
 
 

Distancies de Comandament  65 
Experiència Tancs Altres 

Recluta 4”/ 10 cm 2”/ 5 cm 
Entrenat 6”/ 15 cm 4”/ 10 cm 
Veterà 8”/ 20 cm 6”/ 15 cm 

Al final del moviment els equips han 
d’estar a distància de comandament. 
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Mu nt ar a u n Vehic le 
Evacuat (BO) 102 

Realitzar test de motivació (MT) 
per tornar a pujar als vehicles 
evacuats (BO). 

Alliberar Ve hi cles 
Immobilitzats (BD)  44 

Realitzar tirada d’habilitat (TH) per 
alliberar vehicles encallats (BD). 

Recup erar Es camo ts 
Commocio nats (PD)  104 

Realitzar test de motivació (MT) per 
recuperar escamots commocionats 
(PD). 

Modifi cadors per Im pactar  92 

Objectiu Tirada 
necessària 

Recluta 2+ 
Entrenat 3+ 
Veterà 4+ 

Afegeix +1 a la tirada: 
• Si la distància és superior a 
16”/40cm. 
• Si l’objectiu està a cobert (C). 
• Si l’objectiu esta cos a terra 
(GtG) quant està a cobert (C). 
• Si l’arma de l’objectiu te ROF1 i 
s’ha mogut. 

Ma rca d ors  de  Fum  107 
La línia de visió queda limitada a 16”/40cm, 
tots els objectius que es veuen a través del 
fum, es consideren a cobert (C) i cos a terra 
(GtG). 

Portar Transports al Fr ont  48 

Han de situar-se a un màxim de 
4”/10cm del seu escamot, a 8”/20cm 
de les unitats de reconeixement 
enemigues o a 4”/10cm d’altres 
unitats a cobert (C), i si no a 16”/40cm 
de qualsevol unitat enemiga. 

Accés a Edifi cis  52-55 

Cal un test d’habilitat per entrar en un 
edifici si no s’està adjacent a una 
obertura o si no hi ha equips amics a 
l’interior. 

Armes Anti búnqu er (BB)  220 
Les armes antibúnquer (BB) en 
moviment no poden impactar a 
vehicles llevat que estiguin 
encallats (BD) o evacuats (BO). 

Impactes Fro ntals i  Laterals 101 
• S’impacta al frontal si la línia de 
visió creua el frontal del casc o la 
torreta. 
• Si el frontal i el lateral son 
visibles a l’hora, cal fer una tirada 
per saber on s’impacta: 

- d’1 a 3, al casc, i 
- de 4 a 6, a la torreta. 

• En qualsevol altre cas s’impacta 
al lateral. 

Prot ecci ó a Prova  
de bales (BPC)  101 

Cal testejar potència de foc (FP) si 
l’equip objectiu està protegit a prova de 
bales (BPC). 

Tre ts en Movi men t 
o Com mo cio nats 91 

ROF original ROF en moviment 
De 1 a 3 1 
De 4 a 5 2 
Mes de 6 3 

Si l’objectiu ha mogut el doble (ATD) cal 
llançar el doble de daus. 

Munici ó d e Fu m  107 
La munició de fum es el primer tret que es 
dispara. Posa dos marcadors de 2”/5cm de 
diàmetre per cada impacte. 

A Co ber t (C)  85-89 
Els equips es consideren a cobert 
si com a mínim la meitat de la base 
està oculta pel terreny. La infanteria 
i els canons portàtils es consideren 
a cobert si romanen immòbils. 

Cos a Terra (GtG)  90 
Els equips que no es mouen, 
disparen o assalten es consideren 
cos aterra (GtG). 

Commo cio nats  104 
La unitat es considera commocionada 
(PD) si rep un total de 5 o mes impactes. 
Els equips blindats no queden 
commocionats (PD). 

Moral de l’ Es camo t  173-174 
Si hi ha mes equips destruïts que 
operatius, i han hagut equips destruïts o 
evacuats, s’ha de passar un test de 
motivació (MT) o l’escamot quedarà 
destruït. 

Altres Tirades d e Salvaci ó  101 
Tipus 

d’objectius 
Tirada 

necessària 
Infanteria 3+ 
Canons 5+ 
Canons cos a terra (GtG) 3+ 
Vehicles sense blindatge 5+ 
Passatgers 5+ 
Vehicles de reconeixement 3+ 
Vehicles  de personatges històrics 3+ 
No hi ha salvació possible per 
armament antibúnker (BB) o canons 
perforants (BTG) . 

Vehi cles se nse Bli ndatge 
amb Can ons amb Escu ts  99 

Si l’impacte es produeix pel frontal de 
l’escut, no hi ha tirada de salvació. El 
jugador que dispara força un test de 
potència de foc (FP). 
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Escamo ts C omm oci onats (PD) 104 
Excepte els blindats, redueixen els trets 
(ROF) i no poden moure en direcció a 
l’enemic.  

  

F A S E  D ’ I N I C I  
1 Testejar si únicament queda un sol 

equip supervivent d¡infanteria. 176 
2 Testejar la moral de companyia. 175 
3 Comprovar les condicions de victòria.274 
4 Desvelar Emboscades. 266 
5 Fer tirades per sol·licitar suport aeri. 178 
6 Fer tirades per comprovar l’arribada de 

les Reserves. 268 

7 Recuperar escamots commocionats 
(PD).104 

8 Tornar a ocupar els vehicles 
evacuats (BO). 102 

9 Alliberar vehicles encallats (BD).44 
10 Treure els teus marcadors de fum.107 

Immobilitzat (BD) o Evacua t (BO)102 
No es pot moure, disparar o assaltar. 

Mobilitat  62 

Tipus de vehicle Camp a 
Través Carretera 

Terreny 
Accidentat 

(RT) 
Erugues    

Tanc estàndard 12”/30cm 12”/30cm 8”/20 cm 
Tanc lleuger 16”/40cm 16”/40cm 8”/20 cm 
Tanc lent 8”/20cm 8”/20cm 8”/20 cm 
Tanc molt lent 6”/15cm 6”/15cm 6”/15 cm 

Altres Tancs i Transports   
Jeep, motocicleta 16”/40cm 24”/60 cm 4”/10cm * 
Semierugues 12”/30cm 18”/45 cm 4”/10cm  
De rodes 12”/30cm 18”/45 cm 4”/10cm * 
De rodes lents, carros 8”/20cm 12”/30 cm 4”/10cm * 

Infanteria     
Cavalleria 10”/25cm 10”/25cm 10”/25cm ** 
Infanteria 6”/15cm 6”/15cm 6”/15cm ** 

Canons     
Canons portàtils 6”/15cm 6”/15cm 6”/15cm ** 
Canons lleugers 6”/15cm 6”/15cm 4”/10cm * 
Canons mitjos i pesants 4”/10cm 4”/10cm 4”/10cm * 
Canons immòbils No poden moure 

* No poden moure en terreny molt difícil (DG).  ** No cal testejar encallats (BD) per 
moure. Al doble (ATD) mous el doble de la distància, per la ruta mes directa i a 
mes de 8”/20cm de qualsevol enemic.50 

F A S E  M O V I M E N T  
1 Seleccionar l’escamot a moure. 35 
2 Portar al front els teus transports. 48 
3 Moure els equips de l’escamot: 36 

a) Desmuntar els passatgers. 47 
b) Moure els transports desprès o 

abans de muntar els 
passatgers. 46 

c) Testeja els encallats (BD) en 
terreny accidentat (RT). 43 

d) Testejar Habilitat (TH) al entrar 
en edificis no assegurats. 52 

4 Manar els vehicles buits a la 
reraguarda. 48 

5 Torna al pas 1 i escull el següent 
escamot a moure. 

Passatgers  46 

Els passatgers, poden baixar d’un 
vehicle al inici del seu moviment, o 
pujar al final del seu moviment. 

F A S E  D E  T I R  
1 Seleccionar l’escamot que dispara. 73 
2 Seleccionar els escamots objectius. 74 
3 Qui dispara i a que. 74 
4 Comprovar que l’objectiu sigui vàlid: 

a) Comprovar línia de visió, 75 
b) Comprovar distàncies, 81 
c) Comprovar l’arc de tir. 82 

5 Girar per encarar a l’objectiu. 84 
6 Comprovar si l’objectiu està a 

cobert (C).85 
7 Tirar per impactar. 91 
8 Assignat impactes als equips objectiu. 93 
9 Fer tirades de salvació. 97 
10 Fer les tirades de potència de foc (FP). 97 
11 Treure o marcar els equips eliminats. 103 
12 Torna al punt 1. 
13 Queden commocionats (PD) els 

escamots amb 5 impactes o mes. 

Terr eny Acci dentat (RT)  43-44 
• No cal testejar encallats (BD) en 

zones de terreny lent. 
• Amb 2+ es supera encallat (BD) en 

terreny difícil (DG). 
• Cal testejar habilitat (ST) per evitar 

quedar encallat en terreny molt 
difícil. 

• Les restes de vehicles blindats es 
consideren terreny lent i donen 
cobertura (C). 

Tirade s d e Salva ció 
per Blin datge  97 

Cal afegir a l’índex de blindatge de 
l’objectiu +1 si la distancia és superior a 
16”/40cm 
Resultat si: 

• es inferior a l’índex antitanc del 
projectil, cal fer una tira de potencia de 
foc (FP) per considerar-lo destruït o 
en cas contrari evacuat (BO). 
• es igual  a l’índex  antitanc del 
projectil,  cal fer una tira de potencia 
de foc (FP) per considerar-lo evacuat 
(BO). 
• en cas contrari no hi ha cap efecte. 

Assig nació d’ Impa ctes  93 
Assigneu impactes amb els següents 
criteris: 
• Únicament a objectius vàlids: 

- amb 5+ pots escollir el model del 
tanc. 

• Assigneu impactes de forma igualitària 
entre els diferents equips. 

• Els objectius prioritaris en primer terme: 
- prioritzar els de potència de foc 

superior (FP). 
• Primer els que no estan cos a terra 

(GtG). 
• Primer els operatius que els encallats 

(BD) o evacuats (BO). 
• Primer els que estan a menys de 

16”/40cm. 
• Sense blindatge abans que els 

blindats. 
• Primer els de blindatge mes baix: 

- els de millor índex anti-tanc a blindats, 
- prioritzar els de blindatge menor, 
- antitanc menor contra blindatge 

menor. 
• Armes antibúnker a edificis. 
• Els objectius no protegits abans que els 

que estan protegits a prova de bales 
(BPC): 
- armes amb millor potència de foc a 

objectius protegits a prova de bales 
(BPC). 
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FASES 
1 I N I C I  
2 M O V I M E N T  
3 T I R  
4 A S S A L T  

Equi p d e C oman damen t 
de C ompa nyia  69 

Repetir tirades fallides de test de 
motivació (MT) si s’afegeix l’Equip de 
Comandament de Companyia o 
Comandament superior. 

Tes t de Mo tivaci ó (M T)  
Motivació Puntuació necessària 
Indecís 5+ 
Segurs 4+ 
Intrèpid 3+ 

Tes t d’Habili tat ( ST) 

Experiència Puntuació necessària 
Recluta 5+ 
Entrenat 4+ 
Veterà 3+ 



 

Mida de la Plantilla  131 
Peces 

d’artilleria 
Cal 

Repetir 
Tipus de 
Plantilla 

1 o 2 Impactes 
aconseguits Normal 

de 3 a 5 Res Normal 
de 6 a 8 Impactes 

fallats Normal 

o Res Doble ample 
de 9 a 13 Impactes 

fallats Doble ample 
o Res Devastació 

14+ Impactes 
fallats Devastació 

A
R

T
IL

LE
R

IA
 

Tirada per En cer tar 
el Pun t d’Im pacte  129 

Hi ha tres intents per encertar el 
punt d’impacte. 
Objectiu Tirada necessària 
Recluta 2+ 
Entrenat 3+ 
Veterà 4+ 

Afegeix +1 a la tirada: 
• Si l’objectiu esta a cobert (C). 
• Si l’objectiu esta cos a terra 
(GtG) quant està a cobert (C). 

• Si l’observador és el 
comandant de la companyia. 

El morters poden repetir la primera 
tirada fallida. 

 

Commocio nat (PD)  133 
Els escamots queden commocionats 
amb 1 impacte. 

Tirada per Im pactar 132 

Tira per impactar a tots els equips 
que estiguin sota la plantilla. 

Artilleria Tirada necessària 
Recluta 5+ 
Entrenat 4+ 
Veterà 3+ 

• Afegeix +1 a la tirada si l’artilleria 
a encertat en el segon intent*. 

• Afegeix +2 a la tirada si  l’artilleria 
a encertat en el tercer intent*. 

• Afegeix +1 a la tirada si 
únicament dispara una arma. 

Una tirada de 6 indica sempre un 
impacte segur. 

*Els llançacoets ignoren les 
penalitzacions anteriors 138. 

Tirade s de Salva ció  134 
Les tirades de salvació es fan com en la 
fase de tir 97-101, excepte els vehicles 
que utilitzin el blindatge superior, i que 
no hi ha cobertura per cap equip darrera 
de obstacles lineals. 

F A S E  A R T I L L E R I A  
1 Seleccionar el punt d’impacte. 124 
2 Determinar l’equip d’observadors. 126 
3 Comprovar que l’objectiu sigui vàlid: 

comprovar línia de visió 75, comprovar 
distàncies 81, i comprovar l’angle de tir. 82 

4 Encarar a l’objectiu. 124 
5 Comprovar si l’objectiu està a cobert (C). 
6 Testejar l’abast (RI) a l’objectiu. 129 
7 Posicionar la plantilla. 130 
8 Determinar els impactes en els equips 

sota la plantilla. 132 
9 Tirades de salvació. 134 

10 Retirar els equips destruïts. 
11 Els escamots impactats queden 

commocionats (PD) 133. 
 

Sele cció del Pun t d’Im pacte  124 
El punt d’impacte ha de correspondre a un 
equip enemic. 

Destravar -se 
del C omba t 165-166 

Els equips d’artilleria a 2"/5cm 
d’equips enemics es consideren 
destruïts. La resta d’equips es 
mouen, i si queden a menys de 
4"/10cm de l’enemic quedaran 
destruïts. 

Tirade s de Salva ció  158-159 
• La infanteria, l’artilleria i els vehicles sense 

blindatge no disposen de tirades de 
salvació. 

• Els vehicles blindats han d’utilitzar el seu 
blindatge superior en els assalts. 

Foc Def ensiu  151 
Els equips a 8"/20cm de qualsevol 
equip assaltant poden participar en el 
foc defensiu: 
• A plena capacitat de tir (ROF) 
encara que hagin mogut. 

• No es pot encarar fora del camp 
de tir actual. 

• En tancs s’utilitza el blindatge 
lateral. 

 

Assa lt R ebu tjat 154 
Si els equips assaltants reben 5 
impactes, o 2 vehicles resulten 
evacuats o destruïts, l’assalt es 
considera finalitzat i han de recular 
2"/5cm com a màxim. 
 

Assalt Sigil ·lós a Tan cs  153 
• El tanc assaltat no pot fer foc 
defensiu contra la infanteria, que 
prèviament no s’hagués mogut, 
disparat, i estava a cobert per 
terreny, però un altre vehicle de 
l’escamot si ho pot fer. 

• Les armes muntades al casc (a 
excepció de les metralladores) no 
poden fer foc defensiu contra la 
infanteria. 

 

Tirade s p er Impactar 155 
Tots els equips assaltants a 2"/5cm 
de l’enemic han de realitzar la tirada 
per impactar següent: 
Experiència Puntuació 

necessària 
Recluta 5+ 
Entrenat 4+ 
Veterà 3+ 

F A S E  D ’ A S S A L T  
1 Selecciona l’escamot assaltant. 143 
2 Tirada per determinar terror als tancs.143 
3 Càrrega per travar-se en combat. 145 
4 Resolució del foc defensiu de 

l’oponent. 152 
5 Tirada per impactar amb els equips 

assaltants. 155 
6 Realitzar tirades de salvació amb els 

vehicles blindats. 155 
7 Marcar o retirar els equips destruïts. 155 
8 Ocupar les posicions enemigues. 160 
9 Comprovar si l’escamot assaltant ha 

guanyat passar al punt 10. 161 
10 Si l’oponent supera un test de moral 

(MT): 
• contraataca 162 (passa al punt 2), 
• en cas contrari es destrava del 
combat. 165 

11 El guanyador consolida la posició. 167 
12 Tornar al punt 1, i seleccionar el 

següent escamot per assaltar. 
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Tirade s per Im pactar 185 
Determinar els impactes en funció del 
nombre d’avions: 
Nombre 
d’avions Efecte 

1 Repetir les tirades 
encertades. 

2 No cal repetir. 
3 Repetir les tirades fallides. 

Tirade s de Salva ció 187-189 
Fer tirades de salvació, en funció de 
l’arma emprada, utilitzant: 
• el blindatge superior si son 

bombes o coets, i 
• el blindatge lateral si son canons. 
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Càrrega per Travar -se en Com bat  147 
Els equips assaltants a 8"/20cm dels 
atacants han de moure 4"/10cm cap a 
l’enemic. 

Tan cs en Terre ny Accide nta t 43-44 
S’ha de realitzar un test de vehicle encallat 
(BC) al inici de cada ronda de lluita en 
terreny accidentat. 

Moral de l’ Es camo t 172 
Si hi ha mes equips destruïts que 
lluitant, han de superar un test de 
motivació, o es considerarà 
destruït. 

Terr or als Ta ncs  143 
La infanteria que estigui en un radi de 
6"/15cm d’un tanc, ha de fer un test de 
motivació (MT) per realitzar un assalt. 

Consoli dar la Victòria 167-168 

El guanyador mou 4"/10cm en 
qualsevol direcció. El perdedor ha 
d’enretirar-se 2"/5cm del 
guanyador, i en cas que no pugin 
fer-ho o quedi encallat, es 
considerarà destruït o capturat. 

Contraa tac 163-164 

Els escamots defensors es 
converteixen en atacants i carregen 
al combat. S’inicia un nou assalt 
sense foc defensiu. 

Es collir l’O bje ctiu i  
Col·lo caci ó dels Avi ons 180 

Situar l’avió fins a 4"/10cm de l’objectiu. 

Quants Avi ons Arriben 179 
Resultat Nombre d’avions 

1 or 2 1 
3 to 5 2 

6 3 

Es camo ts 
Commocio nats (PD)  168 

Tots els escamots impactats en un 
combat d’assalt queden 
commocionats. 

Impa ctes de Ca nons 
a Tancs 157-158 

Els canons amb capacitat de tir (ROF) de 
2+ poden utilitzar el factor antitanc vers el 
blindatge lateral del tanc, en el seu angle 
de tir, i superar un test de potència de foc 
(FP), o en cas contrari, no tindria efecte. 

Ocupar Posi cio ns Enemi gues 160 
Si l’equip defensor és destruït a traves 
d’un obstacle lineal o en un edifici, el seu 
lloc pot ser ocupar per un equip atacant. 

L’escam ot Ataca nt 
ha Guanyat 161 

Es guanya si no queden equips assaltats 
que pugin lluitar en un radi de 4"/10cm. 
 

Test de Mo tivaci ó (M T) 
del D efens or 162 

El defensor ha de fer un test de motivació 
(MT) utilitzant una sola tirada de daus per 
tots els escamots. Si es supera pot 
decidir contraatacar o destravar-se, en 
cas contrari està obligat a destravar-se. 
Es supera automàticament el test si no 
ha rebut cap impacte en l’assalt, a menys 
que els atacants siguin tancs blindats. 
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S U P O R T  A E R I  
Fase I nici 

1 Tirada per aviació d’atac a terra. 178 
2 Tirada per saber si hi ha intercepció de 

caces. 179 
3 Escollir objectiu i col·locar els avions. 180 

Fa se  d e  Tir 
1 Foc antiaeri. 181-183 
2 Tirada per saber si l’objectiu està 

a tret. 184 
3 Tirada per impactar. 185 
4 Tirades de salvació. 187 
5 Retirar els equips destruïts. 
6 Els escamots impactats queden 

commocionats. 187 
7 Retorn a casa del suport aeri. 189 

Tirada per De termi nar el 
Suport Aeri 178 

Nivell Reserva de daus 
del Suport Aeri 

Prioritari 7 daus 
Limitat 5 daus 

Esporàdic 3 daus 
• L’atac a terra arriba amb una tirada 

de 5+, i redueix un dau de la 
reserva per cada tirada. 

• La intercepció arriba amb un 6+, i 
redueix un dau de la reserva per 
cada tirada. 

Foc Antiaeri  181-183 
• La distància de tir dels AA s’incrementen 

en 8"/20cm. 
• Fer una tirada d’habilitat (ST) per cada 

punt de la capacitat de tir (ROF) per 
impactar. Els AA pesats i d’autodefensa 
únicament utilitzen un dau. 

• Fer tirada de potència de foc (FP) per 
determinar els impactes, reduint un avió 
per cada encert. 

 

Tirada d’abas t (RI) so bre 
l’Obje ctiu 184 

Objectiu Puntuació necessària 
Recluta 2+ 
Entrenat 3+ 
Veterà 4+ 

Es considera que l’objectiu està a l’abast 
(RI) automàticament, a menys que estigui 
situat a 2”/5cm d’arbres o edificis. En 
aquest cas cal fer una tirada d’habilitat (ST). 

Distàn cia d e Segur eta t 184 
El suport aeri queda anul·lat si hi han 
equips amics a 16"/40cm de l’avió. 

Amfibi 61: L’aigua es considera pas difícil (DG). 
Artilleria a Cavall 118: Desenganxa després de moure. 
Assalt Improvisat a Tancs 169: Si en la tirada per impactar contra vehicles blindats surt 
1, l’equip serà destruït. 
Blindatge Improvisat 118: Tirada de salvació addicional de 5+ per armes amb potència 
de foc (FP) de 5+. 
Canó Sense Retrocés 119: No es consideren a cobert un cop han disparat. 
Erugues Amples 61: Supera l’estat encallat (BD) amb una tirada de 4+. 
Mal Dissenyat (Awkward Layout) 118: No pot moure i disparar. 
Munició Perforant (No HE) 118: Únicament pot disparar contra vehicles o búnquers. 
Munició Protegida 119: La tripulació pot repetir les tirades fallides de vehicle evacuat 
(BO). 
Muntanyencs 61: Poden moure el doble en turons escarpats. Consideren les muntanyes 
com pas difícil (DG). Cal test d’habilitat per travessar penya-segats. 

Passatgers Artillers 119: Únicament poden disparar les armes muntades si hi ha passatgers. 
Poc Fiable (Unreliable) 61: El vehicle queda encallat (BD) si treu 1 en la tirada per moure el 
doble (ATD). 
Portador de HMG 118: Dispara com una MG quant ha mogut, i com una HMG si no mou. 
Sobrecarregat 61: Repeteix tirades encertades per travessar terrenys difícils (DG), i quedarà 
encallat (BD) amb 1 o 2. 
Tanc Ràpid 61: Mou 32"/80cm quant mou el doble (ATD). 
Tanc Volador 183: Afegir +1 a la potència de foc (FP) necessària per destruir-lo. 
Torreta Monoplaça 118: Tirada per impactar penalitzada en +1 si ha mogut, excepte si 
s’utilitza la MG. Únicament pot disparar una arma. 
Transmissió Lenta 119: Tirada per impactar penalitzada en +1 a objectius que no estiguin 
encarats amb la torreta, a excepció de la MG AA. 
Visió limitada 118: Si cal girar la torreta contra objectius per darrera de la perpendicular del 
frontal, es penalitza amb +1 excepte la MG AA. Quant es mou la torreta sempre ha de quedar 
encarada al front. 


