
12 tankkártya

12 pontértékkel ellátott tankzseton
4 különböző színben

4 tankzseton
4 különböző színben

tankformájú fabábuk
4 különböző színben

BEVEZETÉS
A World of Tanks Battlegrounds egy, a harctéri taktikai csaták rajongói számára kifejlesztett játék, amelyet az egyik legnépszerűbb online játék ihletett, a World of Tanks. Számos 
lehetőséget kínál stratégiatervezésre, memóriánk edzésére, valamint sok izgalmat garantál a játék során. A játék 4 különböző játékváltozatot kínál 1-4 fő számára:
 • csataváltozat (2-4 személy számára)
 • csapatváltozat (4 személy számára - 2+2)
 • családi változat (2-4 személy számára)
 • solo változat (1 személy számára)

A JÁTÉK CÉLJA
A játék célja bizonyos számú győzelmi pont megszerzése (a választott játékváltozattól függően). A következőkért kapunk pontokat:
- helyzetzsetonpárok gyűjtéséért (2 győzelmi pont)
- az ellenséges tank megsemmisítéséért (3, 2 vagy 1 győzelmi pont)

A DOBOZ TARTALMA

64 helyzetzseton (ebből 16 speciális zseton, a bal sarokban fejlesztési szimbólummal, a jobb sarokban műveletszimbólummal)
(minden zseton a dobozban lévő betét alatt található)

játéktábla

16 két oldalú
aknazseton



A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan készüljünk elő az alapváltozathoz, azaz a CSATA változathoz. A többi játékváltozat leírását lásd az 5-7. oldalon.

Helyezd a játéktáblát az asztal közepére. Keverd össze a 16 speciális zsetont (amelyek fejlesztési szimbólummal rendelkeznek a bal sarokban és műveletszimbólummal a jobb 
sarokban), és tedd őket képpel felfelé a tábla közepére, a fehér, 4x4-es négyzetbe (1). A fennmaradó 48 helyzetzsetont (amelyeknek a bal és a jobb sarkában nincsenek 
szimbólumok) összekeverjük, és képpel felfelé helyezzük a táblára a fennmaradó szabad helyekre (2).
FONTOS: Ugyanolyan helyzetzsetonok nem helyezhetők el egymás mellett. Ha ez megtörténik, cseréld le őket más zsetonokra.

Keverd össze a tankkártyapaklit, és adj minden játékosnak 2-2 kártyát (a játékosok számától függetlenül, mindig 2 tankkártya járul egy bábuhoz. 2 játékos esetén minden játékos 
4 kártyát kap.) A 3. oldalon található mező javaslatot tartalmaz a DRAFT tankok kiosztására haladó játékosok számára. A játékosok az egyik tankkártyát (aktív kártyát, amellyel 
játszani fognak (3)) vízszintesen maguk elé teszik, a másikat (inaktív tankkártyát, amelyet később játszhatnak ki a játék során (4)) pedig függőlegesen elforgatják. A játékosok 
csak 1 aktív tankot vezethetnek (2 fős játékban egy játékosnak 2 aktív tankja van, és kiválaszthatja, hogy melyik tankot használja egy adott körben, amikor rá kerül a sor, viszont 
egy körben csak egy tankkal mozoghat). Keverd össze a megmaradt kártyákat, és tedd őket képpel lefelé egy pakliba a játéktábla mellé (5).

A 3-4 játékos változatban minden játékos választ egy színt, és a következőket kapja a választott színben: 1 fabábu és 3 pontértékű tankzseton, amelyet saját játékterületén(6) egy 
halomba tesz az A ábra szerint, 1 tankzseton, amelyet az aktív tankkártyára (7) tesz. Minden játékos a játéktáblára helyezi a fabábuját a bázisa 3 mezejének egyikére (8).
Az aknazsetonokat helyezzétek a játéktábla mellé (9).

A 2 játékos változatban minden játékos 2 különböző színű bábut választ, 3-3 pontértékű tankkártyát kap a választott színekben (6), valamint egy tankjelzőt, amelyeket úgy készít 
elő, mint 3-4 játékos esetén. Ezután minden játékos a játékmezőre helyezi 2 fabábuját bázisuk 3 mezejének egyikére.
Elkezdhetitek a játékot.

BÁZISOK
A tábla minden 
sarkában található 
egy Bázis, amelynek 
mindegyike a tábla 
három mezejének 
sarkából áll. Minden 
játékos a bázisán 
szabadon 
elhelyezett bábuval 
kezdi a játékot. Az 
alábbi példával 
élve a játékos 
kezdheti a játékot 
bábuját az A1-es, 
A2-es vagy B1-es 
mezőre helyezve.

A ábra
A pontértékű 
tankzsetonhal
om 
előkészítése.

Példa 2 vagy 4 személyes játékoshoz való előkészítésre.

 ● CSATA VÁLTOZAT ●
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LÖVÉS (opcionális lehetőség):
Minden tank körönként 1 lövést adhat le (a játékosnak nem kell lőnie, ha nem akar).

A játékos lőhet:
a) egy fejlesztéssel nem rendelkező helyzetzsetonra, ekkor a játékos leveszi ezt a zsetont a játékterületről.
b) fejlesztéssel vagy művelettel rendelkező helyzetzsetonra (a 4x4-es négyzetben lévő zsetonok), ekkor a játékos leveszi ezt a zsetont a játékterületről. 
c) egy üres helyre - a játékos aknazsetont tehet erre a mezőre.

IRÁNY:
A kék bábuval rendelkező játékosnak a tankkártyáján van 
IRÁNY fejlesztési lehetősége különleges zsetonnal (és van egy 
szabad hely egy további fejlesztésre, amelyet hozzátehet, ha 
megszerzi azt). Ennek köszönhetően lépés közben 
kanyarodhat (de csak a kártyán látható irányokban, azaz 
nem mozoghat átlósan).

PÉLDA:
A zöld bábuval rendelkező játékos 2 mezőt mozgathat függőlegesen és vízszintesen. Mivel a tábla korlátozza a mozgásban, az A4-es vagy a C2-es mezőre léphet. Nem tudja 
lerövidíteni a mozgását, ezért nem léphet az A1-es mezőre. A C2-es mezőn akna van, ha erre a mezőre lép, akkor a tankja megsemmisül, és le kell vennie a tábláról a bábuját, és 
a tankkártyáját, amellyel eddig játszott, függőleges állásba kell fordítania (a fejlesztésekkel együtt, ha voltak rajta ilyenek). A másik tankkártyáját vízszintes helyzetbe kell 
fordítania, és rá kell helyeznie a tankjelölőt - a következő fordulótól ez lesz az aktív tankkártyája. Az aknazsetont helyezzétek a játéktábla melletti zsetonok közé. Amikor ismét 
sorra kerül, a bábuját a bázisa 3 mezejének egyikére helyezi, és léphet új tankjával. Ha tovább akar játszani az előző körben megsemmisült tankjával, akkor a bábuját a táblára 
teszi, de nem lép, és nem hajt végre műveletet, egy kört vár, addig a tankot megjavítják, és folytathatja a játékot ezzel a tankkal, amikor újra rá kerül a sor. Fontos: ha az akna a 
B2-n lett volna, és a játékos a C2-re lépett volna, azaz átlépett volna az aknán, akkor is megsemmisült volna. Ha a tank így semmisül meg, akkor a játékos nem adja át senki 
másnak a pontértékkel rendelkező tankzsetont.
A citromsárga bábuval rendelkező játékos 2 mezőt mozgathat átlósan. Mivel a tábla korlátozza a mozgásban, csak egy irányban tud (és kell) lépnie, azaz a C5-ös mezőre. Mivel 
ezzel a lépésével átmegy azon a mezőn, amelyen a kék bábu tankja áll, a tankja e lépéssel megsemmisül, és ugyanazt kell tennie mint a zöld bábu esetében fent leírtak szerint, 
amikor akna semmisítette meg a tankját. Fontos: Ha egy tank ily módon semmisül meg, a játékos a zsetonhalom tetején lévő pontértékű tankzsetont átadja annak a játékosnak, 
akinek a tankján átlépett.
A piros bábuval rendelkező játékos 1 mezőt mozoghat átlósan, de nem léphet a B6-os mezőre, mert ott áll a kék bábu (mozgás közben átmehet egy másik játékos tankján - mint 
a fent leírt sárga tank esetében), de a lépés nem érhet véget ugyanazon a mezőn.

● CSATA VÁLTOZAT:
2-4 személy 
A játék célja: Egy játékos bizonyos számú pontot szerez:
2 fő - 16 pont, 3 fő - 14 pont, 4 fő - 12 pont

JÁTSZMA:
Amikor az adott játékos jön, a 2 rendelkezésre álló fő művelet közül egyet léphet meg,
valamint opcionálisan a következő műveleteket:
1. lépés és lövés
2. tankcsere

További műveletek:
a játékos egyszeri műveleteket hajthat végre helyzetzsetonjaival, ha vannak ilyenjei 
(ez nem számít fő műveletnek).

1. LÉPÉS (kötelező):
Amikor az adott játékos jön, mindig előbb kell lépnie, utána lőhet (a fenti szabály megváltoztatható, 
amennyiben valaki LÉPÉS ÉS LÖVÉS SORRENDJÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA fejlesztést ért el az 5. oldalon leírtak szerint).
Mindegyik tank a tankkártyán megadott paraméterek szerint mozog meghatározott távolságban és irányban (ha ezt a játéktáblán rendelkezésre álló szabad hely lehetővé 
teszi). Nem rövidíthető le a mozgás, nem mozoghatunk a játéktáblán kívülre, és nem állhatunk meg egy másik tank által elfoglalt mezőn. Ha a táblán lévő terület lehetővé teszi, 
akkor mindig lépnünk kell, még akkor is, ha ez hátrányos az adott játékos számára.

DRAFT KÁRTYÁK SZÉTOSZTÁSA VÁLTOZAT:
Keverd össze a tankkártyapaklit, majd tedd a tábla mellé, képpel felfelé: 2 játékos esetén 4 tankkártya, 3 
játékos esetén 6 tankkártya, 4 játékos esetén 8 tankkártya, a többi kártya lefelé fordítva marad, tedd vissza 
őket a tábla mellé. Példa 4 játékos esetén: A választás az óramutató járásával megegyező irányban 
történik: a kezdő játékos (1) elsőként választ tankkártyát, majd a második játékos (2), a harmadik játékos (3) 
választ, ezután a negyedik játékos azonnal kiválasztja az első és a második tankkártyáját is (4). Ezt 
követően a kiválasztási folyamat a többi játékosra vonatkozóan az óramutató járásával ellentétes 
irányban folytatódik, amíg visszaérünk az első játékoshoz (1), aki elsőként választott. Minden játékosnak
2 tankkártyával kell rendelkeznie.

Példa: Draft 4 játékos számára

JÁTÉKSZABÁLY



PÉLDA:
Ha ilyen felállásban a lépés megtétele után lövésre kerülhetne sor a CSATA és CSAPAT VÁLTOZATBAN (a játékosok 1 lövést adhatnak le - de ez nem kötelező):
1) a sárga bábuval rendelkező játékos lőhet (de nem muszáj neki) a sárga nyíllal jelölt 4 mező egyikére. Ha a következő betűvel jelölt mezőre lőne:
a) begyűjtene egy sima helyzetzsetont, de már van ilyen zsetonja a játékterületén (e), és elérhető számára ugyanolyan képpel rendelkező zsetonpár, viszont ez különleges zseton 
(d),ezért jobb begyűjteni ezt a zsetont
b) megsemmisítené a zöld játékos tankját, a zöld játékosnak pedig el kellene távolítania a bábuját a tábláról, és a sárga játékos számára át kellene nyújtania a 2 pontértékű 
tankzsetonját (mivel 3 pontértékű zsetonja már nincs) a halom tetejéről (h)
FONTOS: mielőtt a játékos lövést adna le olyan mezőre, ahol más játékos tankja áll, a játékos dönthet úgy, hogy a lövés az esetlegesen a tank alatt található helyzetzsetont érje)
c) aknazsetont helyezne el rajta (mivel üres a mező)
d) speciális, egyszeri fejlesztéssel rendelkező helyzetzsetont gyűjtene be, és párt hozna létre a már meglévő zsetonjával (e). 
 Ilyen pár létrehozásával aktív tankjára helyezhetné azokat, és ezentúl tankja fejlesztéseként használhatná (a speciális zsetonokkal végezhető műveletek és fejlesztések leírását 
lásd az 5. oldalon).
2) a zöld bábuval rendelkező játékos lőhet (de nem muszáj neki) a zöld nyilakkal jelölt 2 mező egyikére (mert a másik 2 a táblán kívül van). Ha a következő betűvel jelölt mezőre 
lőne:
f) egy sima helyzetzsetont gyűjtene be
g) aknazsetont helyezne el rajta (mivel üres a mező)

Tank megsemmisítése:
• Ha a játékos tankja megsemmisült, el kell távolítania a bábut a játéktábláról, és azt a tankkártyát, amellyel éppen játszott, függőleges helyzetbe kell fordítani (a fejlesztésekkel 
együtt, ha vannak rajta ilyenek). A másik tankkártyáját vízszintes helyzetbe kell fordítania, és rá kell helyeznie a tankjelölőt - a következő fordulótól ez lesz az aktív tankkártyája. 
Amikor ismét sorra kerül, a bábuját a bázisa 3 mezejének egyikére helyezi, és léphet új tankjával. Ha az előző fordulóban megsemmisült tankkal szeretné folytatni a játékot, akkor 
miután a bábut a táblára tette, nem lép és nem hajt végre műveletet egy körön keresztül, kimarad. A tankot ezen idő alatt megjavítják, és folytathatja a játékot, amikor ismét rá 
kerül a sor. Később is újra bevezetheti a játékba TANKCSERE főműveletként.
• Ha a játékos tankja aknára lépés miatt, vagy saját tankunk által (pl. solo változat esetén), vagy saját csapatunk (csapatváltozat) lépése miatt került megsemmisítésre, a játékos 
nem veszít pontokat (nem adja át senkinek a pontértékű tankzsetont).
• Ha a tank egy másik játékos lövése miatt semmisült meg, vagy ha egy másik játékos tankján való áthaladáskor, akkor a megsemmisült tank tulajdonosa a halom tetején 
található pontértékű tankzsetonját (a halom elhelyezését mutató, 2. oldalon lévő A ábra szerint) átadja annak a játékosnak, aki miatt a tank megsemmisült. Ha nincs pontértékű 
tankzsetonja, akkor az adott játékos nem veszít pontot, és az a játékos, aki lőtt, nem szerez pontot a tank megsemmisítéséért.
Fontos: soha nem adjuk át másnak a tankkártyán lévő tankzsetonunkat.

3. TANKCSERE
Ha az adott játékosra kerül a sor, le is cserélheti a tankját. Kiválaszt egy másik, játékterületén elérhető tankkártyát, vízszintes helyzetbe fordítja (és az előzőt, a rajta lévő esetleges 
fejlesztésekkel együtt függőleges helyzetbe fordítja), és ráteszi a tankzsetont. Az új tank a táblán ugyanazon a helyen kezdi a játékot, ahol az előző állt. A váltás után a játékos 
már nem léphet, nem lőhet.

KÜLÖNLEGES ZSETONOK - MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSEK
Háromféle különleges zseton van. További egyszeri műveletre feljogosító zsetonok (szimbólum a jobb sarokban, villámmal mellette), állandó fejlesztéssel rendelkező zsetonok 
(szimbólum a bal sarokban villám nélkül, és egyszeri fejlesztéssel (szimbólum a bal sarokban, mellette villám).
A játékos akkor szerzi meg őket, ha összegyűjtött egy pár helyzetzsetont, amely páros legalább egyikének sarkában szimbólum található; a játék során bármikor felhasználhatja 
őket. Az egyszeri művelet és az egyszeri fejlesztés használata után a játékos a párt úgy helyezi a játékterületére, hogy a szimbólummal ellátott zseton a szimbólum nélküli zseton 
alatt legyen, és ezáltal nyilvánvaló legyen, hogy nem áll a rendelkezésére semmilyen plusz lehetőség.

d) aknamezőre - a játékos ezzel eltávolíthatja az aknazsetont a tábláról, és elhelyezheti azt az aknahalomban.
e) egy másik játékos tankjára - a játékos magához veszi a megsemmisült tank színének megfelelően a legmagasabb pontértékű tankzsetont. Ha annak a játékosnak, akinek
a tankját megsemmisítették, már nincsenek pontértékű tankzsetonjai, akkor a játékos, aki megsemmisítette a tankot, nem szerez pontot. Az a játékos, akinek a tankja 
megsemmisült, nem hagyja el a játékot, és a következő körben újra játszik, amikor rá kerül a sor a 3. oldalon található példa leírásának megfelelően.
f) arra a mezőre, ahol más játékos helyzetzsetonja és tankja található, ekkor lövés előtt dönthet úgy, hogy nem a tankra lő, hanem a helyzetzsetonra. Ekkor a játékos a saját 
játékterületére helyezi a zsetont. A másik játékos tankja ugyanazon a helyen marad.



EGYSZERI MŰVELETEK:

               - További kör (4 ilyen zseton van a játékban): a játékos még egy lépést tehet (e 2 akció közül az egyiket: lép és lő, vagy tankot cserél) akkor, amikor ő jön

               - Plusz tank (2 ilyen zseton van a játékban): a játékos a pakli tetejéről 2 tankkártyát húz, és az egyiket kiválasztja, a másikat pedig visszateszi a dobozba.

FEJLESZTÉSEK (állandóak):
A játék során fejlesztheted a tankod állandó fejlesztést helyezve a tankkártyára. Minden kártyán van hely 2 pár fejlesztési zsetonnak lásd a 3. oldalon található ábrát az IRÁNY 
fejlesztés leírásában). Minden tank legfeljebb 2 fejlesztéssel rendelkezhet. FONTOS: Lépése során a játékos továbbra is használhatja a tank szokásos elhelyezését figyelmen kívül 
hagyva lépése során a fejlesztést.

                - Irány (2 ilyen zseton van a játékban): a játékos szabadon fordulhat mozgása közben, de a mozgástartomány (mozgástávolság) nem változik. Nem léphetünk úgy, 
                  hogy oda térjünk vissza, ahonnan indultunk. Az 1 mozgástartományú tankok nem kanyarodhatnak. Ha további lépést engedélyező fejlesztéssel rendelkezünk,
                  akkor a tank kanyarodhat, ha legalább 2 mozgástartományú lépést végez.

                - További lövés (2 ilyen zseton van a játékban): a játékosnak lehetősége van +1 lövést leadni. Példa: Ha a tank 2-es távolságra lőhetett, akkor most 2-es vagy 3-os
                   távolságra lőhet. Ha egy játékos 2 ilyen fejlesztést szerez, akkor 2-es, 3-as vagy 4-es távolságra is lőhet. 

                - További lépés (2 ilyen zseton van a játékban): a játékosnak lehetősége van +1 lépést megtenni. Példa: Ha a tank 1-es távolságra léphetett, akkor most 1-es vagy 2-os 
                   távolságra is léphet. Ha egy játékos 2 ilyen fejlesztést szerez, akkor 1-es, 2-as vagy 3-es távolságra is léphet.

                - A lövés és a lépés sorrendjének megváltoztatása - a játékos először lőhet, ezután mozoghat.

FEJLESZTÉS (egyszeri)
A játék során úgy is javíthatunk a tankon, hogy az egyszer fejlesztést a tankkártyára helyezzük (mindegyik kártyán 2 fejlesztési zsetonnak van hely). Minden tank legfeljebb 2 
fejlesztéssel rendelkezhet. Ezt megtéve lekerül a tankkártyáról és úgy helyezzük a játékterületre, hogy a szimbólummal ellátott zseton a szimbólum nélküli zseton alatt legyen, és 
ezáltal nyilvánvaló legyen, hogy nem áll a rendelkezésére semmilyen plusz lehetőség.

                    - Páncélburkolat (2 ilyen zseton van a játékban) A páncél megvédi a játékos tankját a megsemmisüléstől, amikor egy másik játékos egyszer lövést ad le a tankjára, vagy
                      amikor egy aknán halad át, vagy amikor egy másik játékos tankján halad át. A játékos tankja nem semmisül meg, és az egyszeri fejlesztés eltávolításra kerül
                      a tankkártyáról. Az a játékos, aki lőtt, nem kap pontot, mivel nem pusztította el a tankot.  

FONTOS: A tankkártyához rendelt fejlesztéseket többé nem lehet eltávolítani róluk. Ha a tank megsemmisült, vagy éppen inaktív (másik tankkal játszik a játékos), akkor
a fejlesztés egészen addig használható, amíg a tankkártya ismét aktív nem lesz. Az egyszeri fejlesztést (páncélborítás) felhasználása után el kell távolítani a kártyáról.

A forduló végén a játékos ellenőrzi, hogy megszerezte-e a győzelemhez szükséges mennyiségű pontokat. Ha igen, akkor a játék azonnal véget ér a győzelmével. Ha nem, akkor 
a következő játékos jön az óramutató járásával megegyező irány szerint.

A JÁTÉK VÉGE:
A játék véget ér, amint az első játékos 2 játékos esetén 16 pontot, 3 játékos esetén 14 pontot vagy 4 játékos esetén 12 pontot szerez.

● CSAPATVÁLTOZAT:

4 személy (2+2)
A játék célja: A csapat 20 pontot szerez a győzelemhez

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:
A játékosok két, két fős csapatra oszlanak, felváltva ülnek az asztalnál. A játékot 
a CSATA változatban leírtak szerint készítsétek elő (leírás a 2. oldalon).
Elkezdhetitek a játékot.

JÁTSZMA:
A játékot a Csataváltozat szabályai szerint kell játszani (a 2-5. oldalon leírtak 
szerint), azzal a különbséggel, hogy a csapatok együttesen gyűjtik a 
helyzetzsetonokat, és a játékosok maguk döntenek arról, hogy melyik fejlesztést 
fogják hozzárendelni a csapat egyes tankjaihoz, és melyik játékos fogja 
használni a csapat által összegyűjtött egyszeri műveleteket.

A JÁTÉK VÉGE:
A játék azonnal véget ér, amikor az egyik csapat 20 győzelmi pontot szerez.

1. JÁTÉKOS
„B” CSAPAT

1. JÁTÉKOS
„A” CSAPAT

2. JÁTÉKOS
„A” CSAPAT

2. JÁTÉKOS
„B” CSAPAT



●  SOLO VÁLTOZAT (1 személyes):

Ebben a változatban a játékos a tüzérség ellen játszik.
A játék célja: A játékos legalább 1 csillagot szerez a rangsorban

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:
Helyezd a játéktáblát az asztal közepére, és helyezd rá az összes helyzetzsetont képpel felfelé(1). 
Ugyanolyan helyzetzsetonok nem helyezhetők el egymás mellett. Ha ez megtörténik, cseréld le őket 
más zsetonokra. Ebben a változatban a helyzetzsetonokat véletlenszerűen helyezd el, a különleges 
zsetonokat ne helyezd el a középső 4x4-es négyzeten.
Véletlenszerűen vagy tudatosan válassz 2 tankkártyát (2), és tedd őket a te oldaladra. Vedd magadhoz 
a 4 bábut és 4 tankzsetont a bábuk színeiben. Helyezz 2 bábut a négy bázisból két bázis három 
mezejének egyikére (nem lehet őket egy bázisba helyezni) (3).
Helyezd a tankzsetonokat a tankkártyákra (4).
Oszd az aknazsetonokat 2 kupacra és helyezd őket a játéktábla két széle mellé.
a) külön a zöld színűeket (5) és külön a piros (6) színűeket
b) fordítsd fel őket úgy, hogy a akna képe felfelé legyen, majd keverd meg őket (továbbra is külön 
maradnak a tábla két oldalán).
Helyezd a maradék 12 tankzsetont a tüzérségi játéktérbe (7).
Elkezdheted a játékot.

JÁTSZMA:
Ebben a változatban a játékos normál módon használhatja fel a műveleteket és a fejlesztéseket.
A játékos:
a) kiválasztja a tankot, amellyel lépni szeretne, a tankkártyán jelzett irányának és távolságának 
megfelelően mozog (választhatja azt a tankot is, amellyel az előző körben lépett).
b) zsetonra lő a tankkártyán jelzett iránynak és távolságnak megfelelően (ugyanabban a körben ugyanazzal a tankkal lősz, mint amivel mozogtál).
c) felveszi a zsetont és a saját játékterére helyezi. 
d) ellenőrzi, hogy sikerült-e egy pár műveletkártyát begyűjteni (a játékban bármikor felhasználhatók, úgy működnek, mint az alapváltozatban) Egy pár akkor kerül begyűjtésre, 
ha a játékterületen egy játékosnak 2 ugyanolyan képpel rendelkező zsetonja van. 
Ezután a játékos tüzérségi lépést hajt végre:

● CSALÁDI VÁLTOZAT:

2-4 személy
A játék célja: Egy játékos 10 győzelmi pontot szerez 
(ugyanaz, mint minden 2, 3 és 4 fős változatnál)

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:
Keverjétek össze a helyzetzsetonokat anélkül, hogy rájuk néznétek, és helyezzétek őket a játéktáblára. 
Fordítsátok fel a D4 és az E5(1) mezőkön lévő zsetonokat. Ezt követően minden játékos a fabábuját a 
bázisa 3 mezejének egyikére helyezi(2). A bázis és a bábuk játéktáblára való helyezésének leírása a 2. 
oldalon található. Ebben a változatban nem használunk tankkártyákat, zsetonokat és aknákat. 
Elkezdhetitek a játékot.

JÁTSZMA:
Amikor az adott játékos jön,  1-2 mezőt mozoghat az adott irányba, majd lő 2 olyan zsetonra, amelyeket 
oldalaival vagy a bábujával átlósan sarkaival érint, majd felfordítja azokat. Ezután ellenőrzi, hogy 
talált-e párt. Ha talált, akkor begyűjti őket, és a játékterületére helyezi. Minden megtalált párért a 
játékos újra jön. Ha nem talált párt, a játékos felfordítva otthagyja őket a következő játékos számára. 
A következő játékos ugyanazokat a műveleteket hajtja végre, mint az előző játékos. Először mozog 
(szabadon mozoghat, vissza is térhet ugyanarra a mezőre, ahonnan indult), és felfed 2 zsetont. Mozgása 
végén minden olyan zsetont lefordít, amelyet az előző játékos fordított fel (minden olyan zsetont lefordít, 
amelyet az előző játékos vagy az adott játékos korábbi lövése miatt fordítottak fel plusz kör esetén). 
Különleges körülmények között a fordulója során egy játékos 2 párra találhat, aminek köszönhetően további 2 alkalommal ő jön. 

FONTOS: A zsetonokon lévő fejlesztések nem működnek a családi változatban. 

A JÁTÉK VÉGE:
A játék azonnal véget ér, amikor az első játékos 10 győzelmi pontot szerez.
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e) felfed 1-1 aknazsetont a zöld és a piros halomból. Megnézi, hogy hova lőtt a tüzérség (a betűk és számok kombinációja jelzi a tüzérség lövésének célterületét, pl. B4):
◦ ha eltalál egy helyzetzsetont, akkor elhelyezi azt a tüzérség játékterületén
◦ ha eltalálja a tankunkat - teljesen elpusztítja (ha a tankkártyán van PÁNCÉLBORÍTÁS fejlesztés, akkor a páncélt pusztítja el, a tankunk a játékban marad). Visszatesszük a 
tankkártyát a dobozba, és levesszük a bábut a játéktábláról. Ha tankunk helyzetzsetonon van, akkor a tüzérség mindig a tankunkat találja el, nem pedig a helyzetzsetont, 
amelyen áll. A tüzérség nem szerez pontot a tankunk elpusztításáért.
Ha további tankkártyákat gyűjtöttünk össze, akkor a következő körben a szokásos szabályok szerint bevezethetjük őket a játékba.
◦ ha egy üres helyre lő, akkor tankzsetont teszünk oda a tüzérség játékterén lévő zsetonok közül (7), ami megnehezíti a mozgásunkat, és arra késztethet minket, hogy áthajtsunk 
rajta és megsemmisítsük saját tankunkat (ha van PÁNCÉL fejlesztésünk, akkor ilyen lépés után elveszítjük a páncélt és a tankunk játékban marad). Ne feledd, hogy a mozgást 
nem lehet a tüzérség tankzsetonjával fogott mezőn befejezni.
Egy ilyen tank 1 győzelmi pontot ér a tüzérség számára (mindaddig, amíg a táblán van). A tüzérség 12 tankzsetonnal rendelkezik. Amikor már nincs neki több, nem tesz többet a 
táblára.
◦ a tüzérség tankjait 1 lövéssel elpusztíthatja a játékos tankja. Lövést követően azonnal levesszük a játéktábláról. A játékos nem kap pontot egy tüzérségi tank megsemmisítéséért 
(hasonlóan mint az alapjátékban az aknákért). Miután ily módon eltávolításra került a tüzérségi tank, nem kapunk érte 1 pontot (a játéktáblán lévő tankokkal csak a tüzérség 
kap 1-1 pontot).

A felfordított aknazsetonok felfordítva maradnak, hogy ne keveredjenek a még lefordítottakkal. 
Ha az aknazsetonok elfogynak (mindegyik fel lett fordítva, de a játék még tart), le kell őket fordítani, és össze kell őket keverni ugyanúgy, mint a játék előkészítése során.

A JÁTÉK VÉGE:
A játék akkor ér véget, amikor a tüzérség 20 győzelmi pontot szerez, vagy megsemmisíti az összes tankunkat. Ezután megszámoljuk a saját és a tüzérség pontjait. A játékos 
megszámolja a pontjait. Minden megszerzett helyzetzsetonpárért 2 győzelmi pontot kap. Megnézi, hogy milyen rangot ért el:
16 győzelmi pont - rang 
18 győzelmi pont - rang 
20 győzelmi pont - rang 
22 győzelmi pont - rang 
24 győzelmi pont - rang 
26 győzelmi pont - rang 

Tüzérségi pontszámok:
- 1 győzelmi pont minden zsetonért (a tüzérség által összegyűjtött párok pluszban nem számítanak)
- 1 győzelmi pont minden tankzsetonért, amelyet a tüzérség a táblára helyezett

A TM Toys társasjátéka, a Wargaming engedélyével. A TM Toys és a Wargaming a játék minden szerzői jogát fenntartja.
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EGYSZERI MŰVELETEK:

               - További kör (4 ilyen zseton van a játékban): a játékos még egy lépést tehet (e 2 akció közül az egyiket: lép és lő, vagy tankot cserél) akkor, amikor ő jön

               - Plusz tank (2 ilyen zseton van a játékban): a játékos a pakli tetejéről 2 tankkártyát húz, és az egyiket kiválasztja, a másikat pedig visszateszi a dobozba.

FEJLESZTÉSEK (állandóak):
A játék során fejlesztheted a tankod állandó fejlesztést helyezve a tankkártyára. Minden kártyán van hely 2 pár fejlesztési zsetonnak lásd a 3. oldalon található ábrát az IRÁNY 
fejlesztés leírásában). Minden tank legfeljebb 2 fejlesztéssel rendelkezhet. FONTOS: Lépése során a játékos továbbra is használhatja a tank szokásos elhelyezését figyelmen kívül 
hagyva lépése során a fejlesztést.

                - Irány (2 ilyen zseton van a játékban): a játékos szabadon fordulhat mozgása közben, de a mozgástartomány (mozgástávolság) nem változik. Nem léphetünk úgy, 
                  hogy oda térjünk vissza, ahonnan indultunk. Az 1 mozgástartományú tankok nem kanyarodhatnak. Ha további lépést engedélyező fejlesztéssel rendelkezünk,
                  akkor a tank kanyarodhat, ha legalább 2 mozgástartományú lépést végez.

                - További lövés (2 ilyen zseton van a játékban): a játékosnak lehetősége van +1 lövést leadni. Példa: Ha a tank 2-es távolságra lőhetett, akkor most 2-es vagy 3-os
                   távolságra lőhet. Ha egy játékos 2 ilyen fejlesztést szerez, akkor 2-es, 3-as vagy 4-es távolságra is lőhet. 

                - További lépés (2 ilyen zseton van a játékban): a játékosnak lehetősége van +1 lépést megtenni. Példa: Ha a tank 1-es távolságra léphetett, akkor most 1-es vagy 2-os 
                   távolságra is léphet. Ha egy játékos 2 ilyen fejlesztést szerez, akkor 1-es, 2-as vagy 3-es távolságra is léphet.

                - A lövés és a lépés sorrendjének megváltoztatása - a játékos először lőhet, ezután mozoghat.

FEJLESZTÉS (egyszeri)
A játék során úgy is javíthatunk a tankon, hogy az egyszer fejlesztést a tankkártyára helyezzük (mindegyik kártyán 2 fejlesztési zsetonnak van hely). Minden tank legfeljebb 2 
fejlesztéssel rendelkezhet. Ezt megtéve lekerül a tankkártyáról és úgy helyezzük a játékterületre, hogy a szimbólummal ellátott zseton a szimbólum nélküli zseton alatt legyen, és 
ezáltal nyilvánvaló legyen, hogy nem áll a rendelkezésére semmilyen plusz lehetőség.

                    - Páncélburkolat (2 ilyen zseton van a játékban) A páncél megvédi a játékos tankját a megsemmisüléstől, amikor egy másik játékos egyszer lövést ad le a tankjára, vagy
                      amikor egy aknán halad át, vagy amikor egy másik játékos tankján halad át. A játékos tankja nem semmisül meg, és az egyszeri fejlesztés eltávolításra kerül
                      a tankkártyáról. Az a játékos, aki lőtt, nem kap pontot, mivel nem pusztította el a tankot.  

FONTOS: A tankkártyához rendelt fejlesztéseket többé nem lehet eltávolítani róluk. Ha a tank megsemmisült, vagy éppen inaktív (másik tankkal játszik a játékos), akkor
a fejlesztés egészen addig használható, amíg a tankkártya ismét aktív nem lesz. Az egyszeri fejlesztést (páncélborítás) felhasználása után el kell távolítani a kártyáról.

A LEGFONTOSABB SZABÁLYOKA JÁTÉKOS FELADATA:
Amikor az adott játékosra kerül a sor, sorrendben a következőket 
teszi:
1) Lép (kötelező jelleggel) és lő (esetlegesen)
2) plusz műveletet hajt végre a különleges zsetonokkal 
(esetlegesen), ha van ilyenje vagy (az 1. és 2. pont helyett)
3. Tankját másikra cseréli

PONTOZÁS:
CSATAVÁLTOZAT:
2-4 személy 
A játék célja: Egy játékos bizonyos számú pontot szerez:
2 fő - 16 pont, 3 fő - 14 pont, 4 fő - 12 pont

CSAPATVÁLTOZAT:
4 személy (2+2)
A játék célja: A csapat 20 pontot szerez a győzelemhez

CSALÁDI VÁLTOZAT:
2-4 személy
A játék célja: Egy játékos 10 győzelmi pontot szerez 
(ugyanaz, mint minden 2, 3 és 4 fős változatnál)

SOLO VÁLTOZAT:
Ebben a változatban a játékos a tüzérség ellen játszik.
A játék célja: A játékos legalább 1 csillagot szerez a rangsorban

PONTSZERZÉS AZ ELLENSÉGES TANKOK LEVERÉSÉVEL ÉS HELYZETZSETONOKKAL
A CSATA és a CSAPAT változatokban három pontértékű tankzsetonnal 
kezdjük a játékot, amelyek sorban vannak egymásra helyezve, alul az 
1-es, felül a 3-as.
A játék során, amikor egy másik játékos elpusztítja a tankunkat, 
odaadjuk neki az egyik zsetonunkat a kupacunkból. Ha így elveszítjük 
az első tankunkat, a 3 pontot érő zsetonunkat nyújtjuk át, a második 
tank elvesztésekor a 2 pontot érőt, a harmadik (utolsó) elvesztésekor az 
1 pontost. Ha a tankunkat egy másik játékos megsemmisíti, és már 
nincsenek pontértékű zsetonjaink, akkor az a játékos, aki elpusztította 
a tankunkat, nem kap pontot.
Ha elveszítjük mind a 3 zsetont, és a tankunk újra megsemmisül, akkor 
sem esünk ki a játékból. Az alapszabályoknak megfelelően amikor mi 
jövünk, a bábunkat a játéktáblára tesszük, és a bázisról indulva lépünk 
új tankunkkal.
Ha a tankunk aknára lépés miatt megsemmisül, vagy áthaladunk egy 
olyan mezőn, amelyiken a saját csapatunk tankja található, azzal nem 
vesztünk pontértékű zsetont.
Ha a tankunk megsemmisül, amikor áthaladunk egy másik játékos 
tankján (aki nem a mi csapatunkban van), akkor ennek a játékosnak 
átadunk egy zsetont a halom tetejéről (ha még van ilyen a 
birtokunkban).
Pontokat helyzetzsetonpárok gyűjtésével is szerezhetünk. Minden pár 2 
győzelmi pontot ér, beleértve azokat is, amelyeken egyszeriművelet- 
vagy -fejlesztés-szimbólum található.


