
12 kariet tankov

12 tankových žetónov s bodmi
v 4 farbách

4 žetóny tankov
v 4 farbách

drevené figúrky tankov
v 4 farbách

ÚVOD
World of Tanks Battlegrounds je stolová hra pre fanúšikov taktických stretov na bojisku, inšpirovaná jednou z najpopulárnejších online hier World of Tanks. Prináša veľa príležitostí 
pre plánovanie stratégií, cvičenie pamäti a zaručuje veľa emócií v priebehu hry. Hra ponúka 4 rôzne herné možnosti pre 1-4 osoby:
 •  varianta bitka (pre 2-4 osoby)
 •  tímová varianta (pre 4 osoby 2+2)
 •  rodinná varianta (pre 2-4 osoby)
 •  sólová varianta (pre 1 osobu)

CIEĽ HRY
Cieľom hry je získať určitý počet víťazných bodov (rôzny v závislosti od zvolenej verzie hry). Body sa získavajú za:
- zber párov žetónov lokality (2 víťazné body)
- zničenie nepriateľského tanku (3, 2 alebo 1 víťazný bod)

OBSAH

64 žetónov lokality (v tom 16 špeciálnych žetónov s ikonou vylepšenia v ľavom rohu a akčnou ikonou v pravom rohu)
(všetky žetóny sa nachádzajú pod vložkou v krabici)

hracia doska

16 dvojstranných žetónov
nevybuchnutej munície



PRÍPRAVA HRY
Nižšie uvádzame opis prípravy hry, pre základnú variantu BITKA. Opis ďalších variantov hry nájdete na stránkach 5-7.

Umiestnite hraciu dosku do stredu stola. Zmiešajte 16 špeciálnych žetónov (s ikonou vylepšenia v ľavom rohu a akčnou ikonou v pravom rohu) a umiestnite ich lícom nahor do 
stredu hracej dosky v bielom štvorci 4x4 (1).  Zmiešajte zostávajúce 48 žetónov lokalít (bez ikon v ľavom alebo pravom rohu) a umiestnite ich lícom nahor
 na hracej doske na zostávajúcich voľných poliach (2).
DÔLEŽITÉ: Rovnaké žetóny lokality nemôžu ležať vedľa seba. Ak k tomu dôjde, vymeňte ich medzi sebou.

Balíček kariet s tankmi zamiešajte a rozdajte každému hráčovi 2 karty (bez ohľadu na počet hráčov, vždy pripadajú 2 tankové karty na figúrku hráča. V hre pre 2 osoby dostane 
každý hráč 4 karty). Rámček na strane 3 obsahuje propozície pridelenia tankov DRAFT pre pokročilých hráčov. Hráči pred sebou ukladajú 1 kartu tanku vodorovne (aktívnu kartu 
tanku, ktorú bude hráč hrať (3)), a druhú otočenú zvisle (neaktívnu kartu tanku, s ktorou budú môcť hrať neskôr počas hry(4). Hráči môžu jazdiť iba 1 aktívnym tankom
(a v 2osobovej hre má hráč 2 aktívne tanky a pri svojom ťahu si môže vybrať, ktorým tankom sa bude pohybovať, hoci stále sa počas svojho ťahu pohybuje iba jedným z nich). 
Zvyšné karty zamiešajte a uložte ich na ukrytú kôpku vedľa hracej dosky (5).

V 3-4osobovej variante každý hráč vyberá farbu a dostane v tejto farbe: 1 drevenú figúrku a 3 žetóny tankov s bodmi, ktoré ukladá vo svojej hernej oblasti (6) v stohu, spôsobom 
uvedeným na obrázku A, 1 tankový žetón, ktorý ukladá na aktívnej karte tanku (7). Každý hráč ukladá na hracej doske drevenú figúrku na jednom z 3 polí svojej základne (8). 
Žetóny nevybuchnutej munície položte vedľa hracej dosky (9). 

Vo variante pre 2 hráčov si každý hráč vyberie 2 farby figúrok a dostane v týchto farbách 3 tankové žetóny s bodmi (6) a po jednej značke tanku a ukladá ich tak ako v príprave 
pre 3-4 hráčov. Následne každý z hráčov uloží na hracej doske svoje 2 drevené figúrky na jednom z troch polí v dvoch rôznych základniach.
Môžete začať hru.

ZÁKLADNE
V každom rohu 
hracej dosky je 
Z á k l a d ň a 
pozostávajúca z 3 
rohových polí dosky. 
Každý hráč začína 
hru s figúrkou 
postavenou v 
ľubovoľnom poli 
vlastnej základne. 
Pri pohľade na 
nasledujúci príklad 
môže hráč začať 
hru umiestnením 
figúrky na pole A1 
alebo A2 alebo B1.

OBRÁZOK A
Príprava stohu 
t a n k o v ý c h 
ž e t ó n o v
 s bodmi.

Príklad prípravy hry pre 2 alebo 4 hráčov.

 ● VARIANTA BITKA ●
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1
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VÝSTREL (voliteľné):
Každý tank môže vystreliť jedenkrát za kolo (hráč nemusí strieľať ak nechce).

Hráč môže vystreliť:
a) na žetón lokality bez vylepšenia, hráč zaberá taký žetón do svojej hernej oblasti.
b) na žetón lokality s vylepšením alebo akciou (žetóny vo štvorci 4x4), hráč zaberá taký žetón do svojej hernej oblasti. 
c) na prázdne pole - hráč môže na takomto poli položiť žetón nevybuchnutej munície

SMER:
Hráč s modrou figúrkou má na karte tanku vylepšenie SMER zo 
špeciálneho žetónu, (a voľné miesto na ešte jedno 
vylepšenie, ktoré bude mohol dodať akonáhle ho získa). 
Vďaka nemu môže počas ťahu zahnúť (ale iba takým 
smerom, ktorý je uvedený na karte, takže sa nemôže 
pohybovať šikmo).

PRÍKLAD:
Hráč so zelenou figúrkou sa môže pohybovať od 2 polia vodorovne aj zvisle. Keďže ho obmedzuje hracia doska, pri svojom ťahu sa môže pohnúť na pole A4 alebo C2. Nemôže 
si skrátiť pohyb, preto sa nemôže pohnúť na pole A1. Na poli C2 sa nachádza nevybuchnutá munícia, ak sa premiestni svojim tankom na toto pole bude zničený a bude musieť 
odstrániť figúrku z hracej dosky, a kartu tanku, ktorú aktuálne hráč otočil zvisle (spolu s oprávneniami, ak na nej nejaké boli). Ďalšiu svoju kartu tanku otočiť vodorovne 
a preniesť na ňu značku tanku - od ďalšieho ťahu bude toto jeho aktívna karta tanku. Žetón nevybuchnutej munície odložiť na kôpku žetónov vedľa hracej dosky. Akonáhle bude 
znovu na ťahu, postaví figúrku na jedno z troch poli svojej základne a môže začať pohyb novým tankom. Ak by chcel ďalej hrať tankom, ktorý bol zničený v predchádzajúcom 
ťahu, postaví figúrku na hracej doske a nevykonáva pohyb ani žiadnu akciu, vynechávajúc jeden ťah, tank bude v tej dobe opravený a bude môcť ďalej pokračovať v hre 
akonáhle bude na ťahu. Dôležité: ak by nevybuchnutá munícia ležala na poli B2 a hráč by vykonal pohyb na pole C2 a prešiel cez nevybuchnutú muníciu, bude tiež zničený. Ak 
je tank zničený týmto spôsobom hráč nikomu neodovzdáva žetón tanku s bodmi.
Hráč so žltou figúrkou sa môže pohybovať od 2 poľa šikmo. Keďže ho obmedzuje hracia doska, môže (a musí) vykonať pohyb iba jedným smerom, na pole C5. Keďže pri vykonaní 
takého pohybu prejde cez pole, na ktorom stojí tank hráča s modrou figúrkou, jeho tank bude týmto pohybom zničený a bude musieť urobiť to isté, čo vo vyššie uvedenom opise 
zelená figúrka v situácii, keď ju zničila nevybuchnutá munícia. Akonáhle je tank zničený týmto spôsobom, hráč odovzdáva žetón tanku s bodmi zhora z kôpky žetónov hráčovi, 
cez ktorého tank prešiel.
Hráč s červenou figúrkou sa môže pohybovať o jedno pole šikmo, ale nemôže sa pohnúť na pole B6, pretože tam stojí modrá figúrka (počas pohybu môžete prechádzať cez tank 
iného hráča - ako je popísané v prípade žltého tanku - ale nemôžete na ňom končiť svoj pohyb).

● VARIANTA BITKA:
2-4 osoby 
Cieľ hry: Získanie určitého počtu bodov hráčom:
2 osoby - 16 bodov, 3 osoby - 14 bodov, 4 osoby - 12 bodov

HRA:
Vo svojom pohybe hráč vykoná 1 z 2 dostupné základné činnosti
a ďalšie voliteľné akcie:
1. pohyb a výstrel
2. zmena tanku

Ďalšie akcie:
hráč môže vykonávať jednorazové akcie s žetónmi lokalít, ak také má 
(nepovažujú sa za hlavnú akciu).

1. POHYB (povinné):
Vo svojom ťahu hráč vždy najskôr vykonáva pohyb, neskôr výstrel (vyššie uvedenú zásadu môže zmeniť 
získané oprávnenie ZMENA PORADIA VÝSTRELU A POHYBU z žetónu lokality opísané na strane 5).
Každá tank sa pohybuje podľa svojich parametrov špecifikovaných na karte tanku v danej vzdialenosti a smere (ak to umožňuje voľné miesto na hracej doske). 
Nemôžete si skrátiť pohyb, vykonať pohyb mimo hraciu dosku alebo sa zastaviť na poli obsadenom iným tankom. 
Ak to oblasť na hracej doske umožňuje, musí pohyb vždy vykonaný, aj keby bol pre hráča nevýhodný.

VARIANTA ROZDANÍ KARIET DRAFT:
Zamiešajte kôpku kariet tankov a následne ich položte vedľa hracej dosky, lícom nahor: pri hre pre 2 osoby 
- 4 karty tankov, pri hre pre 3 osoby - 6 kariet tankov, pri hre pre 4 osoby - 8 kariet tankov, zvyšné karty zostanú 
neodkryté a odkladáme je mimo hraciu dosku Príklad pre 4 hráčov: Výber prebieha v smere hodinových 
ručičiek: začínajúci hráč (1) vyberá ako prvý jednu kartu tanku, následne vyberá druhý hráč (2), tretí hráč 
(3) a štvrtý hráč vyberá rovno svoju prvú a druhú kartu tanku (4), a výber pokračuje proti smeru hodinových 
ručičiek, až k prvému hráčovi (1), ktorý zahajoval výber. Všetci hráči by mali mať 2 karty tankov.

Príklad Draftu pre 4 hráčov

PRAVIDLÁ HRY



PRÍKLAD:
Ak by v takom nastavení, po vykonaní pohybu bol na poradí výstrel, potom vo VARIANTE BITKA a TÍMOVEJ VARIANTE (hráči môžu - ale nemusia - raz vystreliť)
1) hráč s žltou figúrkou by mohol (ale nemusel) vystreliť na jedno zo 4 polí označených žltými šípkami. Ak by vystrelil na pole označené písmenom:
a) zobral by jeden obyčajný žetón lokality, ale má už taký žetón vo svojej hernej oblasti (e), a v dosahu má žetón do páru, s tým istým obrázkom, ale je to žetón špeciálny (d), teda 
sa mu viac vypláca vziať si tento žetón
b)zničil by tank zeleného hráča, a zelený hráč by musel odstrániť svoju figúrku z hracej dosky a odovzdať žltému hráčovi svoj žetón tanku s bodmi v hodnote 2 (keďže nemá už 
žetóny s hodnotou 3 body) z kôpky(h)
DÔLEŽITÉ: pred výstrelom na pole, na ktorom stojí tank iného hráča môže rozhodnúť, či chce aby výstrel trafil tank, alebo žetón lokality, ležiaci pod tankom (ak sa takýto žetón 
na tomto poli nachádza)
c) položil by na ňom žetón nevybuchnutej munície (keďže bolo prázdne)
d) zobral by jeden špeciálny žetón lokality s jednorazovým vylepšením a vytvoril pár s žetónom, ktorý už male). Vytvárajúc taký pár, mohol by odložiť pár na kartu aktívneho tanku 
a od tej chvíle používať ako vylepšenie tanku (opis akcií a vylepšení zo špeciálnych žetónov na strane 5)
2) hráč sa zelenou figúrkou by mohol (ale nemusel) vystreliť na jedno z 2 polí (keďže zvyšné 2 sú mimo hernú dosku) označených zelenými šípkami. Ak by vystrelil na pole označené 
písmenom:
f) zobral by jeden obyčajný žetón lokality
g) položil by na ňom žetón nevybuchnutej munície
(keďže bolo prázdne)

Zničenie tanku:
• Ak bol tank hráča zničený, musí odstrániť figúrku z hracej dosky a kartu tanku, ktorú aktuálne hral otočiť zvislé (spolu s vylepšeniami aké na nej boli). Ďalšiu svoju kartu tanku 
otočiť vodorovne a preniesť na ňu značku tanku - od ďalšieho ťahu bude toto jeho aktívna karta tanku. Akonáhle bude znovu na ťahu, postaví figúrku na jedno z troch poli svojej 
základne a môže začať pohyb novým tankom. Ak chce pokračovať v hre s tankom, ktorý bol zničený v predchádzajúcom ťahu, potom vložením figúrky na dosku nevykoná 
žiadny pohyb ani akciu a zastaví sa na jeden ťah. Tank bude počas tejto doby opravený a bude s ním môcť ďalej hrať, akonáhle bude znovu na ťahu. Môže byť tiež zavedený do 
hry neskôr ako hlavná akcia VÝMENA TANKU.
• Ak bol tank hráča zničený z dôvodu prejdení cez nevybuchnutú muníciu alebo na vlastný tank (napr. v sólovej variante) alebo na tank z vlastného tímu (tímová varianta) - hráč 
nestráca body (nie odovzdáva nikomu žetón tanku s bodmi).
• Ak bol tank zničený strelou iného hráča alebo v dôsledku prejdení cez tank iného hráča, hráč, ktorý hral zničeným tankom odovzdáva svoj žetón tanku
 s bodmi, ležiaci hore na kôpke (podľa schéma ukladania kôpky z obrázku A na strane 2) hráčovi, ktorého tankom bol jeho tank zničený, alebo ktorého tank po ňom prešiel.
Ak už nemá žiadne žetóny tankov s bodmi, nestráca žiadne body, a ten hráč, ktorý strieľal nedostáva body za zničenie tanku.
Dôležité: nikdy odovzdávame svoj žetón tanku, ležiaci na karte tanku.

3. ZMENA TANKU
Počas svojho ťahu môže hráč zmeniť tank na iný. Vyberá si inú kartu tanku dostupnú v jeho hernej oblasti, obracia ju vodorovne (a predchádzajúcu, spolu s vylepšeniami ak na 
nej nejaké boli otáča zvisle) a prenáša na ňu žetón tanku. Nový tank začína hru na rovnakom mieste na hernej doske, kde stál predchádzajúci. Po zmene hráč už nevykonáva 
pohyb ani výstrel.

ŠPECIÁLNE ŽETÓNY - AKCIE A VYLEPŠENIA
Existujú tri typy špeciálnych žetónov. Špeciálne žetóny s dodatočnou jednorázovou akciou (ikona v pravom rohu s bleskom vedľa), s trvalým vylepšením tanku (ikona v ľavom 
rohu bez blesku vedľa) a s jednorazovým vylepšením (ikona v ľavom rohu s bleskom vedľa).
Hráč je získava po zobratí páru žetónov lokality, na ktorých má aspoň jeden v rohu ikonu, a môže ich využiť v ľubovoľnej chvíli počas hry. 
Po využití jednorazové akcie a jednorazového vylepšenia hráč odkladá pár vo svojej hernej oblasti tak, aby žetón s ikonou bol pod žetónom bez ikony, čím dáva najavo,
že už nemá žiadne akcie, ktoré by mohol využiť.

d) na pole s nevybuchnutú muníciu - hráč môže takýto žetón odstrániť z hernej dosky a položiť na kôpku s nevybuchnutou muníciou.
e) na tank iného hráča - hráč zaberá žetón tanku s bodmi s najvyššou hodnotou, vo farbe tanku aký bol zničený. Pokiaľ hráč, ktorého tank bol zničený nemá už žetóny tankov
s bodmi, hráč, ktorý zničil tank nedostane žiadne body. 
Hráč, ktorého tank bol zničený, neopúšťa hru, vráti sa do hry v ďalšom kole v súlade s pravidlami opísanými v príklade na strane 3.
f) na pole, na ktorom leží žetón lokality a stojí tank iného hráča, a rozhodnúť pred výstrelom, že nestrieľa na tank, ale na žetón lokality. Hráč berie takýto žetón do svojej hernej 
oblasti. Tank druhého hráča zostáva na rovnakom poli.



JEDNORAZOVÉ AKCIE:

               - Dodatočný ťah (v hre sú 4 také žetón) hráč môže vykonať ešte jeden ťah (jednou zo 2 podujatí: pohyb alebo výstrel alebo zmenu tanku) počas svojho ťahu

               - Dodatočný tank (v hre sú 2 takéto žetóny) - hráč si vytiahne z vrchu kôpky 2 karty tankov a vyberá si jednu z nich, druhú odovzdáva do krabičky

VYLEPŠENIA (stále):
počas hry si môžete vylepšiť tank, tým že na karte tanku položíte stále vylepšenie. Na každej karte je miesto na 2 páry žetónov vylepšenia (pozri obrázok na strane 3 v opise 
vylepšenia SMER) Každý tam môže mať maximálne 2 vylepšenia. Dôležité: Hráč môže počas svojho ťahu stále využívať štandardné nastavenie tanku, ignorujúc pri svojom ťahu 
vylepšení.

                - Smer (v hre sú 2 takéto žetóny) - hráč môže ľubovoľne zatáčať počas vykonávania svojho pohybu, ale nemení sa dosah jeho pohybu Je neprijateľné vykonať pohyb
                   takým spôsobom, aby skončil na poli z ktorého začínal. Tanky s dosahom pohybu 1 nemôžu zatáčať. Ak majú súčasne vylepšenia ďalší pohyb, môžu zatáčať,
                   pokiaľ vykonávajú pohyb v dosahu minimálne 2.

                - Ďalšie výstrel (v hre sú 2 takéto žetóny) - hráč dostane možnosť ďalšieho výstrelu +1
                  Príklad: Ak tank strieľal na vzdialenosť 2, od teraz môže strieľať na vzdialenosť 2 alebo 3. Ak hráč získal 2 takéto vylepšenia, mohol by strieľať na 2 alebo 3 alebo 4. 

                - Ďalšie pohyb (v hre sú 2 takéto žetóny) - hráč dostane možnosť ďalšieho pohybu +1
                   Príklad: Ak mal tank dosah pohybu 1, od teraz sa môže pohybovať na vzdialenosť 1 alebo 2. Ak hráč získal 2 takéto vylepšenia, mohol by sa pohybovať na 1 alebo
                   2 alebo 3.

                - Zmena poradia výstrelu a pohybu (v hre sú 2 takéto žetóny) - pri svojom ťahu môže hráč najprv streliť a neskôr sa pohnúť.

VYLEPŠENIE (jednorazove):
počas hry môžete tank vylepšiť tým, že položíte jednorazové vylepšenie na karte tanku (na každej karte je miesto na 2 žetóny vylepšenia). Každý tam môže mať maximálne 2 
vylepšenia. Po jeho využití je odstránené z karty tanku a odložené do hernej oblasti tak, aby bol žetón s ikonou pod žetónom bez ikony, čím dáva najavo, že už nemá žiadne 
akcie, ktoré by mohol využiť.

                    - Pancier (v hre sú 2 takéto žetóny) Pancier chráni tank hráča pred zničením, kedy iný hráč strieľa 1 raz na jeho tank, a kedy prejde cez nevybuchnutú muníciu
                       alebo tank iného hráča. Tank hráča nie je zničený a jednorazové vylepšenie je odstránené z karty tanku. Hráč ktorý strieľal nedostane žiadne body,
                       pretože neničí tank.  

DÔLEŽITÉ: vylepšenia, ktoré boli pripísané ku karte tanku, už nemôžu byť odstránené. Ak je tank zničený, alebo nie je aktívnym tankom hráča - vylepšenia
 nemôžu byť využité, kým nie je karta tanku znovu aktívna. Jednorazové vylepšenie (pancier), musí byť odstránené z karty po jeho využití.

Na konci svojho ťahu hráč skontroluje, či získal určitý počet bodov potrebných na výhru. Ak je tomu tak, hra skončí okamžite jeho víťazstvom. Ak tomu tak nie je, na ťahu je ďalší 
hráč, v smere hodinových ručičiek.

KONIEC HRY:
Hra končí okamžite akonáhle prvý hráč dosiahne: v hre pre 2 osoby - 16 bodov, v hre pre 3 osoby - 14 bodov, v hre pre 4 osoby - 12 bodov

●  TÍMOVÁ VARIANTA:

4 osoby (2 + 2)
Cieľ hry: Aby tím získal 20 víťazných bodov

PRÍPRAVA HRY:
Hráči sú rozdelení do dvoch tímov po dvoch hráčoch, sediacich pri stole 
striedavo. Hru pripravte tak ako vo variante BITKA (opis na strane 2)
Môžete začať hru.

HRA:
Hra prebieha podľa pravidiel varianty Bitka (opis na stranách 2 - 5), s tým 
rozdielom, že tímy spoločne zbierajú žetóny lokalít, a hráči samostatne rozhodujú, 
ktoré vylepšenie pridelia jednotlivým tankom v tíme, a ktorý
 z hráčov využije jednorazové akcie zozbierané tímom.

KONIEC HRY:
Hra končí okamžite akonáhle tím získa 20 víťazných bodov

HRÁČ 1
TÍM B

HRÁČ 1
TÍM A

HRÁČ 2
TÍM A

HRÁČ 2
TÍM B



● SÓLOVÁ VARIANTA (pre 1 osobu):

V tejto variante budete hrať proti artilérii.
Cieľ hry: Aby hráč získal minimálne 1 hviezdičku v hodnotení 

PRÍPRAVA HRY:
Rozložte hraciu dosku uprostred stola a umiestnite na nej zamiešané doštičky všetkých žetónov lokalít, 
obrátené lícom nahor (1). Rovnaké žetóny lokality nemôžu ležať vedľa seba. Ak k tomu dôjde, vymeňte 
ich medzi sebou miestami. V tomto variante uložte všetky žetóny lokalít náhodne, špeciálne žetóny 
neukladajte na stredovom štvorci 4x4.
Vyžrebujte alebo vyberte dve karty tankov (2) a položte na strane hráča. Vezmite 4 figúrky a 4 žetóny 
tankov vo farbách figúrok. 2 figúrky postavte na jednom z troch poli v dvoch zo štyroch základní 
(nemôžu byť postavené v jednej základni) (3).
Položte žetóny tankov na kartách tankov (4).
Rozdeľte žetóny nevybuchnutej munície na 2 samostatné zbierky po bokoch hracej dosky:
a) samostatne farbu zelenú (5) a samostatne červenú (6)
b) otočte stranou s obrázkom nevybuchnutej munície nahor a zamiešajte je (stále zostávajú po bokoch 
hracej dosky).
Zvyšné žetóny tankov (12 kusov) položte v oblasti hry artilérie (7).
Môžete začať hru.

HRA:
V tomto variante môže hráč využívať akcie a vylepšenia podľa normálnych pravidiel.
Vo svojom pohybe hráč postupne:
a) vyberá tank, ktorým sa bude pohybovať a pohybuje sa v súlade so smerom a vzdialenosťou na karte tanku (môže vybrať tank, ktorým sa pohyboval v predchádzajúcom ťahu).
b) strieľa na 1 žetón v súlade so smerom a vzdialenosťou výstrelu na karte tanku (vo svojom ťahu strieľa tým istým tankom, ktorým vykonával pohyb).
c) berie žetón a kladie ho vo svojej hracej oblasti 
d) kontroluje či sa mu podarilo zobrať pár s akciou (môže ich využiť v ľubovoľnej chvíli počas hry, rovnako ako v základnej variante) Zozbieraný pár je vtedy, ak má hráč v hracej 
oblasti 2 žetóny s tým istým obrázkom.
Následne hráč vykonáva pohyb artilérie:

● RODINNÁ VARIANTA:

2-4 osoby
Cieľ hry: Aby hráč získal 10 víťazných bodov 
(to isté platí v každej variante 2, 3 a 4osobovej)

PRÍPRAVA HRY:
Zamiešajte žetóny lokalít, bez toho aby ste sa na ne pozerali a rozložte ich na hracej doske. Odkryte 
žetóny nachádzajúce sa na poliach D4 a E5 (1). Následne každý hráč postaví drevenú figúrku na 
jednom z 3 polí svojej základne (2). Opis základne a umiestňovaní figúrok na hracej doske sa nachádza 
na strane 2. V tomto variante nevyužívame karty tankov, žetóny a nevybuchnutú muníciu. Môžete začať 
hru.

HRA:
Vo svojom ťahu vykonáva hráč pohyb o 1-2 polia v ľubovoľnom smere a následne strieľa na 2 ľubovoľné 
žetóny, ktoré sa stýkajú bokom alebo rohom šikmo z jeho figúrkou a odkrýva je. Následne kontroluje či 
našiel pár. Ak našiel, zoberie ich a odkladá vo svojej hernej oblasti. Za každý nájdený pár dostane hráč 
dodatočný ťah. Ak sa hráčovi nepodarí nájsť pár, ponecháva hráč žetóny odkryté pre ďalšieho hráča. 
Ďalší hráč vykoná rovnaké činnosti ako predchádzajúci hráč. Najprv urobí pohyb (môže sa pohybovať 
ľubovoľne, vracať sa na to isté pole z ktorého vyšiel) a odkrýva 2 žetóny. Na koniec svojho ťahu zakrýva 
žetóny odkryté predchádzajúcim hráčom (zakrýva tie, ktoré odkryl predchádzajúci hráč alebo 
predchádzajúci výstrel tohto hráča ako výsledok dodatočného ťahu). Za zvláštnych okolností môže 
hráč počas svojho ťahu nájsť 2 páry, takže bude mať ďalšie 2 ťahy. 

DÔLEŽITÉ: v rodinnej variante nefungujú žiadne vylepšenia na žetónoch. 

KONIEC HRY:
Hra končí okamžite akonáhle prvý hráč získa 10 víťazných bodov



Upozornenie:
Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Súprava obsahuje malé časti - nebezpečenstvo udusenia.
Uschovajte si prosím balenie vzhľadom na obsahujúce informácie.
©2021 Wargaming.net. Všetky práva vyhradené.

Vyrobené pre TM Toys Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
Vyrobené na Ukrajine

e) odkrýva po 1 žetónu nevybuchnutej munície z kôpky zelenej a 1 z kôpky červenej. Kontroluje kam strelila artiléria (kombinácia písmen a čísel označuje adresy buniek do 
ktorých strieľa artiléria, napr. B4):
◦ ak narazí na žetón lokality, odkladá ho do hernej oblasti artilérie
◦ ak zasiahne náš tank, úplne ho zničí (ak máme vylepšenie PANCIER na karte tanku, zničí to pancier a náš tank zostane v hre). Odkladáme kartu tanku do krabičky
a odstraňujeme figúrku z hracej dosky. Ak náš tank stojí na žetónu lokality artiléria vždy trafí náš tank a nie žetón lokality, na ktorom tento stojí. Artiléria nezískava body za zničenie 
nášho tanku.
Ak máme pozbierané dodatočné karty tanku, môžeme ich v nasledujúcom ťahu zaviesť do hry podľa štandardných pravidiel.
◦ ak trafí prázdne miesto umiestni tam žetón tankov z žetónov v hracej oblasti artilérie (7), čo nám sťažuje pohyb a môže nás prinútiť prejsť cez neho 
, a zničíme tak svoj tank (ak máme vylepšenia PANCIER na karte tanku, strácame pancier a náš tank po takomto pohybe zostáva v hre).
 Pamätajte, že nie je možné zakončiť pohyb na poli s žetónom tanku artilérie.
Taký tank má pre artilériu hodnotu 1 víťazného bodu (tak dlho, kým sa nachádza na hernej doske). Artiléria má k dispozícii 12 žetónov tankov. Pokiaľ jej dôjdu nie umiestňuje
je viac na hracej doske.
◦Tanky artilérie môžu byť zničené 1 strelou tanku hráča. Po zásahu je okamžite odstránime z hracej dosky. Hráč za zničenie tanku artilérie nedostáva body (fungujú ako 
nevybuchnutá munícia v štandardnej hre). Ak takýmto spôsobom odstránite tank artilérie, nemá ona už za neho 1 bod (iba tanky nachádzajúce sa na hracej doske majú pre 
artilériu hodnotu 1 bodu)

Odkryté žetóny nevybuchnutej munície zostávajú odkryté, aby sa nemiešali so zakrytými. 
Ak žetóny nevybuchnutej munície dôjdu (všetky sú odkryté a hra ďalej trvá), je nutné ich zakryť a znovu zamiešať ako vo fáze prípravy hry.

KONIEC HRY:
Hra končí v okamihu, keď artiléria získa 20 víťazných bodov alebo zničí všetky naše tanky. Spočítame potom naše body a body artilérie. Hráč počíta svoje body. Za každý získaný 
pár žetónov lokality dostáva 2 víťazné body. Skontroluje si, akú hodnosť získal:
16 víťazných bodov - hodnosť 
18 víťazných bodov - hodnosť 
20 víťazných bodov - hodnosť 
22 víťazných bodov - hodnosť 
24 víťazných bodov - hodnosť 
26 víťazných bodov - hodnosť 

Artiléria získava body za:
- 1 víťazný bod za každý žetón (páry zhromaždené artilériou sa nepočítajú dodatočne)
- 1 víťazný bod pre každý žetón tanku vložený artilériou na hraciu dosku

Stolová hra od tímu TM Toys pod licenciou Wargaming. Všetky autorské práva k hre sú vyhradené TM Toys a Wargaming.

Poďakovanie za účasť na tvorbe hry:
Sławomir Wiechowski, Marcin Flejszer, Joanna Liwarska, Artur Cnotalski, Agata Fiszer.
Poďakovanie herným testerom:
Sławomir Czuba, Karol Dembiński, Przemysław Dmytruszyński, Grzegorz Dunaj, Tomasz Kozieł, Darek Kuternowski, Paulina Monkielewicz, Karol Nadolny, Wojciech Rzadek, 
Tomasz Skoracki, Wojtek Łosiu Wiśniewski a početnej hráči testujúci počas X. laboratória hier v Puszczykowie.
Osobitné poďakovanie patrí početným hráčom z klubu doskových hier Pinkolandia, a najmä:
Rafał Grudniewski, Michał Redman, Anna Wiechowska, Adrian Wojtacki.

Pozri viac!



NAJDÔLEŽITEJŠIE PRAVIDLÁPOHYB HRÁČA:
Pri svojom ťahu hráč postupne vykonáva:
1) Pohyb (povinné) a výstrel (voliteľné)
2) ďalšiu akciu so špeciálnymi žetónmi (voliteľné), ak nejaké má
alebo (namiesto bodov 1 a 2)
3. Mení tank na iný

BODOVANIE:
VARIANTA BITKA:
2-4 osoby 
Cieľ hry: Získanie určitého počtu bodov hráčom:
2 osoby - 16 bodov, 3 osoby - 14 bodov, 4 osoby - 12 bodov

TÍMOVÁ VARIANTA:
4 osoby (2 + 2)
Cieľ hry: Aby tím získal 20 víťazných bodov

RODINNÁ VARIANTA:
2-4 osoby
Cieľ hry: Aby hráč získal 10 víťazných bodov 
(to isté platí v každej variante 2, 3 a 4osobovej)

SÓLOVÁ VARIANTA:
V tejto variante budete hrať proti artilérii.
Cieľ hry: Aby hráč získal minimálne 1 hviezdičku v hodnotení 

ZÍSKAVANIE BODOV ZA TANKY NEPRIATEĽOV A PARY ŽETÓNOV LOKALÍT:
Vo variantoch BITKA a TÍMOVÁ začíname hru kôpkou troch žetónov 
tankov s bodmi, uloženými od 1 dole po 3 navrchu.
Ak počas hry iný hráč zničí náš tank, odovzdávame mu svoj žetón z 
našej kôpky. Akonáhle týmto spôsobom stratíme prvý tank, 
odovzdávame žetón v hodnote 3 body, druhý tank - žetón v hodnote 2 
body, tretí tank (posledný) - žetón v hodnote 1 bod. Ak je opäť náš tank 
zničený iným hráčom a už nemáme žetóny s bodmi, hráč, ktorý zničil 
náš tank, nedostane body.

Ak stratíme všetky 3 žetóny a náš tank je opäť zničený, neopúšťame 
hru. Podľa štandardných pravidiel pri svojom ďalšom ťahu 
umiestňujeme figúrku na hracej doske a začíname pohyb zo základne 
a hráme ďalej novým tankom.
Ak je náš tank zničený tým, že prejdeme cez nevybuchnutú muníciu 
alebo prejdeme cez pole, na ktorom stál tank hráčov z nášho tímu, 
nestrácame žetón s bodmi.
Ak je náš tank zničený, keď prejdeme cez tank iného hráča (ktorý nie je 
z nášho tímu), potom dáme tomuto hráčovi žetón z hornej časti kôpky 
(ak ho ešte máme).

Body získavame rovnako za zbieranie párov žetónov lokalít. Každý pár 
má hodnotu 2 víťazné body, vrátane tých, ktoré majú využitú 
jednorazovú akciu alebo vylepšenie.

JEDNORAZOVÉ AKCIE:

               - Dodatočný ťah (v hre sú 4 také žetón) hráč môže vykonať ešte jeden ťah (jednou zo 2 podujatí: pohyb alebo výstrel alebo zmenu tanku) počas svojho ťahu

               - Dodatočný tank (v hre sú 2 takéto žetóny) - hráč si vytiahne z vrchu kôpky 2 karty tankov a vyberá si jednu z nich, druhú odovzdáva do krabičky

VYLEPŠENIA (stále):
počas hry si môžete vylepšiť tank, tým že na karte tanku položíte stále vylepšenie. Na každej karte je miesto na 2 páry žetónov vylepšenia (pozri obrázok na strane 3 v opise 
vylepšenia SMER) Každý tam môže mať maximálne 2 vylepšenia. Dôležité: Hráč môže počas svojho ťahu stále využívať štandardné nastavenie tanku, ignorujúc pri svojom ťahu 
vylepšení.

                - Smer (v hre sú 2 takéto žetóny) - hráč môže ľubovoľne zatáčať počas vykonávania svojho pohybu, ale nemení sa dosah jeho pohybu Je neprijateľné vykonať pohyb
                   takým spôsobom, aby skončil na poli z ktorého začínal. Tanky s dosahom pohybu 1 nemôžu zatáčať. Ak majú súčasne vylepšenia ďalší pohyb, môžu zatáčať,
                   pokiaľ vykonávajú pohyb v dosahu minimálne 2.

                - Ďalšie výstrel (v hre sú 2 takéto žetóny) - hráč dostane možnosť ďalšieho výstrelu +1
                  Príklad: Ak tank strieľal na vzdialenosť 2, od teraz môže strieľať na vzdialenosť 2 alebo 3. Ak hráč získal 2 takéto vylepšenia, mohol by strieľať na 2 alebo 3 alebo 4. 

                - Ďalšie pohyb (v hre sú 2 takéto žetóny) - hráč dostane možnosť ďalšieho pohybu +1
                   Príklad: Ak mal tank dosah pohybu 1, od teraz sa môže pohybovať na vzdialenosť 1 alebo 2. Ak hráč získal 2 takéto vylepšenia, mohol by sa pohybovať na 1 alebo
                   2 alebo 3.

                - Zmena poradia výstrelu a pohybu (v hre sú 2 takéto žetóny) - pri svojom ťahu môže hráč najprv streliť a neskôr sa pohnúť.

VYLEPŠENIE (jednorazove):
počas hry môžete tank vylepšiť tým, že položíte jednorazové vylepšenie na karte tanku (na každej karte je miesto na 2 žetóny vylepšenia). Každý tam môže mať maximálne 2 
vylepšenia. Po jeho využití je odstránené z karty tanku a odložené do hernej oblasti tak, aby bol žetón s ikonou pod žetónom bez ikony, čím dáva najavo, že už nemá žiadne 
akcie, ktoré by mohol využiť.

                    - Pancier (v hre sú 2 takéto žetóny) Pancier chráni tank hráča pred zničením, kedy iný hráč strieľa 1 raz na jeho tank, a kedy prejde cez nevybuchnutú muníciu
                       alebo tank iného hráča. Tank hráča nie je zničený a jednorazové vylepšenie je odstránené z karty tanku. Hráč ktorý strieľal nedostane žiadne body,
                       pretože neničí tank.  

DÔLEŽITÉ: vylepšenia, ktoré boli pripísané ku karte tanku, už nemôžu byť odstránené. Ak je tank zničený, alebo nie je aktívnym tankom hráča - vylepšenia
 nemôžu byť využité, kým nie je karta tanku znovu aktívna. Jednorazové vylepšenie (pancier), musí byť odstránené z karty po jeho využití.


