
Hoď 2D6, výsledok zaznač na                  . Za
každého Nemca hoď 1D6. Všetko NAD 2 je
výstrel. Hoď tými kockami znovu. Všetko NAD
3 je zásah. Hoď na pridelenie zranení (     )
Povstalcom.
Hoď 3D6 (guľomet). Pridaj modifik. Presnosti.
Ak je súčet viac než počet Nemcov, odstráň
kocku s vyššou hodnotou z                . Hoď na
Zvyšní Nemci postupujú do kopca. Opakuj Boj
za Nemcov. Povstalci hádžu 2D6 (ak ostali 2
nemecké kocky, tak 3D6.) Hoď znovu na
Opakuj BOJ kým neostane žiadna nemecká
kocka. Potom Fáza I.: Deň +1

3. vrchol

1. úpätie

2. svah
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Deň/út. vlna:

Počet nem. vojakov:

(1 - 6)

Zóny útoku:

 
 presnosť guľometu:
Fáza dňa  /

Párne č.: deň

Nepárne č.: noc

+1

-1

Morálka mužstva:
(kým je nažive Veliteľ +2)

1-3 = Presnosť -1

5-6 = Presnosť +1

I.

Hlaveň:

Presnosť:

3

2

1

0

0

+1

+2

-1

-2

Mužstvo:
Kpt. F. Dibarbora (veliteľ, zran. 1-2)

Slob. V. Muller (strelec, zran. 3-4)

Voj. I. Mistrík (nabíjač, zran. 5-6)

II.
Fáza

Fáza

PRIEBEH HRY

I.
Fáza

II.
Fáza

Polož 1D6 do štvorca "Deň" (Hodnota1). Hoď
1D6 na Fázu dňa. Zaznač výsledok do štvorca.
Hoď 1D6 na morálku, zaznač výsledok do
štvorca. Celkové, výsledné číslo na Presnosť
zaznač dolu k 

? ? ?

Guľomet



ZAČIATOK HRY: 

Fáza I. Polož kocku (1D6) do štvorca "Deň"
(Hodnota = 1). 
Hoď 1D6 na Fázu dňa. Zaznač výsledok do
príslušného štvorca. 
Hoď 1D6 na morálku, zaznač výsledok do
príslušného štvorca. 
Celkové, výsledné číslo na Presnosť zaznač
dolu k 

Jeseň 1944, v ťažko skúšanej krajinke v srdci Európy...
    
   Druhá svetová vojna je v plnom prúde. Vypuklo Slovenské Národné Povstanie; povstalci statočne bojujú
proti nemeckým okupačným jednotkám. Najmä na strednom Slovensku dochádza k tvrdým potýčkam a
zranených i mŕtvych každým dňom pribúda...
   Jedným zo strategických miest v boji proti Wehrmachtu je vrch Sitno. Bola vyslaná malá, trojčlenná
hliadka, aby na hrebeni založila guľometné hniezdo a v prípade prepadnutia držala pozíciu, až kým
neprídu posily. Podarí sa statočným slovenským bojovníkom ubrániť Sitno pred vlnami útočníkov?
   Podarí sa im prežiť?

Teraz hoď 1D6 na "Zahriatie hlavne".
Výsledok 1 alebo 6 = zvýš ukazovateľ
zahriatia o 1. (ak ho posunieš celkom hore,
zbraň sa zahriala, a po ďalšom nemeckom
útoku nemôžeš strieľať! Zníž ukazovateľ
zahriatia naspäť na spodnú pozíciu).
 
3. fáza boja (Wehrmacht): Ostávajúce
nemecké jednotky postupujú z Úpätia na
Svah. Znovu hoď za každého útočníka 1D6.
Podmienky zásahu ostávajú rovnaké. 

4. fáza boja (Povstalci): Ak si z boja vyradil
jedno nemecké mužstvo (kocku s vyššou
hodnotou), hádžeš na guľometnú dávku už
len 2D6 namiesto 3D6. Ak hodíš číslo vyššie,
než je počet ostávajúcich útočníkov, vyčistil si
svah! Znovu hoď 1D6 na zahriatie hlavne.

5./6. fáza boja: Ak sa ti nepodarilo vyčistiť
svah a Nemci dostali až ZA políčko Vrch,
automaticky sú zabití v boji zblízka. Avšak za
každého si musíš hodiť na zranenie pre
svojich hrdinov! 

Fáza III. = Pokračuj na Fázu I. (otoč kocku
označujúcu Deň o jedno číslo vyššie).

KONIEC HRY:
Ak ti na konci 6. Dňa (kola) ostane nažive
ASPOŇ 1 hrdina, ubránil si pozície do
príchodu posíl a zvrátil si priebeh vojny!

Fáza II. (Boj): 
Hoď 2D6, výsledok zaznač na ikony
nemeckých krížov. Toto je číslo útočiacich
vojakov v aktuálnom dni. 

1. fáza boja (Wehrmacht): za každého
útočiaceho vojaka hoď 1D6. Na guľometné
hniezdo vystrelí, kto má výsledok 3+. Týmito
kockami hoď znovu. 4+ sú zásahy. 
Hoď každou kockou zásahu znovu, zranenia
prideľ partizánom podľa tabuľky. 

2. fáza boja (Povstalci): hoď 3D6 na
guľometnú salvu. Výsledok uprav podľa
modif. Presnosti. 
Ak je rovnaký alebo vyšší než počet
útočiacich vojakov, trafil si! Odstráň kocku
vojakov s vyššou hodnotu. Ak je nižší, minul
si!
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PRAVIDLÁ


