
Edificis a la lliga Bold Action del club: 
 
S´aplicaran les regles del reglament amb les següents consideracions: 
 

• Totes les cases considerarem que tenen dues plantes, tant per visibilitat com 
 per espai. No hi ha altell.  

 
• Cada casa podrà encabir 2 unitats, 2 esquadres, dos equips, una artilleria i una 

infanteria, o un equip i una esquadra. 
 

• En el cas d´edificis d´una planta només cabra una unitat. En cas d´edificis que 
no permetin posar miniatures dins es consideraran d´una planta i una vegada 
hagi entrat la unitat es posarà un marcador sobre l´edifici o en l´obertura on 
estigi l´equip 

 
• Les obertures seran les que hi hagin a les cases, finestres o portes. excepte que 

al primer torn on es podrà obrir una obertura en un mur que no la tingui, per 
artilleria o per 2 soldats. 

 
• Quan una esquadra estigui en una casa es considera que està distribuïda per 

tota la casa per tant totes les figures estaran a prop de  les obertures.  
 

• En el cas de dues esquadres hi haurà una per planta. Si hi ha artilleria i una 
esquadra hi haurà una per planta. Finalment en el cas dels equips podran estar 
a la mateixa planta que l ´esquadra, però s´haurà d´especificar en quina 
obertura estarà ubicat o si no estarà a prop de cap obertura. 

 
• Des de una façana només es podrà disparar a un objectiu 

 
• Des de cada obertura podran disparar 2 soldats o un equip.  

 
• Totes les unitats en un edifici tenen una cobertura de +2 i compten amb 

protecció extra quan son disparades, excepte per llançaflames o HE. Per entrar 
a un edifici (només infanteria) la unitat es col·locarà a 1” del edifici i al menys 
una miniatura en una obertura amb ordre de corre amb ordre de corre 

 
• Per assaltar un edifici mourà com per entrar al edifici. i contarà com assalt per 

sorpresa (no hi ha tiro defensiu) pel atacant i com defenen un obstacle pel 
defensor (combat simultani). En cas d’haver en l´obertura on entra l´equip 
assaltant un equip o un oficial el combat serà primer amb aquesta unitat. 
 

• Per sortir es pot fer amb ordre de corre o avançar, podré corre i carregar o 
avançar i disparar. El defensor podrà reaccionar si la unitat atacant esta a més 
de 6” amb tiro defensiu 

 
 
   



 
 
 
 
 
 
 
    

 
 


