
============== FÁZISOK ==============
(Csatát kivéve mindent a Lázadó kezd)

1. Hozzárendelési fázis
● Küldetések kiválasztása és 1 vagy 2 szakértelemmel rendelkező vezető hozzárendelése

2. Parancs fázis
● Akció: Egy saját küldetés kártya felfedése

1. A kártyáról az összes vezetőt a cél rendszerbe kell küldeni!
2. A “Hajtsd végre” kártyákat nem lehet megakadályozni, de a “Próbáld meg” kártyákat igen

■ Az ellenfél azonos szakértelemmel rendelkező vezetőt küldhet a frakcióból megakadályozni
■ Szakértelem számú kockadobás : = 2 siker ; vagy = 1 siker (döntetlen = sikertelen)
■ A kis szakértelem ikonoknál zöld kockával kell dobni
■ Ha van ott ellenséges vezető de nincs szakértelme 1 sikert akkor is kell dobni

● Akció: Rendszer aktiválása
1. TAKTIKA értékkel rendelkező vezető elmozgatása a frakcióból az érintett rendszerbe
2. Egységek mozgatása a szomszédos rendszerekből csak akkor lehetséges ha

○ A játékosnak nincs vezetője a kiinduló rendszerben
○ Földi egység szállítására rendelkezésre áll elég kapacitás a hajókon

3. Támaszpont felfedése ha a Birodalom földi egységeket is szállított és ott a bázis
4. Csata! (csatában minden kört a támadó fél kezd!)
5. Behódolás (ha egy rendszerben Birodalmi földi egységek vannak akkor az behódol)

● Akció: Passz (a passzoló fél nem hajthat végre több akció ebben a fázisban, másik pedig még akár hányat)
3. Frissítési fázis

1. A „frissítési fázis kezdetén” kártya kijátszása
2. Vezetők visszavétele frakcióba
3. Küldetések húzása

3.1. 2 lap húzása
3.2. Lapok eldobása, max 10 maradhat (tervkártya is számít, kezdő küldetéseket nem lehet eldobni)

4. Birodalmi kutaszdroidok kiküldése: a Birodalom húz 2 kutasz kártyát
5. Lázadó játékos: Húz egy Feladatkártyát
6. Időmérő mozgatása

6.1. Toborzás ikon
6.1.1. Mindenki húz 2 akció kártyát
6.1.2. Egyet kiválaszt egy rajta lévő vezetővel. A másik kártyát az akció pakli aljára teszi
● Már kivégzett vagy már meglévő vezető nem toborozható újra
● Ha nincs toborozható vezető akkor csak a kártyát kapja meg a játékos (8 felett kivégzés)

6.2. Gyártás ikon
● A játékosok szabadon elpusztíthatnak a játéktáblán lévő saját egységet vissza téve a tartalékba
● A hűséges rendszer mindent termel, a behódolt csak a bal oldali ikont
● A gyártósor 1-es mezőjére került egységek már ebben a fázisban telepíthetőek

7. Gyártósor mozgatása, egységek telepítése

================= CSATA =================
(Mindig az aktuális játékos kezd)

1. Vezető hozzáadása
● Akinek  nincs a helyszínen TAKTIKA értékkel rendelkező vezetője egyet küldhet a frakciójából

2. „Csata kezdetén” kártyák kijátszása
4. Harci fordulók

1. 1-1 űr támadás
2. 1-1 földi támadás
3. Lehetőség a visszavonulásra

5. Az nyer az adott fronton akinek maradt ott életben egysége és elpusztította / visszavonultatta az ellenfelet
● Aki elpusztítja ellenfele minden űrhajóját de a földi csata után visszavonul, az az űr csatát még megnyerte!

Star Wars Lázadás - A Birodalom felemelkedése

Támadás (játékosonként egységenként 1-1 támadás végrehajtása)
1. Támadás (először az aktuális majd másik játékos)

1.1. Haladó taktika kártya kiválasztása képpel lefelé
1.2. Kártya felfedése egyszerre
1.3. Kártya képesség (opcionális) használata előbb a aktuális játékos
1.4. Kocka dobás (egységeknek megfelelö de maximum 5 piros + 5 fekete + 3 zöld kockával)

■ Egyszeri lehetőség újra dobásra vezető taktika értéke alapján
■ : Sebzés kivédése, eltávolíthatsz egy azonos színű sérülést
■ : azonos színű sebzés
■ : tetszőleges színű sebzés

1.5. Egységek elpusztítása (minden egység megsemmisül ami legalább életnyi sebzést kapott)
Visszavonulás

● Ha egy szomszédos rendszerben van saját egység akkor csak oda lehet visszavonulni
○ ha nincs, akkor csak egy szomszédos lojális rendszerbe, ha az sincs akkor csak szomszédos üres rendszerbe

● Csak földi egység és TIE vadász ott maradhat
● Ha van halálcsillag vagy épülő halálcsillag akkor a Birodalomnak nem lehet visszavonulni
● Vezető egyedül nem vonulhat vissza csak más egységgel egységekkel
● Csatánként játékosonként egyszer lehet visszavonulni
● Nem kell a vezetőnek TAKTIKA ÉRTÉKÉNEK lenni a visszavonuláshoz

Egységek gyártása
● Csak ott lehet gyártani ahol NINCS ELLENSÉGES egység vagy SZABOTÁZS
● Behódolt rendszerekben csak a bal oldali ikon számít

Egységek telepítése
● Nem kötelező levenni az egységet a gyártási sor 1-es mezőjéről
● Bármely a feltételeknek megfelelő hűséges vagy behódolt rendszerbe telepíthető egység:

○ Nincs SZABOTÁZS és nincs ellenséges egység
○ Rendszerenként max 2 egység

Szuperlézer
● Lázadó földi egységek elpusztulnak de a vezetőkre nincs hatással
● Azok a Birodalmi földi egységek amik beleférnek a szállítási kapacitásba automatikusan kimenekülnek

Feladatkártyák
● A kijátszott kártyák kikerülnek a játékból
● Frissítési fázisonként csak egy kártya játszható ki

Foglyul ejtett vezetők
● Nem akadályozhatnak küldetéseket kivéve ha ellene hajtják végre. +Ekkor is küldhet másikat a vezérkar.
● A Birodalom úgy mozgathatja az elfogott vezetőt mintha földi egység lenne(nem számít bele a kapacitásba)
● Egyszerre csak egy fogoly lehet (a régi kiszabadul) + a széntömb
● Ha nincs a fogoly mellett birodalmi egység automatikusan kiszabadul

Gyözelem
● Birodalom: ha egységek kerülnek a bázis rendszerébe úgy, hogy nincsenek ott Lázadó egységek
● Lázadók: ha a hírnév és időjelző egy helyen van

Halálcsillag
● Csak az épülő halálcsillag mezőjére telepíthető, és az épülő halálcsillag nem mozgatható
● Ha az épülő halálcsillag megsemmisül, a gyártósori halálcsillag is megsemmisül

Vezető kivégzése: A dobozba kell visszatenni, többet nem toborozható
Csatolmánygyűrűk: Kettő nem kerülhet egy vezetőre, felülírják egymást
Dobott paklik: Átnézhetőek, ha elfogynak a lapok újra keverhetőek
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