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USZKODZENIA KRYTYCZNE
MODELE O MASIE 1: Model o masie 1 nie doznaje uszkodzeń krytycznych. 
Jeśli jakiś efekt albo zasada mówi, że otrzymuje uszkodzenia krytyczne, 
zamiast tego model zostaje natychmiast zniszczony.

KATASTROFALNA EKSPLOZJA: Jeżeli liczba trafień w ataku jest 
równa dwukrotności (lub więcej) wartości cytadeli modelu, to zamiast 
uszkodzeń krytycznych model doznaje katastrofalnej eksplozji. 
Model, który doznaje katastrofalnej eksplozji, otrzymuje kolejne dwa 
punkty uszkodzeń i znacznik stanu chaosu. Patrz Stany chaosu (s. 28)

EFEKTY TRWAŁE: Gracz może próbować usunąć znacznik 
uszkodzeń krytycznych z modelu, wykonując test na naprawę w fazie 
podsumowania. Modele, które zaczynają swoją rundę ze znacznikiem 
uszkodzeń krytycznych z poprzedniej rundy, ryzykują w razie ataku 
otrzymanie kolejnego znacznika uszkodzeń krytycznych.

W dodatku do opisanych poniżej efektów, gdy model doznaje 
uszkodzeń krytycznych, otrzymuje także znacznik stanu chaosu. 
Patrz Stany chaosu (s. 28)

DEZAKTYWACJA OBRONY: Model otrzymuje znacznik 
uszkodzeń krytycznych dezaktywacja obrony. Dopóki 
model ma ten znacznik, jego wartość obrony (zarówno 
powietrznej, jak i podwodnej) wynosi 0.

BŁYSK STURGINIUM: Usuń wszystkie żetony SKZ 
stykające się z tym modelem i wszystkimi innymi modelami  
w promieniu 5”. Model otrzymuje jeden punkt uszkodzeń i 

zostaje popchnięty o 3” do przodu. Model otrzymuje znacznik uszkodzeń 
krytycznych błysk sturginium. Przed kontynuowaniem aktywacji należy 
rozstrzygnąć wszelkie zderzenia. Patrz Zderzenia i taranowanie (s. 29)

BLOKADA NAWIGACJI: Model otrzymuje znacznik 
uszkodzeń krytycznych blokada nawigacji. Modele z tym 
znacznikiem traktowane są tak, jakby ich limit skrętów 

wynosił 0. W związku z tym modele z tym znacznikiem nie mogą 
wykonywać skrętów w trakcie ruchu. Patrz Blokada nawigacji (s. 28)

WYCIEK Z REAKTORA: Model otrzymuje znacznik 
uszkodzeń krytycznych wyciek z reaktora. Dopóki model ma 
ten znacznik, otrzymuje -1 do wartości cytadeli i szybkości.

WYBUCH MAGAZYNU: Model i wszystkie inne modele 
w promieniu 3” (także eskorty i korwety) otrzymują 

jeden punkt uszkodzeń. Model otrzymuje znacznik uszkodzeń 
krytycznych wybuch magazynu.

GENERATOR OFF: Model otrzymuje znacznik uszkodzeń 
krytycznych Generator OFF. Dopóki model ma ten 
znacznik, należy zignorować wszystkie efekty jego 
generatorów. Jeżeli model nie ma generatora, wynik 

należy przerzucić. Patrz Generatory (s. 35)

FAZA AKCJE

1: 1: 
InicjatywaInicjatywa

• • Ustalenie inicjatywyUstalenie inicjatywy
• • Dobranie kart zwycięstwa i męstwaDobranie kart zwycięstwa i męstwa

2: 2: 
AktywacjaAktywacja

OperacjeOperacje
• • Użycie żetonów SKZUżycie żetonów SKZ
• • Operacje specjalneOperacje specjalne
• • RezerwyRezerwy

RuchRuch

StrzelanieStrzelanie
• • Zadeklarowanie celuZadeklarowanie celu
• • Rozstrzygnięcie strzelaniaRozstrzygnięcie strzelania

SzturmSzturm
• • Dokonanie szturmuDokonanie szturmu
• • Rozstrzygnięcie szturmuRozstrzygnięcie szturmu

3: 3: 
PodsumowaniePodsumowanie

Rozstrzygnięcie SKZRozstrzygnięcie SKZ
• • NaprawaNaprawa
• • Sprawdzenie warunków zwycięstwaSprawdzenie warunków zwycięstwa
• • Obsługa technicznaObsługa techniczna

OSTATECZNY 
WYNIK EFEKT

Remis lub  
1-3 kontry Odparcie:Odparcie: Brak efektów dla obu stron.

4+ kontry Kontratak:Kontratak: Model szturmujący otrzymuje 
jeden punkt uszkodzeń.

1-2 trafienia Zamęt: Zamęt: Cel otrzymuje znacznik stanu chaosu.

3-4 trafienia Pogrom:Pogrom: Cel wykonuje rzut na uszkodzenia 
krytyczne.

Każde kolejne 
trafienie

Rzeźnia: Rzeźnia: W dodatku do rzutu na 
uszkodzenia krytyczne cel otrzymuje punkt 
uszkodzeń za piąte i każde kolejne trafienie.

LIMIT PUNKTÓW ARMII LIMIT KART
750 lub mniej750 lub mniej 44

751-1500751-1500 55

1501-20001501-2000 66

Każdy kolejny 1000Każdy kolejny 1000 +1+1

DYSTOPIAN WARS - QUICK REFERENCE SHEET - POLSKIE

1 Trafienie 
Wybuchowe

2 Trafienie 
Ciężkie

3 Trafienie

4 Ciężka 
Kontra

5 Kontra

6 Ślepy 
Nabój

KOŚCI AKCJI

1. Zagrożenie1. Zagrożenie 2. Kryzys2. Kryzys 3. Totalna 3. Totalna 
dezorganizacjadezorganizacja

STANY CHAOSU

TABELA SKUTKÓW SZTURMU

ZWYCIĘSTWA I MĘSTWA - LIMIT KART
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ATRYBUTY BRONI
POWIETRZNA (AERIAL): Broni z tym atrybutem zwykle nie można 
używać do atakowania jednostek podwodnych (chyba że atak też ma 
cechę podwodny). Cel pierwotny może bronić się przed atakami z 
tej broni przy użyciu obrony powietrznej.

ŁUKOWA (ARC): Ataki z użyciem tej broni ignorują generatory 
tarczy. Jeżeli cel pierwotny otrzyma trafienie w cytadelę z tej broni, 
otrzymuje znacznik stanu chaosu.

WYBUCHOWA (BLAST): Ta broń korzysta z okrągłego szablonu 
wybuchu. Środek szablonu należy umieścić nad dowolną częścią celu 
pierwotnego. Wszystkie modele na obszarze zajętym przez szablon 
(oprócz modelu atakującego) zostają automatycznie trafione. Gracz 
atakujący wykonuje rzut kośćmi akcji i stosuje wyniki do wszystkich 
modeli na obszarze zajętym przez szablon, włącznie z sojuszniczymi. 
Modele, do których atakujący ma całkowicie zablokowaną 
linię widoczności, mogą mimo to otrzymać uszkodzenia  
z wybuchu.

BOMBOWA (BOMB): Tą bronią nie można atakować jednostek 
powietrznych. Ponadto bomby ignorują generatory tarczy  
celu pierwotnego.

MIAŻDŻĄCA (DEVASTATING): Gdy gracz atakuje tą bronią, wyrzucenie 
trafienia wybuchowego zadaje trzy trafienia zamiast dwóch.

ZASIĘG EKSTREMALNY (EXTREME RANGE): Dla ataków z użyciem 
tej broni zakres długiego zasięgu wynosi 20”-40”.

OSTRZAŁ (FUSILLADE): Gdy gracz wykonuje atak z użyciem tej 
broni w zasięgu zwarcia, może wywołać przerzucenie wyrzuconych 
kontr i ciężkich kontr. Atrybut ten nie ma wpływu na jednostki 
powietrzne, chyba że sam atak jest powietrzny.

ARTYLERIA (GUNNERY): Gdy gracz wykonuje atak z użyciem tej 
broni, traktuje modele o masie 1 jako zasłonięte.

NIEBEZPIECZNA (HAZARDOUS): Jeżeli cel pierwotny otrzyma 
co najmniej jeden punkt uszkodzeń od ataku z użyciem tej broni, 
dostaje także znacznik stanu chaosu.

BŁYSKAWICZNA (HIGH VELOCITY): Wyrzucenie ciężkiej kontry w 
obronie przed atakiem z tej broni daje tylko jedną kontrę zamiast dwóch.

SAMONAPROWADZAJĄCA (HOMING): Ataki z tej broni ignorują 
zasadę specjalną zasłonięty. Ponadto gracz wykonujący atak z tej 
broni może przerzucić ślepe naboje.

POŚREDNIA (INDIRECT): Ataki z tej broni nie wymagają linii 
widoczności. Gracz może obrać za cel pierwotny dowolną wrogą 

jednostkę (inną niż powietrzna) w zasięgu i strefie ognia. Atak z 
broni pośredniej traktuje cel jako zasłonięty na czas trwania ataku.

OGRANICZONA (LIMITED): Jak sama nazwa wskazuje, tej broni 
można użyć tylko w ograniczony sposób. Za każdym razem, gdy 
model używa tej broni, gracz wykonuje rzut kością akcji. Jeżeli 
wyrzuci ślepy nabój, nie może używać tej broni do końca potyczki.

MAGNETYCZNA (MAGNETIC): Ataki z tej broni ignorują zasadę 
specjalną zasłonięty. Jeżeli atak z tej broni spowoduje przynajmniej 
jeden punkt uszkodzeń, cel otrzymuje także znacznik uszkodzeń 
krytycznych blokada nawigacji w dodatku do innych efektów. 
Atrybut ten nie wpływa na modele z cechą niemagnetyczny.

PRZESZYWAJĄCA (PIERCING): Jeżeli cel pierwotny otrzyma 
przynajmniej jeden punkt uszkodzeń w ataku z użyciem tej broni, 
musi wykonać rzut na uszkodzenia krytyczne. Dzieje się to w dodatku 
do innych rzutów na uszkodzenia krytyczne wywołanych przez atak.

TARAN (RAMMING): Model wyposażony w taką broń może taranować 
wrogie modele. Wartość tego atrybutu określa liczbę kości akcji 
dodawanych do puli w trakcie taranowania.

PODWODNA (SUBMERGED): Broni z tym atrybutem zwykle nie 
można używać do atakowania jednostek powietrznych (chyba że 
atak ma też cechę powietrzny). Cel pierwotny może bronić się przed 
atakami z tej broni przy użyciu obrony podwodnej. Ponadto broń 
podwodna ignoruje generatory tarczy celu pierwotnego.

CIĄGŁA (SUSTAINED): Gracz wykonujący atak z tej broni może 
przerzucić dowolną liczbę kości akcji (z wyjątkiem kości 
wygenerowanych przez trafienia wybuchowe).

TORPEDA (TORPEDO): Cel pierwotny ataku z tej broni musi być 
co najmniej 5” od modelu atakującego. Jeżeli cel pierwotny jest 
zasłonięty, torpedy ignorują tę zasadę. Gracz nie może obrać jednostki 
powietrznej ani naziemnej jako celu pierwotnego dla torpedy.

FALOWA (TORRENT): Ta broń korzysta z szablonu fali. Węższy 
koniec szablonu należy umieścić tak, aby dotykał przodu modelu, 
na którym znajduje się broń główna. Oś szablonu powinna dotykać 
dowolnej części celu pierwotnego. Wszystkie modele na obszarze 
zajętym przez szablon zostają automatycznie trafione. Gracz 
atakujący wykonuje rzut kośćmi akcji i stosuje wyniki do wszystkich 
modeli na obszarze zajętym przez szablon. Nie obejmuje to modelu 
strzelającego, ale może objąć inne modele sojusznicze. Modele, do 
których atakujący ma całkowicie zablokowaną linię widoczności, 
mogą mimo to otrzymać uszkodzenia wywołane przez falę. Broń 
falowa nie może być bronią dodatkową.

DZIÓB (F)

RUFA (A)

BAKBURTA  
- LEWA 

(P)

STERBURTA  
- PRAWA  

(S)

ZASIĘG ZASIĘG 
ZWARCIA ZWARCIA 
(0”- 10”)(0”- 10”)

ZASIĘG ZASIĘG 
BLISKI BLISKI 

(10”-20”)(10”-20”)

ZASIĘG ZASIĘG 
DALEKI DALEKI 
(20”-30”)(20”-30”)

ZASIĘG /  STREFY OGNIASTATYSTYKI JEDNOSTKI

(A) PANCERZ
(C) CYTADELA

(D) OBRONA
(F) SIŁA

(H) KADŁUB
(M) MASA

(S) SZYBKOŚĆ
(T) LIMIT SKRĘTÓW
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