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Gra Epickie Bitwy Morskie jest rozwinięciem koncepcji gry Bitwa Morska wydanej w latach 80-tych przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Centrum. 
Gra jest próbą oddania realiów bitew morskich z okresu 2 Wojny Światowej. Poszczególne scenariusze będą powstawały w oparciu o historyczne bitwy morskie tamtego okresu. Jednocześnie zbiór zasad i zestaw elementów pozwala graczom na tworzenie własnych scenariuszy, czy też zabawę w sprawdzenie "co by było gdyby...?". Gra umożliwia też wprowadzanie własnych zasad szczegółowych, które mogą zwiększyć realizm gry.
Gra składa się z kilku zestawów plansz mapy (z otwartym morzem i różnymi elementami linii brzegowej) i dwóch flot okrętów wojennych, samolotów, umocnień i znaczników w różnych kolorach. 
  

KOMPONENTY  
Klasy (rodzaje) okrętów jednej floty:
PLANSZA I ELEMENTY MAPY
  

ZASADY GRY


Grę można rozgrywać w w kilku wariantach:
pojedyncze scenariusze - rozstawienie i warunki zwycięstwa zgodnie z kartą scenariusza
kampanie - zestawy epizodów (bloki scenariuszy pogrupowane wg rozwoju akcji)
sandbox - gracze sami ustalają wielkość flot i początkowe ustawienie (wg ustaleń graczy, puli punktów i warunków zwycięstwa)
klasycznie - wg zasad pierwowzoru (morskie szachy bazujące na klasycznym rozstawieniu i planszy gry)


Dodatkowo każdy tryb można wzbogacić i uczynnić niepowtarzalnym wprowadzając do gry KARTY DOWODZENIA oraz KARTY WYDARZEŃ, a także zasady specjalne obejmujące dodatkowe elementy gry:
pola minowe, artylerię brzegową, desant, samoloty rozpoznawcze (wraz zasadami mgły wojny).
PRZYGOTOWANIE GRY


>> szczegółowe zasady w opracowaniu <<
USTAWIENIA POCZĄTKOWE
Jednostki należy ustawiać zgodnie z zaleceniami karty scenariusza.
Karta scenariusza podaje precyzyjnie pozycję startową każdej jednostki za pomocą układu odniesienia bazującego na numerach linii równoległych i oznaczeniach literowych linii ukośnych. Czasami scenariusz określać będzie tylko pozycję wprowadzenia na mapę danej jednostki, lub daje do wyboru pewien obszar dla pozycji startowej, określony zakresem linii. Oznaczenia pozycji będą częstym sposobem określania pozycji jednostek na mapie, dla celów zasad mgły wojny, czy też rozpoznania lotniczego.
Scenariusze będą określały startową ilość kart dowodzenia i kart wydarzeń dla każdego gracza, oraz obowiązujący w grze limit kart na ręce (który może być różny dla każdego z graczy).
Na potrzeby scenariuszy i niniejszej instrukcji, jednostki i znaczniki oznaczane będą następującymi symbolami:
  
Lotniskowiec,   Pancernik,   Krążownik,   Niszczyciel,   Transportowiec,   Okręt podwodny,   Pole minowe,   Artyleria brzegowa,   Lotnictwo pokładowe,   Lotnictwo rozpoznawcze,   Flaga kontroli.


  

PRZEBIEG GRY
Na początku rundy każdy gracz ciągnie 2 karty z których jedną zostawia na ręce, a drugą odrzuca zakrytą na stos kart użytych. Nie wolno przekroczyć limitu kart na ręce, który określa scenariusz - w takim przypadku należy odrzucić nadmiar kart.
W trakcie trwania rundy przeciwnicy poruszają swoimi jednostkami na przemian i (lub) zagrywają dostępne KARTY DOWODZENIA i KARTY WYDARZEŃ, oraz wprowadzają w życie trwałe lub jednorazowe efekty ich działania.
KARTY DOWODZENIA - służą do wspomagania doraźnych działań floty, odnoszą się do jednej aktualnie poruszanej jednostki, modyfikując jej działanie tylko w tym ruchu, albo do końca bieżącej tury gracza - zagrywa się je "za darmo" przed ruchem dowodzonej jednostki.
KARTY WYDARZEŃ - ich działanie najczęściej ma charakter ogólny odnoszący się do wszystkich jednostek gracza, często też obu graczy, albo ma trwały wpływ na działanie wybranej jednostki (karta nakazuje taką jednostkę oznaczyć) - kartę wydarzenia zagrywa się jako osobny ruch w ramach swojej tury - potem następuje ruch przeciwnika. Karty wydarzeń mające trwały wpływ na grę pozostawia się odkryte obok planszy aż do zakończenia ich działania.
Każda poruszona jednostka oznaczana jest znacznikiem   - aby zaznaczyć jednostki, którymi już nie można poruszyć w tej turze.
Kiedy gracz zakończy poruszanie swoimi jednostkami i zagrywanie kart wydarzeń, oraz rozpatrzy wyniki swoich ataków - oznacza to, że skończył swoją turę. Często będzie występować sytuacja, w której drugi z graczy będzie mieć więcej jednostek - wtedy, będzie zagrywał swoje pozostałe jednostki kolejno, aż do zakończenia swojej tury. Kiedy obaj gracze zakończą swoje tury - kończy się runda. Wtedy gracze zdejmują znaczniki, którymi oznaczyli poruszone jednostki, odrzucają zużyte karty dowodzenia, oraz karty wydarzeń, które zostały  zakończone  i przechodzą do kolejnej rundy gry. Jeśli gracze kontrolują ilość rund - przesuwają znacznik rundy na planszy. Ponownie dobierają nowe karty na rękę - pamiętając o zachowaniu limitu kart. Rozpoczynają poruszanie swoimi jednostkami zachowując naprzemienną kolejność z poprzedniej rundy.  
PORUSZANIE (zasady nowe)
Jednostki poruszają się wzdłuż linii na mapie - od węzła do węzła.
Jednostki przesuwa się zawsze dziobem do przodu.
Jednostki w zależności od typu, mają do dyspozycji określoną liczbę ruchów. Ruchem określa się przemieszczenie jednostki pomiędzy dwoma sąsiednimi węzłami na mapie (1 kratką), oraz każdą zmianę kierunku jednostki wyobrażoną przez obrót dzioba jednostki zgodnie z liniami na mapie (w skoku co 60°).
Niewykorzystane punkty ruchu nie kumulują się i nie przechodzą na inne jednostki. Po zadeklarowaniu końca ruchu jednostki, niewykorzystane punkty ruchu przepadają, a jednostka przechodzi do fazy ataku.
  

Okręty wykonują następujące ruchy: 


Niszczyciel (4 ruchy):
przy ruchu do przodu może przesunąć się maksymalnie o 4 kratki, lub wykonać kombinację przesunięć i zmian kursu (obrotów), ale tak aby nie przekroczyć dozwolonej liczby 4 ruchów.
[przykłady ruchu niszczycieli]
Lotniskowiec, Pancernik, Krążownik (3 ruchy):
przy ruchu do przodu przesuwa się maksymalnie o 3 kratki, lub wykonać kombinację przesunięć i zmian kursu (obrotów), ale tak aby nie przekroczyć dozwolonej liczby 3 ruchów.
[przykłady ruchu w.w. jednostek]
Okręt podwodny na powierzchni, statek transportowy (2 ruchy):
przy ruchu do przodu przesuwa się o 2 kratki, lub wykonuje kombinację przesunięć i zmian kursu (obrotów), ale tak aby nie przekroczyć dozwolonej liczby 2 ruchów.
Okręt podwodny może kosztem 1 punktu ruchu przejść w zanurzenie. Jeśli to był jego pierwszy ruch, może wykonać 1 ruch w zanurzeniu (przesunięcie, lub obrót). [do ustalenia]
[przykłady ruchu w.w. jednostek]
Okręt podwodny w zanurzeniu (1 ruch):
może przesunąć się do przodu o 1 kratkę, lub wykonać 1 obrót między liniami (obrót o 60°).
zamiast poruszać się, kosztem jednego ruchu okręt podwodny może się wynurzyć, następnie po wynurzeniu może wykorzystać jeden przysługujący ruch - bo nie jest już w zanurzeniu. [do ustalenia]
Przykłady ruchu jednostki posiadającej 3 punkty ruchu:
Ograniczenia ruchu jednostek:  
Nie wolno kończyć ruchu na skrzyżowaniach, które są pod ostrzałem jednostek przeciwnika, lub w zasięgu jego samolotów, można natomiast przez te skrzyżowania przepływać lub przelatywać. Dotyczy to także zmienionych zasięgów ostrzału na skutek działania kart dowodzenia, lub kart wydarzeń. Postawione na mapie pola minowe działają jak pola pod ostrzałem i mają wpływ na ruch jednostek przeciwnika i własnych (z wyjątkiem niszczycieli).   
OSTRZAŁ I ZATAPIANIE
Po zakończeniu fazy ruchu każda jednostka automatycznie przechodzi do fazy ataku. 
Jedno trafienie wystarcza do zatopienia okrętu lub zniszczenia samolotu.
W grze stosuje się zasadę ostrzału, a nie zbijania okrętów. Do skutecznego ostrzału w fazie ataku dochodzi jeśli zaatakowana jednostka znajdzie się w zasięgu ostrzału (zgodnie ze schematem pól ostrzału) atakującej jednostki w momencie zakończenia fazy poruszenia atakującej jednostki.
W wyniku skutecznego ostrzału okręt zatopiony zdejmuje się z planszy, okręt zatapiający zachowuje swoją pozycję na morzu, na której zakończył swoją fazę ruchu.
Jeżeli w polu ostrzału znajduje się jednocześnie kilka jednostek przeciwnika, to w fazie ostrzału wolno zatopić tylko 1 jednostkę. Wybór zatopionej jednostki należy do gracza prowadzącego atak. (do ustalenia)
Atak może mieć formę ostrzału artyleryjskiego, ataku torpedowego, lub ataku lotniczego.
Atak artyleryjski: Pancernik (od dziobu i rufy), Krążownik (od dziobu), mogą strzelać ponad jednostkami floty własnej i przeciwnika.
Atak torpedowy: okręt podwodny nie może torpedować okrętów przez okręty floty własnej i przeciwnika.
Atak bombami głębinowymi: Niszczyciel może dokonać ataku na okręt podwodny będący w zanurzeniu, poprzez wejście na pozycję zanurzonego okrętu (odrzucany jest jeden znacznik pola minowego).
Atak lotniczy: samoloty przelatują ponad jednostkami własnymi i nieprzyjaciela, a także polami minowymi.  
ATAK LOTNICZY Z LOTNISKOWCA  
Na pokładzie każdego lotniskowca znajdują się 3 znaczniki samolotów pokładowych.
Atak lotniczy odbywa się wg schematu nr 2 (Pola ostrzału okrętów) .
Powrót samolotu na lotniskowiec stanowi kolejny odrębny ruch w wykonaniu samolotu.
Po wykonaniu ataku lotniczego, jeżeli grający przesunie lotniskowiec na inną pozycję, to może stracić samolot, który wystartował, jeżeli z powrotem nie zajmie lotniskowcem pozycji pierwotnej lub nowej
pozycji zgodnej ze schematem nr 2.
Samoloty mogą lądować na innych lotniskowcach własnej floty, jeżeli lotniskowce ustawią się względem samolotu wg podanych zasad (na lotniskowcu może być najwyżej 5 samolotów),  
Samoloty są zestrzeliwane przez okręty i przez samoloty przeciwnika. 
Przy wykonywaniu ataku samolotem ustawia się go w miejsce zatopionego okrętu lub zestrzelonego samolotu.
Samoloty mogą startować z lotniskowca tylko wtedy, gdy w jego zasięgu znajdują się okręty lub samoloty przeciwnika. Nie mogą zajmować wolnych pozycji na morzu (puste skrzyżowania).
Jeżeli samolot zajmie pozycję na morzu stając na miejscu zatopionego okrętu, lub zniszczonego samolotu przeciwnika, to wtedy na tej samej pozycji może jednocześnie stanąć, lub przepłynąć tylko okręt własnej floty.
Natomiast przez tę pozycję samolotu mogą strzelać własne i nieprzyjacielskie okręty.
________________


ZASIĘG OSTRZAŁU OKRĘTÓW  
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SZCZEGÓŁOWE ZASADY (nieuporządkowane)  
Samoloty pokładowe  - są cennym zasobem. W strategii operowania lotniskowcami warto uwzględnić zapewnienie powrotu samolotów na lotniskowiec. Samoloty po wykonaniu misji pozostają na pozycji zniszczonej jednostki do momentu podjęcia ich na pokład lotniskowca. Aby to zapewnić, lotniskowiec musi podejść do samolotu wg schematu ataku. (schemat 2.)
Samoloty w taki sam sposób jak niszczą okręty floty przeciwnika, mogą niszczyć jego samoloty - odbywa się to na tych samych zasadach. Jeśli tylko pozycja wrogiego samolotu jest zgodna z zasięgiem działania samolotów - można go zniszczyć - jest on zdejmowany z mapy a na jego miejsce kładzie się własny znacznik samolotu. Niekiedy może dojść do sytuacji w której dwa wrogie lotniskowce, będą naprzemiennie wysyłały samoloty w to samo miejsce, zwalczając się wzajemnie - taka sytuacja jest możliwa, ale z punktu widzenia taktyki będzie dyskusyjna.
Samoloty oprócz niszczenia innych jednostek mogą służyć do niszczenia umocnień nabrzeżnych przeciwnika (o ile scenariusz nie stanowi inaczej). Aby oddać trudność w niszczeniu instalacji na lądzie - jednostka lotnicza po wykonaniu ataku na stanowisko artylerii brzegowej jest zdejmowana razem ze zniszczonym celem - oznacza to jej trwałą utratę. Należy uwzględniać to w swojej strategii jeśli scenariusz wymagania zniszczenia nieprzyjacielskich instalacji brzegowych.  
Niszczyciele - szybkie, lekko uzbrojone okręty osłony - są bez szans w bezpośrednim starciu z okrętami liniowymi czy ciężkimi krążownikami, są za to idealne do zwalczania okrętów podwodnych. Ich stosunkowo słabe uzbrojenie kompensuje zdolność do stawiania i neutralizacji pól minowych. To jedyna jednostka, która może wpłynąć na pole minowe ignorując jego działanie. Może również na zasadach ataku zdjąć znacznik pola minowego (zarówno własny jak i przeciwnika) eliminując go tym samym z dalszej gry.
Wykonując na zasadzie ataku stawianie pola minowego, Niszczyciel jako jedyna jednostka może zablokować możliwość poruszania innych okrętów.   
Pola minowe - mogą blokować całkowicie ruch jednostek. Dzieje się to w chwili postawienia znacznika pola minowego w taki sposób, że w chwili postawienia obejmuje on swoim działaniem inną jednostkę (również własną). Tak zablokowana jednostka nie może się poruszać (ale może prowadzić ostrzał i jej ostrzał ma wpływ na inne jednostki) dopóki pozostaje w obrębie działania pola minowego. Jedynym sposobem na uwolnienie tak zablokowanej jednostki jest użycie niszczycieli do zdjęcia znacznika pola minowego, który ją blokuje.
Statki transportowe - są najczęściej bardzo słabo uzbrojone (w niektórych przypadkach scenariusz może stanowić, że są zupełnie bezbronne, lub też mogą być uzbrojone lepiej niż w swojej podstawowej wersji). 
Niektóre scenariusze będą wprowadzały jednostki zaopatrzeniowe - wtedy transportowce i ich ładunek będą dawały graczom możliwość uzupełnienia zużytych zasobów - np przez przywrócenie zużytych markerów pól minowych i samolotów, lub dobranie kart dowodzenia.
>>Szczegółowe zasady uzupełniania zaopatrzenia będą nadal rozwijane<<
W grze znaczniki transportowców mogą odgrywać również rolę okrętów desantowych - wtedy należy użyć znaczników transportu do oznaczenia ładunku.   
Jako okręty desantowe, transportowce muszą dopłynąć do wskazanego w scenariuszu rejonu i dokonać desantu. Desant odbywa się na zasadzie ataku i polega na przełożeniu jednego znacznika ładunku z okrętu na ląd. Odbywa się to w kolejnych fazach ataku aż do całkowitego rozładunku (maksymalnie 4 znaczniki). Tym samym oznacza to zablokowanie możliwości poruszania tą jednostką i wykonywania innych form ataku (ostrzał artyleryjski). Jeśli gracz z jakiegokolwiek powodu przerwie desant wykonując ruch taką jednostką - traci natychmiast jeden znacznik ładunku, spośród już rozładowanych (przerywa wsparcie dla żołnierzy desantu).
Desant jest kolejnym obok ataku lotniczego, a czasami, kiedy scenariusz tak o tym stanowi, jedynym sposobem na zniszczenie umocnionych stanowisk artylerii brzegowej nieprzyjaciela. Zazwyczaj (o ile scenariusz nie stanowi inaczej) każde dwa skutecznie przeprowadzone na ląd znaczniki desantu pozwalają usunąć jeden znacznik artylerii brzegowej. Znaczniki desantu nie wymagają poruszania na lądzie - po prostu wystarczy rozładować cały posiadany desant, a następnie zdjąć znacznik artylerii wraz z dwoma znacznikami desantu. Zasada utraty ładunki w wyniku przerwania desantu nadal obowiązuje - dlatego najlepiej rozładować cały desant. Po rozładowaniu tylko dwóch znaczników desantu przerwanie desantu spowoduje utratę jednego z nich, tym samym stanowisko artylerii pozostanie nadal aktywne do momentu rozładowania pozostałego ładunku, lub rozładowaniu kolejnego okrętu desantowego.  
Artyleria brzegowa - znaczniki reprezentują umocnione stanowiska ciężkich dział wielkiego kalibru. Najczęściej zlokalizowane są w punktach zapewniających kontrolę nad pobliskim akwenem, uniemożliwiając przepłynięcie jednostkom nieprzyjaciela. Warunki lokalizacji ustalane są na podstawie scenariusza, który określa szczegółowo ich położenie, lub daje graczowi wolną rękę w kwestii ich lokalizacji. Dobre położenie znacznika artylerii brzegowej może skutecznie utrudnić działania przeciwnika tak długo, jak długo takie stanowisko jest aktywne.
Podczas rozmieszczania znacznika należy pamiętać o pewnych ograniczeniach - znacznika nie wolno stawiać na węzłach całkowicie położonych w głębi lądu. Artyleria brzegowa zawsze musi mieć możliwość bezpośredniego ostrzału morza. Jeśli ląd styka się z węzłem w obrębie hipotetycznego zasięgu ostrzału baterii artyleryjskiej to oznacza to, że nie ma tam ostrzału, a także na następnym węźle, nawet jeśli jeśli następny węzeł mapy jest zlokalizowany na wodzie (należy przyjąć, że linia brzegowa blokuje ostrzał).  
Okręty podwodne - jedyne jednostki, które mogą ignorować pole ostrzału przeciwnika, ale tylko kiedy są zanurzone. Pozostając w zanurzeniu są też niemożliwe do zatopienia przez okręty przeciwnika z wyjątkiem niszczycieli i zablokowania przez pola minowe. 
Zanurzenie jest bardzo przydatnym trybem, posiada jednak kilka istotnych ograniczeń. 
Okręt podwodny w zanurzeniu porusza się o 1 punkt ruchu wolniej niż na powierzchni; okręt podwodny aby zanurzyć się lub wynurzyć wymaga wydania punktu ruchu - oznacza to, że okręt podwodny na powierzchni po wydaniu decyzji o zanurzeniu może przesunąć się o jedną kratkę, lub obrócić o jedną linię, a następnie kosztem drugiego punktu ruchu dokonuje zanurzenia. Jeśli gracz płynąc na powierzchni wykonał już dwa ruchy - nie może się zanurzyć. Analogicznie, w przypadku wynurzenia - okręt pod wodą posiada tylko 1 punkt ruchu - więc może się tylko wynurzyć kosztem tego punktu ruchu. 
Kolejnym istotnym ograniczeniem zanurzenia jest niemożność ataku. Zakładamy, że zanurzenie odbywa się do głębokości poniżej peryskopowej - jest formą ucieczki i ukrycia, co uniemożliwia skuteczny atak torpedowy. Aby móc zaatakować po zakończeniu poruszenia, okręt podwodny musi być wynurzony. Aby zaznaczyć, że okręt podwodny jest zanurzony jego znacznik kładzie się na boku.
W zaawansowanych zasadach uwzględniających reguły mgły wojny - znacznik okrętu podwodnego jest zdejmowany z mapy a na jego miejsce kładziony jest znacznik flagi lub inny marker, aby oznaczyć ostatnią znaną pozycję jednostki. Od tej pory dowodzący jednostką w zanurzeniu prowadzi w dzienniku admiralskim notatki obejmujące kolejne rundy pozostawania w zanurzeniu, wraz z określeniem położenia i kursu jednostki.  
W chwili wynurzenia - notatki dokumentują jego poruszanie. W przypadku jakiegokolwiek błędu w notatkach, uniemożliwiającego poprawną weryfikację położenia - jednostka zostaje utracona - uznaje się ją za zaginioną w akcji i w ostatecznym rozrachunku jej wartość punktowa liczona jest na korzyść przeciwnika.
Notatki w dzienniku admiralskim są podstawą sprawnie działającego mechanizmu mgły wojny. Na potrzeby prowadzenia dziennika należy przyswoić zasady prowadzenia notacji. Pozycję jednostek opisuje się za pomocą kodu alfanumerycznego składającego się z liczby określającej linię równoległą i litery oznaczającego linię ukośną, oraz kursu (kierunku, w który skierowany jest dziób jednostki) wg wskazań symbolu róży wiatrów na mapie. Dzięki temu istnieje możliwość zapisania stanu gry i odtworzenia go w dogodnej okazji na podstawie sporządzonych notatek. 
  

ZWYCIĘSTWO W BITWIE
W zależności od wybranego wariantu gry - zakończenie rozgrywki będzie się różnić.
Pojedyncze scenariusze kończą się w chwili gdy któraś ze stron spełni warunki zwycięstwa zgodnie z kartą scenariusza, lub jeśli w wyniku wzajemnych działań osiągnięcie zwycięstwa nie będzie możliwe dla żadną ze stron. W takim przypadku o zwycięstwie może zdecydować podliczenie wartości zatopionych jednostek przeciwnika (wartości punktowe jednostek są określane dla każdego scenariusza odrębnie)
Kampanie - zestawy scenariuszy (epizody - bloki scenariuszy pogrupowane wg rozwoju akcji) - W ramach kampanii dla każdego scenariusza jest określona wartość punktowa za spełnienie warunków zwycięstwa. Zwycięstwo w całej kampanii ustalane jest przez sumę punktowej wartości każdego scenariusza. Może zdarzyć się tak, że o zwycięstwie zdecyduje nie ilość wygranych epizodów ale ich wartość punktowa.
Sandbox - gracze sami ustalają wielkość flot i początkowe ustawienie (wg ustaleń graczy i puli punktów), oraz warunki zwycięstwa dla każdej ze stron.
Klasycznie - wg zasad pierwowzoru (klasyczne rozstawienie i plansza gry) - bitwa prowadzona jest do całkowitej eliminacji floty przeciwnika. Jeśli gracze postanowią przerwać walkę, o zwycięstwie decyduje wartość punktowa zatopionych jednostek przeciwnika.


Projekt jest w trakcie intensywnych testów i klaryfikacji zasad - jeśli masz uwagi, pomysły - podziel się nimi
https://www.facebook.com/Epic.Naval.Battles/
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