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BEVEZETŐ 
 

A Command and Colours rendszerre épülő, WWI The Great War (A nagy háború) című társasjáték szabályai segítségével 
lejátszhatjátok az első világháború történelmi, nagy csatáit. A forgatókönyvek között szereplő csaták elsősorban a korhű 
fegyveres erők bevetésére, valamint a fontos terepfüggő jellemzőkre fókuszálnak, átültetve mindezt a játék rendszerébe. A 
játékrendszer kellően rugalmas, és harcról harcra könnyedén variálható. Egyes forgatókönyvekben néhány gyalogos figura egy 
nagyobb csata teljes gyalogsági szárnyát képviseli, míg más forgatókönyvekben ugyanezek a figurák csak néhány bátor katonát 
jelképeznek, akik mindent megtesznek a győzelemért. 
 
A parancskártya-rendszer segítségével tudjátok a mozgásokat végrehajtani, a „háború ködét” (fog of war) szimulálni, és még 
számtalan érdekes lehetőséggel ismertet meg titeket; míg a csatakockák a harc gyors és hatékony megoldására szolgálnak. A 
harci kártyák pedig egy bizonytalansági faktort visznek a játékba, állandó feszültséget biztosítva, és kihívást jelentve nektek, 
hogy koordinálni tudjátok azok használatát a legmegfelelőbb időpontokban. Összességében úgy kell végrehajtanotok az elképzelt 
harci taktikátokat, hogy végül egyikőtök kivívja a győzelmet, rendkívüli mértékben alkalmazkodva közben az első világháborús 
egységei erősségeihez és korlátaihoz, a fegyvereikhez, a harctéri terephez és magához az írott történelemhez is. 
 
A The Great War társasjáték ezen második kiegészítője a francia hadsereg csatáira összpontosít. A francia hadsereg - a többi 
európai nagyhatalomhoz hasonlóan -, a háború előtt egyfajta fegyverkezési versenybe kezdett, így mikor a Német Birodalom 
1914. augusztus 1-én hadat üzent az Orosz Birodalomnak, Franciaország, tiszteletben tartva az Oroszországgal kötött szerződést, 
mozgósításba kezdett a várható német támadás miatt. Németország - mint várható volt -, bevonult Belgiumba, és ahogy azt 
mondani szokás: a többi már történelem. A nyugati fronton folytatott háborúban Franciaország több nagy csatában és 
hadjáratban is részt vett: Marne folyó, Ypres, Champagne, Somme folyó, Lorraine, Charleroi, a “versenyfutás a tengerhez”, és 
persze Verdun. Ez utóbbi verduni csaták állnak e második kiegészítőnkhöz mellékelt forgatókönyvek középpontjában. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy a Verdun előtti, vagy az azt követő forgatókönyvek ne lennének éppen olyan fontosak. Az 
1916 februárja és decembere között zajló verduni csatákról készült forgatókönyvek leginkább a francia katonák erejének és 
bátorságának állítanak emléket. 
 
A francia hadsereg alap katonafigurái mellett eme PSC Games által kiadott kiegészítőnkben bónuszként a francia, brit és német 
hadsereg speciális figuráit is megtalálod. Ahogy az alapjátékban a kézigránátosokat, úgy ezeket az új specialistákat is valamelyik 
egységetekhez kell hozzárendelnetek, így az egység az általános akciói mellett speciális akciókat is végre tud majd hajtani. A 
kiegészítőhöz adott számos forgatókönyvben szerepelnek majd ezek a specialisták. Ha szeretnétek, a korábban megjelent 
forgatókönyvekben is használni tudjátok a speciális figurákat, ha alkalmazzátok a „Speciális figurák bevetése a 
forgatókönyvekben” listákat. Ily módon bármelyik forgatókönyvet testre szabhattok azzal, hogy a játék előtt specialistákat adtok 
a harcoló felekhez. 
 
Köszöntünk és jó szórakozást a játékunkhoz! 
 

Richard Borg 
 
Megjegyzés: ez a játék csupán kiegészítője a The Great War társasjátéknak, így ÖNÁLLÓAN NEM JÁTSZHATÓ. Szükség van a 
vele való játékhoz a The Great War alapjátékra, illetve az olyan forgatókönyvek lejátszásához, amiiben tankok is szerepelnek, a 
The Great War: Tank első kiegészítőre is. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÁTÉKÖSSZETEVŐK 
 

• a 3 terep és kiegészítő elemet tartalmazó kartonkeretek tartalma: 

 33 kétoldalas tereplapka 

 5 kétoldalas, négyszögletes megerősített pozíció / szögesdrótjelző 

 2 négyszögletes francia tartaléktüzérség-jelző (számozottak: 2/3, illetve 4/5) 

 10 kétoldalas, kerek francia / német győzelmi jelző 

• 75 első világháborús műanyag figura:  

 48 francia gyalogos figura 

 3 francia speciális kézigránátos figura 

 3 francia géppuskás osztag (1 géppuska, 1 lövész és 3 kezelő) 

 3 francia aknavetős osztag (1 aknavető, 1 töltő és 3 kezelő) 

• 50 első világháborús speciális figura: 

 18 német speciális figura 

 18 brit speciális figura 

 18 francia speciális figura 

• 1 szabály- és forgatókönyvfüzet (amit épp a kezedben tartasz) 

• 2 egység- és terep összefoglalólap 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÁTÉKÖSSZETEVŐK 
 

Tereplapkák 
A tereplapkák sokféle terepet jelképeznek, amik majd a csatatérre kerülnek, hogy létre 
tudjatok hozni egy történelmi forgatókönyvet. Az összes új tereplapka részletes leírását 
lásd az „Új tereplapkák” című fejezetben. 
 

Megerősített pozíció / szögesdrótjelzők 
Ezen kétoldalas jelzők egyik fele egy megerősített pozíciót, a másik fele szögesdrótot 
ábrázol. A szögesdrótjelző ismertetését lásd az alapjáték szabálykönyvében. A 
megerősített pozíció fedezéket és biztonságot nyújt azoknak a katonáknak, akik elég 
szerencsések hozzá, hogy ezeket a pozíciókat foglalhassák el. A megerősítettpozíció-
jelzőket a forgatókönyvben szereplő térképek alapján kell elhelyezni a csatatéren, még az 
összecsapás megkezdés előtt. 
 

Bunker / erőd 
A bunker tereplapkák a térképre kerülnek, és egy olyan állandó építményt jelképeznek, 
ami nagyobb védelmet nyújt egy megerősített pozíciónál. Az egymással szomszédos 
bunkerlapkák csoportját erődnek nevezzük. 
 

Tartaléktüzérség-jelzők 
A tartaléktüzérség-jelzők jelképezik a hadsereg tábori tüzérütegeinek erejét. Amikor a 
tartaléktüzérség támadási parancsot kap, maximum annyi HQ jelzőt lehet elkölteni, 
amennyi a tartaléktüzérség ereje, amik segítségével célzás-kockákat lehet vásárolni, és 
amelyek együtt használandók a célzási sablonnal. Minden hadsereg tartaléktüzérségének 
erejét a forgatókönyvek részletezik. 
 

Első világháborús francia figurák 
A francia játékos által irányított francia haderőt 75 műanyag figura képviseli a harcmezőn. 
A francia figurákat a németektől és britektől eltérő színük alapján lehet megkülönböztetni. 
 
 48 francia gyalogos 
 3 francia speciális kézigránátos figura 
 3 francia géppuskás osztag (1 géppuska, 1 lövész és 3 kezelő) 
 3 francia aknavetős osztag (1 aknavető, 1 töltő és 3 kezelő) 
 
 
 
Egy gyalogos egységet négy szuronyos-puskás katonafigura alkot. Egy gyalogos egység 
besorolása a csatatéren: katonai egység. 
 
Egy géppuskás osztagot 1 géppuska, az azzal tüzelő katona, valamint három további 
kezelő figura alkot. A géppuskás osztag besorolása a csatatéren: katonai egység. 
 
Egy aknavetős osztagot 1 aknavető, az azt töltő figura, valamint három további kezelő 
figura alkot. Az aknavetős osztag besorolása a csatatéren: katonai egység. 
 
Speciális figurákat is lehet az egyes egységekhez csatolni, ami lehetővé teszi, hogy az 
egység egy, vagy több speciális akciót is végre tudjon hajtani. Ebben a kiegészítőben 
megtalálod a francia hadsereg három speciális kézigránátos figuráját is. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Első világháborús speciális figurák 
Speciális figurákat is lehet az egyes egységekhez csatolni, ami lehetővé teszi, hogy az 
egység egy, vagy több speciális akciót is végre tudjon hajtani. Az új speciális figurákra 
vonatkozó szabályokat lásd a „Speciális figurák” fejezetben. Az egyes forgatókönyveknél 
ismertetjük, hogy szükség van-e az adott forgatókönyvhöz valamilyen speciális figurára. 
 

Győzelmi jelzők 
A győzelmi jelző egyik oldalán francia, a másik oldalán német szimbólum látható. 
Ilyen győzelmi jelzőket lehet kapni, ha az egyik játékos megsemmisíti ellenfele 
egyik osztagának utolsó figuráját is, elfoglal egy bizonyos terepmezőt, vagy 
teljesít a csatatéren valamilyen más, az aktuális forgatókönyvben szereplő célt. 
Egyes csatákban a győzelmi jelző közvetlenül a csatatértáblára is kerülhet, jelezve 
ezzel, hogy az adott fél már elfoglalta és irányítása alá vonta azt a célmezőt. 
 

Korlátozott játékösszetevők 
A játékosokat nem korlátozhatja a játékhoz adott szögesdrótjelzők, aknakráter-
jelzők, megerősítettpozíció-jelzők, illetve a csatakockák száma. Ha egy fajta jelző 
elfogy, a játékosoknak valamilyen más jelzővel, vagy alkalmas dologgal kell azt 
helyettesíteniük. Ha egy játékosnak több csatakockával kell dobnia, mint amennyi 
a rendelkezésére áll, akkor a megfelelő számú kockával újra kell dobnia, 
természetesen az előző dobás eredményeinek megjegyzésével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 � Roger Viollet / Neurdein, via Getty 

 



 

 
 
 
 
 
 

A JÁTÉK CÉLJA 
 

A játék célja, hogy a teljesítsétek a kiválasztott forgatókönyvben leírt győzelmi feltételeket, illetve megszerezzétek a győzelemhez 
szükséges számú győzelmi jelzőt. Egy győzelmi jelzőt lehet kapni minden teljesen megsemmisített ellenséges osztagért. Amikor 
egy ellenséges osztag utolsó figurája is levételre kerül, egy győzelmi jelzőt helyezhetsz el a győzelmi kártyádon. Egyes 
forgatókönyvek alapján további győzelmi jelzőket lehet szerezni bizonyos terepmezők elfoglalásával, vagy egyéb célkitűzések 
sikeres teljesítésével. A játékot azonnal megnyeri közületek az, aki a szükséges utolsó győzelmi jelzőt is megszerezte. 
 
 
 
 
 
 
 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

 1. Válasszátok ki a forgatókönyvek közül azt, amelyikkel játszani szeretnétek. 
  
 2. Minden forgatókönyv megadja, hogy melyik hadsereg kezd a csatatértábla (játéktábla) felső, és melyik az alsó szélénél. 

Úgy kell az asztalhoz leülnötök, hogy a csatatértábla általatok irányított hadseregoldala essen felétek. 
 
 3. Helyezzétek el az összes tereplapkát és jelzőt a csatatértábla megfelelő mezőin úgy, ahogy azt a forgatókönyv ábrája 

mutatja. 
 
 4. Helyezzétek el a forgatókönyv térképe alapján az egységeiteket a csatatértábla megfelelő pozícióira. A forgatókönyvben 

szereplő minden egyes egységszimbólum egy egész egységet jelent, amik általában több figurából állnak. 
 
 5. Mindketten kaptok 1 győzelmi kártyát, amire majd a győzelmi jelzőiteket gyűjtögethetitek. 
 
 6. Mindketten megkapjátok a megfelelő számú tartaléktüzérségeteket. A tartaléktüzérség-jelzőiteket helyezzétek el a 

csatatértábla felétek eső szélénél úgy, hogy a jelzőitek számának összege megegyezzen az adott forgatókönyvben 
szereplő tartaléktüzérségetek számával. 

 
 7. Keverd meg alaposan a parancskártyákat képpel lefelé, majd ossz mindkettőtöknek annyi parancskártyát, amennyi az 

adott forgatókönyvben szerepel. A maradék kártyákat egy pakliban (továbbra is képpel lefelé) tedd a csatatértábla mellé. 
Mindketten tartsátok titokban a kapott kártyáitokat. 

 
 8. Keverd meg alaposan a harci kártyákat képpel lefelé, majd ossz mindkettőtöknek annyi harci kártyát, amennyi az adott 

forgatókönyvben szerepel. A maradék kártyákat egy pakliban (továbbra is képpel lefelé) tedd a csatatértábla mellé. 
Mindketten tartsátok titokban a kapott kártyáitokat. 

 
 9. Készíts egy közös készletet a HQ-jelzőkből a csatatértábla mellett, a kártyapaklik közelében. Mindketten annyi HQ-jelzőt 

kaptok, amennyi az adott forgatókönyvben szerepel. Tegyétek a kapott HQ-jelzőiteket magatok elé. 
 
 10. Készítsd a csatatértábla mellé, a kártyapaklik közelébe az összes csatakockát, célzáskockát, célzás sablont és győzelmi 

jelzőt. 
 
 11. Tekintsétek át az adott forgatókönyv összes speciális szabályát és győzelmi feltételeit. 
 
 12. A csata kezdete előtt, amennyiben a senkiföldje bombázása szabályok érvényesek az adott forgatókönyvben, a 

kezdőjátékosnak ki kell dobnia, hogy hol keletkeztek aknakráterek a senkiföldjén. 
 
 13. A forgatókönyvben megadott kezdőjátékos elkezdi az első körét, és ezzel elkezdődik a játék. 
 



 

 
 
 
 
 
 

A JÁTÉKFORDULÓK 
 

Az adott forgatókönyvben szerepel, hogy melyik játékos kezdi a játékot. A játékosok ezután felváltva lejátsszák a saját teljes 
játékköreiket egészen addig, amíg valamelyikük nem teljesíti az összes győzelmi feltételt, és meg nem nyeri a játékot. 
 
 

 
 
 

A JÁTÉKOSOK SAJÁT KÖRE 
 

Az aktív játékos saját körében az alábbi fázisok követik egymást: 
 

 1. fázis - Parancskártya kijátszása 
 2. fázis - Egységek utasítása 
 3. fázis - Mozgás 
 4. fázis - Harc 
 5. fázis - Kör vége 
 
Minden egyes fázist teljesen be kell fejezni, mielőtt a következőt a játékos elkezdené. 
 
 

 
 
 

A JÁTÉK VÉGE ÉS A GYŐZELEM 
 

Felváltva játsszátok le a saját köreiteket, amíg egyikőtök nem teljesíti az aktuális forgatókönyv összes győzelmi feltételét. A játék 
abban a pillanatban ér véget, amikor az egyikőtök összegyűjti a szükséges számú győzelmi jelzőt, függetlenül attól, hogy ez 
kinek a körében, vagy melyik játékfázisban következik be. 
 
A játék során számos módon szerezhettek győzelmi jelzőt. Ennek leggyakoribb formája, ha teljesen sikerül megsemmisítenetek 
egy ellenséges egységet (annak utolsó figurája is levételre kerül), ekkor el kell vennetek egy győzelmi jelzőt a közös készletből. 
 
� Egy géppuskás osztagból mindig a fegyvert kezelő figura marad meg utoljára, és ha ez is levételre kerül, akkor tekinthető az 

osztag megsemmisítettnek. 
 
� Egy aknavetős osztagból mindig a fegyvert kezelő figura marad meg utoljára, és ha ez is levételre kerül, akkor tekinthető az 

osztag megsemmisítettnek. 
 
� Egy speciális figurát is tartalmazó egység esetén, ha az utolsó normál figura eltávolításra kerül, a speciális figurát is le kell 

venni és az egységet megsemmisítettnek kell tekinteni. 
 
Az aktuális forgatókönyv megfogalmazhat olyan konkrét célokat is (mint például egy adott árokszakasz elfoglalása, vagy egy 
bizonyos terepmező birtoklása), amiért bizonyos számú győzelmi jelző kapható. 
 



 

 
 
 
 
 
 

KONKRÉT CÉLOKÉRT KAPHATÓ GYŐZELMI JELZŐK 
 

Ideiglenes jutalom 
A forgatókönyv jegyzetei szerinti adott terepmezőre letett győzelmi jelzőt azonnal arra az oldalára kell fordítani, és azonnal annak 
a játékosnak a győzelmi pontjai közé számít, amint egy egysége az adott terepmezőt elfoglalja (ha ez engedélyezett számára a 
jegyzetben írtak alapján). Ez mindaddig az ő győzelmi jelzői közé számít, amíg az adott terepmezőt az egysége meg is tudja 
tartani. 
 

Kör eleji ideiglenes jutalom 
Olyan ideiglenes jutalom, amihez a játékosnak valamelyik köre elején kell az adott terepmezőt birtokolnia. 
 
Megjegyzések: Az ideiglenes jutalom és a kör eleji ideiglenes jutalom szabályait lehet egy mezőcsoportra is alkalmazni (például 
egy lövészárokvonal, egy erdőterület, vagy egy több mezőből álló dombvidék). Ha a megfelelő játékos elfoglalja az adott 
mezőcsoport bármelyik mezőjét (ideiglenes jutalom esetén), illetve a köre elején is még birtokolja azt (kör eleji ideiglenes 
jutalom esetén), a jelző azonnal az ő győzelmi jelzői közé számít. Ha nem marad a játékosnak egyetlen egysége sem az adott 
mezőcsoporton, mert az utolsó is bármilyen okból kénytelen volt elhagyni ezeket a mezőket (mozgás, visszavonulás, vagy az 
egység megsemmisülése miatt), a jelző azonnal elvész a számára.  
 
Ha a másik játékos is megkaphatja ugyanezen mezők birtoklásáért az ideiglenes jutalmat, és azt csak ő birtokolja, akkor az ő 
győzelmi pontjainak számát fogja ettől kezdve növelni. Ha a játékos kaphat ideiglenes jutalmat bizonyos mezők birtoklásáért, és 
azokat a játék kezdetén ő birtokolja, megkapja ezt az ideiglenes győzelmi jelzőt már a játék kezdetén. 
 

Egy ideiglenes jutalmat érő terepmezőt továbbra is te birtokolsz, ha egy egységed kimozog az adott terepmezőről, majd egy 
másik, baráti egységedet ugyanebben a körben utasítod, hogy mozogjon be a terepmezőre. 
 

Kör eleji túlerő jutalma 
A forgatókönyv jegyzetében leírt adott terepmezőkre (például egy több mezőből álló dombvidékre) letett győzelmi jelzőt minden 
játékkör elején arra az oldalára kell fordítani, és annak a játékosnak a győzelmi jelzői közé kell beszámítani, aki éppen túlerőben 
van a célmezőkön. A túlerő ebben az esetben azt jelenti, hogy a célmezők közül több mezőt foglalnak el az egységei, mint 
ellenfeléi. Ha az egyik játékosnak csak az egyik célmezőn van egysége, de ellenfelének egyáltalán nincs ott egysége, a játékos 
már túlerőben lévőnek számít. Ha a túlerő valamilyen okból megszűnik (mozgás, visszavonulás, vagy megsemmisülés miatt), a 
jelző azonnal elvész a játékosnak a számára. Döntetlen esetén egyik félnek sem számít bele a győzelmi pontjai közé ez a jelző. 
 

Végleges jutalom 
A forgatókönyvben leírt adott terepmezőre letett győzelmi jelzőt azonnal elveheti a megfelelő (a jelzőn látható szimbólummal 
megjelölt) játékos, amint egy egysége az adott terepmezőt el tudja foglalni. Ez a győzelmi jelző ettől kezdve már nem veszhet el, 
megmarad az adott játékosnál, függetlenül attól, hogy mi történik az adott terepmezőt elfoglaló egységével a későbbiekben. 
 

Kör eleji végleges jutalom 
Olyan végleges jutalom, amihez a játékosnak valamelyik köre elején kell az adott terepmezőt birtokolnia. 
 

Áttörés jutalma 
Amikor a forgatókönyvben az egyik játékosnál szerepel győzelmi célkitűzésként az áttörés, akkor az a játékos minden egyes 
egysége után, amelyik elhagyja a csatateret az ellenfele alapvonalán keresztül, 1-1 győzelmi jelzőt kap. A csatatértábla 
elhagyásához az adott egységet a normál szabályok szerint kell mozgatni. Az alapvonal soráról egy mezőnyi mozgással tudja a 
csatateret elhagyni. 
 
A játékos egységei nem hagyhatják el a csatateret, ha éppen a „Hátra arc és futás!” parancskártyát játszotta ki. 
 

Sürgető idő jutalma 
Ha az adott forgatókönyvben a sürgető idő szabályai élnek a támadó játékosra, amikor a védekező játékos kijátszik egy 
„Felderítés a balszárnyon (középen, vagy jobbszárnyon)” parancskártyát, kaphat egy végleges győzelmi jelzőt és 1 
parancskártyát ahelyett, hogy a köre végén felhúzna 2 parancskártyát. Ha az így megkapott győzelmi jelző lenne az utolsó, 
amivel a védekező játékos megnyerné a játékot, nem választhatja ezt a lehetőséget. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

FRANCIA KATONAI EGYSÉGEK 
 

Gyalogos egység mozgása 
Egy parancsot kapott gyalogos egység mozoghat legfeljebb 1 
terepmezőt, majd végrehajthat egy távolsági támadást; vagy 
mozoghat legfeljebb 2 terepmezőt, de nem támadhat. 
 

Gyalogos egység támadása 
A puskával harcoló gyalogos egység lőtávolsága 4 mező:  
� szomszédos mezőre nem tud távolsági harcot folytatni, ehelyett 3 

kockával dob közelharcra 
� két mezőnyi távolságra 2 csatakocka 
� három mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
� négy mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
Egy francia gyalogos egység maximum 1 terepmezőt mozoghat, 
hogy távolsági támadást hajthasson végre. 
 

Géppuskás osztag mozgása 
Egy parancsot kapott géppuskás osztag legfeljebb 1 terepmezőt 
mozoghat, viszont a géppuskás osztag nem hajthat végre távolsági 
támadást, ha már mozgott ebben a körben. 
 

Géppuskás osztag támadása 
A géppuskás osztag lőtávolsága 5 mező:  
� szomszédos mezőre nem tud távolsági harcot 
 folytatni, ehelyett 3 kockával dob közelharcra 
� két mezőnyi távolságra 3 csatakocka 
� három mezőnyi távolságra 3 csatakocka 
� négy mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
� öt mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
Egy géppuskás osztag nem mozoghat, ha távolsági támadást akar 
végrehajtani. 
 

Géppuskás osztagok kereszttüze 
Ha két, vagy több géppuskás osztag tüzel egy időben ugyanarra az 
ellenséges egységre, azt kereszttűznek nevezzük. Ebben az esetben 
a géppuskás osztagoknak külön-külön kell meghatározni a 
csatakockáik számát, majd az összes csatakockát egyszerre kell 
elgurítani.  
 

Aknavetős osztag mozgása 
Egy parancsot kapott aknavetős osztag legfeljebb 1 terepmezőt 
mozoghat, viszont az aknavetős osztag nem hajthat végre távolsági 
támadást, ha már mozgott ebben a körben. 
 

Aknavetős osztag támadása 
Az aknavetős osztag lőtávolsága 6 mező:  
� szomszédos mezőre nem tud távolsági harcot 
 folytatni, ehelyett 3 kockával dob közelharcra 
� két mezőnyi távolságra 2 csatakocka 
� három mezőnyi távolságra 2 csatakocka 
� négy mezőnyi távolságra 2 csatakocka 
� öt mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
� hat mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
Egy aknavetős osztag nem mozoghat, ha távolsági támadást akar 
végrehajtani. 

 



 

 
 
 
 
 
 

SPECIÁLIS FIGURÁK 
 

Ebben a kiegészítőben, a PSC Games speciális figurákat ad a francia, brit és német hadsereghez. Ahogy az alapjáték mindkét 
(német és brit) seregéhez 3-3 speciális figurának számító kézigránátost adtunk, most 3 francia kézigránátos figurát is találhatsz 
a kiegészítő dobozában, valamint mind a három hadsereghez további speciális figurákat. 
 
� A speciális figurával megerősített egységek saját jelölést kapnak a forgatókönyvekben. 
 
� Amikor egy speciális figurát kell feltenni a csatatértáblára, egyszerűen tedd a figurát az egységet alkotó többi figura közé, 

ugyanarra a mezőre. Ez az egység így eggyel több figurából fog állni, mint normál esetben. 
 
� A speciális figurákat a forgatókönyvek térképein a figura nevével, és egyedi szimbólummal ellátott színes, osztott négyzet 

jelöli (az alapjátékban ezek a „bomber” jelölésű négyzetek). 
 
� A speciális figurának együtt kell mozognia azzal az egységgel, amihez hozzá lett rendelve. 
 
� A speciális figura nem csatlakozhat másik egységhez. 
 
� A speciális figurát nem lehet veszteségként levenni. 
 
� Ha egy speciális figurával megerősített egység elveszít egy vagy több figurát, minden esetben fennáll a veszélye annak, hogy 

a speciális figura is odaveszik velük együtt. Az ellenfelednek egy csatakockával kell dobnia, hogy kiderítse, odavész-e a 
speciális figura. Ha egy halálfejet dob, akkor a normál veszteségen túl el kell távolítanod az adott egységből a speciális figurát 
is. A speciális figura odavesztére dobott extra csatakocka bármilyen más eredményét figyelmen kívül kell hagyni. Ha egy 
egység elveszíti a speciális figuráját, ettől kezdve nem kapja meg az általa eddig biztosított speciális előnyöket és 
akciólehetőségeket. 

 
� A speciális figura eltávolítása miatt nem jár győzelmi jelző. 
 
� Ha az utolsó „normál” figura is lekerül egy egységből veszteségként, akkor el kell távolítani a speciális figurát is vele együtt, 

és ezzel az egész egységet megsemmisítettnek kell tekinteni. 
 
 
 

A KÜLÖNBÖZŐ HADSEREGEK SPECIÁLIS FIGURÁI 
 

Német 
az alapjátékból: 3 kézigránátos, illetve ebből a kiegészítőből: 3 elit, 1 utász, 2 lángszórós, 2 nehézfegyveres,  
3 könnyűgéppuskás, 2 mesterlövész, 3 tiszt (kétféle pózban), 2 megfigyelő 
 

Brit 
az alapjátékból: 3 kézigránátos, illetve ebből a kiegészítőből: 3 elit, 1 utász, 2 nehézfegyveres, 3 könnyűgéppuskás,  
4 mesterlövész, 3 tiszt (kétféle pózban), 2 megfigyelő 
 

Francia 
ebből a kiegészítőből: 3 kézigránátos, 2 elit, 1 utász, 1 lángszórós, 1 nehézfegyveres, 2 könnyűgéppuskás,  
2 mesterlövész, 3 tiszt (kétféle pózban), 2 megfigyelő 
 
 
 

SPECIÁLIS FIGURÁK ISMERTETÉSE 
 

Kézigránátos figura 
� A kézigránátos figurát csak gyalogos egységhez lehet hozzárendelni. 
� Ha a kézigránátos figurát is tartalmazó gyalogos egység 2 mező távolságban folytat 

távolsági harcot, akkor a csatakocka halálfej oldala is 1 találatot jelent (amúgy semmit). 
� Ha a kézigránátos figurát is tartalmazó gyalogos egység közelharcot folytat, akkor +1 

(azaz immár 4) csatakockával dobhatnak. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elit figura 
� Az elit figurát (sokkoló osztagot) csak gyalogos egységhez lehet hozzárendelni. 
� Egy elit figurát is tartalmazó gyalogos egység legfeljebb 2 terepmezőt léphet, majd még 

csatát is kezdeményezhet. 
 
 

Utász figura 
� Az utász figurát csak gyalogos egységhez, vagy tank egységhez lehet hozzárendelni. 
� Ha egy utász figurát is tartalmazó gyalogos egység egy olyan terepmezőre mozog, ahol 

szögesdrótjelző található, eltávolíthatja ezt a jelzőt, és ezután még csatát is kezdemé-
nyezhet a normál szabályok szerint. 

� Ha egy utász figurát is tartalmazó gyalogos egység szomszédságában nincs egyetlen 
ellenséges egység sem, akkor a mozgás és csata kezdeményezés helyett az egység 
megerősítheti az adott terepmezőjét, 2 HQ-jelzőért cserébe. Tegyél egy megerősített-
pozíció-jelzőt az egység terepmezőjére. Megjegyzés: az egyes jelző-elhelyezési korlátok 
ettől még érvényben vannak. 

� Ha egy utász figurát is tartalmazó gyalogos egység szomszédságában egy sérült híd 
van, akkor a mozgás és csata kezdeményezés helyett az egység megjavíthatja a hidat. 
Fordítsd át az ép oldalára a hídjelzőt. 

� Egy utász figurát is tartalmazó gyalogos egység +1 bónusz javító kockával dobhat egy 
elakadt tank javítására. 

 
 

Lángszórós figura 
� A lángszórós figurát csak gyalogos egységhez lehet hozzárendelni. 
� Ha egy lángszórós figurát is tartalmazó gyalogos egység egynél több terepmezőt 

mozog, akkor nem kezdeményezhet csatát. 
� Ha egy lángszórós figurát is tartalmazó gyalogos egység közelharcban támad, az 

ellenfele nem hagyhatja figyelmen kívül a zászló-szimbólum dobásokat. 
 
 

Nehézfegyvertöltő figura (géppuska) 
� A nehézfegyvertöltő figurát egy géppuskás osztaghoz is hozzá lehet rendelni. 
� A nehézfegyvertöltő figurát is tartalmazó géppuskás osztag támadása: 

� a szomszédos mezőre nem tud távolsági harcot folytatni, ehelyett 
 3 kockával dob közelharcra 
� két mezőnyi távolságra 4 csatakocka 
� három mezőnyi távolságra 4 csatakocka 
� négy mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
� öt mezőnyi távolságra 1 csatakocka 

 
 

Nehézfegyvertöltő figura (aknavető) 
� A nehézfegyvertöltő figurát egy aknavetős osztaghoz is hozzá lehet rendelni. 
� A nehézfegyvertöltő figurát is tartalmazó aknavetős osztag támadása: 

� a szomszédos mezőre nem tud távolsági harcot folytatni, ehelyett 
 3 kockával dob közelharcra 
� két mezőnyi távolságra 3 csatakocka 
� három mezőnyi távolságra 3 csatakocka 
� négy mezőnyi távolságra 2 csatakocka 
� öt mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
� hat mezőnyi távolságra 1 csatakocka 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Könnyűgéppuskás figura 
� A könnyűgéppuskás figurát csak egy gyalogos osztaghoz lehet hozzárendelni. 
� Egy parancsot kapott könnyűgéppuskás figurát tartalmazó gyalogos egység mozoghat 

legfeljebb 1 terepmezőt, majd végrehathat egy támadást; vagy mozoghat legfeljebb 2 
terepmezőt, de nem támadhat. 

� Egy könnyűgéppuskás figurát tartalmazó gyalogos egység ugyanúgy tud kereszttüzet 
lőni, ahogy a normál géppuskás osztagok. 

� A könnyűgéppuskás figurát tartalmazó gyalogos osztag támadása: 
� a szomszédos mezőre nem tud távolsági harcot folytatni, ehelyett 
 4 kockával dob közelharcra 
� két mezőnyi távolságra 3 csatakocka 
� három mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
� négy mezőnyi távolságra 1 csatakocka 
 
 

Mesterlövész figura 
� A mesterlövész figurát csak egy gyalogos osztaghoz lehet hozzárendelni. 
� Ha egy parancsot kapott mesterlövész figurát tartalmazó gyalogos egység nem 

mozgott, akkor +1 extra csatakockával dobhat távolsági támadásra. 
� A mesterlövész figurát tartalmazó gyalogos osztag támadása: 

� a szomszédos mezőre nem tud távolsági harcot folytatni, ehelyett 
 3 kockával dob közelharcra 
� két mezőnyi távolságra 3 csatakocka 
� három mezőnyi távolságra 2 csatakocka 
� négy mezőnyi távolságra 2 csatakocka 
 
 

Tiszt figura 
� A tiszt figurát csak egy gyalogos osztaghoz lehet hozzárendelni. 
� Egy parancsot kapott tiszt figurát tartalmazó gyalogos egység mozoghat legfeljebb 1 

terepmezőt, majd végrehathat egy támadást; vagy mozoghat legfeljebb 3 terepmezőt (2 
helyett), de nem támadhat. 

� Egy parancsot kapott tiszt figurát tartalmazó gyalogos egység egy sikeres közelharc 
után előretörhet, és akár egy második közelharcot is kezdeményezhet. 

 
 

Megfigyelő figura (aknavető) 
� A megfigyelő figurát egy aknavetős osztaghoz is hozzá lehet rendelni. 
� Ha egy megfigyelő figurát is tartalmazó aknavetős egység távolsági harcban 

találatot okoz egy ellenséges egységnek, egy célzásjelzőt kell az eltalált egység 
mellé tenni. Ha az ellenséges egység visszavonul, a célzásjelzőt el kell távolítani 
a tereplapkáról. 

� Ha egy megfigyelő figurát is tartalmazó aknavetős egység egy már célzásjelzős 
ellenséges egységet támad meg távolsági harcban, +1 extra csatakockával 
dobhat, és a halálfej szimbólum is találatnak számít. 

� Ha egy egység, aminek a tereplapkáján egy célzásjelző van, mozog, visszavonul, 
vagy megsemmisül, el kell távolítani a a tereplapkáról a célzásjelzőt. 

 
 

Megfigyelő figura (gyalogság) 
� A megfigyelő figurát egy gyalogos osztaghoz is hozzá lehet rendelni. Ha egy gyalogos 

egység tartalmaz egy megfigyelő figurát, akkor az egy előrefelé néző megfigyelő 
egységnek minősül. 

� Ha egy ellenséges egységre rálátása van a megfigyelő egységnek, és az maximum 5, 
vagy kevesebb tereplapkányira van tőle, egy tartaléktüzérségi támadás eredményesebb 
lesz ezen ellenséges egység ellen. Ha egy játékos egy megfigyelő egysége segítségével 
dob tartaléktüzérségi támadást, akkor a legelső kocka után nem kell HQ-jelzőt elköltenie. 
A maximálisan eldobható csatakockák száma nem változik a tartaléktüzérségi támadás 
során. 

 



 

 
 
 
 
 
 

SPECIÁLIS FIGURÁK BEVETÉSE A FORGATÓKÖNYVEKBEN 
 

A kiegészítő számos forgatókönyvében szerepel valamilyen speciális figura, de bizonyos forgatókönyvekben további, általatok 
szabadon kiválasztott speciális figurákat is használhattok. Ha lehet extra speciális figurát használni egy forgatókönyvben, azok 
számát a szembenálló felek jellemzőinél soroljuk fel (pl.: speciális figura: 2). 
 
E kiegészítő előtti forgatókönyvek esetén is használhattok speciális figurákat, melyek maximális számát az alábbi listák 
tartalmazzák. A listában javaslatként szerepel, hogy a szembenálló felek hány speciális figurát használjanak, így minden egyes 
forgatókönyvet személyre szabhattok a játék kezdete előtt, a különböző speciális figurák hozzáadásával. A listában szereplő 
számok az egyes forgatókönyvekben már alkalmazott kézigránátos figurákon felül értendők. 
 
Ha meg tudtok benne egyezni, akkor az egyes forgatókönyvekben szereplő speciális figurákat más figurákra is lecserélhetitek. A 
legfontosabb cél az, hogy mindkettőtök számára élvezetes maradjon a játék, miközben ki tudjátok próbálni a különböző speciális 
figura-kombinációkat. 
 
Ha egy forgatókönyvben használhattok bizonyos számú speciális figurát, akkor az alábbiak szerint kell eljárnotok: 
 

� A megengedett maximális számig bármilyen speciális figura hozzárendelhető egy-egy baráti egységhez. 
� Egy speciális figura csak a számára engedélyezett egyik egységhez rendelhető hozzá. 
� Minden egységhez csak egyetlen speciális figura rendelhető hozzá. 
� Annak a játékosnak kell elsőként hozzárendelnie az egységeihez a speciális figuráit, aki az adott forgatókönyvben a 

kezdőjátékos. 
 
 
 
 
 

A THE GREAT WAR ALAPJÁTÉK FORGATÓKÖNYVEI 
 

 német angol forgató-  
 speciális speciális könyv forgatókönyv csatája 
 figurák figurák száma 
 

Loos (a 2. hadosztály elterelő támadása) - 1915. szeptember 25. 
 

Loos (a Hohenzollern erődvonal) - 1915. szeptember 25. 
 

Loos (német ellentámadás) - 1915. szeptember 27. 
 

Loos (harc a lövészárkokért) - 1915. szeptember 29. 
 

Loos (megújuló brit támadás) - 1915. október 13-14. 
 

Somme (Hawthorn Ridge aknarobbanás) - 1916 július 1. 
 

Somme (Mash-völgy és La Boisselle ) - 1916 július 1. 
 

Somme (Sausage-völgy és La Boisselle) - 1916 július 1. 
 

Somme (Mametz) - 1916. július 1. 
 

Somme (Mametz erdő) - 1916. július 7-10. 
 

Vimy Ridge (1. és 2. kanadai gyalogoshadosztály) - 1917. április 9. 
 

Vimy Ridge (a 145-ös magaslat) - 1917. április 9-10. 
 

Vimy Ridge (a Pattanás) - 1917. április 12. 
 

Vimy Ridge (Bois-en-Hache) - 1917. április 12. 
 

Somme (Montauban 30. hadosztály) - 1916. július 1. 
 

Somme (Montauban 18. hadosztály) - 1916. július 1. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A THE GREAT WAR: TANK KIEGÉSZÍTŐ FORGATÓKÖNYVEI 
 

 német angol forgató-  
 speciális speciális könyv forgatókönyv csatája 
 figurák figurák száma 
 

Somme (a Nagy Fa) - 1916. szeptember 15. 
 

Somme (Flers-Coucelette) - 1916. szeptember 15. 
 

Messini-folyó - 1917. június 7. 
 

Passchendaele (Fray Bentos) - 1917. augusztus 24. 
 

Cambrai (Siegfried erődvonal) - 1917. november 20. 
 

Cambrai (Siegfried erődvonal - 2. rész) - 1917. november 20. 
 

Cambrai (Flesquieres-folyó) - 1917. november 20. 
 

Cambrai (Havrincourt falu) - 1917. november 20. 
 

Cambrai (Graincourt) - 1917. november 20. 
 

Cambrai (St. Quientin csatorna) - 1917. november 21. 
 

Cambrai (Fontaine-Notre-Dame) - 1917. november 23-25. 
 

Cambrai (Bourlon falu és erdő) - 1917. november 23-25. 
 

Cambrai (német ellentámadás) - 1917. november 30. 
 

St. Quentin - 1918. március 21. 
 

Colincamps - 1918. március 26. 
 

Villers-Bretonneux második csatája - 1918. április 24. 
 

Villers-Bretonneux (tankcsata) - 1918. április 24. 
 

Villers-Bretonneux (tankcsata - 2. rész) - 1918. április 24. 
 

Villers-Bretonneux (tankcsata - 3. rész) - 1918. április 24. 
 

Niergniek - 1918. október 8. 
 
 

A SPECIÁLIS FIGURÁK SZÁMA A TÖRTÉNELMI KÜLDETÉSEKBEN 

A háború előrehaladtával a személyzet és a felszerelés drasztikus változáson esett át. Az alábbi táblázat egy nagyon tág, 
általános iránymutatással szolgál arról, hogy a háború egyes éveitől maximum milyen típusú speciális figurákat javaslunk 
alkalmazni a csatatereken. Természetesen dönthettek úgy, hogy eltértek az alábbi számoktól, ha el szeretnétek térni kissé a 
történelemi hűségtől. 
 
 

 speciális figura német brit francia 
 típusa 
 

kézigránátos egész háború alatt 1916-tól 1917-től 
 

elit 1915 - maximum 2 1915 - maximum 1 1916 - maximum 1 
 1916 - maximum 3 1916 - maximum 2 1917 - maximum 3 
 1917 - maximum 4 1917 - maximum 3 
 

utász 1915-től 1915-től 1915-től 
 

lángszórós 1914 végétől nincs 1917-től 
 

nehézfegyveres 1915 - maximum 1 1915 - maximum 1 1917-től 
(géppuska) 1916 - maximum 2 1916 - maximum 2 
 

nehézfegyveres 1916-tól 1916-tól 1916-tól 
(aknavető) 
 

könnyűgéppuskás 1914 - maximum 1 1916 - maximum 1 1915 - maximum 1 
 1915 - maximum 2 1917 - maximum 2 1916 - maximum 2 
 1918 - maximum 3 1918 - maximum 3 
 

mesterlövész egész háború alatt 1914 - maximum 4 egész háború alatt 
  1915 - maximum 2 
 
tiszt  egész háború alatt - maximum 1 lehet szárnyanként 
 

megfigyelő (aknavető) egész háború alatt 1915-től 1916-tól 
 

megfigyelő (egység) 1916-tól 1916-tól 1916-tól 
 



 

 
 
 
 
 
 

TARTALÉKTÜZÉRSÉG 
 

A játékosok tartaléktüzérségét nem figurák jelképezik, hanem különböző számmal ellátott, téglalap alakú jelzők, amiket a 
játékosok a csatatér szélének közelébe tehetnek. A jelzőkön lévő számok összege mutatja meg a teljes tartaléktüzérség erejét az 
adott összecsapásban. Az éppen játszott forgatókönyv részletezi, hogy melyik játékos félnek éppen mekkora erejű a 
tartaléktüzérsége. 
 
� A játékosok tartaléktüzérsége nem csatatéri egység, ezért csak távolsági harcra lehet őket utasítani. 
 
� Egy parancsot kapott tartaléktüzérségnek nincs lőtávolsági, vagy rálátási korlátozása. 
 
� A tartaléktüzérségnek parancsot lehet adni bármelyik parancskártya körzetével, kivéve, ha a parancskártya csak kifejezetten 

csatatéri egységekre vonatkozik. 
 
� A tartaléktüzérséggel a kijátszott parancskártyán szereplő körzetben lévő ellenséges egységet, vagy mezőt kell megcélozni. 
 
� A tartaléktüzérségnek a játékos akkor is parancsot adhat, ha abban a körben a „Tüzérségi bombázás” taktikai parancskártyát 

játszotta ki, és célpontul bármelyik csatatéren lévő ellenséges egységet választotta. 
 
� A tartaléktüzérség ütegei nem lehetnek normál támadás célpontja, sem egy csatatéri egység, sem az ellenfél tartaléktüzérsége 

által. 
 
� A tartaléktüzérség támadására vonatkozó szabályokat lásd az alapszabálykönyv „Tartaléktüzérség távolsági harca” című 

fejezetében. 
 
Kulcsszabály: ha a tartaléktüzérség parancsot kap, akkor mindig a legelöl lévő ellenséges egységet kell támadnia a 4. 
harcfázisban. 
 



 

 
 
 
 
 
 

ÚJ TEREPLAPKÁK 
 

TEMPLOM 
Egy templom nagyjából ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint egy épület. 
 

Mozgás 
� Ha egy egység belép a templom terepmezőjére, meg kell állnia és nem mozoghat 

tovább ebben a körben. 
 

Harc 
� Egy templomba mozgott egység harcolhat, de ebben a körben csökken a csatakockáinak száma eggyel. 
� Egy már a köre kezdetén templomban lévő támadó egységnek nem csökken a csatakockáinak száma. 
� A templomban lévő egység figyelmen kívül hagyhat 1 katona és 2 zászló szimbólumot, ha megtámadják akár távolsági 

harcban, akár közelharcban. 
� Ha egy templom terepmező tartaléktüzérségi támadása során egy irányba 3, vagy több célzáskocka kerül, egy aknakráter-

jelzőt kell a célmezőre elhelyezni. A csatakockák dobásakor a célmezőn semmilyen terep adta védelmet nem kell figyelembe 
venni, és minden szimbólum találatnak számít. A támadás után a mező épületromként ad védelmi bónuszt. 

 

Rálátás 
� Egy templom blokkolja a rálátást. 
 
 
 
 
 
 
 

BUNKER / ERŐD 
A bunker tereplapkák a térképre kerülnek, és egy olyan állandó építményt jelképeznek, 
ami nagyobb védelmet nyújt egy megerősített pozíciónál. Az egymással szomszédos 
bunkerlapkák csoportját erődnek nevezzük. 
 

Mozgás 
� Ha egy egység belép a bunker terepmezőjére, meg kell állnia és nem mozoghat tovább 

ebben a körben. 
 

Harc 
� Egy bunkerbe mozgott egység harcolhat, de ebben a körben csökken a csatakockáinak száma eggyel. 
� Egy már a köre kezdetén bunkerben lévő támadó egységnek nem csökken a csatakockáinak száma. 
� A bunkerben lévő egység figyelmen kívül hagyhat 2 katona és az összes zászló szimbólumot, ha megtámadják távolsági 

harcban. 
� A bunkerben lévő egység figyelmen kívül hagyhat 1 katona és az összes zászló szimbólumot, ha megtámadják közelharcban, 

kivéve, ha a támadó egységben van egy lángszórós speciális figura, mert akkor nem hagyhatja figyelmen kívül a zászló 
szimbólumokat.  

� Ha egy bunker terepmező tartaléktüzérségi támadása során egy irányba 3, vagy több célzáskocka kerül, egy aknakráter-jelzőt 
kell a célmezőre elhelyezni. A csatakockák dobásakor a célmezőn semmilyen terep adta védelmet nem kell figyelembe vennie, 
és minden szimbólum találatnak számít. A támadás után a mező épületromként ad védelmi bónuszt. 

 

Rálátás 
� Egy bunker blokkolja a rálátást. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍZFOLYÁS (folyó, csatorna, patak) 
Egy vízfolyás lehet járhatatlan, ekkor csak egy hídon lehet rajta átkelni, illetve lehet 
átgázolható, ekkor híd nélkül is át lehet rajta kelni. Minden esetben az adott 
forgatókönyv tartalmazza, hogy egy vízfolyás éppen járhatatlannak, vagy 
átgázolhatónak minősül-e. 
 

Mozgás 
� Egy járhatatlannak számító vízfolyáson keresztül csak egy hídon át lehet mozogni. 
� Egy átgázolhatónak számító vízfolyás terepmezőre lépve a gyalogos egységnek 

be kell fejeznie a mozgását, és csak a következő körben mozoghat tovább. Az 
átgázolható vízfolyás is járhatatlannak számít tankok és a tábori tüzérség 
számára. 

 

Harc 
� Az a katonai egység, amelyik egy vízfolyás terepmezőre mozog, vagy már eleve 

egy vízfolyás terepmezőn van, nem harcolhat. 
� A vízfolyás terepmezőn lévő egységnek semmilyen védelme nincs, így sem 

katona, sem zászló szimbólumot nem hagyhat figyelmen kívül, ha akár 
közelharcban, akár távolsági harcban megtámadják. 

� Még akkor sem kell a vízfolyás célmezőre aknakráter-jelzőt elhelyezni, ha egy 
vízfolyás terepmező tartaléktüzérségi támadása során egy irányba 3 vagy több 
célzáskocka kerül. A csatakockák dobásakor a célmezőn semmilyen terep adta 
védelmet nem kell figyelembe vennie, és minden szimbólum találatnak számít. 

 

Rálátás 
� Egy vízfolyás nem blokkolja a rálátást. 
� Egy vízfolyás terepmezőn lévő egység normál módon blokkolja a rálátást. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGERŐSÍTETT POZÍCIÓ 
A megerősítettpozíció-jelző nem kerülhet egy mezőre a következő 
terepjelzőkkel: szögesdrót, sérült híd, egy másik megerősített pozíció, 
épületrom, vízfolyás, vagy bunker. 
 

Mozgás 
� A megerősített pozíció ugyanolyan mozgást gátló jellemzőkkel bír, mint az 

a tereptípus, amire a megerősítettpozíció-jelző rákerült. 
 

Harc 
� Annak az egységnek, amelyik egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott terepmezőre mozog, vagy már eleve egy ilyen 

terepmezőről támad, ugyanannyival változik a csatakockáinak a száma, mint azon a tereptípuson, amire a 
megerősítettpozíció-jelző került. 

� A megerősítettpozíció-jelzővel ellátott terepmezőn lévő egység figyelmen kívül hagyhat 1 katona és 1 zászló szimbólumot, ha 
megtámadják akár távolsági harcban, akár közelharcban. Annak a tereptípusnak, amin a megerősítettpozíció-jelző van, a saját 
esetleges védelme hozzáadódik a megerősített pozíció 1 katona és 1 zászló szimbólum védelméhez. 

� Ha egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott mező tartaléktüzérségi támadása során egy irányba 3, vagy több célzáskocka 
kerül, le kell venni a megerősítettpozíció-jelzőt, és az adott tereptípustól függő módon kell eljárni (úgy, mint amikor ezt a fajta 
tereptípust éri ilyen tüzérségi támadás). A csatakockák dobásakor a célmezőn semmilyen terep adta védelmet nem kell 
figyelembe venni, és minden szimbólum találatnak számít. 
 

Példák a megerősített pozíció által nyújtott védelemre 
� Egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott síkvidéki terepmezőn lévő egység figyelmen kívül hagyhat 1 katona és 1 zászló 

szimbólumot, ha megtámadják akár távolsági harcban, akár közelharcban. 
� Egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott erdő terepmezőn lévő egység figyelmen kívül hagyhat 2 katona és 1 zászló 

szimbólumot, ha megtámadják akár távolsági harcban, akár közelharcban. 
� Egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott épület, aknakráter, vagy bombakráter terepmezőn lévő egység figyelmen kívül 

hagyhat 2 katona és 2 zászló szimbólumot, ha megtámadják akár távolsági harcban, akár közelharcban. 
� Egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott templom terepmezőn lévő egység figyelmen kívül hagyhat 2 katona és 3 zászló 

szimbólumot, ha megtámadják akár távolsági harcban, akár közelharcban. 
� Egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott domb terepmezőn lévő egység figyelmen kívül hagyhat 2 katona és 1 zászló 

szimbólumot, ha megtámadják távolsági harcban. 
� Egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott domb terepmezőn lévő egység figyelmen kívül hagyhat 2 katona és 1 zászló 

szimbólumot, ha megtámadják dombnak fölfelé közelharcban. 
� Egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott domb terepmezőn lévő egység figyelmen kívül hagyhat 1 katona és 1 zászló 

szimbólumot, ha megtámadják akár távolsági harcban, akár közelharcban egy másik dombról. 
� Egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott lövészárok terepmezőn lévő egység figyelmen kívül hagyhat 3 katona és 3 zászló 

szimbólumot, ha megtámadják távolsági harcban. 
� Egy megerősítettpozíció-jelzővel ellátott lövészárok terepmezőn lévő egység figyelmen kívül hagyhat 2 katona és 2 zászló 

szimbólumot, ha megtámadják közelharcban. 
 

Rálátás 
� Egy megerősített pozíció ugyanolyan módon blokkolja, vagy nem blokkolja a rálátást, mint az a tereptípus, amin a 

megerősített pozíció jelzője van. 
 

 




