
NAJWAŻNIEJSZE MODYFIKATORY I TABELE

MODYFIKATORY STRZELANIA ARTYLERII

Modyfikatory zwiększają liczbę dostępnych do strzelania kostek.
Dodajemy je do SO każdej baterii, która wchodzi w skład 
podstawki.
• Jeśli ostrzeliwany oddział stracił co najmniej jeden punkt 

zwartości: +1
• Ostrzał flanki lub tyłu oddziału przeciwnika: +1
• Ostrzał kartaczami: +X (zależy od rodzaju artylerii, jest 

zapisany na listach armii; zasięg kartaczy to 3 cale).
• Wyszkolenie jednostek - weterani i elita: przerzut.
• Ostrzał z wyższej pozycji: każda podstawka - przerzut 

maksymalnie 2 kostek.
Powyższe modyfikatory sumują się. 
Każda bateria może dostać maksymalnie 3 dodatkowe kostki.

MODYFIKATORY MORALE PO OSTRZALE

Przy  strzelaniu  występują  następujące  modyfikatory,  które
zwiększają liczbę kostek morale ostrzeliwanej jednostki. 
• Jednostka znajduje się w terenie trudnym (pole itd.) lub za

płotem : +1
• Jednostka znajduje się na wyższej pozycji lub w lesie, terenie

zabudowanym, za murem, fortyfikacjami polowymi: +2
• Kawaleria/piechota operuje w szyku rozproszonym: +1/+2
• Wsparcie jednostki: +1 za każdą krawędź
• Artyleria  przeciwnika  posiada  rozkaz “marsz” lub jest  poza

dowodzeniem: +1 za każdą strzelającą baterię.
• Wyszkolenie jednostek, weterani i elita: przerzut.
• Kawaleria  o  wartości  ruch  powyżej  12  cali,  szarżująca

artylerię lub jednostkę, która ją broni: +1
• Oddział  z  cechą  lekka  piechota  atakujący  artylerię  lub

jednostkę, która ją broni: +1
Powyższe modyfikatory sumują się. 

MODYFIKATORY WB DLA PIECHOTY I KAWA-
LERII

• Piechota  i  kawaleria  z  rozkazem  “Obrona”,  wykonująca
reakcję “Stać i strzelać” lub przedłużają linię: +1

• Za każdy stracony punkt zwartości oddziału przeciwnika: +1
(maksymalnie +3)

• Udział generała w walce (jeśli dodał kostkę dowodzenia): +1
• Atak na flankę: +4

• Atak od tyłu: +6
• Impet  kawalerii:  +1/+2 (zależny  od  wartości  impetu

szarżującej jednostki)
• Szarża kawalerii na jednostkę w szyku rozproszonym: impet

x2
• Piechota  walczy  z  szarżującą  kawalerią  w  terenie  trudnym

albo za płotem: +2
• Piechota  walczy  z  szarżującą  kawalerią  w  lesie,  terenie

zabudowanym albo za murem: +4
W  dwóch  powyższych  przypadkach  kawaleria  nie  posiada

żadnych modyfikatorów do wartości bojowej za impet.
Powyższe modyfikatory sumują się. 

MODYFIKATORY MORALE W WALCE

• Wsparcie jednostki: +1 za każdą krawędź
• Jednostka zaatakowała przeciwnika od boku: +4
• Jednostka zaatakowała przeciwnika od tyłu: +6
• Kawaleria/piechota  operuje  w  szyku  rozproszonym:  +1/+2

(tylko walka ogniowa).
• Udział generała w walce (jeśli dodał kostkę dowodzenia): +1
• Jednostka znajduje się na wyższej pozycji: +2 

Modyfikatory za teren:
• Jednostka znajduje się w terenie trudnym: +1
• Jednostka znajduje się za płotem: +1*
• Jednostka znajduje się w lesie, terenie zabudowanym: +2*
• Jednostka znajduje się za strumieniem, murem, fortyfikacjami

polowymi: +2*
W przypadku, gdy piechota wykonuje reakcje “Stać i strzelać”,

“Zmiana  frontu”  lub  przedłuża  linię  walcząc  z  szarżującą
kawalerią, mnoży powyższe modyfikatory x2. 

*) Jeśli piechota dostaje modyfikator oznaczony gwiazdką, to
atakująca  ją  kawaleria  nie  otrzymuje  modyfikatora  morale  za
swój atak od flanki lub tyłu.
Powyższe modyfikatory sumują się. 

Jeśli  WO,  WW  lub  morale  jednostki  wynosi  0,
nie uwzględniamy żadnych modyfikatorów.



Tabela wyników walki ogniowej

Wynik
walki Rezultat starcia

Remis

Obie  jednostki  tracą  dodatkowo  po  1  punkcie
zwartości,  pozostają  nadal  związane  walką i  są
„poza dowodzeniem”.
Atakująca  kawaleria  może  dostawić  się
doprzeciwnika, aby rozpocząć walkę wręcz. Jeśli nie
dostawi się - zostaje automatycznie odepchnięta.

1

Zwycięska  jednostka  może  dostawić  się  do
oddziału przeciwnika, aby rozpocząć walkę wręcz.
Jeśli tego nie uczyni, obie jednostki pozostają nadal
związane walką ogniową i są „poza dowodzeniem”.
Przegrana atakująca kawaleria zostaje odepchnięta.
Przegrana  jednostka,  atakująca  bezpośrednio
podstawkę artylerii zostaje odepchnięta.    

2 i
więcej

Przegrana jednostka zostaje odepchnięta. Wygrana
jednostka  może  zająć  jej  miejsce  lub  pozostać
na swoim.

Dodatkowo:
Każda jednostka, której zwartość spadła do 0 zostaje rozbita.
Każda jednostka, której  zwartość spadła poniżej zera zostaje
od razu zniszczona.
Każda jednostka, która  straciła w jednej walce  5 lub  więcej
poziomów zwartości zostaje zniszczona.

Tabela wyników walki  wręcz

Wynik
walki Rezultat starcia

Remis Obie  jednostki  tracą  dodatkowo  po  1  punkcie
zwartości i zostają odepchnięte.    

1 i
więcej

Przegrana jednostka zostaje odepchnięta. Wygrana
jednostka  może  zająć  jej  miejsce  lub  pozostać
na swoim.

Dodatkowo:
Każda jednostka, której zwartość spadła do 0 zostaje rozbita.
Każda jednostka, której zwartość spadła poniżej zera zostaje 
od razu zniszczona.
Każda jednostka, która straciła w jednej walce 5 lub więcej 
poziomów zwartości zostaje zniszczona.

Tabela trudności testu rozkazów

Typ rozkazu/
Charakter
generała

OBRONA MARSZ NATARCIE

Ostrożny 1 2 3

Neutralny 2 2 2

Agresywny 3 2 1

+1 za każde przekroczone 12 cali odległości od WN

KIEDY SPRAWDZAMY MORALE ARMII

Morale armii zaczynamy sprawdzać dopiero, gdy nasza armia
poniosła  co  najmniej  25%  strat.   Aby  morale  armii  spadło
o jeden  poziom w dół  w danej  turze  muszą  zostać  spełnione
dowolne dwa z poniższych warunków:
• W  danej  turze  armia  gracza  poniosła  większe  straty

od przeciwnika.
• W  całej  bitwie  armia  gracza  poniosła  większe  straty

od przeciwnika.     
• Wroga  armia  kontroluje  ponad  połowę  punktów

strategicznych.
• Wroga armia kontroluje podstawę operacyjną naszej armii.
• Armia gracza poniosła co najmniej 50% strat.
• Zginął wódz naczelny armii gracza.

Każdy  następny  spełniony  warunek  oznacza  spadek  morale
armii o jeden poziom więcej.

PUNKTY ZWYCIĘSTWA

• Taktyka armii: Punkty obliczamy na podstawie pozostałych
na  polu  bitwy  jednostek  własnej  armii  (1  punkt  za  1
podstawkę)  i  mnożymy  je  przez  współczynnik
zrealizowanych celów bitwy, zaokrąglając wynik w górę.

• Każdy zniszczony oddział przeciwnika: 1 punkt.
• Każdy  oddział  przeciwnika,  który  został  odepchnięty  lub

wykonał odwrót poza planszę: ½ punktu (zaokrąglając w górę
sumę) .

• Eliminacja  generała  przeciwnika:  tyle  punktów, ile  wynosi
jego  poziom  dowodzenia,  dzielone  na  2  (zaokrąglając
w górę).

• Rajd kawalerii: punktacja podana w taktykach kawalerii.
• Zniszczone balony przeciwnika: 1 punkt.
• Gracz poniósł mniejsze straty niż przeciwnik: 3 punkty.
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