
AVARUUSTAISTELU (NR houserulet v. 001 24.10.2017)

Vaihe 1 - Ennen taistelua

Tässä vaiheessa taistelu ei ole vielä alkanut. Aika etenee reaaliaikaisesti tai pelinjohtajan määräämällä 
tavalla.

Luotaus ja jäljitys

Aluksia ja tuoreita Oberman-siirtoja voi havaita luotaamalla.

SENSORIT + HAV vs
• 3 telakoituneena telakoituneena
• 6 alle 10km näköetäisyydellä (taisteluetäisyys)
• 9 alle 10000km planeetan tai kuun kiertoradalla
• 12 alle 1 milj. km planeetta-kuu -järjestelmässä
• 15 alle 1 AU samalla puolella tähtijärjestelmää
• 18 alle 100AU ulkoavaruudessa, toisella puolen tähtijärjestelmää

Modifierit
• +3 passiiviluotaus
• -3 aktiiviluotaus
• -3 kohde on käyttänyt vuorokauden sisällä aktiiviluotausta
• +3 lähellä aurinkoa
• +3 epätavallinen siirtopiste

Jos luotaus onnistuu:
• Saa tiedon aluksen lokaatiosta ja aluksen tyypistä. Mahdollistaa myös lähestymisen alusta kohti.
• On mahdollista kommunikoida aluksen kanssa

Matkustaminen

Voi lähestyä tai etääntyä aluksesta. Jos kohdealus ei yritä päästä pakoon, pääsee alus kohteeseensa 
ajassa kiihtyvyys. Jos alus yrittää paeta, mutta on hitaampi kuin kiinni ottava alus, matkustaminen 
kestää yhtä matkustamisnopeus-taulukon astetta pidempään. Jos alus on nopeampi kuin kiinni ottava 
alus, ei sitä voi saada kiinni.

Matkustamisnopeus (roolipelaamista varten)
• - telakoituneena telakoituneena
• - alle 10km näköetäisyydellä (taisteluetäisyys)
• sekunteja alle 10000km planeetan tai kuun kiertoradalla
• minuutteja alle 1 milj. km planeetta-kuu -järjestelmässä
• tunteja alle 1 AU samalla puolella tähtijärjestelmää
• vuorokausia alle 100AU ulkoavaruudessa, toisella puolen tähtijärjestelmää



Vaihe 2 – Tulitaistelu

Vaihe alkaa, kun alukset ovat taisteluetäisyydellä ja ensimmäinen laukaus tulitetaan. Aika etenee 
vuoropohjaisesti Heimot-pelin hidas aika -nopeudella. Yksi vuoro on noin 6 sekuntia.

Vuorossa jokainen alus saa aloitehetken.
Aluksen aloiteheitto = Avaruuslentäjä TAI Tekoäly + Ohjattavuus + 1n10

Vuoron toimintajärjestys määräytyy alusten aloitteiden perusteella. Jokaisella aluksella on vain yksi 
toimintamahdollisuus vuorossa, järjestyksessä suurimmasta aloiteheitosta pienimpään.

Manööverivaihe

Alus voi suorittaa joko Lähitaistelumanööverin tai Etääntyminen/Lähestyminen -manööverin.

A) Lähitaistelumanööverit
Vuorossa oleva alus voi pyrkiä saavuttamaan edun (+3) yhteen toiseen alukseen nähden. Vastaavasti 
vuorossa oleva alus voi pyrkiä pois tilanteesta, jossa toisella aluksella on etu vuorossa olevaa alusta 
kohtaan.

Molemmat alukset heittävät:
Avaruuslentäjä TAI Tekoäly + Ohjattavuus + 1n10

B) Etääntyminen/Lähestyminen

Vuorossa oleva alus voi pyrkiä etääntymään lähietäisyydellä olevasta vastustajasta tai lähestyä 
kaukoetäisyydellä olevaa alusta.

Molemmat alukset heittävät:
Avaruuslentäjä TAI Tekoäly + Nopeus + 1n10

Jos vuorossa oleva alus saa suuremman tuloksen, hän liikkuu kaukoetäisyydelle tai saavuttaa 
kaukoetäisyydellä olevan aluksen. Kaukoetäisyydellä oleva alus on 10km – 10000km etäisyydellä, ja 
sitä kohtaan ei voi hyökätä. Kaukoetäisyydellä olevaan alukseen ei voi olla lähitaistelumanööveri-etua.

Taktiset laitteet ja muu toiminta

Tässä vaiheessa alus voi hyödyntää erikoislaitteitaan tai alukseen voidaan yrittää tehdä 
miehistöinvaasiota. Normaali hahmojen välinen lähitaistelu ja toiminta tapahtuu tässä vaiheessa. Jos 
hahmo pilotoi, hän ei voi toimia tässä vaiheessa.

Alusten tulitusvaihe

Manööverien jälkeen alukset tulittavat osalla tai kaikilla aseillaan, tehden vahinkoa kilpiin aseen 
vahingon verran. Läpäisyä/vaimennusta ei huomioda, ainoastaan vahinko ja energia. Käytetään vain 
jälkimmäistä (suurempaa) arvoa Heimot-kirjan alusten kilvistä. Jos kilpiä on, alus ei saa runkovauriota,
eikä siinä ole vikoja, ellei hyökkäävä ase ole lamauttava (ks. vapaakauppias s. 68). Jos kohdealuksilla 
ei ole kilpiä, alus ottaa vauriota runkoon. Katso vahingoittuminen, vapaakauppias s. 69. Sovella 
vaurioitumissääntöjä kohdealuksen mukaan.



Vaihe 3 - Taistelun jälkeen

Aika etenee jälleen ei-vuoropohjaisesti jos pelaajahahmot eivät ole toimintatilanteessa alusten sisällä. 
Jotain näistä tapahtunee (heitä d6 tai valitse):

1 Miehistöinvaasio
2 Rahdin varastelu
3 Aluksen pilkkominen osiin, materiaalin ja laitteiston hyödyntäminen
4 Aluksen rauhaan jättäminen, alus jää ajelehtimaan
5 Aluksen disintegraatio aseilla
6 Alus onnistuu juuri ja juuri pakenemaan
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