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PROTOCOL DE DESPLEGAMENT
Aquest protocol té com a objectiu ser una guia per clarificar la fase inicial de qualsevol partida que engloba tot allò
referit a les Ordres de Batalla (OB), el desplegament dels escamots i la finalització de la partida. En tot cas aquest
protocol és un ajut no oficial, i en cas de contradiccions, sempre prevaldrà les regles de les missions
Els passos a seguir son els següents:

1er
2n
3er
4rt
5é
6é
7é
8é
9é
10é
11é
12é
13é
14é

Entrega de la copia de l’OB.
Desplegar l’escenografia.
Determinar atacant i defensor.
Escollir zona de desplegament.
Desplegar fortificacions.
Col·locar objectius.
Assignar els equips afegits (“Combat Attachments”).
Indicar les reserves.
Desplegar els escamots.
Desplegar els equips independents i els herois.
Realitzar moviments fora de fase (reconeixement, “sperhead”, etc...).
Revisar l’OB de l’adversari.
Inici de la partida.
Finalitzar la partida.

1er Entrega de la copia de l’OB: tots dos jugadors
deixaran una còpia tancada de la seva OB: a més a més
cada jugador tindrà una segona còpia de la OB que és la
que farà servir durant la partida.
2on Desplegar l’escenografia: disposar el terreny de
joc amb l’escenografia adequada.
3er Determinar atacant i defensor:
independentment del tipus de missió que es jugui, arriba el
moment de determinar qui és l’atacant i qui el defensor. En
les missions “Fair Fight” aquesta elecció es realitza
mitjançant una tirada de dau que no comporta cap
disquisició ni complicació, però en la resta de missions es
determina segons:
- tipus de companyia, i
- regles especials que alguns exèrcits o llistes tenen i que
poden modificar la situació final sobre qui ataca i qui
defensa. Per aquest motiu caldrà tenir molt en compte
les normes explicitades en la pàgina 257 del reglament
mini (edició anglesa).
El procediment bàsicament es realitza determinant qui
ataca amb els criteris que s’indica a continuació:
1. Qui tingui la regla d’atacar sempre (“Always Attack”) ho
declara:
- Si tots dos ataquen sempre (“Always Attack”), prevalen
les normes genèriques, segons si és tracta d’una
Companyia de Tancs, Mecanitzada, d’Infanteria o
fortificada. En cas que totes dues siguin del mateix
tipus, és llença un dau i la tirada més alta ataca.
- Si un ataca sempre (“Always Attack”), i l’altre defensa
sempre (“Always Defend”), aquest darrer també ho ha
de declarar.
2. Si no n'hi ha ningú que ataqui sempre (“Always Attack”)
es declaren els que sempre defensin (“Always Defend”):
- Si tots dos defensen sempre (“Always Defend”),
prevalen les normes genèriques, segons si és tracta
d’una Companyia de Tancs, Mecanitzada, d’Infanteria
o Fortificada. En cas que totes dues siguin del mateix
tipus, és llença un dau i la tirada més alta ataca. També
cal indicar que el jugador que porta una companya
fortificada pot optar per no desplegar les fortificacions,
deixant així de ser una companyia fortificada. Cal tenir
en compte que si les

dues companyies enfrontades són fortificades es jugarà
la missió Terra de Ningú (“No mans Land”) en comptes
de la missió especificada en la jornada de joc.
3. Si no n'hi ha ningú que ataqui sempre (“Always Attack”) es
declaren els que sempre defensin (“Always Defend”):
- Si tots dos defensen sempre (“Always Defend”), prevalen
les normes genèriques, segons si és tracta d’una
Companyia de Tancs, Mecanitzada, d’Infanteria o
fortificada. En cas que totes dues siguin del mateix tipus,
és llença un dau i la tirada més alta ataca. També cal
indicar que el jugador que porta una companya
fortificada pot optar per no desplegar les fortificacions,
deixant així de ser una companyia fortificada. Cal tenir en
compte que si les dues companyies enfrontades són
fortificades es jugarà la missió Terra de Ningú (“No mans
Land”) en comptes de la missió especificada en la
jornada de joc.
4. Si no hi ha cap companyia que ataqui o defensi sempre,
prevalen les normes genèriques, segons si és tracta d’una
Companyia de Tancs, Mecanitzada, d’Infanteria o
fortificada.
5. En cas de companyies que poden escollir potestativament
atacar o defensar, podran decidir exercir o no aquest dret.
4rt Escollir zona de desplegament: s’escollirà el costat
de la taula seguint les instruccions de la missió.
5é Desplegar fortificacions: si hi ha alguna companyia
amb fortificacions es desplegaran sobre el terreny de joc, tal i
com s’indica a la pàgina 262 del reglament mini (edició
anglesa i espanyola). A excepció de les fortificacions que
proporciona els vehicles de subministraments propis dels
enginyers.
6é Col·locar objectius: es situaran els objectius tal i com
s’indiqui al plànol de la missió corresponent.
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7é Assignar els equips afegits (“Combat
Attachments”): tal i com s’indica a la pàgina 260 del
reglament mini (edició anglesa i espanyola). Si no venen
indicades ja en l’ordre de batalla (OB) del jugador, caldrà en
aquest moment apuntar-les manualment. Per això hi ha la
segona còpia de l’OB que cada jugador ha de portar per fer
servir durant la partida.
8é Indicar les reserves: sempre que la missió ho
indiqui, les reserves es declararan seguint atentament les
instruccions. Quan així quedi explicitat les reserves caldran
desplegar-les en una taula apart per que quedin clarament
identificades i visibles. Si no es fa així, igualment recordeu
que no són cap secret, les reserves sempre són públiques.
9é Desplegar els escamots: en aquest punt el
desplegament varia molt segons el tipus de missió que
s’estigui jugant. Hi ha dos grans blocs de missions indicats
a continuació:
“FAIR FAIGHT”
“Free for All”
“Encounter”

“DEFENSIVE MISSIONS” i
“MOBILE WARFARE”
“Breakthrough”
“Counterattack”
“No Retreat”
“Hold the Line”
“Roadblock”
“Hasty Attack”
“Fighting Withdrawal”

Les missions “Fair Fight” utilitzen el desplegament alternatiu
entre tots dos adversaris mentre que les altres missions, és
el defensor qui desplega abans que l’atacant, les seves
forces:

- Desplegament “Fair Fight”: quan el desplegament sigui el
d’alternar escamots entre els dos jugadors es quan cap dels
dos jugadors sap exactament la composició de la companyia
del seu adversari fins que els dos han anat posant tots els
escamots sobre el terreny de joc. Cal desplegar-los seguint
atentament les instruccions que indiqui la missió. L’aviació
no és un escamot com a tal, però tampoc és un secret.
Després de desplegar tots els seus escamots si la
companyia d’un jugador utilitza aviació caldrà indicar-li al seu
adversari. També caldrà indicar si el jugador disposa de
franctiradors (“snipers”), caça tancs (“tank hunters”) o altres
unitats especials.
- Desplegament resta de missions: la resta de missions
tenen en comú que un cop s’ha determinat qui es l’atacant,
és el defensor qui té l’obligació de desplegar sobre el terreny
de joc la seva força de combat i per tant, l’atacant ja no té
cap limitació alhora de saber quina és la seva composició i
particularitats. Per aquest motiu, es recomana que en
aquests casos, mentre el defensor està situant la seva força
sobre el terreny de joc, l’atacant aprofiti per realitzar la
correcció de l’OB del defensor i quan l’atacant hagi de
desplegar les seves forces sigui el defensor qui realitzi la
correcció de l’OB de l’adversari.
10é Desplegar els equips independents i els herois:
com sempre, seguint les indicacions del briefing de la missió.
11é Realitzar moviments fora de fase : cal realitzar tots
aquells moviments que, segons les regles, es consideren fora
de la seva fase habitual (reconeixement, “sperhead”, etc...).
12é Revisar l’OB de l’adversari: es realitzarà, si no s’ha
fet encara, la revisió de la llista del contrincant

TAULA DE PUNTUACIÓ PER “Assalt a la platja” (Hit the beach)
A l’hora de calcular els punts de victòria de la missió “17 ASSALT A LA PLATJA (Hit the beach)”, s’ha de tenir en compte la
següent taula, que la podeu trobar al document https://www.flamesofwar.com/Portals/0/Documents/Scenarios/AmphibiousAssaults.pdf:

COM COMPTABILITZAR ELS PUNTS DE VICTÒRIA

3

Resultat

Interpretació

Els Aliats controlen tots dos objectius abans del 9é torn
Els Aliats controlen tots dos objectius
Els Aliats controlen l’objectiu situat per l’Eix
Els Aliats controlen l’objectiu situat pels Aliats
Els Aliats no controlen cap objectiu però tenen tropes Terra Endins
Els Aliats no controlen cap objectiu i no tenen tropes Terra Endins

Victòria Impressionant Aliada
Victòria Major Aliada
Victòria Menor Aliada
Victòria Menor Aliada
Victòria Major de l’Eix
Victòria Impressionant de l’Eix

Punts Punts
Aliats Eix
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6

REGLES ESPECIALS PER “Ocupar i Mantenir” (Seize and Hold)
Les regles especials per aquesta missió estan explicades en el pdf “Airbone-Assaults”, que podreu trobar en
aquest enllaç http://www.flamesofwar.com/Portals/0/Documents/Scenarios/Airborne-Assaults.pdf . La referència *
que acompanya als nombres significa la pàgina corresponent al pdf de l’enllaç.

ASSALT AERITRANSPORTAT (Airbone Assault) pag. 12-17*
∂ Abans del desplegament assigneu les armes de suport de l'HQ, assigneu tots els equips d’heroi i independents als escamots.
∂ Determineu la direcció del vent, segons les regles habituals del bombardeig de fum.
∂ Situar els Pathfinders en qualsevol costat o cantonada de la taula, quant es faci el desplegament amb Reserves Aleatòries
(Scattered Reserves) feu una tirada, amb un resultat de 2 a 5 els escamots s’incorporen per aquest punt. En cas d’estar situat
en una cantonada es podrà desplegar fins a 16”/40cm d’aquest punt.
∂ Els paracaigudistes no es despleguen a taula, ho faran segons les seves regles especials. Es consideren totalment armats
quant es moguin a taula.
∂ “Coup-de-main Glider Assault”:
- Amb 145 punts per escamot, els escamots britànics aerotransportats (únicament els Combat Platoons) poden emprar la
regla especial “Coup-de-main Glider Assault”. La resta desplegarà fora de la taula amb les regles especials
corresponents.
- Els planadors intenten aterrar en la primera fase de moviment. Amb un 2+ troben la zona d’aterratge, en cas contrari
l’escamot s’incorpora a les Reserves.
- Situa el punt escollit per l’aterratge. Desplaça el planador 1D6x5cm en la direcció del vent. Amb un resultat d’1 el
planador s’estavella. Si el planador travessa o finalitza en: Terreny Difícil (Rough Terrain); o sobre un escamot d’artilleria
enemic (Gun teams) excepte els canons portàtils (Man-packed Gun team); o sobre un vehicle enemic; o sobre un altre
planador, es considerarà estavellat i s’aturarà automàticament. Si travessa o finalitza per sobre d’escamots d’infanteria o
de canó portàtil (Man-packed Gun) els equips defensors s’han d’apartar del seu camí deixant l’espai suficient per que
passi.
- Si s’estavella, cada equip a excepció del comandament, es salva amb un 5+, en cas contrari queda eliminat.
- Els equips desmunten del planador situant-se al seu costat. Poden realitzar assalts o moure, però no poden disparar.
- Els planadors no es consideren objectius i proporcionen Cobertura (Conceled) si la línia de tret passa a traves seu. Es
consideren Terreny Molt Difícil (Very Difficult Going) per travessar-los.
∂ Espàrrecs de Rommel (Rommel’s Asparagus). El defensor pot desplegar 3 marcadors de 8”/20cm per 2”/5cm, seran
Terreny Lent (Slow Going) i qualsevol planador que contacti es considerarà que s’ha estavellat.

ENTRENAMENT NOCTURN (Night Trainig) pag. 18*
Els escamots aerotransportats americans i britànics ignoren les limitacions habituals en el moviment nocturn (poden moure mes
de 8”/20cm i moure al doble).

SORPRESA (Surprise) pag. 18*
Els escamots defensors inicien la partida Commocionats (Pinned Down) i els vehicles Evacuats (Bailed Out). A mes no poden
iniciar el joc muntats en els seus transports.

RESERVES AEROTRANSPORTADES (Airbone Reserves) pag. 18*
En aquesta missió ambdós jugadors tenen la meitat dels seus escamots en Reserves (pag 268 del llibre de regles) (l'atacant
ignora qualsevol escamot en mode “Coup-de-main”). Col·loca aquests escamots a un costat al inici del joc.
Les reserves s’incorporen de forma habitual, amb un 5+ s’incorpora el primer escamot amb la regla especial Descàrrega dels
Planadors (Unload the Gliders). Amb cada torn posterior s’afegeix un dau, amb cada resultat de 5+ s’incorpora un escamot. Si
amb 3 o mes daus no surt cap 5+, entra un escamot obligatòriament.

DESCÀRREGA DELS PLANEJADORS (Unload Gliders) pag. 18*
Durant el joc tots els escamots de planadors o aerotransportats, excepte aquells que arriben a la taula en mode “Coup-de-main”,
només poden arribar a la taula després de tots els escamots de paracaigudes. Els escamots de planador o de suport
aerotransportat han d'arribar els últims.

RESERVES DISPERSES AEROTRANSPORTADES (Airbone Scattered Reserves) pag. 18*
Quan cada escamot arriba de la Reserva, el jugador ha de fer una tirada per determinar el lloc des d’on s’incorporen. En cas
d’incorporar-se per una cantonada pot iniciar el moviment fins a 16”/40cm de la cantonada.
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1 BATALLA CAMPAL (free-for-all) - lluita equilibrada
En batalles amb molta mobilitat, no es estrany que de sobte s'entri en contacte amb l'enemic.
Aquestes batalles espontànies s’acaben convertint en poc mes que baralles campals i
multitudinàries.

LES ORDRES

EL DEFENSOR SITUA DOS OBJECTIUS EN AQUESTA ZONA

ATACANT

ZONA DE DESPLEGAMENT DE L’ATACANT

Les teves forces han trencat la línia de
front de l’enemic. L'enemic ha de ser
aixafat sense pietat abans que puguin
ocupar les defenses adequades!. Has
de capturar un dels teus objectius
abans que l’enemic controli un dels
seus.

TERRA DE NINGÚ
LÍNEA CENTRAL

DEFENSOR

TERRA DE NINGÚ

L’enemic ha penetrat les línies. La teva
companyia ha d’ocupar i defensar els
objectius crítics abans que l’enemic els
asseguri. Captura un dels teus
objectius abans que l’enemic obtingui
un dels seus.

ZONA DE DESPLEGAMENT DEL DEFENSOR

· BATALLA CAMPAL ·

L’ATACANT SITUA DOS OBJECTIUS EN AQUESTA ZONA

REGLES

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

Batalla Campal (Free-for-all) utilitza les regles especials:
• Xoc Inesperat (Meeting Engagement) pag. 264.

PREPARANT

LA BATALLA

1. Tots dos jugadors llencen un dau. El jugador amb el
resultat mes alt, escull un dels costats llargs de la taula
des d’on iniciar l’atac. L’altre jugador defensarà el costat
oposat de la taula.
2. Començant per l’atacant, tots dos jugadors situen dos
objectius en la zona de l’oponent. Els objectius han de
situar-se, com a mínim, a 16"/40cm de la línia central de
la taula i a 8"/20cm dels costats curts de la taula. Els
objectius dels jugadors han d’estar separats com a molt
48"/120cm un de l’altre.
3. La zona de desplegament de cada jugador, correspon a
la seva meitat de la taula, excloent una zona 12"/30cm
de la línia central. Tots dos jugadors, començant per
l’atacant, desplegaran alternativament els seus
escamots.
4. Començant per l’atacant, tots dos jugadors desplegaran
els herois que no formin part d’un escamot, així com tots
els equips independents.

INICI

DE LA BATALLA

1. Començant pel defensor, tots dos jugadors realitzaran
els moviments de reconeixement dels equips que
estiguin sobre la taula.
2. Tots dos jugadors llençaran un dau. El jugador que
primer hagi finalitzat el desplegament dels seus
escamots, sumarà +1 a la seva tirada. El jugador amb
el resultat mes elevat iniciarà el primer torn. En cas
d’empat es repetirà la tirada de daus.
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FI

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà quant, un jugador al inici del seu torn,
controli qualsevol dels objectius ubicats en la zona de
desplegament de l’enemic.

QUI

H A G U A N YA T?

El jugador que controli un objectiu de la zona de
desplegament de l’enemic, ha assegurat una peça clau del
camp, forçant a l’enemic a la defensiva i guanyant tot un dia.
Calculeu els punts de victòria utilitzant la taula de la pàgina
275. Si cap dels dos oponents guanya utilitzeu la regla
especial Lluita Equilibrada (pàgina 275) per determinar els
punts de victòria.
X O C I N E S P E R A T ( M E E T I N G E N G A G E M E N T ) 264

Únicament s’aplica a la primera fase de tir del jugador que inicia el
primer torn. No s’aplica en el torn del segon jugador, ni en els
següents torns:
· el jugador que inicia el primer torn, en la seva fase de tir, no pot
bombardejar amb artilleria ni pot emprar atacs aeris.

· els equips que pertanyen al jugador que te el primer torn, es
consideraran que han mogut a efecte del càlcul de la capacitat
de tir (ROF), i les penalitzacions corresponents per determinar la
puntuació necessària per impactar en la seva primera fase de tir,
tant si han mogut com si no.
Com sempre, tots els equips comencen cos a terra (veure pag. 90).

2 TOPADA (encounter) - lluita equilibrada
En els flancs desprotegits de la batalla principal, una petita força topa amb un munt de
problemes. Havent-los localitzat demana reforços i l’acció s’intensifica.
CADA JUGADOR SITUA
UN OBJECTIU EN
AQUESTA ZONA

TERRA DE NINGÚ

LÍNEA CENTRAL

DEFENSOR

TERRA DE NINGÚ

ZONA DE DESPLEGAMENT DEL DEFENSOR
CADA JUGADOR SITUA
UN OBJECTIU EN
AQUESTA ZONA

EL DEFENSOR DISPOSA
DE RESERVES
DISPERSADES

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

PREPARANT

LA BATALLA

1. Tots dos jugadors llencen un dau. El jugador amb el
resultat mes alt, escull un dels costats llargs de la taula
des d’on iniciar l’atac. L’altre jugador defensarà el costat
oposat de la taula.
2. Començant per l’atacant, tots dos jugadors situen un
objectiu en la seva meitat de la taula.
3. Tots dos jugadors, un cop han situat el primer objectiu en
la seva meitat de la taula, col·loquen el segon en la meitat
de la taula de l’oponent. Tots els objectius han d’estar
situats en una zona limitada per, com a mínim, a
16"/40cm de la línia central i a 8"/20cm de cada costat
curt de la taula.
4. Començant per l’atacant, tots dos jugadors determinaran,
i faran públics, al menys la meitat dels seus escamots que
romandran, fora de la taula, com a Reserves Retardades
i Disperses.
5. Cada jugador desplegarà en la seva meitat de la taula,
excloent una zona de 12"/30cm de la línia central. Tots
dos jugadors, començant per l’atacant, desplegaran
alternativament la resta dels seus escamots.
6. De nou, començant per l’atacant, tots dos jugadors
desplegaran els herois que no formin part d’un escamot,
així com tots els equips independents.

FI

Una secció de la línia s’ha ensorrat i
recau sobre les teves esquenes
repel·lir l’atac de l’enemic. Sigues
agressiu fins que arribi l’ajut, captura
un dels seus objectius abans que
l’enemic capturin un dels teus.

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà quant, un jugador al inici del seu torn,
controli qualsevol dels objectius ubicats en la zona de
desplegament de l’enemic.

QUI

· TOPADA ·

Topada (Encounter) utilitza les regles especials:
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269,
• Xoc Inesperat (Meeting Engagement) pag. 264, i
• Reserves Dispersades (Scatered Reserves) pag. 269.

ATACANT
T’has topat amb una oposició forta i
demanes refosos, però també ho ha
fet l’enemic. Has d’atacar ara que
encara és feble, i capturar un dels
seus objectius abans que l’enemic
capturi un dels teus.

ZONA DE DESPLEGAMENT DE L’ATACANT

REGLES

LES ORDRES

L’ATACANT DISPOSA
DE RESERVES
DISPERSADES

H A G U A N YA T?

El jugador que controli un objectiu de la zona de
desplegament de l’enemic guanya la batalla. Ha assegurat un
terreny clau, obligant a l’enemic a posar-se a la defensiva,
obrint una via pel cop decisiu. Calculeu els punts de victòria
utilitzant la taula de la pàgina 275. Si cap dels dos oponents
guanya utilitzeu la regla especial Lluita Equilibrada pàgina
275 per determinar els punts de victòria.

R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S ) 269

Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les reserves,
començant amb un sol dau. Les reserves s’incorporen amb un 5+. Per
cada torn posterior s’incrementa amb un dau la tirada d’incorporació
de les reserves.
X O C I N E S P E R A T ( M E E T I N G E N G A G E M E N T ) 264
Únicament s’aplica a la primera fase de tir del jugador que inicia el
primer torn. No s’aplica en el torn del segon jugador, ni en els
següents torns:
· el jugador que inicia el primer torn, en la seva fase de tir, no pot
bombardejar amb artilleria ni pot emprar atacs aeris.

· els equips que pertanyen al jugador que te el primer torn, es
consideraran que han mogut a efecte del càlcul de la capacitat de
tir (ROF), i les penalitzacions corresponents per determinar la
puntuació necessària per impactar en la seva primera fase de tir,
tant si han mogut com si no.
Com sempre, tots els equips comencen cos a terra (veure pag. 90).
R E S E R V E S D I S P E R S A D E S ( S C A T E R E D R E S E R V E S ) 269
Cal fer una tirada de daus per cada unitat, que s’incorpora des de la
INICI DE LA BATALLA
reserva, per determinar el punt d’incorporació a la taula. Si arriben
1. Començant pel defensor, tots dos jugadors realitzaran els per la vora, podran desplegar des de qualsevol punt del costat llarg.
Si arriben per la cantonada, podran desplegar a 16”/40cm del cantó.
moviments de reconeixement dels equips que estiguin

sobre la taula.
2. Tots dos jugadors llençaran un dau. El jugador que primer
hagi finalitzat el desplegament dels seus escamots,
sumarà +1 a la seva tirada. El jugador amb el resultat
mes elevat iniciarà el primer torn. En cas d’empat es
repetirà la tirada de daus.
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3 CRIDA A LA BATALLA (dust up) - lluita equilibrada
Dues forces que avancen topen, cadascuna determinada a aconseguir el seu objectiu. Aviat es
desenvolupa una batalla on les reserves apareixen pels flancs incorporant-se a la lluita.

LES ORDRES

ZONA DE DESPLEGAMENT DE
L’ATACANT

LES RESERVES DE
L’ATACANT ARRIBEN
A 16"/40CM DE LA
CANTONADA

TERRA DE NINGÚ

LÍNEA CENTRAL

CADA JUGADOR
SITUA UN OBJECTIU
EN AQUESTA ZONA

CRIDA A LA BATALLA ∂

LES RESERVES DEL
DEFENSOR ARRIBEN
A 16"/40CM DE LA
CANTONADA

REGLES

TERRA DE NINGÚ

ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR

E S P E C IA L S D E L A M IS S I Ó

PREPARANT

LA B A TA L LA

∂

1. Marqueu el centre de la taula de manera que, els quarts,
siguin clars per tots dos jugadors.
2. Tots dos jugadors llancen un dau. El que obtingui la
tirada mes alta escull el quart de la taula des d’on iniciarà
l’atac, deixant l’altre quart seu, de la taula, buit.
3. L’altre jugador desplegarà al quart de taula diagonalment
oposat, deixant el seu quart de taula llinda lliure. Cada
jugador desplegarà en el seu quart de taula assignat
excloent un àrea de 8"/20cm de la línia central.
4. Començant per l’atacant, cada jugador col·loca un
objectiu en la seva zona de desplegament a 8"/20cm de
les vores de la taula.
5. A continuació, començant per l’atacant, cada jugador
ubica un objectiu en la zona de desplegament de
l’enemic a 8"/20cm de les vores de la taula.
6. Començant per l’atacant, tots dos jugadors
determinaran, i faran públic, al menys la meitat dels seus
escamots que romandran, fora de la taula, com a
Reserves Retardades.
7. Les reserves de cada jugador arribaran per les vores de
la taula, a 16"/40cm de la cantonada del quart de taula
de l’enemic que està buit.
8. Tots dos jugadors, començant per l’atacant, desplegaran
els seus escamots alternativament.
9. De nou, començant per l’atacant, tots dos jugadors
desplegaran els herois que no formin part d’un escamot,
així com tots els equips independents.

INICI

DE LA BATALLA

1. Començant pel defensor, tots dos jugadors realitzaran
els moviments de reconeixement dels equips que
estiguin sobre la taula.
2. Tots dos jugadors llençaran un dau. El jugador que
primer hagi finalitzat el desplegament dels seus
escamots, sumarà +1 a la seva tirada. El jugador amb el
resultat mes elevat iniciarà el primer torn. En cas
d’empat es repetirà la tirada de daus.

7

FI

Prendre la iniciativa i dur les teves
forces contra les defenses de l’enemic,
assegurant l’objectiu clau. El que dubta
està perdut. Has de capturar un dels
teus objectius abans que l’enemic
capturi un dels seus.

DEFENSOR

CADA JUGADOR
SITUA UN OBJECTIU
EN AQUESTA ZONA

Crida a la Batalla (Dust Up) utilitza les regles especials:
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269 i
• Xoc Inesperat (Meeting Engagement) pag. 264.

ATACANT

Atura l’empenta del teu oponent i
maniobra les teves forces per prendre i
mantenir la posició clau darrera de les
seves línies. Estigues llest per atacar en
el moment just. Colpejat fort i ràpid per
prendre l’objectiu abans que ho faci
l’enemic.

D E L A B A T A L LA

La batalla finalitzarà quant, un jugador al inici del seu torn,
controli qualsevol dels objectius ubicats en la zona de
desplegament de l’enemic.

QUI

HA GUANYAT?

El jugador que controli un objectiu de la zona de
desplegament de l’enemic guanya la batalla. Ha assegurat
un terreny clau, obrint una via pel cop decisiu. Calculeu els
punts de victòria utilitzant la taula de la pàgina 275.
R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S ) 269
Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les reserves,
començant amb un sol dau. Les reserves s’incorporen amb un 5+.
Per cada torn posterior s’incrementa amb un dau la tirada
d’incorporació de les reserves.

X O C I N E S P E R A T ( M E E T I N G E N G A G E M E N T ) 264
Únicament s’aplica a la primera fase de tir del jugador que inicia el
primer torn. No s’aplica en el torn del segon jugador, ni en els
següents torns:
∂ el jugador que inicia el primer torn, en la seva fase de tir, no pot
bombardejar amb artilleria ni pot emprar atacs aeris.
∂ els equips que pertanyen al jugador que te el primer torn, es
consideraran que han mogut a efecte del càlcul de la capacitat
de tir (ROF), i les penalitzacions corresponents per determinar la
puntuació necessària per impactar en la seva primera fase de tir,
tant si han mogut com si no.
Com sempre, tots els equips comencen cos a terra (veure pag. 90).

4 SENSE SORTIDA (no retreat) - batalla defensiva

ZONA DE DESPLEGAMENT DE
L’ATACANT

Hi ha un moment en tots els conflictes que
una força ha d’atrinxerar-se i preparar-se per
repel·lir un assalt massiu de l’enemic. Sovint,les
batalles que decideixen la campanya, son aquestes
defenses desesperades que marquen el rumb i el
ritme de guerres senceres.

LES ORDRES
ATACANT

TERRA DE NINGÚ

L'enemic ha retrocedit per defensar un coll d'ampolla del
teu avanç. Les seves línies desorganitzades, les seves
reserves desfetes, has de aixafar la seva resistència i
obrir el camí a la victòria. Has d'assaltar i capturar un
dels objectius.

LÍNEA CENTRAL

DEFENSOR

ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR

La situació és desesperada i les pinten magres, però si
pots organitzar una defensa heroica davant de l'avanç de
l'enemic, podries canviar el curs de la guerra. Els reforços
estan en camí i els teus superiors han promès suport,
mentre arriben t'has d'espavilar tu sol. No hi ha retirada
possible. Has de mantenir els objectius i fer retrocedir a
l'enemic.

CADA JUGADOR SITUA
UN OBJECTIU EN
AQUESTA ZONA

REGLES

PREPARANT

LA BATALLA

1. El jugador defensor escull quin costat curt de la taula
defendrà. Aquesta meitat de la taula serà la seva àrea de
desplegament. L’atacant desplegarà en l’altra meitat.
2. Començant pel defensor, tots dos jugadors col·loquen un
objectiu en l’extrem de la zona del defensor. Els objectius
han d’estar com a mínim a 8"/20cm de la línia central, i a
8"/20cm de qualsevol costat de la taula.
3. A continuació el jugador defensor escollirà la meitat, com a
mínim, dels seus escamots, que es mantindran en
Reserva, fora de la taula, al inici del joc. Les tropes en
Reserva s’incorporaran pel costat curt de la taula de la
zona del defensor.
4. El defensor pot d’escollir un dels escamots restants, que
es mantindrà en Emboscada.
5. Finalment, desplegarà la resta dels escamots.
6. L’àrea de desplegament de l’atacant és l’altra meitat de la
taula, excloent una franja a 16"/40cm de la línia central. És
ara quant l’atacant desplega tots els seus escamots.
7. 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.

QUI

· SENSE SORTIDA ·

LES RESERVES DEL
DEFENSOR S’INCORPOREN
PER AQUÍ

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

Sense Sortida (No Retreat) utilitza les regles especials:
• Emboscada (Ambush) pag. 266,
• Reserves (Reserves) pag. 268, i
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264.

H A G U A N YA T?

L’atacant guanya si al inici del seu torn controla un objectiu. Ha
superat la defensa i forçat la retirada de l’enemic. En cas
contrari guanya el defensor. L’atac ha estat rebutjat. Ara es
prepararan pel contraatac. Calculeu els punts de victòria
utilitzant la taula de la pàgina 275.
E M B O S C A D A ( A M B U S 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 del 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, a menys de 16”/40cm de l’enemic, llevat que
estigui fora de la seva línia de visió.
R E S E R V E S ( R E S E R V E S ) 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.
INICI DE LA BATALLA
· Si es llencen tres o mes daus s’incorporarà un escamot com a
1. Començant pel defensor, tots dos jugadors realitzaran els
mínim sigui quin sigui el resultat.
moviments de reconeixement dels equips que estiguin
· El nombre de reserves blindades disponibles, en escenaris amb
Reserves i Posicions Preparades, per tipus de companyia son:
sobre la taula.
- per companyies blindades, qualsevol nombre,
2. L’atacant iniciarà el primer torn.
- per companyies mecanitzades, màxim 2,
3. Atès que ambdues parts estan en Posicions Preparades,
- per companyies d’infanteria, màxim 1, i
iniciaran el joc atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).
- per companyies fortificades, cap.
P O S I C I O N S P R E P A R A D E S ( P R E P A R E D P O S I T I O N S ) 264
FI DE LA BATALLA
La batalla finalitzarà quant:
Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
• l’atacant controli qualsevol objectiu, al inici del seu torn, o atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).

• el defensor inicia qualsevol torn seu, a partir del sisè
inclòs, sense equips enemics en la seva meitat de la
taula.
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5 MANTENIR LA LÍNIA (hold the line) - batalla defensiva

ZONA DE DESPLEGAMENT DE
L’ATACANT

L'element sorpresa és primordial en qualsevol operació
militar, i mai tant com en la defensa. Molt inferiors en
nombre, sense esperança de rebre reforços immediats,
el defensor ha de confiar encara mes en els intangibles,
com la sorpresa per tal d'igualar les probabilitats.

LES ORDRES
ATACANT

TERRA DE NINGÚ

El teu oponent està aïllat i és dèbil, llest per la seva derrota.
Ataca immediatament, aixafa’l ràpidament i ocupa els
objectius.

LÍNEA CENTRAL
ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR

DEFENSOR
Se t'ha assignat una tasca gairebé impossible. Únicament la
teva habilitat per fer-li creure a l'enemic que ets més dèbil que
ell, et pot salvar. Utilitza be el factor sorpresa. Embosca a
l'enemic i no permetis que controli els objectius, i llavors, fes-lo
retrocedir quant arribin els reforços.

CADA JUGADOR SITUA
UN OBJECTIU EN
AQUESTA ZONA

· MANTENIR LA LÍNIA ·

REGLES
LES RESERVES DEL
DEFENSOR S’INCORPOREN
PER AQUÍ

PREPARANT

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

Mantenir la Línia (Hold the Line) utilitza les regles especials:
• Emboscada (Ambush) pag. 266,
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269, i
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264.

LA BATALLA

FI

DE LA BATALLA

1. El jugador defensor escull un cantó curt de la taula per
La batalla finalitzarà quant:
defensar-lo. Aquesta meitat de la taula és la seva zona
• l’atacant controli qualsevol objectiu, al inici del seu torn, o
de desplegament. El jugador atacant desplegarà en
• el defensor inicia qualsevol torn seu, a partir del sisè
l’altra meitat de la taula.
inclòs, sense equips enemics en la seva meitat de la
2. Començant pel defensor, tots dos jugadors col·loquen un
taula.
objectiu en l’extrem de la zona del defensor. Els
Q U I H A G U A N YA T?
objectius han d’estar situats, com a mínim, a 8"/20cm de
L’atacant guanya si al inici del seu torn controla un objectiu.
la línia central de la taula, i no poden situar-los a menys
Ha superat la defensa i forçat la retirada de l’enemic. Ha
de 8"/20cm dels costats de la taula.
superat el factor sorpresa i ha triomfat. En cas contrari el
3. A continuació el jugador defensor escollirà la meitat, com defensor és el guanyador. Les seves emboscades han
a mínim, dels seus escamots, que es mantindran en
sorprès a l’enemic, guanyant temps per contraatacar amb
Reserves Retardades. Aquestes reserves arribaran al
força. Calculeu els punts de victòria utilitzant la taula de la
llarg del canto curt de la taula, de la seva zona de
pàgina 275.
desplegament.
266
E
MB OSC AD A ( AMBUSH)
4. El defensor pot d’escollir fins dos escamots dels
· No s’han de desplegar els escamots en emboscada fins que els
restants, que es mantindrà en Emboscada.
revelis.
5. Finalment, el defensor desplega els escamots que
· Situa els escamots en qualsevol lloc, de la teva zona de
queden. Es perfectament possible que, tots els
desplegament, i al inici del qualsevol dels teus torns a una
distància de mes de:
escamots defensors sobre la taula, estiguin en
- 16”/40cm de qualsevol enemic que tingui línia de visió, llevat
Emboscada, sense cap escamot a la vista de l’enemic,
dels que estiguin a cobert (C) per terreny, o
al inici de la partida.
- 8”/20cm de qualsevol equip de reconeixement enemic que
6. L’àrea de desplegament de l’atacant és l’altra meitat de
tingui línia de visió, menys els que estiguin encallats (BD),
evacuat (BO) o hagi mogut el doble (ATD), o
la taula, excloent una zona de 16"/40cm de la línia
- 4”/10cm de qualsevol equip enemic.
central. Ara pot desplegar totes els seus escamots.
· El equips d’artilleria pesada, immòbil i vehicles antibúnquer no
7. Tots dos jugadors desplegaran els herois que no formin
poden situar-se a menys de 16”/40cm de l’enemic, llevat que
part d’un escamot, així com tots els equips
estigui fora de la seva línia de visió.
independents, començant pel jugador defensor.
R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S ) 269

INICI

DE LA BATALLA

Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les reserves,
començant amb un sol dau. Les reserves s’incorporen amb un 5+.
1. Començant pel defensor, tots dos jugadors realitzaran els Per cada torn posterior s’incrementa amb un dau la tirada
moviments de reconeixement dels equips que estiguin
d’incorporació de les reserves.
sobre la taula.
P O S I C I O N S P R E P A R A D E S ( P R E P A R E D P O S I T I O N S ) 264
2. L’atacant iniciarà el primer torn.
Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).
3. Atès que ambdues parts estan en Posicions

Preparades, iniciaran el joc atrinxerats (DI) i cos a terra
(GTG).
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6 PINÇA (pincer) - batalla defensiva
Els alemanys van desenvolupar una tècnica
intel·ligent per frenar els avanços soviètics. Les
tropes de primera línia van fer tot el possible per
limitar les incursions, colpejant-los els flancs amb
les reserves, i intentant aïllar-los i destruir-los.

ZONA DE DESPLEGAMENT DE
L’ATACANT

LES ORDRES
ATACANT

TERRA DE NINGÚ

Has trobat un punt feble en les defenses enemigues. Perfora la
línia del front per crear un punt de partida pel contingent
principal que et segueix. Has d'entrar en la zona de l'enemic
per controlar un dels teus objectius.

LÍNEA CENTRAL
ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR
LES RESERVES DEL
DEFENSOR
S’INCORPOREN PER
AQUÍ

LES RESERVES DEL
DEFENSOR
S’INCORPOREN PER
AQUÍ

CADA JUGADOR SITUA
UN OBJECTIU EN
AQUESTA ZONA

DEFENSOR
No tens la força necessària per impedir que l'enemic superi les
teves línies en qualsevol punt, per tant has de planificar be el
teu contraatac per recuperar les teves defenses. Has de
mantenir els objectius i fer retrocedir a l'enemic.

REGLES

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

PREPARANT

LA BATALLA

1. El jugador defensor escull un cantó curt de la taula per
defensar-lo. Aquesta meitat de la taula és la seva zona de
desplegament. El jugador atacant desplegarà en l’altra
meitat de la taula.
2. Començant pel defensor, tots dos jugadors col·loquen un
objectiu en la zona de desplegament del defensor. Els
objectius han d’estar situats, com a mínim, a 8"/20cm de
la línia central de la taula, i no poden situar-los a menys
de 8"/20cm dels costats llargs de la taula.
3. A continuació el jugador defensor escollirà la meitat, com
a mínim, dels seus escamots, que es mantindran en
Reserves Retardades. Aquestes reserves arribaran per
un dels costats llargs de la seva zona de desplegament.
4. El defensor pot d’escollir un escamot dels restants, que es
mantindrà en Emboscada.
5. El defensor desplegarà la resta dels escamots.
6. L’àrea de desplegament de l’atacant és l’altra meitat de la
taula, excloent una zona de 16"/40cm de la línia central.
Ara pot desplegar totes els seus escamots.
7. Tots dos jugadors desplegaran els herois que no formin
part d’un escamot, així com tots els equips independents,
començant pel jugador defensor.
8. El defensor escollirà quin és el costat llarg de la taula, en
la seva zona de desplegament, des d’on s’incorporaran
les seves reserves.

FI

· PINÇA ·

Pinça (Pincer) utilitza les regles especials:
• Emboscada (Ambush) pag. 266,
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269, i
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264.

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà quant:
• l’atacant controli qualsevol objectiu, al inici del seu torn, o
• el defensor inicia qualsevol torn seu, a partir del sisè
inclòs, sense equips enemics en la seva meitat de la
taula.

QUI

H A G U A N YA T?

L’atacant guanya si al inici del seu torn controla un objectiu.
La seva incursió ha assegurat un punt de sortida per la resta
de les tropes que et segueixen. En qualsevol altre cas el
defensor guanya. Ha eliminat la incursió i ha restaurat les
posicions defensives. Calculeu els punts de victòria utilitzant
la taula de la pàgina 275.
E M B O S C A D A ( A M B U S 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 del 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 a menys de 16”/40cm de l’enemic, llevat que
estigui fora de la seva línia de visió.
R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S ) 269
INICI DE LA BATALLA
Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les reserves,
1. Començant pel defensor, tots dos jugadors realitzaran els començant amb un sol dau. Les reserves s’incorporen amb un 5+.
moviments de reconeixement dels equips que estiguin
Per cada torn posterior s’incrementa amb un dau la tirada
sobre la taula.
d’incorporació de les reserves.
P O S I C I O N S P R E P A R A D E S ( P R E P A R E D P O S I T I O N S ) 264
2. L’atacant iniciarà el primer torn.
Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
3. Atès que ambdues parts estan en Posicions
atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).
Preparades, iniciaran el joc atrinxerats (DI) i cos a terra

(GTG).
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7 COPAT (surrounded) - batalla defensiva
ZONA DE DESPLEGAMENT DE
L’ATACANT

Després d'un atac amb èxit, el defensors han quedat
copats, únicament hi ha un corredor estret que els uneix
amb l'exterior. Reconeixent la importància d'aquesta
ruta, totes dues parts llencen tot el que disposen a la
batalla.

LES ORDRES

TERRA DE NINGÚ

ATACANT
ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR

Tens l'enemic contra les cordes. Un sol cop mes i l’aixafaràs.
Talla el corredor i l'enemic copat caurà. Has de controlar un
dels objectius, trencant la ruta de comunicació.

L’ATACANT SITUA DOS
OBJECTIUS EN AQUESTA ZONA

ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR

DEFENSOR
Tu ets l'únic que s'interposa entre l'exèrcit i el desastre.
Mentre mantinguis el corredor obert, la bossa resistirà, i
podràs realitzar un contraatac per alleugerar la pressió. Si
falles la bossa es col·lapsarà. Has d'impedir que l'enemic
controli els seus objectius.

TERRA DE NINGÚ

REGLES

· COPAT ·

ZONA DE DESPLEGAMENT DE
L’ATACANT

PREPARANT

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

Copat (Surrounded) utilitza les regles especials:
• Emboscada Immediata (Immediate Ambush) pag. 267, i
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264.

LA BATALLA

QUI

H A G U A N YA T?

1. L’àrea de desplegament de l’atacant correspon a una
L’atacant guanya si al inici del seu torn controla un
objectiu. Ha aconseguit tallar el corredor i segellat el destí
franja de 8"/20cm de tots dos extrems curts de la taula.
de la borsa. En qualsevol altre cas guanya el defensor. El
L’àrea de desplegament del defensor correspon al centre
de la taula a, com a mínim, 24"/60cm dels costats curts de corredor s’ha mantingut i continuarà el flux de
subministraments als defensors. Calculeu els punts de
la taula.
2. L’atacant desplegarà dos objectius en l’àrea de
victòria utilitzant la taula de la pàgina 275.
desplegament del defensor a, com a mínim, 4"/10cm de la
E M B O S C A D A I M M E D I A T A ( I M M E D I A T E A M B U S H ) 267
línia de desplegament del defensor, i a, com a mínim,
· Els escamots en emboscada immediata, s’han de revelar al inici
8"/20cm dels costats llargs de la taula.
del joc, just desprès de tots els altres desplegaments però
3. A continuació el defensor seleccionarà un escamot que
abans de començar la partida.
· Situa els escamots en qualsevol lloc, de la teva zona de
romandrà en Emboscada Immediata, i desplegarà la
desplegament, a una distància de mes de:
resta d’escamots.
- 16”/40cm de qualsevol enemic que tingui línia de visió, llevat
dels que estiguin a cobert (C) per terreny, o
4. L’atacant desplegarà la seva força al complert en tots dos
- 8”/20cm de qualsevol equip de reconeixement enemic que
costats de la taula. Ha d’ubicar, com a mínim, un dels seus
tingui línia de visió, menys els que estiguin encallats (BD),
escamots en cada costat, en la seva zona de
evacuat (BO) o hagi mogut el doble (ATD), o
desplegament.
- 4”/10cm de qualsevol equip enemic.
· El equips d’artilleria pesada, immòbil i antibúnquer no poden
5. Tots dos jugadors desplegaran els herois que no formin
situar-se a menys de 16”/40cm de l’enemic a menys que estigui
part d’un escamot, així com tots els equips independents,
fora de la seva línia de visió.
començant pel jugador defensor.

INICI

DE LA BATALLA

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

FI

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà quant:
• l’atacant controli qualsevol objectiu, al inici del seu torn, o
• el defensor, a partir del seu sisè torn inclòs, no te cap
equip enemic a 16"/40cm de qualsevol objectiu.
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P O S I C I O N S P R E P A R A D E S ( P R E P A R E D P O S I T I O N S ) 264
Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).

8 RETIRADA ORDENADA (fighting withdrawal) – batalla defensiva
Lluitant en retirada permet als comandants conservar el gruix de les seves forces mentre
retrocedeix a una posició mes defensable.

LES ORDRES
ZONA DE DESPLEGAMENT DE L’ATACANT

ATACANT
Per aprofitar una victòria ràpida abans
s'ha de destruir la reraguarda
enemiga, i convertir la seva retirada
en derrota. Supera la línia enemiga i
captura un dels objectius abans que
sigui massa tard.

TERRA D E NINGÚ

LÍNEA C EN TR A L

DEFENSOR

ZONA DE DESPLEGAMENT DEL DEFENSOR

Has de cobrir la teva retirada fins la
propera posició defensable. L'enemic
es mou pels flancs i no has de perdre
temps. Mantingues els objectius fins
que la resta de les tropes pugin
escapar.

EN AQUESTA ZONA EL DEFENSOR SITUA
UN OBJECTIU I L’ATACANT SITUA DOS.

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

Lluitant en Retirada (Fighting Withdrawal) utilitza les regles
especials:
• Emboscada (Ambush) pag. 266,
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264, i
• Retirada Estratègica (Strategic Withdrawal) pag. 270.

PREPARANT

LA BATALLA

QUI

H A G U A N YA T?

· LLUITANT EN RETIRADA ·

REGLES

L’atacant guanya si al inici del seu torn controla un objectiu.
L'atacant ha trencat la reraguarda i s'ha apoderat dels
objectius. En cas contrari el defensor guanya. La reraguarda
s'ha mantingut el temps suficient per que la resta de les
tropes escapessin retirant els darrers contingents. Calculeu
els punts de victòria utilitzant la taula de la pàgina 275.

1. El defensor escull el cantó llarg de la taula que defensarà. E M B O S C A D A ( A M B U S H ) 266
L’atacant desplegarà en l’altra meitat de la taula.
· No s’han de desplegar els escamots en emboscada fins que els
revelis.
2. El defensor situa un objectiu en el seu costat de la taula a,
com a mínim, 8"/20cm dels costats de la taula, i a 8"/20cm · Situa els escamots en qualsevol lloc, de la teva zona de
desplegament, i al inici del qualsevol dels teus torns a una
de la línia central.
distància de mes de:
3. L’atacant situa ara dos objectius en la mateixa àrea, de
- 16”/40cm de qualsevol enemic que tingui línia de visió, llevat dels
que estiguin a cobert (C) per terreny, o
forma que estiguin separats a mes de 8"/20cm i a menys
- 8”/20cm de qualsevol equip de reconeixement enemic que tingui
de 48"/120cm un de l’altre.
línia de visió, menys els que estiguin encallats (BD), evacuat
4. El defensor desplega tot el seu exercit, podent mantenir
(BO) o hagi mogut el doble (ATD), o
un escamot en Emboscada. L’àrea de desplegament de
- 4”/10cm de qualsevol equip enemic.
l’atacant és la zona limitada a 16"/40cm de la línia central. · El equips d’artilleria pesada, immòbil i vehicles antibúnquer no
poden situar-se, com a mínim, a 16”/40cm de l’enemic, a menys
L’atacant desplega ara les seves forces.
que estigui fora de la seva línia de visió.
5. Tot seguit, els dos jugadors desplegaran els herois que no
264
P
O SI C I O N S P R E P A R AD E S ( PREPARED POSITI ONS)
formin part d’un escamot, així com tots els equips
Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
independents, començant pel jugador defensor.
atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).
INICI DE LA BATALLA
R E T I R A D A E S T R A T È G I C A ( S T R A T E G I C W I T H D R A W A L ) 270
1. Començant pel defensor, tots dos jugadors realitzaran els · Si el defensor, a partir del tercer torn, te cinc o mes escamots
sobre la taula, ha de retirar un, i si te menys, guanya un punt en el
moviments de reconeixement dels equips que estiguin
comptador de retard (CR).
sobre la taula.
· Si al retirar un escamot, hi ha mes equips destruïts que lluitant, i
2. L’atacant iniciarà el primer torn.
l’enemic està a menys de 8”/20cm, ha de superar un test d’habilitat
o l’escamot es considerarà destruït i retirat.
3. Atès que ambdues parts estan en Posicions
· En el torn sisè i setè el defensor retira un objectiu de la taula,
Preparades, iniciaran el joc atrinxerats (DI) i cos a terra
col·locat per l’atacant.
(GTG).
· Les instruccions per cada torn son les següents:

FI

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà quant:
· l’atacant controli qualsevol objectiu, al inici del seu torn, o
· al inici del vuitè torn del defensor (recorda de realitzar el
test de moral de companyia si fos necessari, abans de
determinar qui ha guanyat).

- Torn 3: Si hi ha 5 o mes escamots sobre la taula, retira un. En cas
contrari incrementa el CR.
- Torn 4: Si la suma del CR i el nombre d’escamots que hi ha sobre
la taula és igual o superior a 5, retira un altre, i posa el CR
a zero. En cas contrari incrementa el CR.
- Torn 5: Repeteix el procés de retirar un escamot segons el punt 4.
- Torn 6: Retira un objectiu. Repeteix el procés de retirar un escamot
segons el punt 4.
- Torn 7: Retira un objectiu. Repeteix el procés de retirar un escamot
segons el punt 4.
- Torn 8: Realitza un test de moral de companyia si és necessari. La
partida ha acabat.
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9 ATAC PRECIPITAT (hasty attack) - batalla mòbil
Malgrat que la majoria de comandants tracten d'enfrontar-se amb una força preparada amb el màxim
d'efectius, sovint no disposen del temps necessari i han d’atacar amb el que tenen a ma.
LES RESERVES DE L’ATACANT ARRIBEN PER AQUÍ

LES ORDRES

8”/20cm

EN AQUESTA ZONA EL DEFENSOR SITUA UN OBJECTIU
ZONA DE DESPLEGAMENT DE L’ATACANT
TERRA DE NINGÚ

ATACANT
16”/40cm

12”/30cm
LÍNIA CENTRAL

TERRA DE NINGÚ

12”/30cm

Troba un punt feble en la línia enemiga i
travessa-la. Has de controlar un dels teus
objectius abans que l'enemic s'organitzi i et
faci retrocedir.

8”/20cm

DEFENSOR

ZONA DE DESPLEGAMENT DEL DEFENSOR

8”/20cm

8”/20cm

∂

ATAC PRECIPITAT ∂

REGLES

EL DEFENSOR DISPOSA DE
RESERVES DISPERSES

ESPECIALS DE LA MISS IÓ

Atac Precipitat (Hasty Attack) utilitza les regles especials:
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269,
• Emboscada Immediata (Immediate Ambush) pag. 267,
• Reserves (Reserves) pag. 268,
• Reserves Dispersades (Scatered Reserves) pag. 269, i
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264.

PREPARANT

LA B A TA L LA

1. El defensor escull el costat de la taula llarg que defendrà. La
seva zona de desplegament serà aquesta meitat de la taula,
excloent una franja de, com a mínim, 8"/20cm de la línia
central. L’atacant desplegarà en l’altra meitat de la taula a,
com a mínim, 12"/30cm de la línia central
2. El defensor situa un objectiu en la zona de desplegament de
l’atacant a, com a mínim, 16"/40cm de la línia central i a
8"/20cm dels costats de la taula.
3. A continuació, en la zona de desplegament del defensor, a
una distancia de com a mínim 12"/30cm de la línia central, i a
8"/20cm de les cantonades, el defensor col·loca un objectiu i
desprès l'atacant situa dos.
4. L’atacant escull, com a mínim, la meitat de les seves tropes
que es mantindran en Reserves, i que s’incorporaran pel
costat llarg de la taula de la seva àrea de desplegament.
5. Llavors el defensor escull, com a mínim, la meitat de les
seves tropes que es mantindran en Reserves Retardades i
Disperses. Dels escamots restants podrà determinar un, que
estarà en Emboscada Immediata. A continuació el defensor
desplegarà la resta dels escamots.
6. Ara l’atacant ha de treure un dels dos objectius que ell ha
situat prèviament.
7. L’atacant desplega la resta de les seves forces.
8. Tots dos jugadors desplegaran els herois que no formin part
d’un escamot, així com tots els equips independents,
començant pel jugador defensor.

INICI

DE LA BATALLA

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

FI

DE LA BA TALLA

La batalla finalitzarà quant:
∂ un jugador controli qualsevol objectiu, al inici del seu torn,
en la zona de desplegament de l’enemic, o
∂ el defensor inicia qualsevol torn seu, a partir del sisè inclòs,
sense equips enemics en la seva meitat de la taula.
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8”/20cm

EN AQUESTA ZONA EL DEFENSOR SITUA
UN OBJECTIU I L’ATACANT SITUA DOS.

QUI

Aguanta l’envestida inicial, i quant arribin el
reforços fes retrocedir a l'enemic. Has
d'evitar que controli els seus objectius, i
contraatacar per aconseguir els teus.

H A G U A N YA T ?

Guanya el jugador que finalitza el joc controlant un objectiu,
al inici del seu torn, en l’àrea de desplegament del l’enemic.
En qualsevol altre cas guanya el defensor. El defensor ha
mantingut la seva línia de front resistint la ofensiva de
l’atacant. Calculeu els punts de victòria utilitzant la taula de
la pàgina 275.

R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S ) 269

Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les reserves,
començant amb un sol dau. Les reserves s’incorporen amb un 5+.
Per cada torn posterior s’incrementa amb un dau la tirada
d’incorporació de les reserves.
E M B O S C A D A I M M E D I A T A ( I M M E D I A T E A M B U S H ) 267
∂ Els escamots en emboscada immediata, s’han de revelar al inici
del joc, just desprès de tots els altres desplegaments però abans
de començar la partida.
∂ Situa els escamots en qualsevol lloc, de la teva zona de
desplegament, 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 antibúnquer no poden
situar-se a menys de 16”/40cm de l’enemic a menys que estigui
fora de la seva línia de visió.
R E S E R V E S ( R E S E R V E S ) 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.
R E S E R V E S D I S P E R S A D E S ( S C A T E R E D R E S E R V E S ) 269
Cal fer una tirada de daus per cada unitat, que s’incorpora des de la
reserva, per determinar el punt d’incorporació a la taula. Si arriben
per la vora, podran desplegar des de qualsevol punt del costat llarg.
Si arriben per la cantonada, podran desplegar a 16”/40cm del cantó.

P O S I C I O N S P R E P A R A D E S ( P R E P A R E D P O S I T I O N S ) 264

Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).

10 CUL DE SAC (caul dron) - batalla mò bil
Quan cau la nit al camp de batalla, tradicionalment ambdós bàndols exerceixen una treva tàcita,
refan les seves forces, reposen subministraments, i atenen als ferits.

LES ORDRES

8”/20CM
ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR
L’ATACANT SITUA DOS
OBJECTIUS AQUÍ

4”/10CM
TERRA DE NINGÚ

24”/60CM

TERRA DE NINGÚ

L’ATACANT UTILITZA EL DESPLEGAMENT
AL·LEGATORI ON AMB UN 5 O 6 ESCULL
EN QUIN QUADRANT DESPLEGARÀ
LES RESERVES DEL DEFENSOR S’INCORPOREN PER AQUÍ

REGLES

E S P E C IA L S D E L A M IS S I Ó

LA B A TA L LA

INICI

DE LA BATALLA

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

FI

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà al sisè torn, o posteriors, quant:
∂ l’atacant controli qualsevol objectiu, al inici del seu torn, en
la zona de desplegament de l’enemic, o
∂ el defensor inicia el seu torn sense cap equip enemic a
16"/40cm de qualsevol objectiu.

Una ofensiva en massa de l'enemic ha
perforat la línia del front, infiltrant-se entre
les teves posicions durant la nit. Has
d'atacar immediatament per restablir la
situació.

DEFENSOR
Has avançat a través de la línia del front
durant la nit i has ocupat un terreny vital
per l'enemic. Ara, a l'alba, has d'organitzar
una defensa sòlida contra l'inevitable
contraatac, per mantenir les posicions.

H A G U A N YA T ?

L’atacant guanya si finalitza el joc per controlar un objectiu,
al inici del seu torn. La incursió de l’enemic ha estat
neutralitzada i s’ha mantingut la línia defensiva. En
qualsevol altre cas guanya el defensor. Tots els
contraatacs han estat aturats i la força de l'enemic és
residual, una incursió en massa està mes a prop. Calculeu
els punts de victòria utilitzant la taula de la pàgina 275.

CUL DE SAC ∂

PREPARANT

1. El defensor escull el costat de la taula llarg que defendrà. La
seva zona de desplegament correspon a la meitat de la
taula, excloent dos franges laterals de, com a mínim,
20"/50cm dels costats curts de la taula.
2. El jugador atacant situa dos objectius en la zona de
desplegament del defensor a, com a mínim: 4"/10cm de la
línia central, 8"/20cm del costat llarg de la taula, i 24"/60cm
dels costat curts.
3. El defensor escull la meitat, com a mínim, dels seus
escamots que es mantindran en Reserves Retardades, que
s’incorporaran pel cantó llarg oposat de la taula.
4. El defensor pot mantenir un escamot, dels restants, en
Emboscada Immediata.
5. El defensor desplegarà la resta dels escamots.
6. L’atacant ha d’escollir la meitat, com a mínim, dels seus
escamots que es mantindran en Reserva, i s’incorporaran
pels costats curts de la taula. Podrà escollir per quin costat
de la taula apareixerà cada escamot que s’incorpori.
7. Els escamots restants, es desplegaran emprant la regla
Desplegament Aleatori.
8. Tots dos jugadors desplegaran els herois que no formin part
d’un escamot, així com tots els equips independents,
començant pel defensor.

QUI

ATACANT

∂

Cul de Sac (Cauldron) utilitza les regles especials:
• Emboscada Immediata (Immediate Ambush) pag. 267,
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264,
• Reserves (Reserves) pag. 268,
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269, i
• Desplegament Aleatori (Random Deployment) pag. 261.

LES RESERVES DE L’ ATACANT
S’ INCORPOREN PELS LATERALS

LES RESERVES DE L’ ATACANT
S’ INCORPOREN PELS LATERALS

20”/50CM

E M B O S C A D A I M M E D I A T A ( I M M E D I A T E A M B U S H ) 267

∂ Els escamots en emboscada immediata, s’han de revelar al inici
del joc, just desprès de tots els altres desplegaments però abans
de començar la partida.
∂ Situa els escamots en qualsevol lloc, de la teva zona de
desplegament, 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 antibúnquer no poden
situar-se a menys de 16”/40cm de l’enemic a menys que estigui
fora de la seva línia de visió.

P O S I C I O N S P R E P A R A D E S ( P R E P A R E D P O S I T I O 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 E S ) 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.
∂ Pels defensors, en escenaris amb Reserves i Posicions
Preparades, el nombre de reserves blindades disponibles 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.
R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S ) 269
Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les
reserves, començant amb un sol dau. Les reserves s’incorporen
amb un 5+. Per cada torn posterior s’incrementa amb un dau la
tirada d’incorporació de les reserves.
D E S P L E G A M E N T A L E A T O R I ( R A N D O M D E P L O Y M E N T ) 261

Fes una tirada de daus per cada escamot, de 1 a 4 situa’l en el
quadrant corresponent, i amb 5 o 6 pots escollir qualsevol. Situa’l
a mes de 16”/40cm en línia de visió de l’enemic, o a mes de
8”/20cm fora de la línia de visió.
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11 INCURSIÓ (breakthrough) - batalla mòbil
Un front molt estirat ha obligat els defensors a una defensa en eriçó. L'atacant ha enviat una força de
flanqueig a través dels espais entre les posicions defensades, mentre hi ha un atac frontal sobre el
sortint de l'enemic.

LÍNEA CENTRAL

ZONA DE DESPLEGAMENT DE
L’ATACANT

TERRA DE NINGÚ

LÍNEA CENTRAL

ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR

L’ATACANT SITUA
DOS OBJECTIUS AQUÍ
LES RESERVES DEL DEFENSOR
S’INCORPOREN PER AQUÍ
16”/40CM

LES RESERVES DE L’ATACANT
S’INCORPOREN PER AQUÍ
24”/60CM

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

· INCURSIÓ ·

Incursió (Breackthrough) utilitza les regles especials:
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269,
• Reserves Mòbils (Mobile Reserves) pag. 269, i
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264.

PREPARANT
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

L’enemic no te forces suficients per
cobrir tot el front. Has de capturar un
dels objectius, sigui per assalt directe,
o amb un astut atac pel flanc.

DEFENSOR

LA BATALLA

FI

Les teves tropes de reconeixement han
detectat un atac fort pel teu flanc,
mentre una altra contingent realitza un
atac frontal. Has d’assegurar els
objectius i fer retrocedir a l’enemic.

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà al sisè torn, o posteriors, quant:
· l’atacant controli qualsevol objectiu, al inici del seu torn, o
· el defensor inicia el seu torn sense cap equip atacant a
16"/40cm de qualsevol objectiu.

QUI

H A G U A N YA T?

L’atacant guanya si al inici del seu torn controla un objectiu.
Marca el centre de la taula i els quarts corresponents per
Ha aprofundit darrera de les línies enemigues. En qualsevol
tots dos jugadors.
altre cas guanya el defensor. La penetració ha estat
El jugador defensor escull dos quarts de taula diagonalment neutralitzada i s’ha mantingut les línies. Calculeu els punts de
oposats com la seva àrea de desplegament.
victòria utilitzant la taula de la pàgina 275.
Llavors l’atacant escull un dels restants quarts de la taula,
269
que serà la seva àrea de desplegament, excloent la zona a R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S )
Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les reserves,
8"/20cm com a mínim, de les línies centrals.
començant amb un sol dau. Les reserves s’incorporen amb un 5+. Per
L’atacant ubica dos objectius en el quadrant diagonalment
cada torn posterior s’incrementa amb un dau la tirada d’incorporació
oposat, mantenint-los com a mínim, a 8"/20cm de les línies de les reserves.
centrals i dels costats de la taula.
R E S E R V E S M Ò B I L S ( M O B I L E R E S E R V E S ) 269
Únicament pots desplegar un escamot amb vehicles. La resta
El defensor desplega algun o tots els seus escamots,
d’escamots amb vehicles es mantindran en reserva.
utilitzant la regla especial Reserves Mòbils.
264
P
O SI C I O N S P R E P A R AD E S ( PREPARED POSITI ONS)
La resta dels escamots es mantindran fora de la taula en
Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
Reserva, i s’incorporaran pel costat llarg de la taula de la
atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).
seva zona de desplegament, a fins 16"/40cm de la
cantonada.
L’atacant ha de desplegar, com a mínim, un escamot, i pot
tenir fins la meitat dels seus escamots, fora de la taula per
fer un atac pel flanc en Reserves Retardades. Les tropes
en Reserves Retardades s’incorporaran pel costat llarg de
la taula, a fins 24"/60cm de la cantonada del quart de taula
on s’ha ubicat els objectius.
L’atacant desplega ara la resta de les seves forces.
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.

INICI

DE LA BATALLA

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).
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ATACANT

TERRA DE NINGÚ

ZONA DE DESPLEGAMENT
DEL DEFENSOR

REGLES

LES ORDRES

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

12 CONTRAATAC (counterattack) - batalla mòbil

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

LES ORDRES
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

L’ATACANT SITUA
UN OBJECTIU AQUÍ

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

LA BATALLA

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.

INICI

DE LA BATALLA

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).

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 LA BATALLA

La batalla finalitzarà al sisè torn, o posteriors, quant:
· l’atacant controli qualsevol objectiu, al inici del seu
torn, o
· el defensor inicia el seu torn sense cap equip atacant
a 16"/40cm de qualsevol objectiu.

QUI

· CONTRAATAC ·

Contraatac (Counterattack) utilitza les regles especials:
• Emboscada (Ambush) pag. 266,
• Reserves Mòbils (Mobile Reserves) pag. 269,
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264, i
• Reserves (Reserves) pag. 268.

PREPARANT

DEFENSOR

H A G U A N YA T?

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 U S 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 E S E R V E S ) 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 A D E S ( P R E P A R E D P O S I T I O 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 E S ) 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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13 TERRA DE NINGÚ (no man’s land) - batalla de trinxera
Tot està tranquil en el teu sector de la línia fortificada. Sembla un bon moment per a enviar una patrulla
i veure el que està fent l'enemic

LES ORDRES

LES RESERVES DE L’ATACANT S’INCORPOREN PER AQUÍ
MEITAT ESQUERRA

ATACANT

MEITAT DRETA

La patrulla d'aquesta nit ha tingut una
topada forta amb una altra patrulla
enemiga. Reforça'ls i controla l'objectiu.

ZONA DE DESPLEGAMENT DE L’ATACANT
TERRA DE NINGÚ
EL DEFENSOR SITUA
UN OBJECTIU AQUÍ

EL DEFENSOR SITUA
UNA PATRULLA AQUÍ
TERRA DE NINGÚ

DEFENSOR

L’ATACANT SITUA
UNA PATRULLA AQUÍ

Has de fer fora l'enemic de la terra de
ningú i controlar el seu objectiu.

L’ATACANT SITUA
UN OBJECTIU AQUÍ

REGLES

ZONA DE DESPLEGAMENT DEL DEFENSOR
MEITAT ESQUERRA

MEITAT DRETA

LES RESERVES DEL DEFENSOR S’INCORPOREN PER AQUÍ

· TERRA DE NINGÚ ·

PREPARANT

LA BATALLA

1. Tots dos contrincants han de jugar amb Companyies Fortificades.
2. Tots dos jugadors llencen un dau, i el que obtingui la tirada mes
alta, escull el costat de la taula des don atacarà. El defensor
ocuparà el costat contrari. Les àrees de desplegament seran les
meitats corresponents excloent una zona de 12"/30cm de la línia
central.
3. Començant pel defensor, tots dos jugadors situen les seves
fortificacions, però no pas els obstacles.
4. Un altre cop, començant pel defensor, tots dos jugadors situen
tots els seus obstacles en la meitat de la taula de l’oponent,
emprant la regla especial A la Corda Fluixa.
5. Començant pel defensor, tots dos jugadors desplegaran els seus
escamots fortificats. La resta d’escamots es mantindran en
Reserves Retardades, i s’incorporaran per qualsevol punt del
costat llarg de la taula de la seva zona de desplegament.
6. Començant per l’atacant, tots dos jugadors escolliran un escamot
que es convertirà en patrulla, emprant la regla especial Terra de
Ningú, i la retiraran de la taula.
7. Es dividiran les zones de desplegament en dos meitats, en angle
recte respecte de la línia central, anomenats costat dret i costat
esquerra.
8. Tots dos jugadors llençaran un dau. El que aconsegueixi el
resultat mes alt, escollirà el costat dret o esquerra de la taula, per
situar el seu objectiu i la seva patrulla. Situarà l’objectiu en el
costat oposat a, com a mínim, 8”/20cm de la línia divisòria dels
costats, i a, com a mínim, 8”/20cm del costat curt de la taula.
9. L’altre jugador situarà el seu objectiu de la mateixa forma, però en
la meitat oposada.
10. El primer jugador, situarà la seva patrulla en el mateix costat de
la taula que ha situat l’objectiu, a 6"/15cm de la línia central i a,
com a mínim, 8"/20cm de la línia divisòria de costats.
11. L’altre jugador situarà la seva patrulla de la mateixa forma, però
en la meitat oposada.
12. Començant pel defensor, tots dos jugadors desplegaran els herois
que no formin part d’un escamot, així com tots els equips
independents, en qualsevol lloc de la línia de trinxeres en la seva
zona de desplegament.

INICI

DE LA BATALLA

1. Tota la batalla es lluita en Obscuritat.
2. Tots dos jugadors llençaran un dau. El defensor sumarà +1 a la
seva tirada. El que obtingui un resultat mes alt inicia el primer
torn.
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ESPECIALS DE LA MISSIÓ

Terra de Ningú (No Man’s Land) utilitza les regles
especials:
• Obscuritat (Darkness) pag. 273,
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269,
• Terra de Ningú (No Man’s Land) pag. 271, i
• A la Corda Fluixa (Over the Wire) pag. 271.

FI

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà quant:
· Un jugador controli, al inici del seu torn, l’objectiu situat
pel jugador contrari.

QUI

H A G U A N YA T?

El jugador que controli un objectiu guanya la partida. Ha
establert el seu domini sobre la terra de ningú. Calculeu els
punts de victòria utilitzant la taula de la pàgina 275. Terra
de Ningú és una batalla equilibrada, si ningú guanya la
partida utilitzeu la regla especial No hi ha Empat de la pag.
275, per determinar el guanyador.

O B S C U R I T A T ( D A R K N E S S ) 273
Cal emprar les regles de Combat Nocturn:
· Els equips no poden moure mes de 8”/20cm, i no poden Moure el
Doble (ATD). Cal repetir les tirades superades dels Tests
d’Encallat (BC).
· Tirar en la taula de visibilitat nocturna per determinar la distància
que un escamot pot veure abans de disparar:
Tirada
1
2
3
4
5
6

Distància
4”/10cm
8”/20cm
12”/30cm
16”/40cm
20”/50cm
24”/60cm

· Tots els equips estan a Cobert (C) durant la nit, però les
Emboscades i els Moviments Prudents (MC) 193 encara
necessiten Cobertura per Terreny.
· La aviació no opera per la nit.
R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S ) 269
Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les reserves,
començant amb un sol dau. Les reserves s’incorporen amb un 5+.
Per cada torn posterior s’incrementa amb un dau la tirada
d’incorporació de les reserves.
T E R R A D E N I N G Ú ( N O M A N ’ S L A N D ) 271
Un escamot fortificat s’ha de convertir en Patrulla. Estarà format
com a mínim per 5 equips exclusivament d’infanteria. Qualsevol
vehicle, canó o fortificacions del escamot romandrà en el lloc on
s’hagin desplegat.
E N L A C O R D A F L U I X A ( O V E R D E W I R E ) 271
Situa Obstacles en la meitat de la taula de l’enemic a, com a mínim,
8”/20cm de la línia central. La resta de fortificacions es desplegaran
de forma habitual.

14 BLOQUEIG DE CARRETERA (roadblock) - batalla mòbil
Emboscar un comboi en una carretera és una tàctica de llarga tradició, que emprant la
sorpresa, intenta causar el màxim de danys possibles, abans que l’enemic pugui reaccionar.

LES ORDRES

ZONA DE DESPLEGAMENT DEL DEFENSOR

ATACANT
16” /40CM

TERRA DE NINGÚ

8” /20C
M
OBJECTIU

EL DEFENSOR DESPLEGA
L’EMBOSCADA AQUÍ

28”/70CM
20”/50CM

1 ESCAMOT
DE L’ATACANT

28”/70CM
20”/50CM

Les teves forces s’han d’afanyar per
bloquejar la carretera. Has d’aturar i
destruir les reserves enemigues per tal
de guanyar un dia. Controla tots dos
objectius i estableix el bloqueig de la
carretera.

FI DE LA BATALLA
La batalla finalitzarà al sisè torn, o posteriors, quant:
∂ el defensor controli qualsevol objectiu, al inici del seu torn, o
∂ l’atacant inicia el seu torn sense cap equip atacant a
16"/40cm de qualsevol objectiu.
Q U I H A G U A NY A T ?
El defensor guanya si al inici del seu torn controla un objectiu. La
carretera es manté bloquejada i els reforços de l’enemic han estat
aturats. En qualsevol altre cas guanya l’atacant. L’enemic ha
estat rebutjat i la ruta es manté oberta. Calculeu els punts de
victòria utilitzant la taula de la pàgina 275.
E M B O S C A D A ( A M B U S C A D E ) (*)
∂ El defensor manté un escamot que desplegarà en emboscada.
∂ Desprès del desplegament, però abans que s’iniciï el joc, el defensor
situa l’escamot a més de 4”/10cm de qualsevol enemic.
∂ L’escamot desplegat en emboscada, està atrinxerat.
∂ Immediatament després del desplegament, l'escamot en emboscada,
dispara. Cada equip de l'escamot dispara amb ROF complert utilitzant
les regles habituals per disparar.
∂ En aquesta fase de dispars es resoldran els trets emprant el blindatge
lateral, i els equips d’artilleria no podran beneficiar-se del seu escut.
∂ Si l’escamot que rep el foc és de reconeixement, pot emprar la regla
de Destravar-se (Disengage) de forma habitual.
∂ Els equips eliminats en aquesta fase no provocaran test d’escamot o
companyia, ni es tindran en compte per futurs tests de moral.
∂ Els escamots Commocionats (Pinned Down) o els vehicles Evacuats
(Bailed), es mantindran fins el inici del primer torn, on podran fer els
tests habituals

AL

RESCA T

(RACIN G

TO THE

R E S C U E ) (*)

Al inici de cada torn, si hi ha 4 o més escamots fora de la taula,
s’incorporaran en el torn present dos escamots, en cas contrari un de
sol. Els escamots s’incorporen, com si arribessin de les Reserves, al
llarg d’un dels dos “costats de l’atacant”, a com a màxim 16”/40cm de
l’extrem de la carretera que l’atacant hagi escollit. Els Herois i equips
independents s’incorporen amb qualsevol escamot.

R E S E R V E S ( R E S E R V E S ) 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.

(*) http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=4286
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BLOQUEIG DE CARRETERA ∂

Bloqueig de carretera (Roadblock) utilitza les regles
especials:
• Emboscada (Ambuscade)*,
• Al Rescat (Racing to the Rescue)*, i
• Reserves (Reserves) pag. 268
PREPARANT LA BATALLA
1. L’atacant situa una carretera de costat curt a costat curt de la
taula. La carretera ha d’estar situada en una franja a 8”/20cm
de la línia central i a 8”/20cm del costat llarg de la taula. Es
consideraran els “costats de l’atacant”, als laterals curts en la
meitat de la taula corresponent a l’atacant.
2. El defensor situa dos objectius, sobre els extrems de la
carretera, en una franja situada entre 20”/50cm i 28”/70cm de
cada costat curt de la taula.
3. El defensor escull un dels escamots atacants com a objectiu
de la seva Emboscada. L’atacant escull llavors un escamot
(o dos si la seva força és de 7 o més escamots) com
escorta. Aquests seran els dos (o tres) únics escamots que
l’atacant desplegarà al inici de la batalla.
La carretera està dividida en dos (o tres) seccions iguals, on
s’ubicaran els escamots corresponents. Els escamots es
desplegaran en fila, orientats al llarg de la carretera, lluny del
punt d’arribada escollit pel jugador atacant. Els equips han
d’anar muntats en els seus vehicles de transport, en cas de
tenir-los. La resta dels escamots, els herois i els equips
independents romandran fora de la taula, que s’incorporaran
seguint la regla especial Al Rescat.
4. El defensor escull la meitat, com a mínim, dels seus
escamots que romandran en Reserves. Escollirà un dels
escamots restants per dur a terme l’emboscada, i la resta, es
desplegaran en la seva meitat de la taula a, com a mínim,
16”/40cm de la línia central de la taula.
5. El defensor situa els seus herois i equips independents en la
seva àrea de desplegament a, com a mínim, 16”/40cm de la
línia central de la taula.
INICI DE LA BATALLA
1. El defensor desplega l’escamot, que realitzarà l’emboscada,
en qualsevol lloc del seu costat de la carretera, i realitza
l’emboscada sobre qualsevol escamot enemic.
2. Començant per l’atacant, tots dos jugadors realitzen els
corresponents moviments dels escamots de reconeixement
que estiguin sobre la taula.
3. L’atacant inicia el primer torn.

DEFENSOR

∂

R E G L E S E S P E C I AL S D E L A M I S S I Ó

OBJECTIU

1ER

8” /20C
M

2ON ESCAMOT
DE L’ATACANT

COSTAT DE
DESPLEGAMENT
DE L’ ATACANT

COSTAT DE
DESPLEGAMENT
DE L’ ATACANT

LÍNIES CENTRALS

Desprès de trencar les línies
enemigues, la teva força està avançant
quant, de sobte, és emboscada. Has de
deixar de banda la resistència enemiga,
i centrar-te en reobrir la ruta per tal de
seguir les tropes. Allibera tots dos
objectius per reobrir la carretera.

G:\FOW\Fe ines \03 Misi ons \Mis sion s LL IGA\15 River C r oss ing

L’ATACANT SITUA DOS
OBJECTIUS EN AQUESTA ZONA

12” /30C

8”/20CM

LES RESERVES DEL DEFENSOR
S’INCORPOREN PER AQUÍ

∂

CREUAMENT DEL RIU ∂

8” /20C

UBICAR 2-3 PUNTS DE CREUAMENT

ZONA DE DESPLEGAMENT DE
L’ATACANT

ZONA DE DESPLEGAMENT DEL DEFENSOR

8” /20C

15 CREUAMENT DEL RIU (river crossing) - batalla def ensiva
Les batalles de conquesta i reconquesta dels punts de creuament de
rius es va convertir en quelcom habitual tant en el front oriental com
en l’occidental. Tot i que en alguns casos eren operacions ben
planificades i executades, d’altres es van convertir en lluites ferotges
ocasionals.

LES ORDRES
ATACANT

La teva companyia ha rebut l’ordre d’assegurar els punts de creuament del riu.
Després de la barrera d’artilleria avança per establir un cap de pont a l’altra
banda del riu.

DEFENSOR
L’enemic està preparant l’assalt de les teves posicions per establir un cap de
pont. Has de mantenir la línia del riu fins que arribin els reforços.

REGLES

ESPECIALS DE LA MISS IÓ

Creuament del Riu (River Crossing) utilitza les regles especials:
• Batalla Defensiva (Defensive Battle) pag. 255-256,
• Batalla Intensa (Intense Battle) pag. 57 del “Das Book”,
• Atac Nocturn (Night Attack) pag. 246,
• Bombardeig Preliminar (Preliminary Bombardment) pag. 57 del “Das Book”,
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264,
• Reserves (Reserves) pag. 268-269,
• Assalt al Riu (River Assault). (*)

QUI

PREPARANT

LA B A TA L LA

1. Es disposa sobre el terreny un riu, de 4”/10cm a 8”/20cm
d’ample, que anirà pel centre de la taula i va d’una banda
ampla a l’altra. Situar un pont o gual per cada tram de
24”/60cm a 36”/90cm que tingui d’amplada la taula, i
separats, com a mínim, 12”/30cm de distància.
2. El defensor escollirà el costat curt de la taula que defendrà.
3. L’atacant desplegarà tres objectius en l’àrea de desplegament
del defensor a, com a mínim, 12"/30cm del costat del riu, i a
com a mínim 8"/20cm de qualsevol dels costats de la taula.
4. El defensor deixarà en Reserves com a mínim la meitat dels
seus escamots.
5. El defensor desplegarà els escamots restants en la seva zona
de desplegament. La zona de desplegament del defensor va
del seu costat curt de la taula, fins a 8”/20cm mes enllà del
costat del riu de l’atacant.
6. L’atacant traurà un dels objectius.
7 L’atacant situarà els seus escamots en la seva banda del riu,
a com a mínim 12”/30cm de qualsevol escamot defensor
8. L’atacant podrà decidir si utilitzarà la regla especial Atacat
Nocturn.

INICI

DE LA BATALLA

1. Atès que ambdues parts estan en Posicions Preparades,
iniciaran el joc atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).
2. L’atacant dur a terme el Bombardeig Preliminar.
3. L’atacant realitzarà els moviments de reconeixement
corresponents. Els escamots no poden creuar o situar-se
dins del riu.
4. L’atacant iniciarà el primer torn.
5. La infanteria i els equips portàtils utilitzen la regla especial
d’Assalt al Riu per travessar-lo.

FI

D E L A B A T A L LA

La batalla finalitzarà quant:
∂ l’atacant controli un dels objectius al inici del seu torn, o
∂ el defensor no tingui cap equip atacant, al inici del seu
torn, en la seva banda del riu a partir del sisè torn.

19

H A G U A N YA T ?

L’atacant guanya si al inici del seu torn controla un objectiu. Ha
aconseguit trencar la posició defensiva i assegurar el cap de pont
a l’altra banda del riu. En qualsevol altre cas guanya el defensor.
L’atacant ha estat bloquejat i el defensor pot preparar el seu
compte enrere. Calculeu els punts de victòria utilitzant la taula de
la pàgina 275.

B A T A L L A I N T E N S A (I N T E N S E B AT T L E ) 57 “DAS BOOK”

S’ignorarà el primer escamot destruït a efectes de comptabilitzar els punts
de victòria

A T A C N O C T U R N (N IG HT A T T AC K ) 246

∂ Els escamots que tinguin únicament equips d’infanteria, poden realitzar
el moviment especial de punta de llança (Spearhead).
∂ A partir del tercer torn del defensor fa una tirada, amb un 5+ surt el sol.
Per cada torn posterior s’incrementarà el test amb un dau.

B O M B A R D E I G P R E L I M I N A R (P R E L I M IN AR Y B O M B A R D M E N T ) 57 “DAS BOOK”
∂ Per cada equip que hi hagi sobre la taula es farà una tirada, amb 4+
seran impactats. El defensor distribuirà els impactes i realitzarà les
salvacions corresponents.
∂ Els herois i equips independents no es veuen afectats pel bombardeig.
∂ Els vehicles blindats utilitzaran el blindatge superior que seran
impactats amb un AT de 6. Els fossars de tancs (Tanks Pits) disposen
de tirada de salvació addicional de 4+. Els vehicles no blindats queden
destruïts automàticament.
∂ Tots els equips destruïts es retiraran i la resta iniciaran el joc
Commocionats (Pined Down) o Evacuats (Bailed Out) segons
correspongui.
∂ Els equips retirats no es comptabilitzaran pels tests de moral de
escamot o companyia.
P O S I C I O N S P R E P A R A D E S ( P R E P A R E D P OS I T I ONS ) 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 E S ) 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 s’incorporarà un escamot com a mínim
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.

(*) http://www.flamesofwar.com/Portals/0/Documents/
Rules/Bagration-River-rules.pdf
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16 DESEMBARCAMENT (island landing) – batalla defensiva
4”/10CM

T R A M D E MA R

4”/10CM

T R A M D‘ ON ES

6”/15CM

T R A M D E PL A T J A

1 2 ” / 30 C M

La majoria de les grans illes assaltades del Pacífic
podien ser envaïdes directament des del mar gràcies a les
seves aigües profundes i a la accessibilitat de les seves platges.

LES ORDRES
ATACANT

TRAM TERRA ENDINS
Z O N A D E D E S P L EG A M E N T D E L
DEFENSOR

Les teves tropes son la primera onada en terra. Has d’empènyer cap a l’interior
i assegurar el cap de platja a qualsevol preu. És essencial capturar tots dos
objectius tant aviat com sigui possible.

DEFENSOR
La invasió enemiga finalment s’ha iniciat. Sota cap circumstància has de
permetre que és creí un cap de platja. Han d’esser destruïts a la platja. Has de
mantenir tots dos objectius.
8”/20CM

TOTS DOS JUGADORS SITUEN
UN OBJECTIU CADASCÚ EN
AQUESTA ZONA

8”/20CM

REGLES

ESPECIALS DE LA MISSIÓ

Desembarcament (Island Landing) utilitza les regles especials:
• Assalt Amfibi (Amphibious Assault) pag. 16-20 (llibre “Gung-Ho”),
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269 (llibre Regles Generals),
• Prohibició (Interdiction) pag. 21(llibre “Gung-Ho”),
• Força Aclaparadora (Overwhelming Force) pag. 21 (llibre “Gung-Ho”),
• Sense retirada ni rendició (No retreat, no Surrender) pag. 21 (llibre “Gung-Ho”),
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264 (llibre Regles Generals),
• Superioritat Aèria Total (Total Air Superiority) pag. 21 (llibre “Gung-Ho”).

· DESEMBARCAMENT ·

2 0 ” / 50 C M
LES RESERVES DEL DEFENSOR
S’INCORPOREN PER AQUÍ

PREPARANT

LA BATALLA

1. El defensor posa el seu objectiu en primer lloc, a continuació,
el jugador atacant situa el seu. Els objectius han d’estar
situats a mes de 12”/30cm de la platja, a mes de 20”/50cm
de la part posterior de la taula i a mes de 8"/20cm de les
vores de la taula.
2. A continuació, el jugador defensor posa les seves
fortificacions en la “tram terra endins”. Els búnquers no es
poden situar en mig de les carreteres.
3. El jugador defensor ha de tenir almenys la meitat dels seus
escamots en Reserves Retardades al inici del joc. Els
escamots restants i els equips independents es col·loquen
ara a la “tram terra endins”.
4. El jugador atacant ha de tenir almenys la meitat dels seus
escamots en la “reserva flotant”. Ha de col·locar la resta
d’escamots en les seves llanxes de desembarcament al
“tram de mar”.
5. A continuació, el jugador atacant col·loca qualsevol escamot
de “tancs amfibis”, i qualsevol escamot amb transports
amfibis en el “tram de mar”.

INICI

DE LA BATALLA

1. Les forces defensores inicien el joc en Posicions
Preparades, amb els escamots atrinxerats (DI) i cos a terra
(GTG).
2. Tots els escamots de la força defensora inicien el joc
commocionats (pinned down) o evacuats (bailed out).
3. L’atacant desembarca amb els escamots de “tancs amfibis”.
4. El defensor no pot fer els moviments de reconeixement.
5. Tots dos jugadors han de recordar que les reserves del
defensor estan sotmeses a la regla especial de Prohibició a
l’hora d’establir els seus plans.
6. El jugador atacant té el primer torn i no pot emprar la regla
de atac nocturn.

FI

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà:
· al final de la fase inicial de l’atacant del torn 12é, o
· quant l’atacant controli al inici del seu torn tots dos
objectius.

QUI

H A G U A N YA T?

Contràriament a moltes missions, les baixes son irrellevants.
Tot el que importa és arribar en terra tant lluny i tant ràpid com
sigui possible.
L’atacant guanya si controla l’objectiu situat pel defensor, i en
cas contrari guanyarà el defensor.
Calcula els punts de victòria a partir de la taula “Punts de
Victòria” de la pag. 20 del llibre “Gunh-Ho”.
R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S ) 269
Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les reserves,
començant amb un sol dau. Les reserves s’incorporen amb un 5+. Per
cada torn posterior s’incrementa amb un dau la tirada d’incorporació
de les reserves.

P R O H I B I C I Ó (I N T E R D I C T I O N ) 21 *

El defensor necessita un 6, en comptes d’un 5+, per rebre les seves
reserves retardades.

F O R Ç A A C L A P A R A D O R A (O VE R W HE LM IN G F O R C E ) 21 *

· La força de l’atacant és un 25% més gran que la del defensor.
· Quant un escamot atacant és destruït, el jugador el retorna a la
“reserva flotant” per representar una nova unitat que arriba. La
infanteria i els canons portables (“man-packed guns”) d’aquets
escamots retornen a la “reserva flotant” i poden tornar a
desembarcar, sempre i quant, quedin al menys 4 equips respecte
del inici de la partida. Com sempre la resta d’equips queden
destruïts definitivament. Els vehicles blindats destruïts romanen en
el lloc.
· Els escamots independents o d’heroi (“Warriors”) queden destruïts
definitivament.
· L’atacant voluntàriament pot destruir un escamot i manar-lo a la
“reserva flotant” al inici del seu torn.

SEN S E R ETIRA DA

NI R END ICIÓ

(N O

RET REAT,

NO

SURR ENDE R)

21 *

Ni l’atacant ni el defensor necessiten fer cap test de moral de
companyia.
P O S I C I O N S P R E P A R A D E S ( P R E P A R E D P OS I T I O N S ) 264
Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).
S U P E R I O R I T A T A È R I A T O T A L ( T O T A L A I R S U P E R I OR I T Y ) 21 *
El defensor necessita un 6, en comptes d’un 5+, per rebre suport aeri.
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17 ASSALT A LA PLATJA (HIT THE BEACH) – BATALLA DEFENSIVA
4”/10CM

TRAM DE MAR

4”/10CM

TRAM D‘ONES

8”/20CM

TRAM DE PLATJA

Ha arribat el dia. Ha arribat el moment d’alliberar Europa de
l’amenaça nazi. La vostra força desembarca a la primera onada. Pots
travessar el mur atlàntic de Hitler i iniciar la invasió?

LES ORDRES
ATACANT

Les teves tropes son la primera onada en terra. Has d’empènyer cap a l’interior i
assegurar el cap de platja a qualsevol preu. És essencial capturar tots dos objectius
tant aviat com sigui possible.

DEFENSOR

TRAM TERRA ENDINS
1 2 ” / 30 C M

ZONA DE DESPLEGAMENT DEL
DEFENSOR

La invasió enemiga finalment s’ha iniciat. Sota cap circumstància has de permetre
que és creí un cap de platja. Han d’esser destruïts a la platja. Has de mantenir tots
dos objectius.

REGLES
8”/20CM

TOTS DOS JUGADORS SITUEN
UN OBJECTIU CADASCÚ EN
AQUESTA ZONA

8”/20CM

E S P E C IA L S D E L A M IS S I Ó

Hit the Beach utilitza les regles especials:
• Assalt Amfibi (Amphibious Assault) pag. 20-25 (*),
• Reserves Retardades (Delayed Reserves) pag. 269 (llibre Regles Generals),
• Prohibició (Interdiction) pag. 27 (*),
• Força Aclaparadora (Overwhelming Force) pag. 28 (*),
• Sense retirada ni rendició (No retreat, no Surrender) pag. 28 (*),
• Bombardeig Preliminar (Preliminar Bombardment) pag. 26 (*),
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264 (llibre Regles Generals),
• Superioritat Aèria Total (Total Air Superiority) pag. 28 (*).

A S S A L T A N F I B I ( A M P H I B I O U S A S S A U L T ) 20-25 (*)

∂

ASSALT A LA PLATJA ∂

2 0 ” / 50 C M

PREPARANT

LES RESERVES DEL DEFENSOR
S’INCORPOREN PER AQUÍ

LA B A TA L LA

1. El jugador de l’Eix posa el seu objectiu en primer lloc, a continuació,
el jugador Aliat situa el seu. Els objectius han d’estar situats a mes
de 12”/30cm de la platja, a mes de 20”/50cm de la part posterior de
la taula i a mes de 8"/20cm de les vores de la taula.
2. A continuació, el jugador de l’Eix posa les seves fortificacions en
qualsevol lloc del “tram terra endins”. Els búnquers no es poden
situar en mig de les carreteres o en les sortides de la platja.
3. El jugador de l’Eix ha de tenir almenys la meitat dels seus escamots
en Reserves Retardades al inici del joc. Els escamots restants i els
equips independents es col·loquen ara a la “tram terra endins”.
4. El jugador Aliat ha de tenir almenys la meitat dels seus escamots
en la “reserva flotant”. Ha de col·locar la resta d’escamots en les
seves llanxes de desembarcament al “tram de mar”.
5. A continuació, el jugador Aliat col·loca qualsevol escamot de tancs
DD que hagi de desembarcar, i qualsevol artilleria carregada en els
transports amfibis DUKW en el “tram de mar”.

INICI

DE LA BATALLA

1. Les forces de l’Eix inicien el joc en Posicions Preparades, amb els
escamots atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).
2. El jugador Aliat dur a terme el Bombardeig Preliminar sobre les
forces de defensa.
3. El jugador Aliat fa arribar a terra els seus escamots de tancs DD.
4. El jugador de l’Eix no pot fer els moviments de reconeixement.
5. Tots dos jugadors han de recordar que les reserves del defensor
estan sotmeses a la regla especial de Prohibició a l’hora d’establir
els seus plans.
6. El jugador Aliat té el primer torn i no pot emprar la regla d’Atac
Nocturn.

FI

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà:
∂ al final de la fase inicial de l’Aliat del torn 12é, o
∂ quant l’Aliat controli al inici del seu torn tots dos objectius.

QUI

H A G U A N YA T ?

Contràriament a moltes missions, les baixes son irrellevants. Tot el
que importa és arribar en terra tant lluny i tant ràpid com sigui
possible, o impedir a l’enemic fer-ho. El jugador Aliat guanya si
controla l’objectiu situat pel defensor, i en cas contrari guanyarà el
jugador de l’Eix. Calcula els punts de victòria a partir de la taula
“Punts de Victòria” de la pag. 4 (*).

21

∂ Determinar quins escamots formaran la primera onada de desembarcament,
∂ Determinar la direcció del corrent marí (taula pag. 21(*))
∂ Marqueu el punt des d’on s’aplicarà el desviament que marcaran els daus
(taula pag 22(*)) en la direcció determinada pel punt 2.
∂ Feu el desembarcament de tropes en la fase de moviment. Recordeu:
l’origen del moviment és la rampa de la llanxa, el terreny és Molt Difícil
(Dificult Going), si un vehicle s’encalla (Boged Down) es situa en un lateral de
la rampa deixant espai per desembarcar. La llanxa no pot disparar, ni ser
objecte de foc enemic, i no pot participar en assalts.
∂ Un cop la llanxa s’ha buidat retorna per portar mes tropes. Situeu-les en la
“tram d’ones”, amb un 4+ retorna amb la següent onada de forces, en cas
contrari, s’encalla i no està disponible per transportar res fins el següent torn.
Situa les noves tropes en les llanxes hàbils en el “tram de mar”.
R E S E R V E S R E T A R D A D E S ( D E L A Y E D R E S E R V E S ) 269
Fins al tercer torn no s’inicia les tirades per incorporar les reserves, emprant
un sol dau. Les reserves s’incorporen amb un 5+. Per cada torn posterior
s’incrementa amb un dau la tirada d’incorporació de les reserves.
P R O H I B I C I Ó ( I N T E R D I C T I O N ) 20-25 (*)
El defensor necessita un 6, en comptes d’un 5+, per rebre les seves reserves
retardades.
F O R Ç A A C L A P A R A D O R A ( O V E R W H E L M I N G F O R C E ) 28 (*)
∂ La força de l’atacant és un 25% més gran que la del defensor.
∂ Quant un escamot atacant és destruït, el jugador el retorna a la “reserva
flotant” per representar una nova unitat que arriba. La infanteria i els canons
portables (“man-packed guns”) d’aquets escamots retornen a la “reserva
flotant” i poden tornar a desembarcar, sempre i quant, quedin al menys 4
equips respecte del inici de la partida. Com sempre la resta d’equips queden
destruïts definitivament. Els vehicles blindats destruïts romanen en el lloc.
∂ Els escamots independents o d’heroi (“Warriors”) queden destruïts
definitivament.
∂ L’atacant voluntàriament pot destruir un escamot i manar-lo a la “reserva
flotant” al inici del seu torn.
S E N S E R E T I R A D A N I R E N D I C I Ó ( N O R E T R E A T , N O S U R R E N D E R ) 28 (*)
Ni l’atacant ni el defensor necessiten fer cap test de moral de companyia.
B O M B A R D E I G P R E L I M I N A R ( P R E L I M I N A R Y B O M B A R D M E N T ) 57 “DAS BOOK”
∂ Per cada equip que hi hagi sobre la taula es farà una tirada, amb 4+ seran
impactats. El defensor distribuirà els impactes i realitzarà les salvacions
corresponents.
∂ Els herois i equips independents no es veuen afectats pel bombardeig.
∂ Els vehicles blindats utilitzaran el blindatge superior que seran impactats amb
un AT de 6. Els fossars de tancs (Tanks Pits) disposen de tirada de salvació
addicional de 4+. Els vehicles no blindats queden destruïts automàticament.
∂ Tots els equips destruïts es retiraran i la resta iniciaran el joc Commocionats
(Pined Down) o Evacuats (Bailed Out) segons correspongui.
∂ Els equips retirats no es comptabilitzaran pels tests de moral d’escamot o
companyia.
P O S I C I O N S P R E P A R A D E S ( P R E P A R E D P O S I T I O N S ) 264
Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots atrinxerats
(DI) i cos a terra (GTG).
S U P E R I O R I T A T A È R I A T O T A L ( T O T A L A I R S U P E R I O R I T Y ) 28 (*)
El defensor necessita un 6, en comptes d’un 5+, per rebre suport aeri.

(*) https://www.flamesofwar.com/Portals/0/Documents/
Scenarios/Amphibious-Assaults.pdf
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18 OCUPAR i MANTENIR (seize and hold) – batalla defensiva
La missió Ocupar i Mantenir (“Seize and Hold”)
reflecteix els atrevits assalts aerotransportats duts a
terme per les forces americanes i britàniques el Dia-D.

LES ORDRES

EL DEFENSOR DESPLEGA
EN QUALSEVOL PUNT
DE LA TAULA

ATACANT
En poques hores, el gruix del vostre exèrcit serà manat a les platges de
Normandia. Per garantir un avanç ràpid a les tropes terrestres, i per
interceptar els contraatacs, la vostra força ha de capturar posicions vitals a la
rereguarda de l'enemic. Has de capturar l’objectiu i mantenir-lo fins que es
pugui establir un enllaç amb les tropes terrestres.

DEFENSOR
ELS JUGADORS SITUEN
ELS OBJECTIUS EN
AQUESTA ZONA

L'enemic ha llançat l’esperada invasió! Mentre les teves forces estan lluny de
les platges, sempre és possible un atac aeri. La vostra missió consisteix a
mantenir tots dos objectius i fer retrocedir la força atacant a una distància

REGLES

E S P E CI A L S D E L A M I S S I Ó

Seize and Hold utilitza les regles especials del pdf (*):

1 6 ” / 40 C M

PREPARANT

LA B A TA L LA

1. El jugador amb la força aliada aerotransportada és sempre
l'atacant. Si ambdós jugadors tenen forces
aerotransportades aliades, tots dos jugadors fan una tirada
de 1D6 i el jugador amb un resultat mes alt és l'atacant.
2. El defensor col·loca un objectiu en qualsevol lloc de la taula,
a com a mínim, 16"/40 cm de les vores de la taula.
3. El jugador atacant col·loca dos objectius en qualsevol lloc de
la taula, a com a mínim, 16"/40 cm de les vores de la taula.
4. El defensor ha de tenir almenys la meitat dels seus
escamots en Reserva al començament del joc. Els
escamots restants es despleguen a qualsevol lloc de la
taula.
5. L'atacant ha de tenir almenys la meitat dels seus escamots
en Reserva, ignorant qualsevol que s'utilitzi en un Atac
Sorpresa (Coup-de-main). Els escamots restants no es
despleguen a la taula al inici del joc, però s’incorporen a la
taula en la primera fase de moviment de l'atacant, mitjançant
la regla de Reserves Disperses Aerotransportades
(Airbone Scattered Reserves).
6. Ara el jugador atacant treu un dels dos objectius que ha
col·locat (no l'objectiu que el defensor ha situat).
7. El defensor ara pot col·locar fins a tres marcadors de
Esparracs de Rommel (Rommel's Asparagus) en qualsevol
lloc de la taula.
8. L'atacant selecciona el seu costat de la taula i fa una tirada
per determinar la Direcció del Vent.
9. L'atacant situa el marcador Pathfinder utilitzant les regles
d’Assalt Aerotransportat (Assaig Airborne).

INICI

DE LA BATALLA

1. Cap jugador pot fer els moviments extra de reconeixement.
2. El jugador atacant té el primer torn. No oblideu fer la tirada
per les Reserves en la fase d'inici.
3. El defensor comença el joc en Posicions Preparades
(Prepared Positions).

OCUPAR I MANTENIR ∂

1 6 ” / 40 C M

∂

• Assalt aerotransportat (Airbone Assault) pag. 12-17 (*),
• Alba (Dawn) pag. 273 (llibre Regles Generals),
• Entrenament Nocturn (Night Trainig) pag.18 (*),
• Sorpresa (Surprise) pag. 18 (*)
• Reserves (Reserves) pag. 268 (llibre Regles Generals),
• Reserves aerotransportades (Airbone Reserves) pag. 18 (*),
• Descàrrega dels planejadors (Unload Gliders) pag. 18 (*),
• Reserves disperses aerotransportades (Airbone Scattered Reserves) pag.18 (*), i
• Posicions Preparades (Prepared Positions) pag. 264 (llibre Regles Generals).

4. Al inici de la primera fase de moviment, l'atacant aterra tots
els planadors en un Atac Sorpresa (Coup-de-main).
5. En la seva primera fase de moviment, l'atacant mou la part
de la seva força que no està en reserva com si arribés
emprant la regla especial Reserves Disperses
Aerotransportades (Airbone Scattered Reserves). Totes
les reserves arriben a la taula com a Reserves Disperses
Aerotransportades (Airbone Scattered Reserves).

FI

DE LA BATALLA

La batalla finalitzarà:
∂ quant l’atacant, a partir del 6é torn, inicia el seu torn
controlant qualsevol objectiu, o
∂ quant el defensor, a partir del 6é torn, inicia el seu torn
sense cap equip atacant a mes de 16”/40cm dels objectius.

QUI

H A G U A N YA T ?

El jugador aerotransportat guanya si controla algun objectiu.
L'atacant ha guanyat un punt estratègic i els reforços estan de
camí. En cas contrari, el defensor guanya. Ha fallat l'assalt
aerotransportat. Calculeu els punts de victòria segon la taula
de la pàg. 275 del llibre de regles.
A L B A (D A W N ) 273
S’inicia la partida emprant Combat Nocturn (pag 272). A partir del
3er torn el defensor fa una tirada, amb un 5+ es fa de dia. En cas
contrari s’incrementaran un dau per cada torn successiu fins que es
faci de dia.

R E S E R V E S (R E S E R V E S )

268

Llença un dau al inici del teu primer torn, amb un 5+ s’incorpora un
dels teus escamots. Per cada torn següent, s’incrementarà un dau, i
s’incorporarà un escamot per cada 5+. Si es llencen tres o mes daus
s’incorporarà un escamot com a mínim sigui quin sigui el resultat.

P O S I C I O N S P R E P A R A D E S (P R E P A R E D P O S I T I O N S )

264

Permet que tots dos jugadors comencen amb tots els escamots
atrinxerats (DI) i cos a terra (GTG).

La definició de les següents regles especials les trobareu a la
pag. nº 4 d’aquest document.
A S S A L T A E R I T R A N S P O R T A T (A I R B O N E A S S A U L T ) 12-17 (*)
E N T R E N A M E N T N O C T U R N (N I G H T T R A I N I G ) 18 (*)
S O R P R E S A (S U R P R I S E ) 18 (*)
R E S E R V E S A E R O T R A N S P O R T A D E S ( A I R B O N E R E S E R V E S ) 18 (*)
D E S C À R R E G A D E L S P L A N E J A D O R S (U N L O A D G L I D E R S ) 18 (*)
RESE RV ES D I SP E RS ES A ERO TR AN SP O R TA DE S (AIRB ONE
S C A T T E R E D R E S E R V E S ) 18 (*)

(*) http://www.flamesofwar.com/Portals/0/Documents/Scenarios/Airborne-Assaults.pdf
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