy osztag mely egy vagy több tiszttel egy hatszög-
ben áll, +1 fedezék pontot kap, ha pergőtűz támadás éri.

Fokozott mobilitás: Egy osztag, mely tartalmaz legalább 
egy tisztet, +1 mozgás pontot kap.

Tehergépkocsik

Jellemvonások: Szállítás (2), Könnyű Jármű

A teherkocsik voltak a leggyorsabb és leghatékonyabb eszközei a 
katonák bázisról, kikötőből és vasúti körletekből a frontvon-
alakra jutattásának. Hacsak nem a megfelelő és biztonságos 
utakon haladtak, a teherkocsik amúgy lassú, nehézkes járművek 
voltak, melyek kevés védelmet nyújtottak rakományuknak.

Szállítás: A teherkocsik szállító eszközök, melyekbe beszállhat-
nak a baráti egységek.

Hatékony mozgás utakon: Mikor egy utat tartalmazó 
hatszögről ugyanazt az utat folytató szomszédos hatszögre lép, a 
teherkocsinak ez csak 1/3 mozgási pontjába kerül. Így, ha egy
GMC CCKW 353 teherkocsi (4 mozgás pont) végig egy adott 
úton mozog, akkor akár 12 hatszög hosszan is mozoghat.

Törékeny: Ha egy teherkocsi súlyosan sérültté válik, akkor 
azonnal megsemmisül.

Az AKNAVETŐS RAJ TÁMADÓ ÉRTÉKEI

AMERIKAI TISZT NÉMET TISZT

AMERIKAI GMC CCKW 353
SZÁLLÍTÓ TEHERKOCSI

NÉMET OPEL BLITZ

SZÁLLÍTÓ TEHERKOCSI
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Fél-lánctalpasok

Jellemvonások: Szállítás (1), Könnyű Jármű

A fél-lánctalpasok számottevően sokoldalúbbnak bizonyultak a 
nehéz terepen való mozgásban és a rakományukat védő 
páncélzat is felülmúlta a teherkocsikét. Ráadásul, a fél-
lánctalpasokat könnyű fegyverzettel szerelték fel, hogy 
hatékonyan tudják őket bevetni a heves harcokban.

Szállítás: A fél-lánctalpasok szállító eszközök, melyekbe 
beszállhatnak a baráti egységek.

Közepes és nehéz tankok 

Jellemvonások: Tank, Nehéz Jármű

A tankok erős, páncélozott járművek, melyet pusztító 
fegyverzettel láttak el. Bármely komoly II. VH offenzívában a 
tankok jelentették az ellenfél ellen bevetett fő erőket.

Masszív: Ha a nehéz jármű csak könnyen sérül az ellenséges 
LT tűzben, akkor nem válik emiatt kimerültté (ugyanakkor 
azonnal veszít 1 mozgás pontot és páncélzata 1-el csökken az 
aktiváció időtartamára, úgy mint a könnyen sérült állapot 
hatásánál).

Elsöprő tűzerő: Ha egy tank megtámad egy épület hatszögben
vagy bunkerben levő osztagot, akkor +3 tűzerőt és +3 lőtávot 
kap a harckocsi.

Példa: A Tigris I tankot azért aktiválták, hogy egy koncentrált 
támadást végezzen egy épület hatszögben álló osztag ellen. A 
Tigris lőtávja ilyen célpont ellen 8, tűzereje pedig 9 (a normál 
5-ös lőtáv és 6-os tűzerő helyett).

Lerohanás: Más egységektől eltérően, egy tank átmozoghat (de 
soha nem maradhat) egy olyan hatszögön, mely ellenséges 
egységeket tartalmaz (még akkor is ha a hatszög halmozási limitje 
már teljes). A mozgás költsége egy lerohanásnál egyenlő a normál 
hatszögre mozgás pontjával, plusz 1 mozgás pont minden, a hat-
szögön álló ellenséges egység után. Rögtön miután az aktív tank 
elhagyja az így lerohant hatszöget, minden ott levő ellenséges 
egység azonnal földhöz szegezetté válik (járműveket és a rajtuk 
utazó egységeket ez nem érinti; a fedezékben/bunkerben levőket 
sem). A már földhöz szegezett vagy demoralizált egységekre 
sincs hatással a lerohanás. A tank soha nem fejezheti be mozgását 
egy ellenséges egységeket tartalmazó hatszögön.

A tank, mely lerohanást végez, célpontja lehet LT tűznek mikor 
az ellenséges hatszögbe belép. A saját hatszögükben levő célra tá-
madó LT egységek közeli támadásként végzik a tüzelést. Ha egy 
aktív tank arra kényszerül, hogy ellenséges hatszögön fejezze be 
mozgását az LT tűz miatt elszenvedett súlyos sérülés hatására,
azonnal vissza kell vonulnia az utolsóként érintett, ellenség 
mentes hatszögbe (nincs mozgási költség), azonnal kimerül és az 
ellenséges egységek nem vállnak földhöz szegezetté a lerohanás 
miatt.

Vastag páncélzat: Néhány tank (pl. a német Tigris I) ezen 
képessége extra hatékony páncélt ad az egységnek. Ha egy 
ilyen egységet megtámadnak, az egység tulajdonosa au-
tomatikusan megváltoztathat a védekező kockák közül egyet
“6-os” értékre a dobás után.

   AMERIKAI

M3A1 FÉL-LÁNCTALPAS
   NÉMET

SDKFZ 251 FÉL-LÁNCTALPAS

NÉMET PANZER IV TANK NÉMET TIGRIS I TANK

AMERIKAI M4A1 SHERMAN TANK TŰZERŐ FELEZÉSE
Számos esetben el kell feleznünk egy egység tűz-
erejét: ha az egység kombinált tűzzel támogatja egy 
másik egység támadását, ha az egységet Mozgás és 
Tüzelés akcióval aktiválták, ha egy jármű súlyosan 
sérült, stb. 

Egynél többször nem lehet egy egység tűzerejét 
felezni. Ha kettő vagy több hatás egyszerre kénysz-
erít a tűzerő csökkentésére, akkor az az egység nem 
támadhat. Például, egy súlyosan sérült jármű nem 
támogathat támadást kombinált tűzzel.

Ha a szabályok tűzerő felezésre utasítanak akkor 
felfelé kell kerekíteni.
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STRATÉGIAI KÁRTYÁK
A legtöbb forgatókönyv egy vagy két Stratégiai kártya paklit ad 
a játékosoknak. Ezek a paklik jelképezik a táblán kívüli 
eseményeket és erőket, melyeket a játékosok a kártyákra 
nyomtatott parancsnoki pontok elköltésével hozhatnak játékba.

A játék elején és a Státusz Fázis alatt a felek húzni fognak
Stratégiai kártyákat a Stratégiai paklikból, majd ezeket a 
Bázisukra helyezik, képpel felfelé. Számos Stratégiai kártyán 
látható az “Akció Fázis” felirat a szövegdoboz tetején, jelezve, 
hogy a kártyákat az Akció Fázis
alatt lehet aktiválni, akcióként.
Más Stratégiai kártyákon a
“Parancsnoki Fázis” felirat van a
szövegdoboz tetején, mely jelzi,
hogy csak a Parancsnoki Fázis
Parancsnoki Pontok Elköltése lépés
alatt lehet aktiválni.

Mikor egy játékos egy akciójával aktivál egy elérhető Stratégiai 
kártyát, először ki kell fizetnie a Startégiai kártya parancsnoki 
költségét. Ha a játékosnak nincs elegendő parancsnoki pontja a 
Stratégiai kártyára, akkor nem aktiválhatja azt.

Bár a Stratégiai kártya hatása rendszerint magán a kártyán le van 
írva és hatásai a szabályoknak megfelelően működnek, van 
néhány kártya, mely ellentmondhat a szabályoknak. Ha egy 
kártya ellentmond a játék szabályainak, akkor a kártya 
szövegezése a mérvadó.

“Helyezd a játékteredbe”
Bár a legtöbb Stratégiai kártyát használat után eltávolítjuk a 
játékból (visszarakjuk a dobozba), azok a Stratégiai kártyák,
melyek szövegében szerepel a “helyezd a játékteredbe” kife-
jezés, nem dobandók el azonnal, hanem képpel felfelé a játékos 
játékterébe helyezendők és rendszerint hosszútávú hatásuk van a 
játékra. Ezen kártyák parancsnoki pont költségét csak az első
aktiváláskor kell kifizetni. Miután egy ilyen Stratégiai kártyát a 
játékos játékterébe helyezett, az a játék végéig vagy a kártya 
saját hatásai miatti eldobásáig ingyen, parancsnoki pontok 
elköltése nélkül használható lesz a játékos számára.

Miután a Stratégiai kártya pakli utolsó lapját is felhúzták, a paklit 
nem kell kipótolni. Ez a pakli egyszerűen csak nem elérhető a 
játékos számára a továbbiakban.

Kártya típusok
Némely történés vagy hatás bizonyos típusú kártyákra félkövér 
dőlt szedéssel hivatkozik (pl., egy “Légi Támogatás kártya”). 
Ez minden esetben egy Stratégiai kártya pakli címére hivatkozik
és minden kártyára vonatkozik, melyek a megnevezett pakliban 
vannak.

Példa: A “Kiemelt Prioritás” szövege: “Mikor aktiválsz egy 
másik Tüzérség kártyát, költsége 1-el csökken (akár 0-ig).” Ez a 
képesség a Tüzérség I. és Tüzérség II. pakli jelenlegi összes 
kártyáját érinti.

Stratégiai kártyák kulcsszavai
A Stratégiai kártyák hatásai  szabályának szövegezése néha 
túl hosszú ahhoz, hogy a kártyákra férne . Például, sok
Stratégiai kártya, különösen a Tüzérség és a Légi Támogatás 
pakliban, lehetővé teszi az aktív játékosnak, hogy pusztító 
támadást indítson egy táblán kívüli forrásból. Az ilyen táblán 
kívüli eredetű támadás szabályait az alább leírt kulcsszavak
segítségével adják meg a kártyák.

Kulcsszó: “Kapcsolat felvétele (X)”
Sok Stratégiai kártya megköveteli a kapcsolat felvételt a támadás 
folytatása előtt. Ez jelképezi a rádió kapcsolatfelvételi kísérletet a 
hadszíntér parancsnoksággal és a nehézségeket, melyeket le kell 
küzdeni, hogy  a támogatási kérelem elegendő harctéri prioritást 
kaphasson. A kapcsolat felvétel a következőképpen működik:

Mikor egy kártya megköveteli a “kapcsolat felvételt,” a kulcsszó 
után a zárójelben mindig szerepel egy szám – ez a célérték. Az 
aktív játékosnak most dobnia kell egy kockával. Ha a dobás 
eredménye egyenlő vagy nagyobb mint a célérték, akkor a      
kapcsolatfelvétel sikeres és a játékos folytathatja a kártyán feltün-
tettet további hatások végrehajtását.

Ha nem sikerült a kapcsolatfelvétel, a kártya további hatásait 
most nem lehet végrehajtani. Ebben az esetben a játékos megtart-
ja a Stratégiai kártyát és a játékterére helyezi azt. Az ezt követő 
fordulók során, fordulónként egyszer - akcióként - a játékos 
megpróbálhatja ismét a kapcsolatfelvételt annak érdekében, hogy 
a kártya további hatásait végrehajthassa.

Ha sikerült a kapcsolat felvétel és a kártya további hatásait 
végrehajtották, a kártyát el kell dobni.

Ne feledd, a játékosnak nem kell újra parancsnoki                 
pontot fizetnie azért a kártyáért, ami már                                          
a játékterére van helyezve.

Kulcsszó:“Célozz meg egy hatszöget”
Sok Stratégiai kártya megköveteli a játékostól
egy cél hatszög kijelölését a táblán. A játékos
ezt úgy hajtja végre, hogy egyszerűen ráhelyezi a táblára
a célpont jelzőt az általa választott hatszögre (a
Stratégiai kártya esetleges korlátozásait figyelembe véve).
A célpont jelző felhelyezése után a játékos folytatja a kártya 
fennmaradó hatásainak végrehajtását. 

Kulcsszó: “Sodródás meghatározása”
Sok Stratégiai kártya megköveteli a játékostól egy táblán kívüli 
támadás célpont jelzőjének végső elhelyezésére kiható eltérés 
megállapítását vagy más hasonló funkciójú táblán kívülről érkező 
tárgy/egység eltérését a tervezettől (pl. ejtőernyősök, légi után-
pótlás által ledobott felszerelések földetérésének helye, stb.). Ezt 
az eltérést “sodródásnak” hívjuk.

Bármely sodródás mindig a célpont hatszögtől indul, (melyet a 
célpont jelző jelez) melyet korábban jelöltünk ki a Stratégiai kártya 
utasítására. A sodródás képes a célpont jelzőt egy másik, immár 
végleges hatszögre mozgatni.

TARGET TOKEN
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PÉLDA TÁBLÁN KÍVÜLI TÜZÉRSÉGI TÁMADÁSRA

Táblán kívüli tüzérségi támadás esetén (Tüzérségi 
Stratégiai kártya alapján) különleges kulcsszavak 
utasítják a játékost adott lépések elvégzésére. Ez az 
ábra egy amerikai játékos lépéseit részletezi, miután 
az kifizette a parancsnoki pontokat a “Lankadatlan
Zárótűz” Tüzérségi Stratégiai kártya aktiválására.

A) Kapcsolat felvétele: A kapcsolat felvételéhez a
játékosnak dobnia kell egy kockával. Ha a dobott 
érték egyenlő vagy nagyobb, mint a célérték (jelen 
esetben 4), akkor a kapcsolatfelvétel sikeres és a 
kártya szövegének további részeit is végrehajtják. 
Ellenkező esetben, a kártyát a játékos a játékterére 
helyezi és a játékos egy későbbi forduló során meg-
próbálkozhat akcióként a kapcsolat felvételével.

B) Célozz meg egy hatszöget: A kapcsolatfelvétel 
után a játékos kiválaszt egy cél hatszöget és rárakja a 
cél jelzőt. Ugyan a játékos bármely hatszöget 
kijelölheti, érdemes egy olyat választania, mely egy 
baráti egység látómezejében van, így a támadásnak 
alacsonyabb a sodródás értéke. Ebben a példában, az 
“E” egység látóterében levő célt választja, így a       
sodródási szám 4 lesz.

C) Sodródás meghatározása: Célkijelölés után a 
játékos dob 1 vörös és 1 fekete kockával. A fekete
kocka határozza meg sodródik-e és mennyit, míg a 
vörös kocka a sodródás irányát adja meg. A játékos 3-
ast dob a fekete kockával, ami kevesebb mint a 
sodródási szám, tehát a támadás sodródik 3 hatszöget. 
A vörös kockával is 3-ast dob; az északi irány jelző

mutatja, hogy a “3-as” érték jobbra sodródást 
jelent. Az amerikai játékos szerencséjére 2 német 
osztag tartózkodik abban a hatszögben, ahová a 
támadás végül betalál.

D) Területre ható pergőtűz támadás: A támadó 
ezután dob annyi támadó kockával, mint a kártyán 
jelölt támadóerő (jelen esetben ez 4), sikeres értékek 
az “5” és “6.” Minden érintett egység, akit érint a 
területre ható támadás, saját védekező kockáival 
külön dob. Példánkban a végső célpont hatszögben 
levő 2 osztagnak nincs fedezéke, így nem dobnak 
védekező kockával.

E, F, és G) Széles robbanási sáv: Ez a támadás 3-as 
erejű, pergőtűz hatású, széles robbanási sávval bír.
Az amerikai fél 3 támadó kockával dob minden 
olyan, a célponttal szomszédos hatszögre, amely 
tartalmaz figurákat, a sikeres értékek az “5” és “6.” 
Minden egység, akit érint a támadás, saját védekező 
kockáival külön dob. Az E és G osztagok pergőtűz 
támadást szenvednek el (bár az E baráti egység). Az 
F egységre nem hat a pergőtűz, mivel a járművek 
immunisak erre a támadásfajtára. A széles robbanási 
sáv dobásait minden hatszögre külön kell végezni.
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Kockadobás a sodródás kiszámítására
A célpont jelző sodródásának megállapítására először meg kell
határozni a sodródási számot a következő információk segít-
ségével:

Nincs LM: Ha a célpont jelző olyan hatszögben van, amelyre 
egy friss, baráti egységnek sincs LM-je, a sodródási szám 6.

Normál LM: Ha a célpont jelző olyan hatszögben van, amelyre 
egy friss, baráti egységnek van LM-je, a sodródási szám 4.

Kiemelt LM: Ha a célpont jelző olyan hatszögben van, amelyre 
egy friss, baráti, tisztet is tartalmazó egységnek van LM-je, vagy
ha a célpont jelző baráti egységekkel egy hatszögben vagy szom-
szédos hatszögben van, akkor a sodródási szám 3.

A sodródási szám meghatározása után dobjunk két kockával –
egy vörössel és egy feketével.

• Először a fekete kockát nézzük meg: ha az eredmény egyenlő 
vagy nagyobb mint a sodródási szám, akkor a támadás pontos 
és eltalálta a tervezett hatszöget. Hagyjuk figyelmen kívül a 
vörös kockát. A játékos folytathatja a Stratégiai kártya hatá-
sainak végrehajtását.

• Ha az eredmény kevesebb mint a sodródási szám, akkor a tá-
madás elsodródik annyi hatszögnyit, amennyi a fekete kockával 
dobott érték. A sodródás irányának meghatározásához nézzük 
meg a vörös kockával dobott értéket. A vörös kockával dobott 
értéket az északi irány jelzőn levő értékkel egyeztetve
meghatározzuk azt az irányt, amerre az eredeti célhatszögről el-
sodródik a célpont jelző. Ily módon, a fekete kocka közli, hogy
hány hatszögnyit sodródik a célpont hatszög, a vörös kocka (az 
északi irány jelzővel együtt) pedig megadja a sodródás irányát.

1.Példa: Ha a sodródási szám 6 és és a fekete kockával “5-öt”
dobtunk, akkor a támadás elvétette célját és 5 hatszögnyit 
sodródik el a kijelölt célhatszögről. Nézzük meg a vörös kockával 
dobott értéket és az északi irány jelző segítségével állapítsuk meg 
a sodródás irányát.

2.Példa: Ha a sodródási szám 4 és fekete kockával “2-t” dobtunk
akkor a támadás elvétette célját és 2 hatszögnyit sodródik el a ki-
jelölt célhatszögről. Nézzük meg a vörös kockával dobott értéket 
és az északi irány jelző segítségével állapítsuk meg a sodródás 
irányát.

3.Példa: Ha a sodródási szám 4 és fekete kockával “5-öt”
dobtunk akkor a támadás sikeresen eltalálta a kijelölt hatszöget
(ebben az esetben a “4” vagy “6” érték ugyanezt az eredményt 
adná).

Vegyük észre, hogy minél rosszabb a baráti LM minősége a 
célhatszögre (vagyis, a sodródási szám minél magasabb), annál 
nagyobb a potenciális eltérés a végső célhatszögnél.

Miután megállapítottuk, hogy melyik végső célhatszögre 
sodródik a támadás, folytassuk a Stratégiai kártya hatásainak 
végrehajtását.

Ha a végső célhatszög sodródás miatt a táblán kívülre esik, (beleértve 
a félbevágott hatszögeket is a pálya szélén) akkor a Stratégiai 
kártyának nincs további hatása és visszakerül a dobozba.

Baráti tűz
A Stratégiai kártyát aktiváló játékos nem állíthatja le a kártya
végrehajtását, akkor sem ha nem tetszik neki a végső cél hatszög. 
Bármely táblán kívüli támadás (mint pl. a tüzérségi tűz) nem tesz 
különbséget barát vagy ellenség között. Ha baráti egységek is áll-
nak a táblán kívüli támadás által érintett területen, éppúgy mint a 
többi egység, nekik is viselniük kell a Stratégiai kártya 
következtében elszenvedett sérüléseket.

Kulcsszó: “Területre ható támadás (X)”
Hajts végre területre ható támadást a célpont hatszög ellen a 
zárójelben feltüntetett támadóerővel. Lásd a 32. oldalt a területre 
ható támadás szabályaiért. Ha egy területre ható támadást nem 
nyilvánítanak “pergőtüznek”, akkor normál támadásnak 
minősül. Táblán kívüli, területre ható támadások (azaz a Straté-
giai kártyák által kiváltott támadások) “5” és “6” érték esetén 
sikeresek, hacsak a kártya máshogy nem rendelkezik.

Kulcsszó: “Széles robbanási sáv (X)”
A széles robbanási sáv támadás a célpont hatszöggel szomszédos 
összes hatszögre hat. Ezeket a szomszédos hatszögeket területre 
ható támadás éri, a kulcsszó utáni zárójelben levő szám támadóere-
jével. (A végső célhatszöget csak a “Területre ható támadás” 
támadóerejével éri támadás; csak a szomszédos hatszögekre hat a 
“Széles robbanási sáv” támadóereje.) Minden szomszédos   
hatszögre külön dobjunk széles robbanási sáv támadáskor. Ha egy 
széles robbanási sáv támadást nem nyilvánítanak “pergőtüznek”,
akkor normál támadásnak minősül. A széles robbanási sáv 
támadások “5” és “6” érték esetén sikeresek, hacsak a kártya 
máshogy nem rendelkezik.

MŰVELETI KÁRTYÁK
Sok forgatókönyv különféle Műveleti kártyák használatát 
teszi lehetővé a feleknek. Minden ilyen kártya kiegészíti a 
forgatókönyvet speciális szabályokkal. Ezek a szabályok 
érinthetnek bármit a időjárási körülmé-
nyektől, a taktikai vagy morál opciókon át
a specializációk feljavításáig, mint pl.
az osztagok képessége a füst vagy a 
szögesdrót akadályok telepítésére a
csatamezőn.

Példa: A Forgatókönyv Útmutató kiköti,
hogy a “Felszabadítás” forgatókönyvben
a német fél megkapja a “Reményvesztett
Védők” Műveleti kártyát. Ezen kártya
szövege: “Osztagaid fél tűzerővel
támadhatnak (felfelé kerekítve) még akkor is, ha földöz 
szögezték őket vagy demoralizáltak. A tiszteket tartalmazó     
osztagok nem kapnak semmilyen plusz előnyt.” A német játékos 
ennek a hatásnak az előnyét az egész forgatókönyv alatt élvezi.

Mikor egy forgatókönyv egy vagy több Műveleti kártyát ad egy 
játékosnak, keressük ki a kártyákat a játék elején és rakjuk őket 
a megfelelő játékos játékterére.

Néhány Műveleti kártya mindkét játékosra hatással van, 
tehát figyelmesen olvassuk el és értelmezzük az összes 
Műveleti kártyát, ami a játékban részt vesz.
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SPECIALIZÁLT OSZTAGOK

Számos forgatókönyv különböző osztag specializációkat ad
a nemzeteknek. Ezek jelképezik a jártasságokat vagy a
speciális felszereléseket, melyeket az adott osztag használ.

A játék összeállítása során, ha egy nemzet specializációs jelzőket 
kap, a játékosnak  kell eldöntenie, melyik osztagát specializálja.
Ezután minden osztag megkapja a megfelelő specializációs 
jelzőt, melyet az osztag hordozó tartópöckére kell rakni. Ez 
könnyen felismerhetővé teszi mindkét játékos számára az adott 
osztag specializációját. (Egy osztag, melyben nehéz gyalogsági 
fegyver jellemzőjű figura van – mint pl. az aknavetős és gép-
puskás rajok – soha nem kaphat specializációs jelzőt.)

A specializációval rendelkező egységekre gyakran a specializá-
ció alapján hivatkozunk. Például, az utász specializációval bíró 
osztagokra “utász osztagokként”, míg a szanitéc specializációval 
bíró osztagokra “szanitéc osztagokként” hivatkozunk.

Hacsak nincs máshogy szabályozva, az osztagon belüli figurák 
normál képességeit egyáltalán nem érinti a specializáció. A
specializált osztagokat ugyanúgy aktiválhatjuk, mozgathatjuk és 
támadhatunk velük, mint a specializáció nélküli osztagokkal.

Forgatókönyv-specifikus specializációs hatások
Minden specializációnak van egy vagy több alapképessége, amit 
bármely forgatókönyv során használhatunk. Ezeken túl, számos 
forgatókönyv ellátja a feleket bizonyos Műveleti kártyákkal, 
melyek néhány specializációt további képességekkel ruházhat-
nak fel. Némely forgatókönyv adhat különleges, csak az adott 
forgatókönyvre érvényes képességeket is a specializált osztagok-
nak.

Például, egy utász osztag mindig képes a táblán fedezéket 
építeni, de az “Áraszd el Füsttel” Műveleti kártya lehetővé teszi a 
játékos utász osztagainak a füstgránátok használatát az ellenség 
látómezejének akadályozására (a 47. oldalon olvashatsz többet a 
füst hatásairól).

Alap specializációs képességek
A Tide of Iron specializált osztagai a következő képességekkel 
rendelkeznek, az éppen játszott forgatókönyvtől függetlenül.

Utász
Az utász specializációjú osztagok a következő 
tevékenységeket végezhetik:

Fedezék építés: Az Akció Fázis alatt, akcióként, egy utász osztag 
építhet egy fedezéket abban a hatszögben ahol áll, ezután kimerül. 
Egyszerűen helyezzük a fedezék jelzőt a dobozból az adott 
hatszögre. A játékos dönthet úgy, hogy az utász osztag az akciója 
részeként be is megy a fedezékbe. A fedezékekről további infor-
mációkat a 46. oldalon találsz.

Egy hatszög nem tartalmazhat háromnál több fedezék jelzőt
(fedezékek és bunkerek az alapjátékban). Ha egy hatszög már 
tartalmaz 3 ilyen jelzőt, további jelzőket nem lehet ide

lehelyezni. Fedezéket nem építhetünk olyan hatszögekre, melyek
folyót, tavat vagy épületet tartalmaznak.

Tankelhárító
A tankelhárító specializációs osztagok fokozott 
hatékonysággal támadhatnak járművekre.

Páncéltörő fegyverzet: Minden, jármű ellen indított támadás 
során (még más támadás támogatása esetén is) a tankelhárító 
osztag alap lőtáv értéke 3 és +3 tűzerővel támadhat.

Példa: Egy 4 darab normál gyalogságból álló tankelhárító osztag
megtámad egy Panzer IV tankot 5 hatszögnyi távolságról. Mivel 
az osztag járművek elleni lőtáv értéke 3 (a normál gyalogság 1-es 
értéke helyett), így a tank nagy távolságra van és az osztag 
támadása“6-os” érték dobása esetén sikeres. Az osztag teljes tá-
madó ereje 7 (4 az osztag halmozott jármű támadási értékeiből, 
plusz 3 a“páncéltörő fegyverzet” képesség miatt).

Lángszóró
A lángszóró specializációs osztag kiemelten ütőképes 
a közelharcok során.

Lángoló halál: Mikor a lángszórós osztag megtámad
egy szomszédos ellenséges egységet, a támadó osztag +2 tűzerő 
pontot, míg a célpont egység –5 fedezék pontot kap (akár 0
értékig is, de 0 alá nem mehet). (A páncélzat értékre nincs hatással 
ez a büntetés.) Ne feledd, hogy a szomszédos egységek ellen 
indított támadás közeli támadásnak minősül, amikor is a fekete 
támadó kocka a “4,” “5,” és “6” érték dobása esetén sikeres.

Szanitéc
Egy szanitéc osztag megerősíti a hatszögében lévő 
egységek eltökéltségét és képes a normál támadásban 
veszteséget szenvedő egységek gyógyítására.

Kötözés: A szanitéc osztag és bármely, legalább egy szanitéccel 
egy hatszögben lévő osztag +1 fedezék pontot kap normál 
támadások ellen.

Gyógyítás: az Akció Fázis alatt, akcióként, a szanitéc osztag 
meggyógyíthat egy vele egy hatszögben álló meggyengült osztagot
(beleértve magát a szanitéc osztagot is) és ezután kimerül.

Egy osztag gyógyítása a következőképp történik:

1. Elsőként, az aktív játékos bejelenti hogy, akcióként
felhasználja a szanitéc osztagát egy ugyanott levő osztag 
gyógyítására, kijelölve azt az osztagot, amit gyógyítani fog. A 
szanitéc osztag, ha kell magát is gyógyíthatja.

2. Dob egy kockával: Ha a dobott érték “4,” “5 “ vagy “6,” a 
játékos visszavehet egy normál gyalogsági figurát a dobozból és 
azt a gyógyított osztagra helyezheti (függetlenül a gyógyítás előtt 
elpusztított figura típusától). Ha a dobott érték más, mint a fel-
soroltak, akkor a gyógyítási kísérlet sikertelen volt és a szanitéc 
osztag további hatások nélkül kimerül.

Egy meggyengült osztag többször is gyógyítható így, midaddig 
amíg van szabad lyuk az osztag hordozón. A szanitéc nem tud
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egy üres osztagot gyógyítani, mivel az üres osztag hordozót el 
kell távolítani a játékból, amint az utolsó figura is lekerül róla.

Ha nincs elérhető normál gyalogsági figura a dobozban, akkor a 
szanitéc osztag nem kísérelhet meg gyógyítást.

Más specializációs szabályok
Az itt felsorolt további szabályok vonatkoznak a specializációval 
ellátott osztagokra:

• Egy osztagnak nem lehet egynél több specializációja.

• Egy specializált osztag nem adhat/kaphat figurákat osztag 
átcsoportosítással a Státusz Fázis során.

• Egy osztag megtartja összes specializációs képességét, az 
osztagban maradt figurák számától függetlenül. Más szóval, egy 
meggyengült osztag ugyanolyan hatékonyan végzi a specializá-
ciós akcióit, mint egy teljes létszámú osztag.

• Egy specializált osztag nem használhatja egyik speciális 
képességét/akcióját sem ha földhöz szegezték vagy demoralizált.

TEREP
A különböző tereptípusok nagy hatással vannak a Tide of Iron 
játékmenetére. Minden tereptípust részletesen elmagyarázunk 
lentebb, beleértve a terep mozgásra és látómezőre gyakorolt 
hatásait, stb. A felsorolás tartalmazza a térkép táblákra és a 
játék elején felhelyezett térkép borítókra nyomtatott, ill. a 
speciális tereptípusokat, melyeket Műveleti kártyákkal 
érhetünk el, mint pl. a szögesdrót, füst, aknamező, stb.

Az adott hatszög tereptípusa az egész hatszöget lefedi,
függetlenül attól, hogy maga a rajzolt minta hol ér véget a táblán.
Például, ha a egy látómező meghatározásnál egy erdős hatszög 
szélén halad a látómező, ahol a rajz már nem mutat fákat, attól 
még azt a hatszöget erdősnek kell tekinteni, ami akadályozza a 
szabad rálátást.

A különböző tereptípusok információit a következőképp kell 
értelmezni:

Rálátást akadályozó terep: Ha egy terep a rálátást akadályoz-
za, akkor akadályozza az egy szinten levő egységek látómezejét 
vagy “legközelebbi akadályként” fog működni, mikor különböző 
szintmagasságokon levő egységek közti látómezőt kell 
meghatározni (lásd a 24-25. oldalt).

Mozgás költsége: Ez az a költség, melyet meg kell fizetni, ha 
ilyen terep típust tartalmazó hatszögre lépünk. Ha egy egység 
nem tudja kifizetni a mozgás költségét, nem léphet be a terepre.

Fedezék: Ez a vörös “fedezék” védekező kockák száma melyet
ez a terep biztosít bármely itt álló egységnek, ha megtámadják.

Speciális szabályok: Itt található bármely egyedi szabály, mely 
az adott tereptípusú hatszögre vonatkozik.

TEREPTÍPUS MAGYARÁZAT
Tiszta
Rálátást akadályozó terep: Nem
Mozgási költség: 1
Fedezék: Nincs

Durva
Rálátást akadályozó terep: Nem
Mozgási költség: osztagnak 2 , járműnek 1 
Fedezék: 1

Erdő 
Rálátást akadályozó terep: Igen
Mozgási költség: osztagnak 2 , járműnek 3 
Fedezék: 2

Út
Rálátást akadályozó terep: A hatszög fő 
tereptípusától függően
Mozgási költség: Csak 1 mozgási pontba 
kerül egy egységnek egy út hatszögre lépni,
függetlenül a hatszög fő tereptípusától, ha az

aktív egység egy olyan út hatszögről érkezik, ami folytatólagos 
avval az úttal ahová éppen belépett. Ha egy egység nem követi 
az utat mozgása közben, akkor az út hatszögre lépés költsége a 
hatszög fő tereptípusától függően változhat.
Fedezék: Megegyezik a hatszög fő tereptípusának értékével.
Speciális szabályok: Az “Út” tereptípust csak mozgásra 
használjuk. Az út hatszögek akadályozhatják a rálátást és 
fedezéket is adhatnak, ha az út hatszög fő tereptípusa (tiszta, 
durva vagy erdős) ilyen tulajdonságokkal bír.

Folyó
Rálátást akadályozó terep: Nem
Mozgási költség: A víz mélységétől függ (a 
forgatókönyv szabályozza). A folyó terep 
mozgási költségei vízmélységtől függően:

• Sekély: osztagnak 2 , járműnek 4
• Mély: osztagnak 3 , járműnek járhatatlan
• Áradás: Kezeljük úgy mint a tavakat (járhatatlan)

Fedezék: Nincs

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


46 A HÁBORÚ ESZKÖZEI

Tó
Rálátást akadályozó terep: Nem
Mozgási költség: Járhatatlan
Fedezék: Nincs

Híd
Rálátást akadályozó terep: Nem
Mozgási költség: 1
Fedezék: 1
A híd folytonosnak tekintendő a hozzá 
kapcsolódó úttal.
Hegy
Rálátást akadályozó terep: Egy hegy hatszög
akadályozza a látómezőt két egység közt, ha a 
hegy magasabb az egységek szintjénél. Egy hegy 
hatszög nem akadályozza a látómezőt két egység 
közt, ha mindkét egység magasabb szinten van 
mint a hegy. Ha egy hegy az egyik egységnél
magasabb szinten van, ellenőrizzük, hogy a hegy 
jelenti-e a legközelebbi akadályt a legalacsonyab-
ban levő egységnek (lásd a 24. oldalt).
Mozgási költség: A hegy hatszögre mozgás 
költsége 1 pont, ha a mozgó egység 
ugyanolyan vagy magasabb szintű hatszögről 
érkezik. Ha “hegynek fel” mozog az  egység, 
egy szinttel alacsonyabb hatszögről

akkor a mozgási költség 2. Megjegyzés: (ahogy az a többi 
tereptípus mozgási költségére is vonatkozik) a folytatólagos úton 
mozgó egység figyelmen kívül hagyhatja a “hegynek fel” történő 
mozgási büntetést és 1 mozgáspontért mozoghat.

A hatszög azon oldalát, ahol a terep egyből a 0 szintről a 2-es 
szintre emelkedik, szirtnek hívjuk. A hatszög szirt oldalai 
járhatatlanok.

Fedezék: Nincs
Speciális szabályok: ha a támadó egység magasabban van 
mint a célpontja, akkor +1 pontot kap a lőtáv értékéhez.

Épület
Rálátást akadályozó terep: Igen
Mozgási költség: 2 még akkor is ha a 
hatszög tartalmaz utat is; Járművek nem 
léphetnek épület hatszögre, még akkor sem,
ha a hatszög tartalmaz utat is.

Fedezék: 3

ERŐDÍTMÉNYEK, AKADÁLYOK

ÉS FEDEZÉKEK

Sok forgatókönyv arra utasítja a játékosokat, hogy a játéktáblát 
különböző erődítmény- és akadály elemekkel lássák el. Továbbá, 
néhány erődítményt egyes egységtípusok is építhetnek (pl. az 
utász osztagok fedezéket építenek) és a játékosok a felhasznált 
Műveleti kártyák hatásai révén is telepíthetnek és eltávolíthatnak 
akadályokat és erődítményeket.

Fedezékek
A fedezékkel azonos hatszögben álló osztag 1 
mozgáspontért bemehet a fedezékbe. Ugyanígy, 
egy, már fedezékben levő osztagnak 1 
mozgáspontjába kerül elhagyni a fedezéket.

Mikor egy osztag fedezékbe húzódik, egyszerűen csak rakjuk az 
osztagot a fedezék jelző tetejére. Egy fedezékben egyszerre csak 
egy osztag tartózkodhat. Járművek nem mehetnek be a
fedezékekbe.

Egy fedezékben levő osztag +2 fedezék pontot kap, a hat-
szögének terepe által nyújtott bármely fedezék ponton felül.

Egy hatszögben maximum 3 fedezék/bunker jelző lehet 
egyidőben.

A fedezékből kilépés kiválthat ellenséges LT támadást.

Bunker

A bunkerrel azonos hatszögben álló osztag 1 
mozgás pontért ki/bemehet a bunkerbe. Mikor egy 
osztag bunkerbe húzódik, rakjuk az osztagot a 
bunker jelző tetejére. Egy bunkerben egyszerre csak 
egy osztag tartózkodhat. Járművek nem mehetnek be 
a bunkerekbe.

Egy bunkerben levő osztag +6 fedezék pontot kap, a hat-
szögének terepe által nyújtott bármely fedezék ponton felül.

Egy hatszögben maximum 3 fedezék/bunker jelző lehet 
egyidőben.

A bunkerből kilépés kiválthat ellenséges LT támadást.

Szögesdrót
A nem-utász osztagok és a könnyű jár-
művek azonnal be kell fejezzék mozgá-
sukat, ha olyan hatszögre lépnek, ahol 
szögesdrót jelző található. A szögesdrót

jelzőt tartalmazó hatszögön álló osztagok csak fél tűzerővel
támadhatnak. A szögesdrót jelzőt tartalmazó hatszög 
elhagyása nem jár mozgáspont büntetéssel.

Egy hatszögben maximum 1 szögesdrót jelző lehet egyidőben.

Szögesdrót eltávolítása
• Előrenyomulás, Mozgás és Tüzelés vagy Roham akció alatt
egy aktív tank vagy utász osztag 2 mozgási pontért eltávolíthat-
ja a szögesdrót jelzőt, arról a hatszögről, amin áll.

1-es szintű hegy

2-es szintű hegy
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• Ha egy területre ható támadás (normál vagy pergőtűz) 3 vagy
több sikeres találatot ér el egy szögesdrótot tartalmazó hatszög 
ellen, akkor a szögesdrót jelzőt el kell távolítani.

Tankcsapdák
Egy jármű nem léphet olyan hatszögre,
mely tankcsapda jelzőt tartalmaz, hacsak 
nem a szomszédos hatszögön kezdte 
mozgását. Amint a jármű belép egy tank-

csapdával ellátott hatszögre, be kell fejezze a mozgást. A 
járművek normál módon hagyhatják el a tankcsapdát tartalmazó 
hatszöget. Az osztagokra nem hat a tankcsapda.A tankcsapdák
+1 fedezék pontot adnak a hatszögükben álló osztagoknak.

Egy hatszögben maximum 1 tankcsapda jelző lehet egyidőben.

Aknamezők 

Ha egy egység belép egy aknamező jelzőt 
tartalmazó hatszögbe, azonnal be kell 
fejezze a mozgást és ellenőriznie kell, hogy 
szenvedett-e veszteséget: Dobjunk négy

támadó kockával; a “4,” “5,” és “6” dobások normál talála-
tokat okoznak az egységnek (védelmi kockával nem dobunk). 
Ezután az egység kimerül. Az utász osztagok nem szenvednek 
veszteségeket, de szintén kimerülnek. Az aknamezőn álló 
egység csak fél tűzerővel támadhat. Egy egység csak a 
szomszédos mezőre léphet az aktivációja alatt, ha aknamezőt 
hagy el, mozgáspontjai számától függetlenül.

Egy hatszögben maximum 1 aknamező jelző lehet egyidőben.
Füst
Bármely hatszöget, amely füst jelzőt tartalmaz,
rálátást akadályozó terepnek kell tekinteni és +2
fedezékpontot ad az ott lévő bármely 
egységnek. A füst jelzővel ellátott hatszögön álló 
egység csak fél tűzerővel támadhat.

• Nem helyezhetünk füst jelzőt épület hatszögekre és bármely 
más típusú hatszög is csak maximum 1 füst jelzőt tartalmazhat.
• A füst jelzőket a következő Státusz Fázisban el kell távolítani.
• Ha egy osztag Roham támadás hajt végre, vagy Roham 
támadást támogat egy olyan hatszögből ahol füst jelző van,
akkor az egység tűzerejét nem kell felezni.
• Ha egy füst jelzővel ellátott hatszögben álló egység Roham 
ellen védekezik akkor tűzerejét el kell felezni és +2 fedezékpontot 
kap. Ha egy egység Roham támadást hajt végre (vagy támogat) 
egy hatszög ellen ahol füst jelző van, akkor az egység tűzerejét el 
kell felezni, de nem kap +2 fedezékpontot. Osztagok nem támo-
gathatnak Rohamot egy hatszög ellen, ahol füst jelző van, mivel 
így már kétszer kellene elfelezni a tűzerő értéküket.

TARTOZÉK LIMITÁCIÓK
A játékosok számbeli korlátozás nélkül használhatják a 
kockákat, aktivációs- , sérülés- és állapot jelzőket, parancsnoki 
pontokat vagy ellenőrzés jelzőket. Ha kifogynának az említett 
tartozékokból, helyettesíthetik azokat (pl. érmékkel, stb.). 
Minden más tartozék csak a dobozban levő készlet erejéig 
használható.

KÁRTYA HIBAJEGYZÉK

Mielőtt a nyomdába küldtük volna ezt a szabálykönyvet,  hi-
bákat fedeztünk fel 3 TOI kártyán. Jelenlegi szövegezésüket  a 
következőkkel kell helyettesíteni:

Stratégiai kártya “Elrejtőzés”: “Akció Fázis: Rakj legfeljebb 
két baráti, egyazon hatszögben álló osztagodra rejtett osztag 
jelzőt. Ellenséges egységgel szomszédos osztagokat nem 
választhatsz.”

Műveleti kártya “Álcázás”: “Rejtett osztagaid rejtve marad-
nak tüzelés során, hacsak támadásuk el nem ér 2 vagy több 
találatot.”

Műveleti kártya “Futólépés”: “Ha egy osztagodat bármikor 
Előrenyomulás akcióval aktiválod, +2 mozgáspontot kap.”

MÉG TÖBB TIDE OF IRON
Kérjük látogasd meg a Fantasy Flight weboldalát, ahol további 
TOI tartalmakat találsz, beleértve példajátékokat, további for-
gatókönyveket, szabály magyarázatokat, GYIK-ot, valamint in-
formációkat a várható TOI kiadványokról és saját forgatókönyved 
elkészítésének és publikálásának menetéről.
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