Rys fabularny:
Brytyjczycy próbują przełamać pozycje japońskie w Birmie. Na swojej drodze mają trudną do
przebycia rzekę Irawati. Rzeka zajęta jest na całej długości przez wojska japońskie. Wróg nie
dysponuje jednak wystarczającymi siłami do obsadzenia wszystkich przepraw, w związku z czym
tworzy zgrupowania mogące reagować na zagrożonych odcinkach. W sztabie brytyjskim
postanowiono wykorzystać fakt słabości sił japońskich i zająć przeprawy z zaskoczenia przy pomocy
mobilnych sił rozpoznawczych.

Pole bitwy:
Przez pole bitwy przepływa nieprzebyta rzeka. W centralnym jej punkcie znajduje się bród (jedyne
miejsce przez, które możliwe jest sforsowanie rzeki). Teren wokół rzeki jest gdzieniegdzie podmokły i
porośnięty lasami. Od strony zachodniej (krawędź brytyjska) do brodu prowadzą trzy szlaki: jeden w
środku krawędzi (B) i dwie z rogów: lewy (A) i prawy (C).

Cel:
Celem atakującego jest przejęcie kontroli nad przeprawą (brak obecności japońskich pododdziałów w
odległości do 6” od brodu. Nie spełnienie tego warunku oznacza zwycięstwo Japończyków.

Początkowe rozstawienie wojsk:
Strona atakująca (Brytyjczycy) dzieli swoje wojska na dwie części: szpicę złożoną z maksymalnie
połowy oddziałów, która pojawia się w pierwszej turze na zasadach ogólnych i siły główne, które
pojawiają się w pierwszej turze jako rezerwa (ogólne zasady pojawienia się).
1. Strona Brytyjska zapisuje potajemnie, którymi szlakami będą przemieszczać się szpica i siły główne)
2. Japończycy mogą zaminować jeden ze szlaków dojazdowych do brodu (w odległości nie mniejszej
niż 12” od przeprawy). W tym celu na każdym szlaku umieszczany jest marker miny (jeden prawdziwy,
pozostałe dwa: atrapy)
3. Strona japońska rozstawia oddziały dozorujące rzekę (maksymalnie trzy jednostki). Mogą być one
rozstawione w dowolnych miejscach mapy (jednak nie bliżej niż 6” od brytyjskiej strefy wyjścia).
4. Brytyjczycy rozstawiają swoją szpicę zgodnie z wcześniejszym zapisem.
5. Pozostałe siły japońskie wchodzą na planszę od swojej krawędzi (wschodniej) w turze, w której
dostrzeżone zostaną pododdziały brytyjskie.
6. Brytyjczycy wprowadzają siły główne zgodnie z zapisem

Miny
Zasady ogólne z podręcznika Battleground Europe: D-Day to Germany - Bolt Action Theatre Book.

