
14. ZAKOŃCZENIE BITWY
Mój Boże! Mój Boże! Co powiedzą w kraju?
- Prezydent Abraham Lincoln

14.1 CELE BITWY
Głównym  celem  każdej  bitwy  jest  wykonanie  zadania,  wynikającego  z  wybranej  taktyki  armii  i  zdobycie

jak największej liczby punktów zwycięstwa.
Bitwa kończy się, gdy:

• morale jednej z armii spadło do poziomu „załamanie” lub
• skończyła się ustalona liczba tur (domyślnie 6).

14.2 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY I OKREŚLENIE ROZMIARÓW WYGRANEJ
Aby ustalić zwycięzcę, po zakończeniu bitwy ujawniamy wybrane taktyki  armii  i  podliczamy  punkty  zwycięstwa,

które zdobyli gracze.
Punkty zwycięstwa otrzymuje się za:

• Realizację celów opisanych w wybranej taktyce armii: punktacja jest podana na kartach taktyk armii i w rozdziale
13.12. Punkty obliczamy na podstawie pozostałych na polu bitwy jednostek własnej armii (1 punkt za 1 podstawkę)
i mnożymy je przez współczynnik wynikający z ilości 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) - patrz 14.4.
• Eliminację  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.

Przykład: Armia  Gracza  A  zrealizowała  cele  zawarte  w  taktyce  armii, warte  100%  jej  wartości  punktowej.
Na koniec bitwy zostało jej 9 jednostek (nie liczymy generałów). 9x100%=9, zatem armia zdobędzie 9 punktów
z taktyki armii. Gdyby zrealizowała cele warte 50%, to miałaby 5 punktów zwycięstwa (4.5, zaokrąglone w górę).
Armia  gracza  A  zniszczyła  7  jednostek  przeciwnika, za  co  dostaje  7  punktów  zwycięstwa, a  jedna  jednostka
przeciwnika  została  odepchnięta  za  planszę  (½  punktu  zwycięstwa, zaokrąglone  w  górę, czyli  1). Do  niewoli
Gracza A dostał  się  również  generał  przeciwnika  o  wartości  dowodzenia  5. Gracz  dostaje  za  niego  3  punkty
zwycięstwa (5/2 = 2.5, zaokrąglamy w górę). Razem armia Gracza A zdobyła 20 punktów zwycięstwa (9+7+1+3).
Dobry wynik.



Po  obliczeniu  powyższych  punktów  należy  określić
rozmiar zwycięstwa. 

Aby to zrobić, należy od większej sumy odjąć mniejszą.
Wynik sprawdzamy z poniższą listą:

0–3  punkty:  REMIS. Żadnemu  z  przeciwników  nie
udało  się  osiągnąć  nawet  małej  przewagi.  Bitwa
kosztowała  życie  wielu  żołnierzy,  ale  nie  przyniosła
rozstrzygnięcia. Czy  armie  mają  wystarczająco  dużo  sił,
aby ponowić walkę jutro?          

4–10 punktów: MAŁE ZWYCIĘSTWO. Po długim
i wyczerpującym  boju  udało  się  osiągnąć  minimalną
przewagę, być  może  przeciwnik  jednak  nie  jest  na  tyle
osłabiony, żeby nie spróbować wznowić bitwy jutro; jeśli
będzie chciał, to wycofa się w absolutnym porządku.

11–20  punktów:  DUŻE  ZWYCIĘSTWO.  Bitwa
przyniosła  wyraźne  rozstrzygnięcie  dla  jednej  ze  stron.
Pokonany  przeciwnik  został  zmuszony  do  odwrotu,
ale siły  zwycięzcy  mogą  być  zbyt  wyczerpane  na
prowadzenie skutecznego pościgu.     

21–30  punktów:  ZDECYDOWANE  ZWYCIĘ-
STWO.  Po  takiej  wygranej  można  wznieść  uroczysty
toast.  Wojska  przeciwnika  są  w  całkowitym  odwrocie,
w ciągu  nocy  kolejni  dezerterzy  opuszczą  ich  szeregi.
Zwycięzca może przeprowadzić niszczycielski pościg. Sto-
łeczne gazety w kilku artykułach wspomniały o tej wikto-
rii, nie mogąc się nachwalić zwycięskiego generała.

31 punktów i więcej: MASAKRA. Armia przeciwnika
została  całkowicie  pokonana!  Rozbita  w  puch
zdecydowanym  natarciem,  albo  okrążona  i  zmuszona
do poddania  się.  To  wygrana  na  skalę  Vicksburga,
czy Sedanu.  Oprócz  pochwał  wielu  stołecznych  gazet
i uwielbienia  własnych  żołnierzy,  zwycięski  generał
z pewnością otrzyma sowitą nagrodę od głowy państwa.
Być może bitwa ta zdecydowała o losach całej kampanii!

14.3  KONTROLA  PODSTAWY  OPERA-
CYJNEJ  I  PUNKTÓW  STRATEGICZ-
NYCH

Każda  armia  kontroluje  od  początku  bitwy  swoją
podstawę operacyjną oraz wszystkie punkty strategiczne,
jeśli  znajdują  się  one  choćby  częściowo  w  jej  strefie
rozstawienia  -  nie  trzeba  ich  zajmować  swoimi
jednostkami, czy znacznikami patroli.

Aby  kontrolować  punkt  strategiczny  wystarczy,
iż jakakolwiek jednostka lub znacznik patrolu znajdzie się
w odległości  3 cali  od niego w trakcie bitwy (wystarczy
fragment  podstawki).  Dopiero  przejście  oddziału  lub
patrolu  przeciwnika  zmienia  stronę  kontrolującą  punkt
strategiczny. 

Aby  kontrolować  podstawę  operacyjną  przeciwnika
należy na nią wejść jakąkolwiek swoją jednostką piechoty,
kawalerii lub znacznikiem patrolu.

Kontrolę  punktów  strategicznych  i  podstawy
operacyjnej  sprawdzamy  na  bieżąco  -  po  wykonaniu
każdego  działania,  które  może  na  nią  wpłynąć  -
rozpoczynając  po  zakończeniu  rozstawiania  znaczników
patroli.

Jeśli  w promieniu 3 cali od punktu strategicznego lub
na podstawie  operacyjnej  przebywają  jednostki
przeciwnych armii, to o kontroli decyduje suma zwartości
jednostek piechoty i kawalerii należących do danej strony
(uwzględniając poniesione straty). Do obliczania kontroli
nie  liczą  się  jednostki  rozbite  oraz  artyleria.  Remis
oznacza brak kontroli.

Przykład:  W  promieniu  3  cali  od  punktu
strategicznego  przebywają  dwie  jednostki  gracza  A
i trzy  jednostki  gracza  B.  Sumujemy  zwartość
jednostek każdego z graczy. Obie jednostki gracza A
mają  4  poziomy  zwartości  ale  jedna  z  nich  straciła
1 poziom  w  wyniku  wcześniejszego  ostrzału
przeciwnika. W sumie obie jednostki  mają zwartość
równą  7.  Tymczasem każdy  z  oddziałów  gracza  B
ma zwartość 3, zatem w sumie mają one 9 zwartości.
To gracz B kontroluje punkt strategiczny.



Jeśli w promieniu 3 cali od punktu strategicznego znajdą się znaczniki patroli dwóch wrogich armii, to punkt będzie
należał do tego gracza, który zajął go jako pierwszy. 

Przykład:  Gracz A zbliżył się swoim znacznikiem patrolu do punktu strategicznego i przejmuje jego kontrolę.
W swojej  kolejności  gracz  B  ruszył  się  swoim  znacznikiem  w  kierunku  tego  samego  punktu  strategicznego.
Oba znaczniki znajdują się 3 cale od punktu i jednocześnie 6 cali od siebie - będą musiały się odkryć. Jeśli będą tylko
zwiadem, to punkt będzie nadal należał do gracza A.

14.4 ODDZIAŁY POZA PLANSZĄ
Każda jednostka, która znalazła się poza planszą w wyniku odepchnięcia lub odwrotu jest traktowana jako zniszczona.

Na potrzeby liczenia punktów zwycięstwa jest liczona jako 1/2 punktu (zaokrąglając w górę sumę ułamków). 

Przykład:  Na  potrzeby  liczenia  punktów  na  koniec  bitwy  dwie  jednostki  zniszczone,  dwie  odepchnięte
poza planszę i jedna, która dokonała odwrotu poza planszę, liczą się łącznie za 4 zniszczone jednostki.
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