BLOOD BOWL Ì
Ì Trenerzy: Nie szukaj ich w pudełku bo ich tam nie
ma - Ty z Twoim przeciwnikiem jesteście trenerami! By
uniknąć pomyłki z zawodnikami drużyny (to te plastikowe
figurki), chcielibyśmy was oraz innych, żywych graczy
obsadzić w rolach trenerów. Wszystkie odniesienia do
zawodników odnoszą się do plastikowych figurek.

Jeśli napisane jest “rzuć 2K6” znaczy, że należy rzucić
dwoma kostkami sześciościennymi i dodać ich wyniki do
siebie. Jeśli napisane jest “rzuć K3”, należy rzucić jedną
kostką sześciościenną. Wynik należy podzielić na dwa
zaokrąglając w górę (czyli wyniki 1-2=1, 3-4=2, 5-6=3.)

Ì Boisko: To pole, na którym ma miejsce gra w Blood
Bowl. Aktualnie jest duże i zielone (trochę jak ork), ale nie
martw się - wkrótce pokryje się czerwienią! Boisko pokryte
jest siatką kwadratowych pól; każde pole może pomieścić
tylko jednego zawodnika na raz.
Obszary przy każdym z końców boiska zwane są Strefami
Punktowymi. Jeśli drużyna wbiegnie z piłką do Strefy Punktowej
przeciwnika, wtedy zdobywa przyłożenie. Co najważniejsze,
drużyna z największą ilością przyłożeń wygrywa mecz i może
wtedy tańczyć z radości!
Przez środek boiska przebiega linia środkowa, a wzdłuż
boiska przebiegają dwie linie wyznaczające Skrzydła. Rzędy
pól stykające się z linią środkową a pomiędzy dwoma Skrzydłami (w sumie 14 pól) nazywane są linią Linią Wznowienia.
Podział obszarów boiska pokazany jest poniżej.

Ì

Szablon Wyrzutu z Autu: W Blood Bowl piłka jest
odrzucana z powrotem na boisko przez tłum fanatycznych
kibiców, jeśli kiedykolwiek wypadnie poza linie końcowe.
Szablon Wyrzutu z Autu stosuje się aby określić gdzie piłka
wyląduje po powrocie na boisko. Aby użyć Szablonu
Wyrzutu z Autu, ustaw go polem zaznaczonym piłką, nad
polem, na którym piłka znajdowała się po raz ostatni przed
opuszczeniem boiska oraz środkową strzałką (oznaczoną 3-4)
skierowaną w stronę przeciwległej linik końcowej boiska. Rzuć
K6. Wynik pokaże kierunek, w którym piłka się przemieści.
Następnie rzuć 2K6 aby zobaczyć o ile pól piłka przemieści
się w tym kierunku, licząc od pola zaznaczonego piłką jako
pierwsze pole.

Ì Szablon Rozrzutu: Szablon Rozrzutu jest stosowany, gdy
piłka jest wypuszczana lub podanie nie sięga celu. Aby użyć
tego szablonu (będzie o tym wzmianka w zasadach), ustaw
jego środkowe pole nad piłką. Rzuć ośmiościenną kostką i
przesuń piłkę pod odpowiednie do wyniku pole. Ośmiościenna
kostka załączona do gry jest stosowana głównie do odczytu
Szablonu Rozrzutu. Użyj jej tak jak kostki K6, odczytując
numer z jej górnej ścianki.

Ì Kości Bloku oraz sześciościenne kostki: W Blood Bowl
stosuje się specjalne Kości Bloku oraz zwykłe sześciościenne
kostki z numerami od 1 do 6. Specjalne Kości Bloku stosuje
się, gdy zawodnik próbuje powalić przeciwnika na ziemię (taką
akcję nazywamy blokiem innego zawodnika). Zwykłe
sześciościenne kostki stosowane są bardzo często i nazywane
są skrótowo jako K6. Jeśli w zasadach napisane jest “rzuć K6”,
albo “wykonaj rzut” znaczy że należy rzucić kostką sześciościenną.
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Ì BLOOD BOWL
Ì

Elementy Gry: Plastikowe elementy reprezentują 12
zawodników każdej drużyny, z czego w jednym momencie może
znajdować się ich 11 na boisku. Powinni być ostrożnie wycięci
z wyprasek i umieszczeni w plastikowych podstawkach. Jest
sześć głównych typów zawodników w Blood Bowl:
Rozgrywający, Łapacze, Miotacze, Liniowi, Biegacze i Obrońcy.
Drużyny różnych ras posiadają różne kombinacje zawodników.
Drużyna Orków, na przykład, nie ma Łapaczy ani Biegaczy.
Aby rozpocząć grę, w podełku z grą Blood Bowl znajdziesz
jedną drużynę Orków i jedną drużynę Ludzi. Drużyna Orków
składa się z 2 Rozgrywających, 2 Czarnych Orków Obrońców, 2
Miotaczy i 6 Liniowych, podczas gdy drużyna Ludzi zawiera
2 Rozgrywających, 2 Łapaczy, 2 Miotaczy i 6 Liniowych.
Rozgrywający są najlepszymi zawodnikami na boisku. Są
całkiem szybcy i zwinni, są także wystarczająco silni, by przebić
się przez linie obrony przeciwnika, gdy tego potrzebują. Czołowa
gwiazda Reaversów, Griff Oberwald to typowy Rozgrywający:
szybki, silny i trochę za bardzo gwiazdorzy!
Łapacze są przeciwieństwem Obrońców. Lekko opancerzeni oraz
bardzo zręczni, nie mogą sobie pozwolić na wdawanie się w
walkę. W otwartym polu są niezastąpieni - nikt tak jak oni nie
potrafi łapać piłki. Łapacze specjalizują się w wyczekiwaniu w
pobliżu Strefy Punktowej na podanie, które pozwoli im na zdobycie
przyłożenia. Jedynym problemem Łapacza jest to, że ktoś inny
może złapać jego!
Miotacze są śmietanką graczy, zdolnych do precyzyjnego
rzucenia dalekiej bomby wprost w ręce zawodnika czekającego
w pobliżu Strefy Punktowej. Przynajmniej teoretycznie; rzucanie
piłką wymaga prawdziwych umiejętności.
Liniowi są standardowymi zawodnikami w drużynie, niczym się
nie wyróżniającymi, choć wystarczająco przydatnymi, by zastępować
kontuzjowanych zawodników jeśli to konieczne. Niektóre z drużyn
składają się tylko i wyłącznie z liniowych - zapewne dlatego
zawsze znajdują się na samym końcu ligowej tabeli!
Biegacze są najszybszymi zawodnikami w drużynie, zdolnymi
do zdystansowania swoich kolegów w walce o przejęcie piłki.
Biegacze nie są tak sprawni w łapaniu piłek jak Łapacze, a
Biegacze innych ras, mogą mieć różne zestawy umiejętności i
są niocenieni dla drużyn, którym bardziej odpowiada gra z piłką
w ręku, niż gra podaniami.
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Obrońcy są bardzo silni i noszą dodatkowy pancerz chroniący ich podczas potężnych starć blok za blok, w których się
specjalizują. Nie są jednak wystarczająco szybcy by przeciwko
zwinnym zawodnikom na otwartym polu, nie dać im się wymknąć
co drugi raz.

BLOOD BOWL Ì
Ì Karta drużyny: Są dwie karty drużyn, jedna dla drużyny
Orków i jedna dla drużyny Ludzi. Na karcie drużyny można
odczytać jaki jest Współczynnik Fanów drużyny, ilość przerzutów
oraz charakterystyki i umiejętności zawodników dla każdej
pozycji na boisku:
Wartość Ruchu (w skrócie WR): Pokazuje liczbę pól o jakie
zawodnik może się poruszyć.
Siła (S): Siła zawodnika pokazuje jak silny jest fizycznie i
wykorzystuje się ją do blokowania przeciwnika.
Zwinność (Zw): Im wyższa zwinność, tym zawodnik ma większą szansę uniknąć zablokowania przez przeciwnika, celniej też
podaje i chwyta piłkę.
Wartość Pancerza (WP): Pokazuje klasę pancerza jaki zawodnik
nosi na sobie. Im wyższa wartość, tym ma go więcej na sobie.
Np. łapacze mają mało pancerza lub wcale.
Umiejętności: Oprócz charakterystyk, zawodnik może posiadać
jedną lub więcej umiejętności, które świadczą o specjalnych
zdolnościach lub talentach. Na przykład wszyscy miotacze
mają umiejętność Padania, aby odzwierciedlić ich ponadprzeciętne zdolności do rzucania piłką.
Podsumowanie zasad: Na każdej z kart drużyny znajduje się
również krótkie podsumowanie, w celu uchronienia Ciebie
przed ciągłym wertowaniem zasad gry. Podsumowanie zawiera
wszystkie niezbędne informacje, których potrzebujesz by wiedzieć
ile zawodnicy mają punktów ruchu, ile potrzebują wyrzucić by
zrobić unik z pola lub by wykonać podanie, i tak dalej.

Ì

Plastikowa miara rzutów: Tą miarę stosuje się do
mierzenia zasięgu podania piłki przez zawodnika. Aby zmierzyć
zasięg, umieść “0” centralnie nad polem z zawodnikiem
trzymającym piłkę, a cienką czerwoną linię przechodzącą przez
środek miary, skieruj centralnie nad polem, na które zawodnik
zamierza rzucić piłkę. Jeśli linia pomiędzy dwoma zasięgami
podań przebiega nad polem docelowym piłki, musisz wykonać
podanie na dłuższy z zasięgów.

Ì Piłka: Prawdopodobnie najważniejszy element gry! Są cztery
plastikowe piłki dołączone do gry, ale używa się tylko jednej w
tym samym czasie. Piłka może być trzymana przez zawodnika
w prosty sposób - poprzez położenie jej na podstawce zawodnika.

Ì

Ì

Moneta wykopu: Możesz użyć tej monety do losowania
kto będzie wykopywał piłkę jako pierwszy. Moneta ma z jednej
strony głowę orka, a z drugiej imperialnego orła. Jeden z
trenerów rzuca monetą, a gdy ona jest w powietrzu, drugi trener
mówi “ork” lub “orzeł”.

Boksy: Każdy trener dostaje boksy na początku meczu.
Przesiadują w nich zawodnicy rezerwowi, albo kontuzjowani, są
tam pola ukazujące ile tur zostało do rozegrania oraz liczba
przerzutów jaka pozostała drużynie. Dołączony do gry jest również
zestaw znaczników używanych na polach przy boksach. Na
przykład znacznik tury kładzie się na polach tury (ten oznaczony
jako pierwsza i druga połowa) obok boksów.

Ì Skrót zasad: Ten podręczny zestaw kart zawiera wszystkie
regularnie używane zestawienia i tabelki, które zaoszczędzą
Tobie wiele czasu na wertowaniu zasad gry podczas rozgrywania
meczu.

Ì Formularze drużynowe: Formularz drużynowy używany jest
do opcjonalnego tworzenie drużyny Blood Bowl (patrz, strona 16
w sekcji zasad dodatkowych). Nie będziesz ich potrzebował
podczas pierwszych gier, więc odłóż je na bok na ten czas.
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Ì BLOOD BOWL

ROZSTAWIENIE
Zanim zaczniesz, dobrym pomysłem będzie przeczytanie tych
zasad przynajmniej raz, by wiedzieć co się robi. Jeśli już
przeczytasz, rozłóż planszę i złóż plastikowe figurki zawodników.
Jeden trener powinien wybrać Orków drugi Ludzi. Właściciel gry
wybiera, którą drużyną chce zagrać jako pierwszy! Każdy trener
potrzebuje również boksów, odpowiedniej karty drużyny oraz zestawu
znaczników. Każdy trener powinien umieścić swoje boksy za
jedną ze Stref Punktowych. To przypisze daną połowę boiska
do konkretnej drużyny. Zdobywasz przyłożenie wbiegając z
piłką do Strefy Punktowej przeciwnika.
Każdy trener powinien umieścić znacznik tury przed polami
pierwszej połowy przy boksach, a znacznik przyłożenia na polu
0 przyłożeń, umieszczonym na planszy w pobliżu własnej Strefy
Punktowej. Na końcu każdy trener powinien odwołać się do swojej karty drużyny, by zobaczyć ile powinien umieścić znaczników
przerzutów przed polami przerzutów obok boksów.
Rzuć monetą lub kostką K6 w celu ustalenia, który trener będzie
rozstawiał się pierwszy. Drużynę rozstawiającą się jako pierwszą
nazywamy drużyną wykopujacą, ponieważ bedzie wykopywać
piłkę. Przeciwna drużyna będzie drużyną odbierającą, ponieważ
będzie odbierać wykopaną piłkę. Każdy z trenerów musi
rozstawić 11 zawodników, lub jeśli ma mniej, wszystkich jakich
posiada w boksie dla rezerwowych, pomiędzy Strefą Punktową
a linią środkową z uwzglednieniem następujących ograniczeń:
1. Drużyna wykopująca zawsze rozstawia się jako pierwsza.
2. Nie więcej niż dwóch zawodników może być rozstawionych
na każdym skrzydle (np. maksymalnie czterech zawodników
rozstawionych szeroko, po dwóch na każdej flance).
3. Przynajmniej trzech zawodników musi być rozstawionych przy
lini środkowej, na Lini Wznowienia.

Jeśli nie możesz rozstawić 3 zawodników na Lini Wznowienia,
musisz albo poddać mecz (patrz, strona 15 (lub strona 29
jeśli używasz zasad dodatkowych)), albo grać, umieszczając
tam wszystkich zawodników jacy Tobie pozostali.

WYKOP
Po rozstawieniu się obu drużyn, trener drużyny wykopującej
umieszcza piłkę na dowolnym polu połowy przeciwnika, włącznie
ze Strefą Punktową przeciwnika, jeśli tego chce. Piłka poleci w
losowym kierunku. Zastosuj Szablon Rozrzutu, rzuć kostką
ośmiościenną, aby wybrać odpowiedni kierunek i rzuć kostką
K6, aby określić ilość pól jaką poleci piłka.
Ważna informacja: Wykop to jedyna akcja, podczas której
rzuca się K6, aby zobaczyć jak daleko piłka się przemieści.
To dlatego, że kopanie jest bardzo nieprecyzyjne. Podczas rzutu
na Szablon Rozrzutu dla niecelnego podania lub dla odbitej
piłki, piłka przemieszcza się tylko o jedno pole.
Piłka musi być wykopana na połowę przeciwnika. Dokładniej,
piłka musi wylądować na połowie drużyny odbierającej, czyli musi
spocząć na jej pustym polu lub w rękach zawodnika stojącego
na na tej połowie. Jeśli piłka ląduje na pustym polu, odbija się
o jedno pole (patrz, Odbijanie piłki na stronie 13). Jeśli piłka
ląduje na polu zajętym przez zawodnika, musi on próbować
ją złapać (patrz, Łapanie piłki na stronie 13). Jeśli piłka
wylatuje poza boisko lub na połowę drużyny wykopującej,
trenerowi drużyny odbierającej przyznaje się Odłożenie i
musi on przakazać piłkę swojemu dowolnemu zawodnikowi.
Gdy wykop się zakończy, jesteś gotowy do rozpoczęcia pierwszej tury meczu.

POWTÓRKA W ZWOLNIONYM TEMPIE
Jim: Czy jakikolwiek trener mówił Ci, Bob, że formacja
początkowa jest niezwykle ważna? Tutaj widzimy przykład
słynnego 5-4-2 Orcland Raiders lub formacji “Głębokiej
defensywy”. Ta formacja często była wykorzystywana
przeciwko szybkim i zwinnym drużynom jak Skaveny czy
Elfy (niektórzy twierdzą, że z marnym skutkiem).
Bob: Sam to przyznajesz, Jim. Zauważ, że Raidersi nie pozostawili luk na lini obrony, przez które przeciwnik mógłby
przebiec - każde pole zajęte jest przez orka lub jego strefę
ataku.
bloku.
Jim: Masz absolutną rację, Bob. Ponieważ, jest dodatkowa
asekuracja, ponieważ Orki zostawiły dwóch zawodników
głęboko z tyłu, blisko własnej Strefy Punktowej, będą
mogli łapać przeciwników, którzy szczęśliwie przemkną się
przez pierwszą linię obrony Orków.
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KOLEJNOŚĆ ZDARZEŃ
Mecz Blood Bowl składa się z dwóch połów po 16 tur każda (8
tur dla każdego trenera). Na koniec drugiej połowy drużyna z
większą liczbą przyłożeń wygrywa mecz. Mecze rozgrywa się
stosując bardzo prostą kolejność zdarzeń, a mianowicie:

A. Tura drużyny przyjmującej piłkę
B. Tura drużyny wykopującej piłkę

LISTA AKCJI

Ruch: Zawodnik może poruszyć się o liczbę pól równą jego
punktom ruchu (WR).
Blok: Zawodnik może wykonać jeden blok przeciwko
zawodnikowi stojącemu na sąsiednim polu. Leżący zawodnik
nie może wykonywać tej akcji.

Powtarzaj na przemian kroki A i B aż skończy się Drive.
UWAGA! Drivem definiujemy fragment meczu, który kończy
się przyłożeniem lub końcem jednej z połów meczu.

Rozegranie: Zawodnik może poruszyć się o liczbę pól
równą jego punktom ruchu. W trakcie tego ruchu może wykonać jedną akcję bloku. Blok można wykonać w dowolnym
momencie ruchu i kosztuje to jeden punkt ruchu.

Podczas swojej tury drużyna może podjąć jedną akcję na
każdego zawodnika w drużynie. Na wykonanie wszystkich akcji
trener ma tylko 4 minuty (tyle trwa 1 tura). Zawodnicy drużyny
przeciwnej nie mogą podejmować żadnych akcji, dopóki
nie nadejdzie ich tura.

WAŻNE: Ta akcja nie może być zadeklarowana przez więcej niż
jednego zawodnika w drużynie podczas jednej tury. Jednakże,
każdy zawodnik może wykonać Rozegranie - nie musi do tego
być rozgrywającym (rozgrywający są po prostu w tym najlepsi).

PRZESUWANIE ZNACZNIKA TURY

Podanie: Zawodnik może poruszyć się o liczbę pól równą jego
punktom ruchu. Na koniec ruchu może podać piłkę.

Każdy trener odpowiedzialny jest za kontrolowanie tury, w której
rozgrywa akcje jego drużyna i musi przesuwać Znacznik Tury
po polach przy boksach na początku każdej kolejnej swojej
tury. Jeśli trener zapomni przesunąć znacznik, nim rozpocznie
akcje swoimi zawodnikami, trener drużyny przeciwnej może
zgłosić “Nieprzepisową Procedurę”. Pod pojęciem akcji rozumie
się ruch o jedno lub więcej pól, wstanie zawodnika, a także
rzut kośćmi podczas tury.
Trener, który został przyłapany na złamaniu przepisów, musi zakończyć swoją turę lub natychmiast stracić 1 przerzut,
który traktuje się jako wykorzystany w tej turze, o ile nie był
w niej jeszcze wykorzystany. Jeśli trener zdecyduje się nie
kończyć swojej tury, a nie posiada żadnych przerzutów, wówczas trener drużyny przeciwnej zyskuje 1 przerzut. Jeśli
trener zapomniał przesunąć znacznik, lecz zorientował się w swej
pomyłce, zanim trener drużyny przeciwnej zgłosił błąd, wówczas nie może podlegać karze za “Nieprzepisową Procedurę”.
Jeśli trener zgłasza w sposób błędny “Nieprzepisową Procedurę”, wówczas to on musi natychmiast stracić 1 przerzut,
a jeśli nie ma żadnych, to przeciwnik zyskuje 1 przerzut.
.

AKCJE ZAWODNIKÓW

Każdy z zawodników w drużynie może wykonać jedną akcję na
turę. Akcje jakie można wykonać, zostały opisane poniżej.
Kiedy wszyscy zawodnicy wykonają swoje akcje, wówczas tura
dobiega końca i następuje tura trenera drużyny przeciwnej.
Musisz zadeklarować którą akcję wybierze zawodnik zanim ją
wykona. Przykładowo powinieneś powiedzieć, “Ten zawodnik
wykona akcję Bloku”.
Zawodnicy wykonują jedną akcję na raz. Innymi słowy, trener
wykonuje akcję jednym zawodnikiem, a następnie rozpoczyna
akcję kolejnym itd. Trwa to tak długo, aż trener wykona akcje
wszystkimi zawodnikami lub gdy zdecyduje, że któryś nie
wykona żadnej akcji. Należy zwrócić uwagę, że zawodnik musi
zawsze zakończyć akcję zanim kolejny rozpocznie swoją. Każdy
zawodnik może wykonać tylko jedną akcję na turę. Tylko jedna
akcja Rozegrania oraz jedna akcja Podania mogą być wykonane
raz w całej turze drużyny. Te akcje muszą być wykonywane
przez różnych zawodników, jeden zawodnik nie może wykonać
akcji Rozegrania oraz Podania w tej samej turze.

WAŻNE: Ta akcja nie może być zadeklarowana przez więcej niż
jednego zawodnika w drużynie podczas jednej tury.
ZAUWAŻ, ŻE zasady dodatkowe posiadają dwie dodatkowe akcje:
Przekazanie (patrz strona 20) i Faul (patrz strona 23). Żadna
z tych akcji nie może zostać zadeklarowana przez więcej niż
jednego zawodnika raz na turę.

STRATY

Normalnie tura kończy się gdy wszyscy zawodnicy w drużynie
wykonają swoje akcje. Jednakże pewne zdarzenia powodują
zakończenie tury, zanim wszyscy zawodnicy zdążą wykonać
swoje akcje. Zdarzenia takie nazywa się stratami. Następujące
zdarzenia powodują stratę:
1. Zawodnik drużyny, której jest tura, został powalony (zostać
kontuzjowanym przez tłum kibiców lub zostać przewróconym
nie powoduje straty, z wyjątkiem gdy zawodnik drużyny, której
jest tura, trzyma piłkę… np. takie umiejętności jak Atak w
Wyskoku, Naskok i Zapasy powodują przewrócenie) lub
2. Podana lub przekazana piłka, jest nie złapana przez zawodnika drużyny, której jest tura, zanim piłka nie spocznie lub
3. Zawodnik drużyny, której jest tura próbując podnieść piłkę,
poniesie porażkę (niezdanie rzutu na złapanie w przeciwieństwie
do podnoszenia piłki, samo w sobie nie powoduje straty) lub
4. Nastąpiło przyłożenie lub
5. Upłynął czas czterech minut tury lub
6. Podczas próby podania piłka zostaje wypuszczona nawet
jeśli inny zawodnik tej samej drużyny ją złapie lub
7. Zawodnik z piłką jest rzucany lub następuje próba rzucenia nim
z użyciem umiejętności Rzut Towarzyszem, po czym nie udanie
ląduje (wliczając w to zostanie zjedzonym lub wyswobodzenie
podczas rzutu na Zawsze Głodny) lub
8. Zawodnik został usunięty z boiska przez sędziego za Faul.
Trener, który zalicza stratę, nie może podjąć już żadnych akcji
w tej turze i wszystkie akcje w niej wykonywane kończą się
natychmiast, nawet jeśli zostały ukończone tylko częściowo.
Wykonaj testy pancerza, testy na kontuzję powalonych zawodników oraz jeśli piłka została upuszczona, rzuć, by zobaczyć w
którym miejscu upadnie. Ogłuszeni zawodnicy powinni odwrócić
się twarzą ku górze, po czym trener drużyny przeciwnej
może rozpocząć swoją turę.
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RUCH
Zawodnik może ruszyć się o ilość pól równą jego Punktom
Ruchu (WR). Zawodnicy mogą poruszać się w każdym kierunku
lub kombinacji kierunków, łącznie z ukośnymi, tak długo aż nie
wejdą na pole, na którym stoi inny zawodnik (z którejkolwiek z
drużyn). Zawodnicy nie muszą wykorzystywać wszystkich swoich
punktów ruchu w swojej turze. Nie muszą ruszać się w ogóle,
jeśli trener tego nie chce.

TABELA ZWINNOŚCI
1
2
3
Zwinność
zawodnika
______________________________
Wymagany wynik na K6

6+

5+

4+

4
3+

5
2+

6+
1+

Modyfikatory uniku
Wykonywanie uniku. . ....................................................... +1
Za każdą strefę ataku przeciwnika, na polu, do
którego zawodnik przemieszcza się wykonując unik . . . .. –1

PODNOSZENIE PIŁKI
STREFY ATAKU

Każdy zawodnik stojący na boisku, posiada indywidualną strefę
ataku na każdym z ośmiu przyległych pól jak pokazano na rysunku
poniżej. Zawodnik leżący lub ogłuszony nie posiada strefy ataku.

Jeśli zawodnik wbiega na pole, na którym leży piłka, musi
spróbować ją podnieść i jeśli chce lub ma taką możliwość, może
biec z nią dalej.
Zawodnicy, którzy wchodzą na pole, na którym leży piłka w
jakikolwiek inny sposób (np. kiedy są przepychani, rzucani
przez innego zawodnika z zasadą Throw Team Mate, itd), nie
mogą podnieść piłki i zamiast tego odbijają piłkę o jedno pole.
Nie powoduje to straty. Zobacz Odbijanie Piłki na stronie 13.
Patrz na zwinność zawodnika w Tabeli Zwinności, aby znaleźć
wynik wymagany do udanego podniesienia piłki. Rzuć K6
i dodaj lub odejmij modyfikatory do rzutu kostką. Wynik 1 przed
modyfikacjami zawsze oznacza porażkę, a wynik 6 przed
modyfikacjami zawsze oznacza sukces dla wszystkich
rzutów na Zwinność w całej grze.
Jeśli końcowy wynik po modyfikacjach jest równy lub wyższy od
wymaganego, zawodnik udanie podnosi piłkę. Umieść piłkę na
podstawce zawodnika, aby zaznaczyć że ją podniósł i trzyma
w rękach podczas swojej tury. Jeśli wynik K6 jest niższy
od wymaganego po modyfikacjach, wtedy zawodnik wypuszcza
piłkę, która odbija się o jedno pole. Jeśli zawodnik wypuszcza piłkę,
wtedy drużyna zalicza stratę i jej tura natychmiast się kończy.

W przypadku opuszczania pola, które znajduje się w co najmniej
jednej strefie ataku przeciwnika, zawodnik musi wykonać unik.
Zawodnik wykonuje unik tylko raz w przypadku opuszczania
pola, bez względu z ilu stref ataku przeciwnika wychodzi.
Należy odnotować, że zawsze trzeba wykonać unik jeśli
wychodzi się ze strefy ataku, nawet jeśli nie ma już żadnych
stref ataku na polu, na które zawodnik się przemieszcza (patrz
na powtórkę w zwolnionym tempie).
Patrz na zwinność zawodników w Tabeli Zwinności obok, by
znaleźć wymagany wynik do udanego opuszczenia pola. Na
przykład, jeśli zawodnik ma zwinność równą 3, może potrzebować wyrzucić 4 lub więcej, by wykonać unik z pola. Rzuć K6
i dodaj lub odejmij wszystkie niezbędne modyfikatory do rzutu.
Wynik 1 przed modyfikacjami zawsze oznacza porażkę, a wynik
6 przed modyfikacjami zawsze sukces.
Jeśli zmodyfikowany wynik końcowy jest równy lub wyższy
od wymaganego, zawodnik może kontynuować ruch (wykonywać
kolejne uniki, jeśli potrzebuje), aż skończą mu się wszystkie
punkty ruchu. Jeśli wynik jest niższy od wymaganego, wtedy
zawodnik zostaje powalony na pole, do którego próbował się
przemieścić i musi zostać wykonany rzut, by zobaczyć czy został
kontuzjowany (patrz Powalenia i Kontuzje). Jeśli zawodnik jest
powalony, następuje strata i tura całej drużyny natychmiast
się kończy.
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TABELA ZWINNOŚCI
1
2
3
Zwinność zawodnika
______________________________
Wymagany wynik na K6

6+

5+

4+

4
3+

5
2+

6+
1+

Modyfikatory podnoszenia piłki
Podnoszenie piłki . . ......................................................... +1
Za każdą strefę ataku przeciwnika przy zawodniku . . ..... –1

WAŻNE: Tabelę Zwinności w grze Blood Bowl stosuje się do
określania sukcesów i
porażek wielu różnych
akcji, nie tylko takich jak
unik, podnoszenie piłki
czy rzucanie lub łapanie
piłki, ale też wielu
innych. Każda taka akcja
ma swój własny zestaw
modyfikatorów do rzutu
K6 (np. nie używa się
żadnych modyfikatorów
uniku do podnoszenia
piłki).

BLOOD BOWL Ì

POWTÓRKA W ZWOLNIONYM TEMPIE
Jim: Tam biegnie Dieter Blunt z Reikland Reavers i wydaje mi
się, Bob, jakby chciał przebiec przez strefę ataku dwóch
zawodników Orcland Raiders! Najpierw chce wbiec na pole 1.
Dieter ma zwinność 3, co oznacza, że potrzebuje rzucić kostką
4 lub więcej na udany unik uciekając ze swojego pola. Dodaje
+1 do rzutu za wykonanie uniku, ale musi odjąć 2, ponieważ
są dwie strefy ataku Orków na polu, do którego zmierza, co
daje mu ostateczny modyfikator -1. Dieter wykonuje ten ruch kibice wstrzymują oddech - i wynik rzutu K6 to 5, co oznacza,
że Dieter udanie wykonuje unik na nowe pole!
Bob: Racja! Dieter wbiegł na pole 1 i zdecydował biec dalej
na pole
2. Dieter
musi
znównawykonać
na unik, jednak
na
Bob:
Racja!
Dieter
wbiegł
pole 1 rzut
i zdecydował
się biec
polu
ma2.żadnych
strefznów
bloku,
ponieważ
je na
dalej 2nanie
pole
Dieter musi
wykonać
rzut opuszcza
na unik, jednak
polupolu
1. Nie
mama
żadnych
stref
bloku
na polu
2, co opuszcza
oznacza, że
na
2 nie
żadnych
stref
ataku,
ponieważ
je
Dieter
do ataku
rzutu na
K6.polu
OCH,
NIE!
Dieter
na poludodaje
1. Nie modyfikator
ma żadnych+1
stref
2, co
oznacza,
wyrzucił
i zostałmodyfikator
powalony. +1
Teraz
leży na
2 aNIE!
co
że
Dieter 1 dodaje
do rzutu
K6.polu
OCH,
więcej, wyrzucił
spowodował
stratępowalony.
dla Reavers,
takleży
więc
ruch
Dieter
1 i został
Teraz
naczas
polu na
2, a
co
Orcland
Raiders!
więcej, spowodował
stratę dla Reavers, tak więc czas na ruch
Orcland Raiders!

ZWINNOŚĆ
1
RZUT NA UNIK
6+
MODYFIKATORY UNIKU

2
5+

3

4+

4
3+

5
2+

Wykonując rzut na unik
Za każdą strefę ataku przeciwnika na polu, do
którego zawodnik przemieszcza się wykonując unik

6+
1+
+1
-1

BLOK
Zamiast ruchu, zawodnik może wykonać blok na przeciwniku,
który stoi na przyległym do niego polu. Blok możesz wykonać
tylko przeciwko stojącemu zawodnikowi - nie możesz blokować
zawodnika, który leży. Blok to twarde wejście w przeciwnika
w celu jego powstrzymania! Aby zobaczyć czy udało Ci się
zablokować przeciwnika, potrzebujesz użyć specjalnych Kości
Bloku dołączonych do gry.

ROZEGRANIE
Raz na turę swojej drużyny jeden zawodnik może wykonać
specjalną akcję rozegrania. Rozegranie pozwala zawodnikowi
ruszyć się oraz wykonać akcję bloku na przeciwniku. Blok można
wykonać w dowolnym momencie ruchu, ale kosztuje jego jeden
dodatkowy punkt. Po udanym bloku, zawodnik może poruszać
się dalej, jeśli pozostały mu jeszcze jakieś punkty ruchu.

SIŁA

Liczba Kości Bloku którymi należy rzucić, zależą od siły obydwu
zawodników - blokującego i blokowanego. Oczywiście, jeśli jeden
zawodnik jest silniejszy od drugiego, bardziej jest prawdopodobne,
że go powali podczas akcji bloku. Aby to odzwierciedlić, liczba
Kości Bloku, którymi należy rzucić, zależy od różnicy sił zawodników. Jednakże, nie ma znaczenia iloma kośćmi się rzuci, tylko
jedna z nich decyduje o wyniku bloku. Trener silniejszego
zawodnika wybiera która.
Jeśli siła zawodników jest równa, rzuca się jedną kością.
Jeśli jeden z zawodników jest SILNIEJSZY, rzuca się dwoma
kośćmi, a trener silniejszego, wybiera tę, która zdecyduje o wyniku.
Jeśli jeden z zawodników jest PONAD DWA RAZY SILNIEJSZY,
rzuca sie trzema kośćmi, a trener silniejszego, wybiera tę, która
zdecyduje o wyniku.
Zauważ, że trener zawodnika wykonującego blok zawsze rzuca
kośćmi, ale to trener silniejszego zawodnika wybiera, która z kości
zdecyduje o wyniku.

Varag Ghoul-Chewer demonstruje jak blokować przeciwnika.

PAMIĘTAJ: Zasady dodatkowe na stronie 21 pozwalają zawodnikom niezaangażowanym w blok, na wspomaganie blokujących
się zawodników, co ma wpływ na liczbę kości, którymi należy
rzucić.
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Wynik

Rzuć odpowiednią liczbą kości i sprawdź rezultat w tabeli poniżej.
W tabeli, zawodnik blokujący jest przedstawiony jako atakujący,
a blokowany jako obrońca.
Symbol

Wynik
ATAKUJĄCY POWALONY: Zawodnik
atakujący zostaje powalony.
OBAJ POWALENI: Obaj zawodnicy zostają
powaleni z wyjątkiem posiadającego umiejętność
Blokowania. Jeśli jeden z zawodników ma umiejętność Blokowania, gdy wypada ten wynik, nie
zostaje powalony, jednak powalony zostaje przeciwnik. Jeśli obaj używają umiejętności Blokowania, żaden z zawodników nie zostaje powalony.
PRZEPCHNIĘTY:Obrońca zostaje przepchnięty
o jedno pole przez zawodnika blokującego. Zawodnik atakujący może podążać za obrońcą.
BŁĄD OBROŃCY: O ile obrońca nie używa
umiejętności Unik, zostaje przepchnięty a następnie
powalony. Jeśli używa umięjętności Unik,
zostaje tylko przepchnięty. Zawodnik atakujący
może podążać za obrońcą.
OBROŃCA POWALONY: Obrońca zostaje
przepchnięty, a następnie powalony na polu,
do którego został przemieszczony. Zawodnik
atakujący może podążać za obrońcą.

POWTÓRKA W ZWOLNIONYM TEMPIE
Jim: A tam biegnie Skurf Limbrender, Czarny Orc Obrońca,
gwiazda Orcland Raiders. Rozpoczął swoją szarżę po boisku i
zamierza blokować Jacoba von Altdorf miotacza Reavers.
Skurf ma siłę 4, porównując do siły 3 Jacoba, oznacza, że
może rzucić dwoma Kośćmi Bloku i wybrać tę, której użyje.
Rzuca
Wyrzuca
(Atakujący powalony) i
(Obrońca powalony),
wybierając wynik Obrońca powalony, wyrżnął Jacoba do tyłu
o jedno pole, powalając go na płask w błocie - KERRUNCH!

Przepchnięcie: Zawodnik, który jest przepchnięty w wyniku
bloku musi zostać przesunięty o jedno pole do tyłu, tak jak
pokazano na rysunku. Trener zawodnika blokującego może
zdecydować, na które pole zostanie przesunięty. Zawodnik musi
być przepchnięty na wolne pole, jeśli to możliwe. Pole, na którym
znajduje się tylko piłka, uznawane jest jako wolne i zawodnik na
nie wypchnięty powoduje odbicie piłki (patrz, strona13). Jeśli
wszystkie te pola są zajęte przez innych zawodników, wtedy
zawodnik jest przepchnięty na zajęte pole, a zawodnik, które je
zajmował, jest przepchnięty dalej do tyłu. To drugie przepchnięcie
traktowane jest tak samo jak pierwsze, jakby drugi zawodnik był
blokowany przez pierwszego (leżący i ogłuszeni zawodnicy
mogą być przepchnięci tylko w ten sposób właśnie). Trener
drużyny, której jest tura, decyduje o kierunkach dla wszystkich
drugich przepchnięć z wyjątkiem, gdy przepychany zawodnik ma
umiejętność, dzięki której może to obejść.
Zawodnik musi zostać wypchnięty poza boisko jeśli nie ma za
sobą innego wolnego pola. Zawodnik wypchnięty poza boisko,
nawet podczas powalenia, jest tak naprawdę powalony tylko
przez tłum kibiców i wykonuje się tylko rzut zgodnie z Tabelą
Na Kontuzję (patrz kontuzje, strona obok). Tłum kibiców nie
ma żadnych modyfikatorów do rzutu na kontuzję.
Odnotuj, że nie wykonuje się rzutu na przebicie pancerza
zawodnikowi, który jest przepchnięty poza boisko, tylko automatycznie przechodzi się do rzutu na kontuzję. Jeśli wynik to
ogłuszony, zawodnika umieszcza się w boksie rezerwowych i
musi tam pozostać aż do przyłożenia lub końca połowy.
Jeśli zawodnik z piłką zostanie przepchnięty poza boisko,
zostanie pobity przez podwójnie zadowolonych kibiców, którzy
będą mogli dodatkowo odrzucić piłkę z powrotem do gry!
Szablon wyrzutu z autu jest umieszczany centralnie nad
polem, na którym po raz ostatni znajdował się zawodnik, zanim
wypchnięto go poza boisko.
Powalenia: Zawodnik, który jest powalony, powinien zostać
położony na polu twarzą do góry. Zawodnik może odnieść
kontuzję (patrz kontuzje, strona 11). Gdy zawodnik należący
do drużyny, której jest tura, zostaje powalony, powoduje stratę
i tura tej drużyny natychmiast się kończy!

Pola zaciemnione na rysunku powyżej pokazują pola, na które
zawodnik może zostać przepchnięty.

SIŁA ZAWODNIKÓW
RZUĆ:
Równa siła obu zawodników
Jedną Kością Bloku*
Jeden zawodnik silniejszy
Dwoma Kośćmi Bloku*
Jeden zawodnik ponad
Trzema Kośćmi Bloku*
dwa razy silniejszy
*Trener silniejszego zawodnika wybiera, której Kości Bloku użyje.
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Podążanie: Zawodnik wykonujący blok może wykonać
specjalny ruch na pole zajęte przez zawodnika, który został
przepchnięty. Trener zawodnika blokującego musi zdecydować,
czy podążać za przepchniętym zawodnikiem, zanim nastąpią
kolejne rzuty kośćmi. Ten ruch jest darmowy i zawodnik ignoruje
strefy ataku przeciwników podczas tego ruchu (np. nie musi
wykonywać uniku wchodząc na nowe pole). Zawodnikom
wykonującym Rozegranie, ruch podążania nie zabiera żadnych
punktów ruchu (ponieważ już blok kosztuje ich jeden punkt
ruchu, więc to tak, jakby za niego już zapłacili).

BLOOD BOWL Ì

POWALENIA I KONTUZJE
Zawodnik, który zostaje powalony lub przewrócony z
jakiegokolwiek powodu, powinien być położony na boisku twarzą
do góry na polu, na którym znajdował się w momencie upadku.
Jeśli zawodnik leży, traci całą swoją strefę ataku i nie może
wykonywać żadnych akcji, zanim przy następnej sposobności nie
wstanie, co kosztuje 3 punkty ruchu. Zawodnik może wstać w
strefie ataku przeciwnika bez wykonywania uniku (unik wykonuje
się w przypadku opuszczania pola w strefie ataku). Zauważ, że
zawodnik wstający, nie może wykonywać akcji bloku, ponieważ
albo wykonuje się akcję ruchu albo blokowania. Zawodnik po
wstaniu może wykonać każdą inną akcję niż blok.
Zawodnik z piłką, który zostaje powalony lub przewrócony wypuszcza piłkę na pole, na które upadł. Piłka odbija się od niego
o jedno pole w losowym kierunku (zobacz odbijanie piłki, strona
13), ale dopiero po rzutach na przebicie pancerza i kontuzji,
jeśli takie nastąpią.

WSTAWANIE

Zawodnik może wstać jedynie na początku akcji za koszt równy
trzem punktom swojego ruchu. Jeśli zawodnik ma mniej niż trzy
punkty ruchu, musi wyrzucić 4+ by wstać - jeśli mu się uda, nie
może poruszać się dalej za wyjątkiem Parcia Naprzód (zobacz
zasady dodatkowe, strona 20). Porażka podczas wstawania z
jakichkolwiek względów nie jest stratą.

ZMIANY

Nie można wprowadzić rezerwowego za kontuzjowanego
zawodnika lub zawodników, którzy opuścili boisko podczas
Drive’a. Rezerwowych zawodników można wprowadzać jedynie
podczas fazy rozstawiania po przyłożeniu, końcu pierwszej lub
drugiej połowy meczu.

Po lewej: Zawodnik leży z twarzą do góry. Po prawej: Stojący zawodnik.

KONTUZJE

Za wyjątkiem, gdy przepisy mówią inaczej, każdy zawodnik,
który zostaje powalony może odnieść kontuzję. Trener przeciwników rzuca dwoma kostakmi K6 i dodaje wyniki do siebie w
próbie przebicia wartości pancerza powalanego zawodnika.
Jeśli wyrzuca więcej, wtedy ma prawo wykonać rzut zgodnie z
Tabelą na Kontuzję w kolumnie obok, aby zobaczyć czy powalony
zawodnik nabawi się kontuzji.

Krasnoludzki Deathroller dopada kolejną ofiarę.

TABELA NA KONTUZJĘ
2K 6
2-7

8-9

10-12

Wynik
Ogłuszony - Pozostaw zawodnika na boisku, kładąc
go twarzą do dołu. Wszyscy zawodnicy leżący
twarzą do dołu odwracają się twarzą do góry na koniec
następnej tury swojej drużyny, nawet gdy następuje
strata. Odnotuj, że zawodnik nie może odwrócić się
twarzą do góry w turze, w której został ogłuszony.
Raz odwrócony twarzą do góry może wstać w każdej
następnej turze, używając stosownych zasad.
Znokautowany - Zdejmij zawodnika z boiska i umieść
go w boksie dla znokautowanych. Pod-czas wykopu,
ale przed rozstawieniem, rzuć K6 dla każdego ze
znokautowanych zawodników. Na wynikach 1-3 muszą
pozostawać w tym samym boksie i nie mogą z niego
wyjść, aż do ponownych rzutów podczas następnego
wykopu. Na wynikach 4-6 musisz przenieść zawodnika
do boksu dla rezerwowych i od razu można korzystać
z niego normalnie.
Kontuzja - Zdejmij zawodnika z boiska i umieść go w w
boksie dla martwych i kontuzjowanych. Zawodnik jest
wykluczony z gry do końca meczu. W rozgrywkach
ligowych rzuć na Rodzaj Kontuzji (zgodnie z tabelą na
stronie 25), żeby zobaczyć co dokładnie stało się
zawodnikowi.

Split Tendoncutter, skaveński Blitzer
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PODANIA
Raz na turę jeden zawodnik drużyny, której jest tura, może
wykonać akcję podania. Zawodnik może poruszać się normalnie,
a po skończeniu swojego ruchu, może podać piłkę, nawet jeśli
jej odbiorca stoi na polu obok. Odnotuj, że zawodnik nie musi
trzymać piłki na początku akcji, na przykład może rozpocząć ruch
na pole z piłkę, podnieść ją i dopiero wtedy wykonać podanie.

Odszukaj zwinność zawodnika w Tabeli Zwinności by znaleźć
wynik wymagany do wykonania poprawnego podania. Rzuć
K6 i dodaj lub odejmij modyfikatory do rzutu. Wynik 1 przed
modyfikacjami zawsze oznacza porażkę a wynik 6 przed
modyfikacjami zawsze oznacza sukces.

PODANIE PIŁKI

Na początku, trener musi zadeklarować, że zawodnik z piłką
wykona podanie. Zawodnik może podać piłkę do innego
zawodnika ze swojej drużyny (lub z drużyny przeciwnej, jeśli
tego zechce), lub po prostu na puste pole, jednakże pierwsza z
tych decyzji będzie najkorzystniejsza - w której teraz będzie trzeba
osłaniać nowego zawodnika z piłką, innymi zawodnikami przed
atakami przeciwników! Piłka może być podana raz na turę.
Następnie trener musi zmierzyć zasięg miarą rzutu (patrz,
strona 5, jak poprawnie mierzyć miarą rzutu). Jest całkowicie
dopuszczalne mierzenie odległości do różnych zawodników
podczas ruchu podającego, zanim wskaże się cel podania. Po
wykonaniu podania, zawodnik kończy swój ruch w tej turze,
nawet jeśli zostały mu jakieś punkty ruchu.

Jeśli wynik końcowy jest równy lub wyższy od wymaganego,
podanie jest dokładne i dosięga celu. Jeśli rzut K6 jest niższy od
wymaganego, podanie jest niedokładne i zmierza obok celu. Rzuć
według szablonu rozrzutu trzy razy rzut po rzucie, by zobaczyć
gdzie upadła piłka. Odnotuj, że każdy rzut na rozrzut wykonuje
się oddzielnie, więc możliwe, że na końcu piłka wyląduje w
celu (choć to będzie przypadek). Piłka może być złapana dopiero
na końcowym polu ostatniego rozrzutu - przy pierwszych dwóch,
jeśli znajdzie się nad zawodnikiem, nie może być jeszcze łapana.
ODNOTUJ Zasady dodatkowe na stronie 22 dodają ewentualność
wypuszczenia podania przez podającego, a przeciwnikom dają
możliwość przechwytu podania.

POWTÓRKA W ZWOLNIONYM TEMPIE
Bob: O, tam jest Grishnak Dusiciel Goblinów z Orcland Raiders, który
ma zwinność 3 i próbuje rzucić piłkę o 4 pola do Urgasha Gryzitopora.
Miara rzutu wskazuje granicę między szybkim a krótkim podaniem,
więc dłuższe z nich musi być wzięte pod uwagę. Czyli… krótkie!
Jim: Zgadza się, Bob. Zwinność 3 Grishnaka oznacza, że musi
wyrzucić 4 lub więcej by trafić do celu. Nie ma żadnych modyfikatorów,
ponieważ Grishnak nie jest w żadnej strefie ataku, a modyfikator dla
krótkiego podania wynosi +0. Grishnak odchyla ramię i wyrzuca 6.
Patrzy jak piłka leci, bam! prosto w cel!!! Teraz jedyne co Gryzitopór
ma do zrobienia, to ją złapać…
Bob: Tak jak mówisz, Jim. To dokładne podanie, więc Urgash dostaje
+1 do rzutu K6, ale obok niego stoi Griff Oberwald, więc szanse na
złapanie maleją o modyfikator -1, co oznacza, że Urgash potrzebuje 4
i więcej by złapać piłkę. Widownia cichnie podczas rzutu kostką. 3 - nie
złapał i piłka odbija się od niego o jedno pole.
Jim: Jeśli mogę się wtrącić, Bob, niecelne podanie powoduję stratę,
która kończy turę Orcland Raiders…

ZWINNOŚĆ
1
2
RZUT NA PODANIE
6+
5+
MODYFIKATORY PODANIA
Szybkie podanie
Krótkie podanie
Długie podanie
Daleka Bomba
Za każdą strefę ataku
przeciwka na polu podającego
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3
4+

4
3+

5
2+

6+
1+

ZWINNOŚĆ
1
2
RZUT NA ZŁAPANIE 6+
5+
MODYFIKATORY ŁAPANIA

+1
+0
-1
-2

Łapanie dokładnego podania
Łapanie niedokładnego podania,
piłki odbitej, lub piłki wyrzuconej z autu

-1

3
4+

4
3+

5
2+

6+
1+
+1
+0

Za każdą strefę ataku
przeciwka na polu łapiącego
-1
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TABELA ZWINNOŚCI_______________________________
Zwinność zawodnika
Wymagany wynik na K6

1
6+

2
5+

3
4+

4
3+

5
2+

6+
1+

Modyfikatory podania
Szybkie podanie............................................................... +1
Krótkie podanie. ............................................................... +0
Długie podanie. ................................................................. -1
Daleka Bomba. ................................................................. -2
Za każdą strefę ataku przeciwka na polu podającego ..... -1

ŁAPANIE PIŁKI

Jeśli piłka ląduje na polu zajętym przez stojącego zawodnika,
musi on podjąć próbę złapania piłki. Leżący i ogłuszeni
zawodnicy nie mogą jej łapać. Zawodnicy każdej z drużyn mogą
próbować łapać piłkę (jeśli zawodnik innej drużyny zdecyduje
się łapać piłkę może krzyknąć „moja” i do niej wyskoczyć).
Odszukaj zwinność zawodnika w Tabeli Zwinności, by znaleźć
wynik wymagany do poprawnego złapania piłki. Rzuć K6 i dodaj
lub odejmij modyfikatory do rzutu. Wynik 1 przed modyfikacjami zawsze oznacza porażkę a wynik 6 przed modyfikacjami
zawsze sukces.
Jeśli wynik końcowy jest równy lub wyższy od wymaganego,
piłka zostaje złapana. Umieść piłkę na podstawce zawodnika,
aby zaznaczyć że ją podniósł i trzyma w rękach podczas swojej
tury. Jeśli zawodnik, który złapał piłkę, nie wykonywał jeszcze
żadnych akcji w tej turze, może to teraz zrobić. Jeśli rzut K6 jest
niższy od wymaganego, zawodnik wypuszcza piłkę, która odbija
się od niego o jedno pole (patrz na odbijanie piłki poniżej).

TABELA ZWINNOŚCI_______________
Zwinność zawodnika
Wymagany wynik na K6

1
6+

2
5+

3
4+

4
3+

5
2+

6+
1+

Modyfikatory łapania
Łapanie dokładnego podania. ...................................... +1
Łapanie niedokładnego podania,
piłki odbitej, lub piłki wyrzuconej z autu ........................ +0
Za każdą strefę ataku przeciwka na polu łapiącego. ... –1

Ì Ì Ì Czy wiesz, że…
Lowdown Ratz w tym roku testowali na treningach nowego zawodnika, olbrzymiego, czarnego wilka bojowego! Wilk zjadł sześciu zawodników z drużyny,
poważnie ranił czterech asystentów trenera, okaleczył medyka, po czym uciekł
na mokradła, niosąc w zębach jedyną piłkę jaką Ratz mieli; przekreślając ich
szanse na występ w finale Blood Bowl… nie, żeby mieli na to większe szanse,
niż niziołek na przeżycie zamknięty w ubikacji Chaos All-Stars.

ODBIJANIE PIŁKI

Jeśli piłka jest wypuszczona lub nie złapana, albo odbija się na
pole z leżącym lub ogłuszonym zawodnikiem, albo zawodnik
jest przepchnięty, lub ląduje na polu z piłką, albo piłka
ląduje na puste pole (lub zajęte przez leżącego lub
ogłuszonego zawodnika), wtedy piłka się odbija. Odzwierciedla
to mniej więcej sytuację, gdy zawodnicy walcząc o piłkę jeden
przez drugiego, tylko ją muskają lub uderzają! Aby
dowiedzieć się, na które pole odbije się piłka, rzuć według
Szablonu Rozrzutu jeszcze raz. Jeśli piłka odbije się na pole
ze stojącym zawodnikiem, musi on spróbować ją złapać, jak
napisano wyżej. Jeśli zawodnik nie złapie piłki, wtedy odbijać
się będzie ponownie, aż nie zostanie złapana, nie spocznie na
pustym polu, lub wypadnie poza boisko.

Jacob von Altdorf, ludzki łapacz

WYRZUT Z AUTU

Gdy piłka wylatuje poza boisko, jest natychmiastowo odrzucana
przez zagorzałych kibiców! Użyj szablonu wyrzutu z autu, by
ustalić gdzie piłka poleci, startując z ostatniego pola, nad którym
znajdowała się zanim wypadła (patrz, strona 4, jak używać
Szablonu Wyrzutu z Autu, by odrzucić ją o 2K6 pól). Jeśli piłka jest
odrzucona na pole zajęte przez stojącego zawodnika, musi on
próbować ją złapać, jak napisano wcześniej. Jeśli piłka ląduje
na puste pole lub pole z leżącym lub ogłuszonym zawodnikiem,
wtedy się odbija. Jeśli w wyniku wyrzutu z autu piłka ponownie
wypadnie poza boisko, należy wykonać wyrzut jeszcze raz,
zaczynając od ostatniego pola, na którym znajdowała się na
boisku. Nie można przechwytywać piłki wyrzucanej z autu.

STRATY
Jeśli podanie do zawodnika drużyny, której jest tura, jest nie
złapane, następuje strata i ta tura się kończy. Strata nie następuje
dopóki piłka ostatecznie nie spocznie. Jeśli piłka nie trafi do
celu, ale zostanie złapana, strata nie nastąpi. Piłka może nawet
wylecieć poza boisko, zostać odrzucona na puste pole, ale
zawsze gdy po tym zostanie złapana przez zawodnika drużyny,
której jest tura, drużyna uniknie straty!
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PRZERZUTY
Przerzuty w Blood Bowl są bardzo ważne, o czym szybko się
przekonasz. Są dwa rodzaje przerzutów: drużyny oraz zawodnika.
W obu przypadkach przerzuty pozwalają przerzucić wszystkie
kości, którymi rzuca się na jeden wynik. Tak więc, można na
przykład przerzucić rzut na unik, w przypadku którego należy
wyrzuconą kostkę wziąć i rzucić jeszcze raz, a w przypadku
wyrzuconych trzech Kości Bloku, wziąć trzy i rzucić nimi jeszcze
raz itd.
BARDZO WAŻNE: Nie ma znaczenia ile przerzutów posiadasz,
albo jakiego typu, nie możesz żadnego rzutu kostką/kośćmi
przerzucić więcej niż raz.

PRZERZUTY DRUŻYNY

Przerzuty drużyny reprezentują poziom wytrenowania drużyny.
Trener może użyć przerzutu do przerzucenia każdego rzutu
kośćmi (innego niż na przebicie pancerza, kontuzję i rodzaju
kontuzji) wykonanego przez zawodnika swojej drużyny na boisku
podczas swojej tury (nawet jeśli rzut kośćmi był udany). Wynik
nowego rzutu musi zostać zaakceptowany zamiast starego, nawet
jeśli jest mniej korzystny. Trener nie może wykonać więcej niż
jednego przerzutu na turę i nie może przerzucić rzutu, który
wykonał przeciwnik.
Każdy trener musi pilnować znaczników przerzutu na polach obok
boksów, aby wskazywały ilość jaka mu jeszcze pozostała. Za
każdym razem gdy trener użyje przerzutu drużyny, musi usunąć
znacznik z odpowiedniego pola. Jeśli trener nie ma już
znaczników, nie może więcej używać przerzutów drużyny w tej
połowie. W przerwie meczu obie drużyny mają czas na
odpoczynek i regenerację, więc znaczniki wracają na swoje
miejsce w ilości z początku meczu.

PRZERZUTY ZAWODNIKA

Niektórzy zawodnicy posiadają umiejętności pozwalające im
przerzucić kości w różnych sytuacjach. Na przykład miotacz posiada umiejętność Podanie, które pozwala mu przerzucić nieudany
rzut na podanie. Trener może użyć tyle przerzutów zawodnika
w jednej turze ile chce, a pojedynczy zawodnik może używać
swoich umiejętności, ile tylko zapragnie w całym meczu. Jednak
każdy osobny rzut kośćmi może być przerzucony tylko raz.

UMIEJĘTNOŚCI
Wielu zawodników w swoim opisie ma zapisane jedną lub
więcej umiejętności. Są to specjalne zdolności modyfikujące
poczynania zawodnika. Niektóre umiejętności zezwalają na
przerzut kości, jak napisano powyżej, inne zezwalają na
wykonanie specjalnych akcji. Pełny opis umiejętności podany
jest obok oraz na odwrocie zeszytu ze skrótem zasad. Pełna
lista umiejętności zostanie przedstawiona dalej, na razie jednak
zostańmy przy umiejętnościach przedstawionych tutaj. Będziesz
często zaglądać do skrótu zasad podczas pierwszych kilku gier
- ale nie przejmuj się, działania tych umiejętności szybko
się nauczysz.

Ì Ì Ì Czy wiesz, że...
Były reprezentant skink Diegi Maratona próbował wznowić karierę. Nieszczęśliwie
mały skink, który zadziwiał nas wspaniałymi unikami oraz sprintami dla
Slashersów w sezonie 2486, przybrał potrójnie na wadze i teraz przypomina
mały zielony budyń, dzięki swojemu uzależnieniu od trzciny cukrowej.
Olbrzymie długi (plotki głoszą, że wyzwał Tzeentcha, boga chaosu i Pana Zmian
do gry w kości) sprawiły, że Diegi musiał wznowić karierę, aby uporządkować
swoje sprawy finansowe. Jeśli skink pokona swoje uzależnienie od trzciny cukrowej, to możliwe, że będzie niespodziewaną gwiazdą tego sezonu. Tylko czy
ktokolwiek będzie chciał z nim podpisać kontrakt za horrendalne wynagrodzenie
jakiego żąda?

Blokowanie:

Jeśli korzysta się z umiejętności Blokowania,
wpływa ono na rezultat rzutu Kośćmi Bloku, jak
wyjaśniono w zasadach bloku.

Odebranie:

Zawodnik z umiejętnością Odebranie może
przerzucić kość, jeśli nie złapie piłki. Jeśli
używasz zasad dodatkowych, umiejętność
Odebrania pozwala wykonać przerzut dla
nieodebranego przekazania piłki oraz nieudanego
przechwytu.

Unik:

Zawodnik z umiejętnością Uniku może przerzucić
K6, jeśli nie uda mu się uciec ze strefy ataku.
Jednakże, zawodnik może przerzucić nieudany
Unik tylko raz na turę. Więc jeśli zawodnik
porusza się dalej i nie zdaje drugiego uniku, nie
może skorzystać z tej umiejętności ponownie.
Ponadto, jeśli korzysta się z umiejętności Uniku,
wpływa on na wynik rzutu Kośćmi Bloku (zobacz
zasady blokowania).

Podanie:

Zawodnik z umiejętnością Podania może
przerzucić K6 jeśli poda niecelnie.

Pewny chwyt: Zawodnik z umiejętnością Pewny Chwyt może
przerzucić K6, jeśli nie uda mu się podnieść
piłki. Ponadto, jeśli używasz zasad dodatkowych,
przeciwnik z umiejętnością Wytrącenie Piłki nie
może z niej skorzystać przeciwko zawodnikowi
z Pewnym Chwytem.
Wielu zawodników ma umiejętności takie jak Odebranie, Podanie
itp. Jeśli w opisie umiejętności nie napisano inaczej, nie musisz
z niej korzystać, tylko dlatego, że zawodnik ją posiada i możesz
z niej skorzystać dopiero po wykonanym rzucie, na który ta
umiejętność może mieć wpływ. Na przykład możesz oznajmić,
że korzystasz z umiejętności Odebranie zarówno przed jak i po
rzucie K6 na złapanie.
Z niektórych umiejętności korzysta się w turze przeciwnika. W tym
przypadku możesz zdecydować skorzystać z umiejętności po tym,
jak przeciwnik wykona akcję lub ruch na pole. Jeśli obaj trenerzy
chcą skorzystać z umiejętności dla tej samej akcji, trener którego
jest tura, musi skorzystać z umiejętności jako pierwszy.
Odnotuj, że nie można cofnąć się w czasie i skorzystać z
umiejętności lub przerzutu, by wpłynąć na poprzednią akcję.
Np. jeśli zawodnik wykonał akcję Rozegrania podczas której
blokował przeciwnika, ruszył się o kilka pól i nagle stwierdził „A
teraz skorzystam z mojej umiejętności Pro by przerzucić rzut na
blokowanie.” - umiejętność lub przerzut muszą być wykorzystane bezpośrednio przed lub po zdarzeniu, na które będą mieć
wpływ, albo nie będą mieć go wcale.
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ZWYCIĘSTWO W MECZU
Mecz Blood Bowl składa się z dwóch połów po 16 tur każda (8
tur na każdego trenera). Każdy z trenerów odpowiedzialny jest
za własny znacznik tur, tak by pokazywał ile tur ukończył i
musi przesuwać znacznik o jedno pole wzdłuż pól obok swoich
boksów na początku każdej swojej tury, jak wyjaśniono wcześniej.
Gra zatrzymuje się, kiedy obaj trenerzy ukończą ósmą turę, dając
tym samym upragniony odpoczynek zawodnikom oraz trenerom
oraz czas na uzupełnienie kompletu znaczników przerzutów na
polach przerzutów. Gra jest wznawiana kolejnym wykopem na
początku drugiej połowy.
Drużyna z największą ilością przyłożeń na konieć ostatniej tury
drugiej połowy zwycięża. Jeśli jest remis, to mecz kończy się
remisem, chyba że obaj trenerzy zgadzają się na dogrywkę
“nagłej śmierci”. Rzuć monetą by określić, który z trenerów
wybierze spośród nich wykopującego i zacznie się trzecia seria
ośmiu tur na każdą drużynę. Wszystkie przerzuty, które zostały
na zakończenie drugiej połowy (włącznie z przerzutami zdobytymi
w trakcie zdarzeń podczas wykopu dzięki Motywacjom lub
Kartom specjalnych zagrań) pozostają w grze i mogą być
wykorzystywane w dogrywce, jednak drużyna nie otrzymuje
żadnych nowych przerzutów, jak to ma miejsce na początku
drugiej połowy. Pierwsza drużyna, która zdobędzie przyłożenie
wygrywa mecz. Jeśli żadnej się to nie uda, mecz zostanie
rozstrzygnięty przez konkurs rzutów karnych; każdy trener rzuca
K6, ten z wyższym wynikiem wygrywa, remis należy przerzucić!
Każdy niewykorzystany przerzut dodaje 1 do wyniku K6.

PRZYŁOŻENIE WE WŁASNEJ TURZE

Drużyna zdobywa przyłożenie we własnej turze, gdy jeden z jej
zawodników stoi w Strefie Punktowej i trzyma piłkę na koniec
jakiejkolwiek akcji zawodników swojej drużyny. Gdy to nastąpi,
gra się zatrzymuje, tłum wiwatuje lub gwiżdże, a czirliderki
tańczą wymachujac pomponami. Trener punktującej drużyny
ma również nasze przyzwolenie do skakania z radości, o ile
przesunie swój znacznik przyłożenia o jedno pole do przodu
na specjalnych polach przyłożenia przy boisku.

Każdy zawodnik może wejść do Strefy Punktowej w każdym
momencie, nawet jeśli nie trzyma piłki. Jeśli piłka jest do niego
rzucona, a on ją złapie, lub może ją podnieść w Strefie
Punktowej, następuje przyłożenie. Pamiętaj o kolejnośći
podczas przyłożenia, najpierw zawodnik musi zakończyć akcję,
stojąc w Strefie Punktowej; jeśli na przykład zawodnik wykona
nieudany unik i zostanie powalony w Strefie Punktowej,
wtedy nie zdobędzie przyłożenia. Jeśli zawodnik drużyny, której
jest tura wejdzie do Strefy Punktowej przeciwnika z piłką, nie
może jej opuścić z własnej woli w żadnym przypadku podczas
tej samej akcji, nie może też przekazać ani podać piłki nikomu
- będzie zbyt skupiony na zdobyciu przyłożenie przez siebie!

PRZYŁOŻENIE W TURZE PRZECIWNIKA

W niektórych rzadkich przypadkach drużyna może zdobyć
przyłożenie w turze przeciwnika. Na przykład zawodnik trzymający piłkę, może zostać przepchnięty do Strefy Punktowej przez
wykonanie na nim bloku. Jeśli jeden z Twoich zawodników
trzyma piłkę w Strefie Punktowej przeciwnika i w jakimkolwiek
momencie tury przeciwnika, wtedy Twoja drużyna natychmiast
zdobywa przyłożenie, ale musi przesunąć znacznik tury o jedno
pole na polach przyłożenia, co odzwierciedla wykorzystany czas
na celebrowanie niezwykłej metody przyłożenia!

WZNOWIENIE MECZU

Po każdym przyłożeniu oraz na początku drugiej połowy meczu,
gra zostaje wznowiona, a mecz kontynuowany. Jednakże
przed wykopem każdy trener powinien rzucić K6 dla każdego
znokautowanego zawodnika w drużynie. Wynik 4, 5, lub 6
wystarczy by zawodnik wrócił do gry, lecz każdy inny rezultat
oznacza, że musi pozostać w boksie dla rezerwowych.
Obaj trenerzy mogą wtedy rozstawić gotowych zawodników,
dokładnie tak, jak zrobili to na początku meczu. Gdy gra zostaje
wznowiona po przyłożeniu, to drużyna zdobywająca przyłożenie
zawsze będzie wykopywała piłkę. Na początku drugiej połowy,
wykopywać piłkę będzie zawsze ta drużyna, która nie wykopywała
piłki na rozpoczęcie meczu.
W rzadkich przypadkach, jeśli któraś z drużyn nie ma
zawodników do rozstawienia po rzutach dla znokautowanych,
obie drużyny przesuwają znaczniki tur o dwa pola do przodu i
jeśli tylko jedna z drużyn może wystawić przynajmniej jednego
zawodnika, zdobywa przyłożenie (jednakże nie przyznaje się
za to żadnych Punktów Gwiazdorskich (patrz, strona 25)). Jeśli
w ten sposób przekroczy się liczbę 8 tur dla obu drużyn,
wtedy połowa się kończy. Jeśli zostały jeszcze jakieś tury w tej
połowie, grę kontynuuje się, tak jakby Drive się skończył (np.
należy oczyścić boisko i rzucić K6 dla znokautowanych).

PODDANIE MECZU

Możesz zdecydować się poddać mecz na początku jednej z
Twoich tur, zanim przesuniesz znacznik tury.

STOP! Właśnie przeczytałeś wszystkie zasady,
których potrzebujesz do zagrania w Bood Bowl,
używając drużyn i kart drużyn dołączonych do gry.
Dlaczego by nie zgrać raz czy dwa, zanim
przejdziesz do sekcji zasad dodatkowych…
Liniowy goblinów
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ZASADY DODATKOWE
Wszystkie zasady dodatkowe są opcjonalne. To znaczy, że obaj trenerzy muszą ustalić, na jakie zasady dodatkowe (jeśli w ogóle)
będą grać przed rozpoczęciem meczu. W każdym razie wszystkie są gorąco polecane i szybko się o tym przekonasz, używając ich w
jeszcze bardziej ekscytujących i interesujących meczach bez spowalniania gry, ani wprowadzania zamętu. Daj im szansę!

TWORZENIE DRUŻYNY BLOOD BOWLOWEJ
Oprócz drużyn, o których można przeczytać w tych zasadach
gry, istnieje wiele innych, grających w różnych ligach na całym
znanym świecie. Jest wiele różnych ludzkich i orczych drużyn,
na przykład te, którymi możesz zagrać, używając plastikowych
modeli z tego zestawu.
Najrozmaitsze rasy grają w Blood Bowl (zarówno całe drużyny
jak i pojedyncze gwiazdy) i są wyszczególnione w późniejszych
działach. Tak więc możesz zacząć tworzenie własnej drużyny
Blood Bowlowej od razu, a ten dział prezentuje zasady dla
najpopularniejszych ras grających w Blood Bowl. Możesz użyć
plastikowych część dołączonych do gry, lub skompletować figurki
firmy Citadel w swoim lokalnym sklepie, albo przez mailowe
zamówienie na stronach Games Workshop.

FORMULARZ DRUŻYNY
Plik formularzy drużyny służy do zapisywania charakterystyk
zawodników po to, aby obaj trenerzy mieli do nich dostęp
podczas gry (nie można ukrywać składu drużyny przed
przeciwnikiem). Właściciel gry dostaje od nas pełne prawo
do kopiowania formularzy na własny użytek. Na formularzach
widnieje wiele pustych pól do wypełnienia. Nie martw się
tym teraz, do tego potrzebna będzie gra w lidze, opisana na
stronach 24-29.

Po zdecydowaniu się na listę, której użyjesz, musisz kupić
zawodników do swojej drużyny. Każdy zawodnik w drużynie
kosztuje liczbę sztuk złota określoną na liście. Na liście drużyny
zawarto również maksymalną liczbę każdego typu zawodnika,
którego możesz wziąć do drużyny. Na przykład drużyna ludzi
nie może mieć więcej niż dwóch miotaczy. W dodatku, drużyna
musi mieć w składzie co najmniej 11 zawodników i nie więcej
niż 16. Poza tymi ograniczeniami możesz mieć dowolne ilości i
typy zawodników, o ile masz wystarczająco złota na ich kupno.

PRZERZUTY I WSPÓŁCZYNNIK FANÓW

Podczas tworzenia zespołu nie dostajesz żadnych przerzutów ani
współczynnika fanów za darmo - musisz za nie zapłacić ze swojego skarbca. Każdy przerzut kosztuje tyle złota, ile jest zapisane
na liście drużyny, którą wybrałeś i pozwala Ci przerzucić jeden
rzut na jedną połowę meczu. Jeśli rozegrałeś już jakiś mecz na
zasadach podstawowych, przekonałeś się zapewne, jak ważne
są przerzuty, dlatego dobrze jest wziąć przynajmniej jeden lub
dwa dla swojej drużyny.
Współczynnik Fanów reprezentuje popularność drużyny i może
mieć znaczenie podczas wyniku rzutu na tabelę wykopu. Wszystkie drużyny zaczynają ze współczynnikiem równym 0. Podczas
tworzenia drużyny możesz podwyższyć Współczynnik Fanów do
9, licząc za każdy stopień 10 000 sztuk złota. Każdy stopień
współczynnika fanów powiększa Wartość Drużyny o 10 000.

PERSONEL

Personel udziela istotnego wsparcia drużynie. Personel nigdy nie
jest wpuszczany na murawę. Podczas meczu musi pozostawać
poza boiskiem. Każda drużyna może zatrudnić następujących
członków personelu:

PIERWSZY TRENER (inaczej menadżer lub Da Boss)

KUPOWANIE ZAWODNIKÓW
W przypadku tworzenia własnej drużyny, otrzymuje się skarbiec
z 1 000 000 sztuk złota. Odzwierciedla to gotówkę jaką
otrzymuje się od sponsorów, lub w jakiś inny podejrzany sposób, w
celu zakupienia zawodników. Pierwszym krokiem do stworzenia
drużyny, tak naprawdę, będzie przestudiowanie list drużyn (patrz,
strona 54-60) i zdecydowanie się na którąś. Wszyscy zawodnicy w
Twojej drużynie muszą być z tej samej listy. Na przykład drużyna
Wysokich Elfów nie może mieć w składzie żadnego człowieka,
ponieważ ludzie znajdują się na innej liście drużyny.
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Ta figurka będzie przedstawiać Ciebie i nie kosztuje żadnych
sztuk złota, żeby ją zatrudnić. Twoim głównym zadaniem podczas
meczu jest krzyczeć i wrzeszczeć na swoich zawodników, aby ich
zdopingować do walki, a co ważniejsze aby krzyczeć i wrzeszczeć
na sędziego, kiedy zagwiżdże przeciwko Twojej drużynie. Żadna
z tych rzeczy nie ma bezpośredniego wpływu na grę (chociaż
może zdeprymować trenera przeciwników). Możesz, jeśli chcesz,
użyć odpowiedniego modelu, który będzie przedstawiał Twoją
Blood Bowlową wersję!

Ì Ì Ì Czy wiesz, że...
Helmut Wulf, twardy jak skała, gwiazdor Blood Bowl, władający piłą łańcuchową
z wprawą szalonego sadysty, został właścicielem dwóch ekskluzywnych rezydencji
dzięki udziałowi w reklamie „Same końcówki, Panie” dla agencji „Manufaktura
Fryzjerska”. Lata spędzał w Granicznych Księstwach, a zimował w Lustrii. Helmut
pozostawał aktywny blisko swoich posiadłości i wynajmował się lokalnym
drużynom, w pobliżu których aktualnie mieszkał, nawet jeśli oznaczało to dzielenie
prysznica z wampirami w lecie, czy użeranie się z jaszczuroludźmi w zimie.

BLOOD BOWL Ì
Ì Ì Ì Czy wiesz, że…
Bardzo długa historia Blood Bowla zaściełana jest zwłokami drużyn,
które - z różnych względów - nie przetrwały do następnego meczu.
Niektóre z powodu gotówki, co jest zrozumiałe, ponieważ Blood Bowl
to drogi sport, wymagający ogromnych ilości złota - co meczowe
łapówki dla sędziów, czy kupowanie usług magicznych, pochłaniają
fortunę, gdy sprawdza się bilans roczny. Niektóre z drużyn nie prz trwały
z powodu kibiców; co też jest zrozumiałe, ponieważ fani Blood Bowl
są bardzo wymagający. Zespół, który przegrywa wszystkie mecze po
kolei przez siedem lat, powinien spodziewać się znacznych pustek na
kołowrotkach stadionowych. W niektórych przypadkach kibice stosują
bardziej drastyczne metody, by powstrzymać zjazd swojego zespołu; w
2473 Streissen Vampires byli systematycznie dobijani przez zdenerwowanych kibiców przez trzy lata z rzędu, kiedy to zajmowali ostatnie
miejsca w każdej możliwej kategorii. Najgorzej gdy drużyny przestają
istnieć z powodu braku zawodników. To zdarza się dość często.
Niektórych drużyn nie ma już z nami, np.:
Shortstuff Scurriers: Drużyna niziołków Scurriers zadebiutowała w
Centralnej Dywizji NFC w 2479. Nieszczęśliwie, przegrała pierwsze
34 mecze i została rozwiązana na fali wielkiego oburzenia! (2479-2480)
Haffenheim Hornets: Zjedzeni przez pomyłkę na przedmeczowej kolacji
przez Oldheim Ogres. Ogry pomyliły ubranych w pasiaste stroje Szerszeni
z niewolnikami, których rytualnie jedzą przed każdym meczem, by im się
poszczęściło w meczu. Tym razem to zadziałało naprawdę, ponieważ incydent dał drużynie Oldheim wolną drogę do następnej rundy. (2417-2460)
Wuppertal Wotans: Wszyscy członkowie tej doświadczonej ekipy, włączając w to właściciela (który leżał w swoim domu w łóżku w tym czasie)
zostało w podejrzany sposób rażonych piorunem na dwie minuty przed
początkiem decydującego półfinału przeciwko Chaos All Stars. (2483)

Asystenci trenera
Asystenci trenera to koordynatorzy ofensywy, defensywy,
personalni trenerzy legendarnych gwiazd i wielu innych. Im
zespół odnosi więcej sukcesów, tym liczba asystentów zdaje
się rosnąć i rosnąć. Im więcej masz asystentów trenera w
drużynie, tym większą masz szansę na wygranie Błyskotliwego
Trenera w wyniku rzutu na Tabelę Wykopu (patrz, strona 19).
Każdy zatrudniony asystent trenera kosztuje 10 000 sztuk
złota i powinien otrzymać odmienną specjalizację. Asystenci
nie muszą być reprezentowani przez modele, ale jest o wiele
zabawniej gdy są!

Cheerleaderki
Większość Blood Bowlowych drużyn ma zespół lub dwa
cheerleaderek do zdopingowania zarówno zawodników jak i
kibiców. Cheerleaderki mają być biczem na oszalałych kibiców i
prowadzić tak pieśni, by z krzyczącym i wyjącym tłumem
zbudować ogłuszające crescendo. Im więcej masz cheerleaderek
w drużynie, tym większą masz szansę na wygranie Wiwatujących
Fanów w wyniku rzutu na Tabelę Wykopu (patrz, strona 19).
Cheerleaderki kosztują 10 000 sztuk złota za każdą. Cheerleaderki
nie muszą być reprezentowane przez modele, ale jest o
wiele zabawniej gdy są!

Ì Ì Ì Czy wiesz, że...
Morg i Torg odmawiają każdej ofercie, gdy mają grać u boku Ramtuta
III. Gdy Morg rozpoczął pracę jako wolny strzelec, on i Ramtut zostali
wynajęci przez Champions of Death, by grać przeciwko Asgard Ravens.
Pierwszy trener Tomolandry wierzył, że jest na tyle potężnym nekromantą,
by wskrzesić ogra i w związku z tym miał nikczemny plan dla Morga.
Tomolandry przekupił Ravenów by skupili swoje bloki na Morgu i go
faulowali, Ramtut dostał zaś ekstra za przypadkowe blokowania Morga
w nadziei na śmiertelny rezultat. Po trzecim miażdżącym kości
uderzeniu przez zawodników z drużyny, Morg zdał sobie sprawę ze
swojej naiwności i w gniewie dosłownie nie tyle co przedarł się przez, a
rozszarpał na strzępy większość zawodników Champions, personel,
cheerleaderki oraz rezerwowych, zanim opuścił boisko.

Kolejny raz, dobra robota!

Medyk
Medyk jest uzdrowicielem parającym się wszelkimi sztukami
uzdrawiania, który dogląda kontuzjowanych zawodników w
drużynie - i ma na okrągło pełne ręce żmudnej roboty! Zatrudnienie medyka na stałe, aby doglądał zawodników w trakcie
meczu, kosztuje 50 000 sztuk złota. Może być reprezentowany
przez odpowiedni model firmy Citadel, jeśli chcesz. Drużna nie
może zatrudnić więcej, niż jednego medyka. Drużyny Khemri,
Nekromantów, Nurgle’a i Nieumarłych nie mogą zatrudnić
medyka ani z niego korzystać.
Podczas meczu medyk może próbować uleczyć zawodnika,
który odniósł kontuzję, lub został znokautowany. Medyk
może być użyty tylko raz w trakcie meczu. Jeśli zawodnik został
znokautowany, pozostaje na boisku jako ogłuszony, lub przenosi
się do boksu rezerwowych, jeśli był poza boiskiem. W innych
przypadkach, natychmiast po odniesieniu kontuzji, możesz użyć
medyka, zmuszając przeciwnika do ponownego rzutu na
rodzaj kontuzji (patrz, strona 25) i wtedy możesz wybrać wynik,
jeden z dwóch, który będzie obowiązywał. Jeśli zawodnik jest
tylko ciężko ranny po rzucie (nawet jeśli był to pierwszy rzut na
rodzaj kontuzji), medyk ulecza go wpompowując w niego
moc środków przeciwbólowych tak, że zawodnik może wrócić
do boksu dla rezerwowych.
Zamiast zatrudniać medyka, Nekromanci i Nieumarli mogą
korzystać z usług nekromanty. Nekromanta jest darmowy i
zapewnia drużynie raz na mecz Wskrzeszenie Umarłych. Jeśli
zawodnik drużyny przeciwnej z siłą 4 lub niższą nie posiada
umiejętności Regeneracja lub Kunus, a zostaje zabity podczas
meczu (po interwencji medyka lub jej braku), drużyna może
natychmiast umieścić nowego zawodnika zombie w boksie dla
rezerwowych (to może spowodować przekroczenie limitu 16
zawodników w drużynie przed końcem meczu). Podczas uaktualniania składu drużyny w kroku 5 (patrz, strona 29) możesz
dodać
takiego
dodać
takiego
zawodnika
do
zawodnika
do
swojego
składu
swojego składu
za darmo,
jeślijeśli
darmo,
masz mniej
niż niż
mniej
16 zawodnków
zawodnków w
w
drużynie. Wartość
Wartość
takiego
zombie
takiego zombie
należy doliczyć do
Wartości Drużyny.
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TABELA WYKOPU
Wiele rzeczy może przydarzyć się podczas meczu w Blood Bowl:
jedna z drużyn może mieć dzień konia, albo hałaśliwi kibice
mogą rzucić czymś twardym (np. kamieniem!) w zawodników
przeciwnej drużyny, albo nawet wbiec na murawę!
Tabelę Wykopu stosuje się do odtworzenia takich niezwykłych,
choć nierzadkich zdarzeń. Po rozstawieniu obu drużyn, postępuj
według poniższej kolejności:
•
•
•
•
•

Umieść piłkę na boisku
Rzuć na rozrzut by sprawdzić gdzie piłka wyląduje
Rzuć na Tabelę Wykopu
Wykonaj wynik z Tabeli Wykopu
Odbij/ złap/ lub zrób Odłożnie piłki

Wybieranie losowego zawodnika
Niektóre wyniki w Tabeli Wykopu wymagają od trenera wyboru
losowego zawodnika. Dlatego pomocne będą dołączone do gry
znaczniki losów z numerami od 1 do 16. Każdy znacznik
odpowiada zawodnikowi z tym samym numerem na formularzu
drużyny. Do zaznaczania jednego lub więcej zawodników, włóż
wszystkie znaczniki do nieprzeźroczystego pojemnika lub worka
i nie patrząc, wyciągnij określoną ilość znaczników.

Przerzuty a Tabela Wykopu

Nie można przerzucić wyniku na Tabelę Wykopu przerzutem
drużyny. Dodatkowo, nie można przerzucać rzutów podczas
wylosowanych zdarzeń z tabeli, takich jak rzut K3 dla Wybitnych
osiągnięć trenerskich czy rzut K6 dla Zadymy. Przerzutu
drużyny nie można zastosować do rzutu na złapanie, gdy piłka
ląduje po wykopie: jednakże zawodnicy mogą użyć umiejętności
Odebranie lub Zawodowiec do jego przerzucenia.

Ì Ì Ì Czy wiesz, że...

Burzowe giganty miewały barwne (głównie krwisto-czerwonego koloru)
kariery w Blood Bowl.
Burzowy gigant Galak Drapaczgwiazd stał się pierwszym sędzią, który
znalazł się w pierwszej 10 sezonu mordów i okaleczeń. Był również
kluczem do eksperymentu “oka w niebie”, systemu wizji telepatycznej,
kiedy sędziował z czarodziejem na ramieniu transmitującym mecz do
kryształowych kul i magicznych luster na cały znany świat. Eksperyment
zakończył się podczas jednego, szczególnie ekscytującego meczu, gdy
spadł z ramienia tylko po to, by nabić się na szpikulec hełmu przebiegającego akurat niziołka. Ten incydent został również odnotowany jako
jeden z nielicznych rekordowych mordów, dokonanych przez zawodnika
niziołka w jednym meczu Blood Bowl.
Najwyższym zawodnikiem jaki wszedł na boisko Blood Bowla był
mniejszy brat Galaka, Gurk Drapaczchmur, obrońca Asgard Ravens.
Wysoki niczym dziewięciu ludzi, Gurk zagrał tylko w jednym meczu,
zanim został dożywotnio zdyskwalifikowany po tym, jak po meczu z
Halfling Greenfield Grashuggers, w skład którego wchodził równie
legendarny kapitan Wielki Jobo Owłosionostopy, Gurk drastycznie
zmniejszył wzrost kapitana Grashuggers przez nadepnięcie na niego.
Asgard Ravens zatrudniali Burzowych Gigantów do korzystania z luk w
przepisach Blood Bowl przez jeden sezon, aż NAF ponownie uściśliło
zasady gry. Boisko do Blood Bowla według oryginalnych przepisów
miało liczyć sobie 100 na 60 kroków, ale nie było napisane kroków jakiej
rasy. Drużyny grające na wyjeździe u Asgard Ravens tego roku mogły
przekonać się, że kroki w lidze Burzowych Gigantów mogą oznaczać
dla zwykłego zawodnika kilkudniową podróż przez boisko i to tylko po
to, by dostać się z ławki do podrzutu monetą na rozpoczęcie meczu!
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Ì Ì Ì Czy wiesz, że…

Spora część kibiców upatruje w
meczach Blood Bowla sposobność do wszczynania tylu burd i
zniszczeń jak to tylko możliwe. W
zasadzie wielu kibiców czuje, że
należy coś zrobić z tą mniejszą
garstką spokojnych kibiców, która
przychodzi na mecze tylko po to
by je spokojnie oglądać, psując
tym wszystkim wokół całą zabawę.

Kibice
Ogromna ilość widzów towarzyszy każdej grze w Blood
Bowl, część wspiera jedną drużynę, część drugą. Inni
przychodzą by cieszyć się samym widowiskiem. Przewaga
fanów wspierających jedną drużynę nad wspierającymi drugą,
może mieć duży wpływ na wynik meczu. Aby określić jak
wielu widzów włącza się do kibicowania Twojej drużynie, rzuć
2K6 i dodaj swój Współczynnik Fanów do wyniku. Pomnóż
wynik przez 1 000, co da liczbę kibiców wspierających Twoją
drużynę. Na przykład Lowdown Ratz mają Współczynnik
Fanów równy 5. Rzucono 2K6 na liczbę towarzyszących
fanów. Wypadło 2 i 6. Dodając 5 za Współczynnik fanów
daje 13, co oznacza, że 13 000 szczurzych kibiców przyszło
na mecz.
Liczba kibiców wspierających Twoją drużynę może z łatwością wpłynąć na zwycięstwo lub porażkę. Ich kibicowanie
może niezwykle zdopingować Twoich zawodników do większych starań, albo ich dobrze zaadresowana i wypełniona
kamieniami puszka Bloodweisera może na zawsze pozbawić
przeciwnika jego gwiazdy. Do przedstawienia efektywności
kibiców w meczu, każda drużyna dostaje modyfikator zwany
Sławą, wpływającą na rzut na Tabelę Wykopu oraz na
pomeczowe wpływy do skarbca. Jeśli rzut na ilość fanów
oznacza równą lub mniejszą ich ilość od przeciwnika,
wtedy Twoja Sława jest równa zeru. Jeśli masz więcej
towarzyszących Ci fanów niż przeciwnik, Twoja Sława
wynosi +1 na ten mecz. W wyjątkowych przypadkach, kiedy
Twoja drużyna ma równo dwa razy lub więcej fanów niż
przeciwnik, Twoja Sława będzie wynosić +2.

BLOOD BOWL Ì

TABELA WYKOPU
2K6
2

3

4

Wynik
Sędzia kalosz: Kibice wyegzekwowali straszliwą
zemstę na sędzim za jego wątpliwe decyzje, czy to
w tym meczu, czy dawniejszym. Jego zastraszonego
zmiennika łatwo namówić do patrzenia w inną
stronę. Każda drużyna otrzymuje jedną dodatkową
łapówkę w tym meczu. Łapówka daje możliwość
zignorowania jednego gwizdka sędziego za faul, po
którym zawodnik musi opuścić boisko, albo za ukrytą
broń dyskwalifikującą go w meczu. Rzuć K6: na
wyniku 2-6 łapówka zostaje przyjęta (zapobiega to
stracie, gdy zawodnik miał opuścić boisko za faul),
natomiast na wyniku 1 łapówka przepada, utrzymując
decyzję sędziego! Każda łapówka może być użyta
raz podczas meczu.
Zadyma: Padają wyzwiska między dwoma zawodnikami,
szybko przeradzając się w bójkę między drużynami.
Jeśli znacznik drużyny odbierającej wskazuje siódmą
turę połowy, obie drużyny przesuwają znacznik o jedno
pole do tyłu, ponieważ sędzia cofnął czas sprzed rozpoczęcia sprzeczki. Jeśli drużyna odbierająca jeszcze
nie wykonywała tury w tej połowie, sędzia pozostawia
lecący czas podczas bójki i znaczniki należy przesunąć
do przodu o jedno pole. W pozostałych przypadkach
rzuć K6. Na 1-3 obie drużyny przesuwają znaczniki
tury do przodu o jedno pole. Na 4-6 obie przesuwają
do tyłu.
Doskonała obrona: Trener drużyny wykopującej
może rozstawić swoich zawodników ponownie w
obronie z zachowaniem wszystkich zasad. Drużyna
odbierająca musi pozostać w tym samym rozstawieniu.

5

Wysoki wykop: Piłka została kopnięta bardzo wysoko,
dając czas zawodnikowi drużyny odbierającej, do
zajęcia lepszej pozycji podczas jej łapania. Jakikolwiek
zawodnik z drużyny odbierającej, nie będący w żadnej
strefie ataku przeciwnika, może przemieścić się na
pole, na które wyląduje piłka, bez względu jaką ma
Wartość Rruchu, o ile pole jest nie zajęte.

6

Wiwatujący fani: Każdy
trener rzuca K3, dodając do
wyniku swoją Sławę (patrz,
strona 18) oraz liczbę
cheerleaderek jaką posiada
w drużynie. Drużyna z większym wynikiem jest tak
zdopingowana przez fanów,
że otrzymuje dodatkowy
przerzut na tą połowę. Jeśli
obie drużyny wyrzucają ten
sam wynik, obie dostają po
przerzucie.

2K6
7

Wynik
Zmiana pogody: Rzuć ponownie na Tabelę Pogody
(patrz, strona 20). Zastosuj nowy wynik pogody.
Jeśli pogoda zmieniła się na przyjemną, delikatny
podmuch wiatru zwiewa piłkę o jedno dodatkowe
pole w losowym kierunku.

8

Wybitne osiągnięcie trenerskie: Każdy trener rzuca
K3, dodając do wyniku swoją Sławę (patrz, strona
18) oraz liczbę asystentów trenera jaką posiada w
drużynie. Drużyna z większym wynikiem otrzymuje
dodatkowy przerzut na tą połowę dzięki doskonałym
wskazówkom asystentów. Jeśli obie drużyny wyrzucają ten sam wynik, obie dostają po przerzucie.

9

Szybki skok: Atakujący rozpoczęli Drive’a
błyskawicznie, zanim defensywa była gotowa,
łapiąc ją na wykroku. Wszyscy zawodnicy drużyny
odbierającej mogą poruszyć się o jedno pole. To
darmowy ruch i może być wykonany na sąsiednie
pole ignorując strefy ataku. Można to wykorzystać
do wkroczenia na połowę przeciwnika.

10

Rozegranie!:
Obrona
rozpoczęła
Drive’a
błyskawicznie, zanim atakujący byli gotowi, łapiąc
ich na wykroku. Drużyna wykopująca otrzymuje
darmową turę, jednakże zawodnicy będący w
strefach ataku przeciwnika nie mogą wykonać
żadnej akcji. Drużyna wykopująca może używać
przerzutów w tej turze. Jeśli jakiś zawodnik zaliczy stratę, bonusowa tura natychmiast się kończy.

11

Daj kamienia!: Wściekły kibic rzucił kamieniem w
jednego z zawodników. Każdy trener rzuca K6 i
dodaje do wyniku swoją Sławę (patrz, strona 18).
Wyższy wynik oznacza lot kamienia w drużynę
przeciwną, remisowy - kamienie poleciały w stronę
obu drużyn. Wyznacz losowo, który z zawodników
przeciwnej drużyny został trafiony (liczą się tylko
zawodnicy na boisku) i rzuć kośćmi od razu na
kontuzję. Nie trzeba rzucać na przebicie pancerza.

12

Inwazja: Obaj trenerzy rzucają K6 za każdego
zawodnika przeciwników na boisku i do rzutu
dodają swoją Sławę (patrz, strona 18). Jeśli wynik
to 6 lub więcej po modyfikacjach, zawodnik zostaje ogłuszony (zawodnik z umiejętnością Kuli na
łańcuchu zostaje znokautowany).
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POGODA

PRZEKAZANIE PIŁKI

Zawodnicy
grający
w
Blood Bowl są solidnie
zahartowani i nie zaskakują ich kaprysy pogodowe.
Lodowe kry na najdalszej
północy,
czy
parne
dżungle Lustrii, skrywają
areny otwierające swe
bramy w dni meczowe,
na
których
ścierający
skupiają się na swoich
obowiązkach nie zważając
na klimat. Na początku
meczu każdy trener rzuca
K6.
Po
zsumowaniu
wyników, znajdź w Tabeli
pogody jaka pogodę jest
dzisiaj.

Przekazanie następuje, gdy piłka jest przekazana z ręki do ręki
zawodników tej samej lub przeciwnej drużyny, stojących na
sąsiednich polach. Przekazania jest taką akcją jak Ruch, Blok,
Rozegranie i Podanie. Możesz zadeklarować tylko jedną akcję
Przekazanie na turę. Możesz się poruszyć, zanim przekażesz
piłkę, lecz po Przekazaniu zawodnik nie może już się poruszać
w tej turze, nawet jeśli zostały mu jeszcze jakieś punkty ruchu.
Piłka nie może zostać przekazana w turze przeciwnika. Jeśli piłka
po przekazaniu spadnie na murawę, lub nie zostanie złapana
przez zawodnika drużyny, której jest tura, nastąpi strata.

TABELA POGODY
2K 6

Wynik

2

Skwar: Jest tak gorąco i wilgotno, że niektórzy zawodnicy padają z wyczerpania. Rzuć K6 dla każdego
zawodnika na boisku pod koniec Drive’a. Wynik 1
oznacza wyczerpanie i zawodnik nie może zostać
rozstawiony aż do następnego wykopu.

3

Bardzo słonecznie: Wspaniały dzień, jednak oślepiające
słońce daje modyfikator -1 do wszystkich rzutów na podanie.

4-10

Przyjemnie: Idealna pogoda do gry w Blood Bowl.

11

Ulewa: Padający deszcz nadaje śliskości piłce.
Obowiązuje modyfikator -1 do wszystkich prób na
złapanie, przechwyt lub podniesienie piłki.

12

Śnieżyca: Jest mróz i pada śnieg! Lód na boisku
powoduje poślizg i Powalenie każdego zawodnika
za każde dodatkowe pole, po którym będzie Parł
Naprzód wyrzucając 1 lub 2, natomiast opad śniegu
zezwala na próbę tylko szybkich i krótkich podań.

20

Żaden rzut nie jest potrzebny do sprawdzenia skuteczności
przekazania - jest ono z automatu udane i trafia na pole z
docelowym odbiorcą. Jednakże zawodnik, któremu piłka została
przekazana musi wykonać rzut na złapanie (patrz, Łapanie piłki
na stronie 13). Użyj tych modyfikatorów do rzutu na złapanie:
Łapanie przekazanej piłki.. ....................................................+1
Za każdą strefę bloku przeciwnika na polu zawodnika...........-1

PARCIE NAPRZÓD!
Gdy zawodnik wykonuje jakąś akcję z wyjątkiem bloku, może
próbować ruszyć się jedno lub dwa dodatkowe pole więcej niż
normalnie mógłby się ruszyć - nazywamy taki ruch Parciem
Naprzód lub GFI. Odnotuj: jeśli zasady odnoszą się do zwykłego
ruchu, nie wliczaj do tego ani jednego z pól Parcia Naprzód.
Rzuć K6 dla zawodnika, który poruszył się o dodatkowe pole.
Wynik 1 oznacza potknięcie się oraz Powalenie zawodnika na
pole, na które się poruszał. Rzuć by sprawdzić czy doznał kontuzji
(patrz, strona 11). Na wyniku innym niż 1 zawodnik porusza się
bez nieszczęśliwych upadków. Jeśli zawodnik został Powalony,
jego drużyna zalicza stratę, a jej tura kończy się natychmiastowo.
Zawodnik, który wykonuje akcję Rozegrania, może Przeć
Naprzód w celu wykonania bloku. Rzuć K6 dla zawodnika
deklarującego blok. Wynik 1 oznacza Powalenie zawodnika jak
napisano powyżej. Na wyniku innym niż 1 zawodnik blokuje bez
nieszczęśliwych upadków. Jeśli zawodnik został Powalony, jego
drużyna zalicza stratę, a jej tura kończy się natychmiastowo.

BLOOD BOWL Ì

ASYSTA PRZY BLOKU
Po zadeklarowanym bloku, pozostali zawodnicy mogą asystować
blokującym lub blokowanym. Pozwala to przynajmniej dwóm
atakującym zmówić się przeciwko obrońcy, lub przynajmniej jednemu obrońcy pomóc blokowanemu koledze z drużyny. Każdy
z asystujących zawodników dodaje +1 do Siły zawodnika, któremu
asystuje. Asystowanie przy bloku nie jest akcją i zawodnik może
asystować przy bloku ile razy chce w każdej turze. Zawodnik
może aszstowa nawet jeśli poruszył się, lub wykonał akcję.
Najpierw trener drużyny atakującej deklaruje czy któryś z jego
zawodników będzie asystował przy bloku, potem trener drużyny
broniącej musi wskazać swoich zawodników asystujących zawodnikowi blokowanemu. Podczas asysty zawodnik musi:
1. Znajdować się na polu obok przeciwnika blokującego lub
blokowanego oraz…
2. Nie znajdować się w strefie ataku żadnego innego
przeciwnika oraz…
3. Znajdować się w pozycji stojącej oraz…
4. Posiadać własną strefę ataku.

Ì Ì Ì Czy wiesz, że…

Drużyna wysokich elfów Dragon Princes
składała się wyłącznie z elfich książąt
oraz wielkich lordów, którzy byli tak
dumni i zadufani w sobie, że odmawiali
gry wszystkim nie dorównującym im
rangą ani pochodzeniem.
W konsekwencji nigdy nie zagrali przeciw nikomu i zostali zdyskwalifikowani
po pięciu sezonach bez rozegranego
meczu!

KAA-RUNCH!

Wynik bloku dotyczy tylko dwóch zaangażowanych w blok. Wynik
nie ma żadnego wpływu na zawodników asystujących przy bloku.
Podobnie tylko umiejętności obu zawodników zaangażowanych w
blok mogą mieć zastosowanie. Nie można korzystać z umiejętności należących do żadnych zawodników asystujących.

POWTÓRKA W ZWOLNIONYM TEMPIE
Bob: Urgash Gryzitopór przygotowuje się by zmieść z drogi Ivana
Kellhoofera. Obaj, Urgash i Ivan, mają po 3 siły, co oznacza, że Urgash
normalnie powinien rzucić tylko jedną kością bloku i przyjąć rezultat jaki
wypadnie.
Jim: To jest absolutnie prawidłowe, Bob, ale w przypadku Urgasha,
przydzielona zostaje mu asysta Grishnaka Dusiciela Goblinów, który
dodaje mu +1 do siły. Oznacza to, że liczy się jakby Urgash miał siłę
4, a Ivan 3, więc Urgash dostaje dwie kości do rzucenia i wybierze
yłu.
wynik jednej z nich. Rzuca
(atakujący powalony) i
(przepchnięcie),
wybierając tylko przepchnięcie Ivana do tyłu.
Bob: Jeśli mógłbym wrócić do tej sytuacji, Jim, myślę że powinniśmy
wspomnieć fanom o Sna g dze Snotdusicielu, który też chciał
asystować Urgashowi, jednakże nie mógł, ponieważ znajdował się w
strefie ataku Helmuta Headreki.

SIŁA ZAWODNIKÓW
Równa siła obu zawodników
Jeden zawodnik silniejszy
Jeden zawodnik ponad
dwa razy silniejszy

RZUĆ:
Jedną Kością Bloku
Dwiema Kośćmi Bloku
Trzema Kośćmi Bloku

*Trener silniejszego zawodnika wybiera, której Kości Bloku użyje.

21

Ì BLOOD BOWL

PRZECHWYTY I WYPUSZCZENIA PIŁKI
Gdy zawodnik rzuca piłkę, wiele rzeczy może pójść źle.
Zazwyczaj może nie trafić w cel, lub piłka nie zostanie
złapana przez odbierającego i te zdarzenia dotyczą zwykłych
zasady podania. Czasami jednak piłka może wymsknąć się
z rąk podczas podawania i upaść na sąsiednie pole, lub
może zostać przechwycona przez przeciwnika, nim doleci na
docelowe pole. Te zdarzenia są przedstawione w dodatkowych
zasadach poniżej.

Przechwyty
Jeden z zawodników drużyny przeciwnej może próbować przechwycić rzuconą piłkę. Aby wykonać przechwyt zawodnik musi:
• mieć plastikową miarę rzutów przynajmniej częściowo nad
polem, na którym stoi oraz…
• posiadać własną strefę ataku oraz…
• stać bliżej podającego niż podający zawodnika/pola do
którego rzuca piłkę oraz…
• stać bliżej zawodnika/pola, który jest celem podania niż
podający.
Odnotuj, że tylko jeden zawodnik może próbować przechwycić
podanie, bez względu ilu spełnia powyższe warunki.
Trener musi zadeklarować, że jeden z jego zawodników będzie
próbował wykonać przechwyt, zanim podający rzuci kostką by
zobaczyć czy trafi do celu. Odszukaj zwinność zawodnika w
Tabeli Zwinności, by znaleźć wynik wymagany do przechwycenia
piłki. Rzuć K6 i dodaj lub odejmij wszystkie modyfikatory do
wyniku rzutu K6. Wynik 1 przed modyfikacjami zawsze oznacza
porażkę, a wynik 6 przed modyfikacjami zawsze sukces.
Jeśli zmodyfikowany wynik końcowy jest niższy od wymaganego,
zawodnikowi nie udaje się przechwycić piłki i podanie jest
kontynuowane normalnie. Jeśli wynik rzutu K6 jest równy lub
wyższy od wymaganego, wtedy zawodnik udanie przechwytuje
piłkę łapiąc ją w ręce. Umieść piłkę na podstawce zawodnika
aby zaznaczyć, że trzyma piłkę. Udany przechwyt powoduje
stratę i tura drużyny podającej piłkę kończy się natychmiastowo.
POWTÓRKA W ZWOLNIONYM TEMPIE
Jim: Wracając do meczu, Grishnak Dusiciel Goblinów właśnie
próbuje wykonać kolejne podanie. Tym razem jednak Griff Oberwald
jest na pozycji do przechwytu podania.
Bob: Kibice wstrzymują oddech, gdy Griff skacze do lecącej piłki.
Potrzebuje wyrzucić na zręczność 3 lub więcej. Jednak zawodnik
wykonujący przechwyt stosuje modyfikator -2, co oznacza, że Griff
potrzebuje wyrzucić 5 lub więcej, by przejąć piłkę. Kostka została
rzucona i wypadło 6! Griff łapie piłkę - mamy przechwyt! Słuchaj
kibiców Reavers, Jim, jak oni szaleją!

ZWINNOŚĆ
1
2
RZUT NA PRZECHWYT
6+ 5+
MODYFIKATORY PRZECHWYTU
Próba przechwytu
Za każdą strefę ataku przeciwnika
na zawodniku przechwytującym piłkę
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3
4+

4
3+

5
2+

6+
1+
-2
-1

TABELA ZWINNOŚCI ______________________________
Zwinność zawodnika
Wymagany rzut K6

1
6+

2
5+

3
4+

4
3+

5
2+

6+
1+

Modyfikatory przechwytu
Próba przechwytu. . ......................................-2
Za każdą strefę ataku na zawodniku.............-1

Wypuszczenia piłki

Czasami zawodnik próbujący wykonać podanie, wypuszcza
piłkę z rąk na swoje pole. Tak się często dzieje, jeśli
zawodnik czuje oddech przeciwników na karku! Aby to
przedstawić, wynik 1 lub niższy na rzucie K6 przed lub po
modyfikacjach oznacza wypuszczenie piłki. Piłka odbija się
jedno pole z pola podającego i drużyna, której jest tura kończy
ją natychmiastowo.
Wyjaśnienia od twórców: Wielu trenerów spiera się o realizm
rzutu na przechwyt, zanim rzucą na podanie. Jak wiele zasad
w Blood Bowl, ta jest również abstrakcyjna, by uczynić grę
lepszą. Myśl o rzutach na przechwyt/podanie jak o kompletnej
serii rzutów sprawdzających wynik jednego podania, niż jak o
kilku postępujących po sobie krokach.

Ì Ì Ì Czy wiesz, że…

W zeszłym roku drużyna wysokich elfów Galadrieth Gladiators uzyskała rekordową liczbę 853 podań w 24 meczach bez ani jednego przechwycenia, aż nie
spotkali innych wysokich elfów - Caledor Dragons (tak się składa, że oni również
wykonali w tym meczu pierwsze nie udane podanie po serii 620 udanych).
Warto dodać, że podania wielu drużyn wysokich elfów rzadko bywają przechwycone. Choć wysokie elfy twierdzą, że jest to wynikiem ich wrodzonego talentu
i drygu do gry podaniami, my sami jesteśmy skłonni twierdzić, że prawdziwą
przyczyną takiego stanu rzeczy są wory złota, czekające na elfickim zapleczu
na każdego przeciwnika, który przechwyci piłkę rzuconą przez jednego z ich
gwiazdorów. Ilekroć jednak spotykają się dwie drużyny wysokich elfów, wszystkie chwyty (znaczy łapówki) stają się dozwolone, co pokazuje jak trudno jest
przekupić nadętego wysokiego elfa, który sam z siebie jest już bardzo bogaty.

BLOOD BOWL Ì
Sędzia
Sędziowie okazjonalnie wychwytują zawodnika faulującego i
wyrzucają go z boiska, choć są to bardzo rzadkie przypadki
(jakbyś powiedział szerokiemu na 5 stóp czarnemu orkowi, że
jest wykluczony z meczu?!?)

FAULE LUB KOPANIE
LEŻĄCYCH ZAWODNIKÓW
Atakowanie zawodnika, który został powalony jest sprzeczne z
zasadami gry. Jednak pomimo wielu sposobów na atakowanie
przeciwników w sposób legalny, wielu ucieka się do tradycji i
starym zwyczajem kopie leżącego. Sędzia jest na miejscu i każe
zawodników za takie niecne zagrania, niestety, gdy dzieje się
coś brzydkiego na boisku, arbiter zazwyczaj patrzy w drugą
stronę i zupełnie przegapia faul. Nic dziwnego, że sędziowie
są ciągle wyzywani przez kibiców.
Normalnie powaleni i ogłuszeni zawodnicy nie mogą być
atakowani. Gdy jednak zastosujesz tę zasadę, jeden zawodnik
raz na turę może wykonać akcję Faulu. Pozwala to zawodnikowi
wykonać ruch o liczbę pól równą jego Wartości Ruchu i popełnić
faul na powalonym lub ogłuszonym przeciwniku znajdującym się
na przyległym polu. Po wyznaczeniu ofiary, trener wykonuje rzut
na przebicie pancerza. Inni zawodnicy stojący na przyległych
polach do ofiary muszą asystować zawodnikowi popełniającemu
faul, a każdy z nich dodaje 1 do rzutu na przebicie pancerza.
Przeciwnicy stykający się z zawodnikiem faulującym również
muszą asystować lecza zawodnikowi faulowanemu. Każdy z
obrońców ofiary modyfikuje rzut na przebicie pancerza o -1
za każdego asystującego. Żaden z asystujących zawodników
obu drużyn nie może wpływać na faul, jeśli znajduje się w strefie
ataku przeciwnika, nie ma własnej strefy ataku lub leży. Jeśli
wynik jest wyższy od Wartości Pancerza ofiary, rzuca się na
kontuzję, by sprawdzić co się z nią stało.

Ì Ì Ì Czy wiesz, że…
Hanse Kohl ma na koncie rekord
za największą liczbę graczy
zdjętych z boiska w trakcie meczu
bo aż 32 graczy! Wynik ten padł
w meczu pomiędzy Gouged Eye a
Dwarf Warhammerers w 2474 roku
(miłośnicy ciekawostek skojarzą z
pewnością, że obie te drużyny
spotkały się także podczas Blood
Bowl XIII w 2473 r.) Ten rekord
jest tym bardziej imponujący, że
obie drużyny słyną z tego, że
zdarzało im się „usuwać” arbitrów,
którzy przeszkadzali im w grze.
Dlaczego więc arbitrowi udało się zdjąć wszystkich zawodników z boiska? Dzień
wcześniej sędziował podczas spotkania pomiędzy Nurgle’s Rotters a Decaying
Disorder w ćwierćfinałach Pucharu Zgniłego Kikuta, podczas których zaraził
się Zgnilizną Nurgle’a. Niestety Hanse nie posędziował już potem żadnego
spotkania, gdyż odpadły mu ręce (a potem nogi, głowy, macki…). Został
jednak zapamiętany za sprawą słynnego wywiadu, którego udzielił po meczu,
kiedy to zaraził czternastu reporterów i jednego kamerzystę z Cabalvision.

Aby to oddać, podczas rzutu na przebicie pancerza lub na
kontuzję, zdublowany wynik (np. dwie 1-ki lub dwie 2-ki itd.)
zwraca uwagę sędziego i faulującego zawodnika odsyła do
lochów, które znajdują się pod każdym boiskiem do Blood Bowla.
Ponadto jego drużyna zalicza stratę, a jej tura natychmiast się
kończy. Jeśli odesłany zawodnik trzymał piłkę, odbija się ona z
pola, na którym zawodnik stał, kiedy sędzia go odesłał. Zawodnik
desłany do lochów jest zamknięty i nie może zagrać do końca
meczu, nawet jeśli kibice później dorwą sędziego w wyniku rzutu
na Tabelę Wykopu. Trener nie może zastąpić odesłanego
zawodnika rezerwowym, dopóki nie zakończy się Drive.

Ì Ì Ì Czy wiesz, że...
Na początku rozgrywek Blood Bowl zdarzało
się, że Tancerze Wojny - wędrowna trupa
leśnych elfów o zacięciu artystycznym,
będących wyznawcami Loeca - wykonywała czasami święte tańce „motywacyjne”
w trakcie przerwy w połowie meczu. Tańce
były długimi artystycznymi występami, które
często nie wróżyły dobrze przeciwnikom.
Podczas pewnego pamiętnego meczu pomiędzy Athelorn Avengers i
Orcland Raiders rytuał ten znudził się orkom dość szybko. Żeby gra mogła
zostać wznowiona, postanowili pozbyć się tancerzy! Z rykiem wbiegli na
murawę pewni, że bedzie to krótka rozgrzewka przed drugą połową. Zaskoczył jednak fakt, że nie byli w stanie trafić żadnego z Tancerzy Wojny.
Co gorsza, nie dość, że elfowie nadal tańczyli, to jeszcze wygrywali walkę.
Raidersi ponieśli sromotną klęskę, w wyniku której wielu ich kluczowych
zawodników odniosło kontuzje, nie zdoławszy choćby zadrasnąć żadnego
z tancerzy. W rezultacie Avengersi skończyli mecz praktycznie bez oporu
przeciwnika i wygrali największą różnicą przyłożeń w swojej historii.
Wieści o tym zdarzeniu poszły w świat i leśne elfy szybko przekonały
się o wartości posiadania Tancerzy Wojny w roli zawodników. Zaledwie po
trzech tygodniach każdy z członków artystycznej trupy - wliczając młodego
Jordella Świeżowietrznego - podpisał lukratywny kontrakt zawodowy. Od
tego momentu Tancerze Wojny stali się kluczem do każdego zwycięstwa
leśnych elfów.

UMIEJĘTNOŚCI
Ta sekcja zasad zawiera znacznie więcej umiejętności przeznaczonych
dla zawodników. Szczegółowe opisy umiejętności można znaleźć na
stronach od 43 do 48. Każdy opis zawiera kategorię, do której
umiejętność przynależy (np. Podawanie, Ogólne, Mutacje itp.) Kategoria
określa do których umiejętności zawodnicy mają dostęp, jak jest napisane
dalej w zasadach Ligowego Blood Bowla (patrz, strona 26 i 27). Z
wyjątkiem gdy w opisie umiejętności jest napisane inaczej, stosuje
się następujące zasady:
1. Wszystkie bonusy/modyfikatory umiejętności można ze sobą łączyć.
2. Wszystkie umiejętności mogą być użyte dowolną ilość razy na akcję.
3. Niektóre umiejętności aby zadziałać odwołują się do przepchnięcia
zawodnika. Te umiejętności będą działać tylko jeśli wynik rzutu
kością bloku to Przepchnięcie, Błąd Obrońcy albo Obrońca Powalony
4. Umiejętności nie są obowiązkowe.
5. Możesz wybrać czy chcesz użyć umiejętności mającej wpływ na rzut
kością po rzucie (np. Atak w Wyskoku nie musi być użyty dopóki
nie zobaczysz wyniku rzutu na unik.
6. Tylko Nadzwyczajne umiejętności działają gdy zawodnik jest powalony
lub ogłuszony.
7. Każda umiejętność może być wzięta tylko raz przez każdego zawodnika.
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