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16”/40CM
LES RESERVES DEL
DEFENSOR S’INCORPOREN
PER AQUÍ

LES O RDRES
16”/40CM

ZONA DE DESPLEGAMENT
DE L’ATACANT

LÍNEA CENTRAL

L'enemic està contraatacant per socórrer als companys. Completar el cèrcol i assegurar la
destrucció de les tropes enemigues atrapades.

TERRA DE NINGÚ

TERRA DE NINGÚ

ATACANT
L'enemic ha trobat un punt feble en
el teu setge. Hi ha un contraatac en
marxa per socórrer als companys
envoltats. Has de tancar l'esquerda
abans que pugin fer l'enllaç.

LÍNEA CENTRAL
ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR

EL DEFENSOR SITUA
UN OBJECTIU AQUÍ

REGLES

TERRA DE NINGÚ

DEFENSOR

L’ATACANT SITUA
UN OBJECTIU AQUÍ

E S PE C I A L S D E L A M I S S I Ó

FI

Estàs esperant que una força de
socors arribi en qualsevol moment.
Has d'aprofitar la debilitat del setge
enemic i realitzar el contacte amb ells.
Evita que l'enemic controli els seus
objectius i completi el cèrcol.

DE L A BAT AL L A

P R E P AR A N T

L A B AT A LL A

1. Marca el centre de la taula i els quarts corresponents
per tots dos jugadors.
2. El defensor escull un quart de la taula com a seva zona
de desplegament. Les seves reserves arribaran pel
quart diagonalment oposat.
3. L’atacant escull un dels quarts de la diagonal oposada
per desplegar. L’àrea de desplegament estarà limitada
per dos franges de terreny a. com a mínim, 8"/20cm de
les línies centrals.
4. El defensor situa un objectiu en la seva àrea de
desplegament a, com a mínim, 8"/20cm de les línies
centrals i dels costats de la taula.
5. Llavors l’atacant situa un objectiu en el quart oposat a la
seva àrea de desplegament a, com a mínim, 8"/20cm de
les línies centrals i dels costats de la taula.
6. El defensor desplega algun o tots els seus escamots,
utilitzant la regla especial Reserves Mòbils. Un dels
escamots que es desplegarà, pot estar en Emboscada.
7. La resta dels escamots es mantindran en Reserves,
que s’incorporaran a 16"/40cm de la cantonada oposada
a la seva zona de desplegament.
8. L’atacant desplega ara les seves forces.
9. Tot seguit, els dos jugadors desplegaran els herois que
no formin part d’un escamot, així com tots els equips
independents, començant pel jugador defensor.

INIC I

DE L A BAT AL L A

1. Començant pel defensor, tots dos jugadors realitzaran
els moviments de reconeixement dels equips que
estiguin sobre la taula.
2. L’atacant iniciarà el primer torn.
3. Atès que ambdues parts estan en Posicions
Preparades, iniciaran el joc atrinxerats (DI) i cos a terra
(GTG).

Q UI

CONTRAATAC

La batalla finalitzarà al sisè torn, o posteriors, quant:
Contraatac (Counterattack) utilitza les regles especials:
l’atacant controli qualsevol objectiu, al inici del seu
• Emboscada (Ambush) pag. 266,
torn, o
• Reserves Mòbils (Mobile Reserves) pag. 269,
el defensor inicia el seu torn sense cap equip atacant
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264, i
a 16"/40cm de qualsevol objectiu.
• Reserves (Reserves) pag. 268.

HA GUANYAT?

L’atacant guanya si al inici del seu torn controla un
objectiu. L'atacant ha impedit que el defensor contacti amb
la força de socors. En qualsevol altre cas guanya el
defensor. El defensor ha superat el setge alliberant els
soldats encerclats. Calculeu els punts de victòria utilitzant
la taula de la pàgina 275.

E M B O S C A D A ( A M B US H ) 266

No s’han de desplegar els escamots en emboscada fins que els
revelis.
Situa els escamots en qualsevol lloc de la teva zona de
desplegament, i al inici de qualsevol dels teus torns, a una
distància de mes de:
- 16”/40cm de qualsevol enemic que tingui línia de visió, llevat
dels que estiguin a cobert (C) per terreny, o
- 8”/20cm de qualsevol equip de reconeixement enemic que
tingui línia de visió, menys els que estiguin encallats (BD),
evacuat (BO) o hagi mogut el doble (ATD), o
- 4”/10cm de qualsevol equip enemic.
El equips d’artilleria pesada, immòbil i vehicles antibúnquer no
poden situar-se, com a mínim, a 16”/40cm de l’enemic, a menys
que estigui fora de la seva línia de visió.
R E S E R V E S M Ò B I L S ( M O B I L E R ES E R V ES ) 269
Únicament pots desplegar un escamot amb vehicles. La resta
d’escamots amb vehicles es mantindran en reserva.
P O S I C I O N S P R E P A R AD E S ( P R E P AR ED P O S I T IO N S ) 264
Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).
R E S E R V E S ( R E S E R V ES ) 268
Llença un dau al inici del teu primer torn. Amb un 5+ un dels
teus escamots s’incorpora. Per cada torn següent,
s’incrementarà un dau, i si la tirada dels daus disponibles és
superior a 5+, s’incorporarà un escamot mes.
Si es llencen tres o mes daus l’escamot s’incorporarà sigui
quin sigui el resultat.
El nombre de reserves blindades disponibles, en escenaris
amb Reserves i Posicions Preparades, per tipus de
companyia son:
- per companyies blindades, qualsevol nombre,
- per companyies mecanitzades, màxim 2,
- per companyies d’infanteria, màxim 1, i
- per companyies fortificades, cap.
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