
Igra vsebuje:

- Manjšo ploščo – 16 x 16 kvadratov
- Večjo ploščo – 20 x 20 kvadratov
- 14 belih in 14 črnih figur ( tankov )
- Komplet dodatnih ovir in mejnih ploskev
- Brošuro s shemami in praznimi listi
- Beležko in pravila

 Ena stran na vsaki plošči ima že natisnjene ovire        
( Osnovna postavitev ). Druga stran ima pa samo prazne 
kvadrate, kjer lahko igralci sami postavijo ovire. 

 Različni tipi tankov: 
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Osnovna postavitev 16 x 16

 Priporočamo da prvo igro igrate na manjši plošči, z 
osnovno postavitvijo ovir. 
 Za igranje vsak igralec potrebuje naslednje figure: 
2 težka , 3 srednji , 4 lahka in 1 poveljniški tank 
 Na začetku igre postavimo figure na označena 
mesta, vsak igralec na svojo stran. Figure si stojijo direktno 
nasproti na vsaki strani plošče. 
 Figure so označene s simboli: 
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Srednji
Tank
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Poveljniški
Tank

Začetni položaj belZačetni položaj belZačetni položaj bel

 Beli igralec igra prvi. Poteze se igrajo izmenično. Na 
vsaki potezi mora igralec_ka premakniti enega od njegovih_ih 
figur ki ga sam_a določi. S premikom spremeni pozicijo figure. 
V tisti potezi lahko strelja figura ki je bila premaknjena. 

Premikanje
 Figure se lahko premikajo naravnost naprej ali pa se 
obračajo na mestu. Vsak premik naprej za eno mesto ali 
obrat za 45° se šteje kot en korak. V eni potezi se lahko 
figura premika v različnih kombinacijah obratov in premikov 
naprej. 

 Tanki se razlikujejo v hitrosti, oziroma v največjem 
številu korakov v enem premiku:

Tabela 1

HITROST

TEŽKI

največ 3

SREDNJI

največ 4

LAHKI ( in POVELJNIŠKI )

največ 5

 Vsak tank se lahko premika tudi nazaj. Ampak samo 
za eno polje na potezo ( vendar ne v kombinaciji s 
obračanjem ali premikom naprej ).

 Figure se lahko premikajo samo po poljih ki so prosta, 
ne morejo se premakniti čez ovire ali druge figure. Premik se 
ne šteje če se figura obrne na levo ali desno in se premakne 
nazaj na isto mesto.
 Primer:

ovira

začetnizačetni
položajpoložaj
začetni
položaj
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STRELJANJE

 Na koncu premikanje, ima figura ki se je tokrat 
premikala možnost da strelja na nasprotnikov tank. Iz 
kvadrata na katerem je, lahko strelja v tri smeri – naravnost 
naprej, ali diagonalno levo ali desno. 

 Med figurama ne sme biti nobene ovire. Med njima 
mora biti vsaj en prazen prostor, drugače strel ni dovoljen.  
Primer:

Na sliki levo je 
bel Srednji 
tank prišel na 
v položaj v 
katerem 
strelja na 
nasprotnikov 
tank. 

 S premikom nazaj je črn Srednji tank zapeljal v položaj 
kjer lahko strelja na 3 bele tanke. Igralec lahko izbere le en 
tank na katerega strelja. 

 V primeru na desni, 
bel Težek tank ne more 
streljati črnega Lahkega 
tanka. Zato ker med njima 
ni praznega prostora. 

 Če pride tank v položaj kjer lahko strelja na 
nasprotnikov tank, to e pomeni da takoj uniči nasprotnika. 
To je odvisno od napadalčevega orožja, položaja in oklepa 
katerega premore tank ki je napaden.

Oklep / zaščita

 Tanki imajo različne oklepe. Na različnih delih ima 
oklep različno moč. Spredaj je najdebelejši, srednje močan je 
na strani, zadaj je pa najšibkejši. 

 Sprednji del oklepa lahko poškoduje samo direktni 
strel od spredaj ( črna puščica ). Zadnji del oklepa se 
poškoduje pravtako samo z direktnim strelom od zadaj ( bela 
puščica ). Stranski oklep se pa poškoduje če pride strel iz 
katerekoli druge smeri ( sive puščice ).

SPREDAJ STRANSKI ZADAJ

 Moč oklepa: 

Tabela 2

SPREDAJ

TRANSKI

ZADAJ

TEŽAK

III

II

I

SREDNJI

II

I

0

LAHKI (in POVELJNIŠKI)

I

0

0



OROŽJE

 Različne figure imajo različno močno orožje: 

Tabela 3

OROŽJE

TEŽAK

III

SREDNJI

II

LAHKI (in POVELJNIŠKI )

I

 Za uničenje nasprotnikovega tanka potrebujete 
dovolj močno orožje. Moč orožja mora biti višja od moči 
oklepa nasprotnikovega tanka ( spredaj, zadaj ali stranske).

 Če poenostavimo, en tip tanka lahko uniči isti tip 
tanka samo od strani ali zadaj ( ker je moč njihovega orožja 
ista kot sprednji del oklepa ).

Na sliki levo, črni 
poveljniški tank 
napadae belega 
srednjega. Ker ga 
je ustrelil v zadnji 
del oklepa ga 
uniči. 

 Na prejšnji sliki, je bel srednji tank prišel na položaj 
kjer bi lahko streljal na dva črna tanka. Ampak ne more 
uničiti nobenega od njih, ker je njegova moč orožja ( II )nižja 
od nasprotnikovega oklepa ( glej tabele ). 

 Uničeno figuro obrnemo na stran. Tako naj tudi 
ostane. V nadaljnem poteku igre so uničeni tanki ovire čez 
katere ne moremo voziti ali streljati. 

Konec igre

 Cilj igre je da uničimo nasprotnikov poveljniški tank, 
oziroma da »zbežimo« s svojim poveljniškim tankom čez 
celo polje. S tankom moramo priti do roba polja in zapeljati iz 
njega tekom premikanja. 

 Na naslednji sliki, črni težki tank pride na položaj kjer 
lahko ustreli beli poveljniški tank. Ker je močnejši ga uniči, in 
tako je igre konec. Zmaga črni igralec. 

prej
uničeno

figuro

   Na levo lahko 
vidimo primer kako 
beli Poveljniški tank 
zapelje iz plošče. Iz 
plošče je zapeljal 
med premikom, v 
četrti potezi. To je 
tudi konec igre, v 
kateri zmaga Beli 
igralec. 

 Pravilo je tudi, da 
nihče ne sme zapeljati iz 
p lošče v skra jnem 
(diagonalnem) kotu 
plošče.

 Zaradi tega pravila, 
črni Poveljniški tank, na 
s l i k i  l e vo ,  ne  mo re 
zapeljati iz plošče v tej 
potezi. 

*check/escape : Kadar je na vrsti igralec, ki načrtuje uničenje 
nasprotnikovega poveljniškega vozila v naslednji potezi, mora 
jasno izreči : CHECK! Pravtako, mora igralec ki želi v naslednji 
potezi zuapeljati iz plošče, jasno povedati: ESCAPE! 



topničar

Osnovna postavitev 20x20

 Pravila za to ploščo so ista kot za prejšnjo. Poleg 
vsega že napisanega sta tukaj dodana še dva tanka: 
Uničevalec tankov in Težki topničar. 

Uničevalec
tankov 

Težki

Uničevalec tankov 

 Uničevalci tankov imajo isto hitrost ( max 4 ) in oklep 
(II, I , 0) kot srednji tanki. 
 Moč njihovega orožja je IV. Strelja lahko samo 
naravnost ( ker nimajo kupole ).

Težki topničar

 Težki topničarji imajo isti oklep kot Lahki Tanki        
(I, 0, 0). Medtem ko je njihova hitrost  ista kot težki tanki ( 
max 3 ).

 Strelja lahko samo naravnost naprej.  Moč oroćja je 
V. Glavna prednost Topničarjev je, da lahko streljajo čez 
ovire, aktivne ali uničene tanke. 

 Domet orožja je omejen na 3,4,5 ploskev 
oddaljenosti od topničarja. Če je v dometu več figur, mora 
igralec določiti enega od tankov in ga ustreliti. 

DometDometDomet

 Na sliki zgoraj je črni Težki Topničar prišel na položaj 
kjer lahko uniči belega Srednjega tanka ( ki je oddaljen 3 
prostore ) ali  Uničevalca tankov ( ki je oddaljen 5 prostorov )  
. Igralec se sam odloči katerega bo napadel. 

Zapiski

- Igralca sta lahko izenačena samo v teoriji
- Vse figure so isto vredne. Na prvi pogled so Težki Tanki 
vredni več. Ampak hitrost Lahkih tankov je za zaključek igre 
bolj pomembna od orožja in oklepa.
- Topničarji zelo spremenijo potek igre. Zdaj ne obstaja več 
varnega skrivališča ( za ovirami) kamor bi se skrili. 
- To igro lahko igrate tudi s pomočjo šahovske ure. 
Priporočen čas za ploščo 16x16 je 30 minut na igralca. Za 
večjo ploščo 20x20 je priporočen čas 45 minut. 
- S pomočjo kordinat si lahko zabeležite celote potek igre. 
Več informacij o tem v brošuri

Brošura

 To igro je mogoče igrati neštetokrat z osnovno 
postavitvijo plošče, in vsaka igra bo drugačna od prejšnje. 
Poleg tega imate na voljo še prazno ploščo kjer lahko sami 
naredite svoj teren z dodatnimi ovirami. Nekateri primeri 
postavitve ovir so predstavljeni v brošuri, vsak igralec si pa 
lahko zmisli tudi popolnoma svojo postavitev. Ko se lotite 
izdelave svoje postavitve terena je potrebno upoštevati 
nekaj pravil ki so napisana v brošuri. 

Razširitve

 Za igralce ki bi radi še bolj popestrili igro je na voljo tudi 
razširitev ( ki ni del te tega seta ) . Z razširitvijo dobite še 
dodatne figure ( Super Težki tank, Lovski tank, Dvoživka, 
Buldožer in druge. . . ), dodatne ovire ( vodne ovire, nizke ovire,  
in drugo ) in mine. Poel tega so pa dodani še novi cilji igre. 
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