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Przedmowa
Podręcznik powstał zarówno z myślą o nowych graczach dołączających do społeczności A3C,
ale także jako kompendium wiedzy podstawowej dla mniej doświadczonych graczy. Trzeba
wyraźnie zaznaczyć, że poza miejscami, w których przypominany jest regulamin, nic z tego co
jest opisane w tym podręczniku nie jest oficjalną zasadą, a większość informacji należy
traktować jako zbiór rad oraz dobrych praktyk.
Zapoznanie się z poniższym podręcznikiem nie zastępuje lektury regulaminu grupy1. Materiał
powstał na drodze analizy rzeczywistych zachowań graczy na misjach, konsultacji z członkami
społeczności oraz wybranych elementów zebranej z różnych źródeł wiedzy teoretycznej,
która może znaleźć zastosowanie w grze.
W obecnej postaci podręcznik zawiera te informacje, które zostały uznane za niezbędne
minimum, rozszerzone o wiedzę mogącą znacznie ułatwić pierwsze misje z grupą. Ma on
pozwolić czytelnikowi na wejście w grę bez dużych zgrzytów, ułatwić orientację i wybór
dalszej ścieżki rozwoju. Szczególnie ograniczono opis ról specjalnych, ponieważ nic nie
zastąpi szkoleń prowadzonych przez doświadczonych ludzi.
Cały zamieszczony w podręczniku materiał w przedstawionej formie jest własnością autorów,
przekazaną do swobodnego wykorzystania przez członków grupy A3C z zachowaniem
podstawowych osobistych praw autorskich.

1Regulamin grupy: https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=2&t=13
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Uwaga: sekcje wymagane podczas rekrutacji oznaczono symbolem ⚔.
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Zasady rozgrywek z A3C
⚔ Zachowanie na misjach i poza nimi
W grupie A3C zależy nam przede wszystkim na tym, żeby dobrze się bawić. Zakładamy, że
skoro tu jesteś to lubisz Armę lub sam pomysł symulatora wojskowego.
Zwykle każdy znajduje w tej grze coś trochę innego i zależy nam na tym, żeby każdy mógł
dążyć do tego na czym mu szczególnie zależy. Nie wolno przy tym psuć zabawy innym,
dlatego w tym celu powstał regulamin2, z którym powinieneś się zapoznać. Najważniejszą
kwestią jest trzymanie się roli oraz możliwe jak najlepsze, zbliżone do rzeczywistości
odgrywanie przydzielonych ról (Role-Play, RP). Oznacza to trzymanie się militarnych
zachowań przynajmniej w oficjalnych, publicznych sytuacjach podczas gry - np. zwracanie się
do starszego stopniem per “ty” oraz niewypełnianie rozkazów jest traktowane jako łamanie
regulaminu i może wiązać się przykrymi konsekwencjami wyciągniętymi przez społeczność.
W skrajnych przypadkach łamanie swojej roli (RP) może skutkować otrzymaniem czasowego
zakazu udziału w rozgrywkach (ban) lub nawet wydaleniem z grupy.
Czasem pozwolisz sobie na rozmowę poza rolą, czy też o rzeczach spoza świata gry, ale
musisz pilnować, aby była to w rozmowa prywatna. Jeśli ktoś zwróci ci uwagę, jedynym
rozsądnym wyjściem jest zakończyć temat bez komentarza, nawet jeśli obraziło to twoją
dumę. Sprawy takie da się zawsze rozwiązać później. Dwie osoby kłócące się na misji to
przynajmniej kilka innych osób, którym klimat rozgrywki siada. Nie ważne kto wygra, wiele
osób przegra. Kłócenie się z utrzymaniem ról może wydawać się dobrym pomysłem, ale jeśli
druga strona nie złapie klimatu skończy się źle, więc lepiej dać sobie spokój.
Na koniec w tym temacie coś co pewnie wiecie, ale warto przypomnieć. Arma to gra, w
której krótkie okresy gwałtownej walki rozdzielają stosunkowo długie przemarsze i
przygotowania. Nigdy nie wiesz, kiedy zacznie się akcja, więc musisz być na nią zawsze
gotowy. Jeśli nikt ci nie mówi co masz robić, musisz sam sobie znaleźć produktywne zajęcie.
Jeśli na kolejnych misjach się nudzisz to prawdopodobnie nie jest grupa dla ciebie. A może
czas na stworzenie dobrej misji, która pokaże nam co robimy nie tak. Najgorsze co możesz
zrobić to zacząć się wydurniać lub kłócić i psuć zabawę innym.
Z drugiej jednak strony na początku nie można dać się poddać nerwom i nieustannie obawiać
się nagany lub wydalenia ze społeczności. Zachowuj się rozsądnie, traktuj ludzi z szacunkiem i
zapoznaj się z podstawowymi materiałami przygotowanymi przez społeczność A3C (w tym
poradnikiem), a gwarantujemy, że wśród nas znajdą się cierpliwi, którzy wprowadzą cię w
interesujący świat naszych rozgrywek, modyfikacji oraz życia grupy.
Z czasem też poznasz nowych znajomych, może nawiążesz przyjaźnie, a jeśli będzie
zainteresowany spotkasz większość z nas osobiście na cyklicznie organizowanych zlotach

2Regulamin grupy: https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=2&t=13
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społeczności A3C.
⚔ Łańcuch dowodzenia
Na misjach obowiązuje łańcuch dowodzenia, co oznacza, że rozkazy spływają z góry. Rolą
podwładnego jest je przyjąć i zinterpretować, a następnie wykonać najlepiej jak to potrafi
oraz złożyć meldunek z wykonania rozkazów. Nie jest jego rolą rozpoczynać dyskusję lub
komentować. Jest tak, bo każda dyskusja zajmuje czas, a każdy komentarz może zostać
potraktowany przez mniej kumatych graczy jak zaproszenie do robienia żartów i dalszego
łamania Role-Play. Tymczasem najczęściej na początku będziesz tylko drobną częścią planu i
tracąc czas na rozmowy lub dyscyplinowanie będziesz opóźniał jego wykonanie, a to zawsze
psuje zabawę pozostałym graczom. Zawsze o tym pamiętaj.
Nie po to powinieneś być zdyscyplinowany i traktować swojego sierżanta z szacunkiem, aby
mu pogłaskać ego, tylko po to, żeby nie psuć atmosfery. Nie zawsze będzie to łatwe. Będziesz
miał lepszych lub gorszych dowódców, niektórzy mają trudniejsze charaktery, a poza tym
mogą mieć lepsze i gorsze dni. To nic nie powinno zmieniać w twoim podejściu ze względu
na dobro rozgrywki. Jeśli masz jakieś zastrzeżenia zachowaj je dla siebie i omów po misji.
W górę łańcucha dowodzenia mogą płynąć tylko meldunki lub sugestie. Zgłaszasz do swojego
bezpośredniego przełożonego nigdy wyżej, bo wprowadza to tylko niepotrzebne
zamieszanie.
Zarówno sugestię, jak i meldunek musisz przed wypowiedzeniem przemyśleć i sformułować
jak najprościej, bo masz zająć dowódcy jak najmniej czasu. Masz tylko jedną szansę i jeśli
sugestia nie zostanie przyjęta musisz się z tym pogodzić. Ostatecznie decyzja jest w rękach
dowódcy, który zawsze (w założeniu) ma większe pojęcie o tym co się dzieje na polu walki.
Jeśli będziesz się ze swoimi sugestiami narzucał będziesz wprowadzał chaos i opóźnienia.
Pamiętaj o tym, że często dowódca prowadzi jednoczesną komunikację na kilku kanałach
radia, niepotrzebne informacje wypowiedziane w jego obecności, mogą jedynie wprowadzić
wspomniany chaos i obniżyć zdolność bojową całej drużyny. Zapamiętaj, że często “mniej
znaczy więcej” i uniknięcie niepotrzebnego słowotoku sprawi, iż otrzymasz niezbędną uwagę
dowódcy w krytycznym momencie operacji.
⚔ Dowódcy podczas misji
Podczas misji każdy z członków społeczności A3C może objąć rolę podoficera, dowódcy
drużyny, dowódcy pojazdu lub nawet dowódcy operacji.
Pełniący funkcje dowódcze na misjach częściowo odpowiadają za poczynania swoich
podwładnych. Ważne jest, aby osoby obejmujące tego typu funkcje pilnowały przestrzegania
zasad grupy, karciły za złe zachowania oraz bezwzględnie pilnowały zasad Role-Play. Jeśli dla
przykładu podczas misji masz stopień sierżanta, a szeregowy uparcie - pomimo upomnień zwraca się do ciebie bez należytego wyższemu stopniem szacunku, po misji powinieneś
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wspomnieć o nagannym zachowaniu danego gracza w raporcie3, a w przypadku sporych
nadużyć zgłosić sprawę kadrze społeczności (kolejny podrozdział).
Więcej o slotach dowódczych podczas misji napisano w dalszej części tego poradnika.
⚔ Administratorzy, Oficerowie oraz Dowódcy społeczności A3C
Jak zapewne zauważyłeś lub wkrótce zauważysz, w naszej grupie jest kilka funkcji4, które
pełnią wybrani przez administrację gracze. O dokładnych ich rolach, obowiązkach oraz
uprawnieniach tzw. kadry przeczytasz na forum.
Ważne, abyś w przypadku poważnych wątpliwości, konfliktów lub problemów związanych ze
społecznością właśnie do kadry kierował swoje pierwsze kroki. To oni będą też doceniali
twoje dokonania na misjach przez system baretek5 oraz awansów6, a także - niestety czasem informowali o złamaniu zasad grupy.
⚔ Zeusy, PvP, misje nieoficjalne
Na początku warto także wspomnieć o doskonałym narzędziu treningowym jakim są wszelkie
misje nieoficjalne, wieczorne rozgrywki organizowane przez społeczność ze slotem mistrza
gry (tzw. zeus-y), misje PvP (ang. player vs player) lub TvT (ang. team vs team).
Na misje nieoficjalne powinieneś zapisywać się w kalendarzu misji, ale żeby wziąć udział w
rozgrywkach nieoficjalnych zeus lub PvP/TvT wystarczy, że będziesz dostępny na TeamSpeak
o podanej godzinie. Informacja ta najczęściej pojawia się na grupowym shoutbox-ie, forum
lub samym serwerze TeamSpeak. Ktoś pewnie zaprosi cię do gry i będziesz mógł bez obaw
poćwiczyć/potrenować swoje umiejętności.
Zasady rozgrywek nieoficjalnych są także regulowane przez regulamin grupy, ale z założenia
są dużo mniej restrykcyjne, a jeśli poprosisz to nawet podczas ich trwania bardziej życzliwi
gracze pomogą ci obsłużyć konkretny sprzęt, broń lub nawet nauczą grać na określonych
slotach.
To świetna okazja na szybsze poznanie specyfiki grupy oraz poprawienie swoich
umiejętności, dlatego jeśli dysponujesz wolnym wieczorem, a kalendarzu misji świeci w
danym dniu pustką zapraszamy na TeamSpeak i do wspólnej zabawy.
⚔ Szkolenia
Podczas przeglądania kalendarza grupy zauważysz, że zapełniony jest różnego rodzajami
szkoleń. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem, w którymś z nich zapraszamy do lektury
kampusu szkoleniowego7.
3Raporty z misji: https://arma3coop.pl/viewforum.php?f=7
4Grupy A3C: https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=29&t=37
5Baretki: https://arma3coop.pl/gcp.php?page=awards
6Stopnie A3C: https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=29&t=15
7Kampus szkoleniowy: https://arma3coop.pl/viewforum.php?f=45
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Należy jednak zwrócić uwagę, iż większość z naszych instruktorów wymaga przynajmniej
zakończenia okresu próbnego, więc pewnie na pierwsze szkolenie i baretkę przyjdzie ci
poczekać kilka pierwszych miesięcy bycia w grupie.
Mission Making
Z czasem może nabierzesz ochoty na tworzenie własnych misji, scenariuszy oraz tzw.
zeusów. Dokładny opis jak zacząć swoją przygodę jako MM (mission maker) znacznie
wykracza poza zakres tego poradnika. Z tego powodu warto skierować swoje kroki na nasze
forum, gdzie umieszczono szereg informacji oraz filmów instruktażowych przeznaczonych dla
kadetów mission makingu8. Ze swojej strony polecamy wątek na forum z bardzo dobrym i
większości jeszcze aktualnym materiałem szkoleniowym przygotowanym przez SzwedzikPL9.
Pamiętać należy, że zasady tworzenie misji są regulowane poprzez regulamin i warto się z
nimi szczegółowo zapoznać, przed pierwszym otwarciem armowego edytora misji (Eden),
dodatkowo przygodę z robieniem misji polecamy rozpocząć od rozgrywek nieoficjalnych oraz
zeusów.
Przygotowanie ciekawej misji oficjalnej dla kilkudziesięciu graczy jest sporym wyzwaniem, a
droga do sukcesu będzie na pewno wiodła przez pasmo porażek i niepowodzeń.
Warto jednak zastanowić się nad rozwojem w tym kierunku, najlepsi Mission Makerzy są
odznaczani baretkami MM.

8Dział forum poświęcony tworzeniu misji : https://arma3coop.pl/viewforum.php?f=8
9Szkolenie SzwedzikPL dla MM : https://www.youtube.com/watch?v=Uvcb04uurP4
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Moja pierwsza misja
⚔ Wybieranie slotów
Po przejściu rekrutacji, ukończeniu szkolenia podstawowego, uzyskaniu dostępu do
repozytorium modyfikacji oraz ich poprawnej instalacji możesz - przy wykorzystaniu
kalendarza misji10 - zapisywać się na misje oficjalne i nieoficjalne.
W naszej grupie każdy może zająć dowolny slot niezależnie od przebytych szkoleń, ale w
praktyce nie powinno się zajmować slotów, na których się nie zna. Potencjalnie możesz
zepsuć innym zabawę. Nie wystarczy też, że radzisz sobie z danym zadaniem w rozgrywkach
single-player, gdyż specyfika gry w grupie jest zupełnie inna. Na misji nie będzie też czasu
żeby cię tych ról uczyć. Dużo lepiej jest najpierw zorientować się jak gra na takim slocie
wygląda i jakich zachowań się oczekuje, jeśli nie przez szkolenia, to przez rozmowy i gry
nieoficjalne z ludźmi, którzy się znają. Szczególnie unikaj grania bez doświadczenia na slotach
pilotów, dowódców, medyków, RTO i snajperów. Zalecanymi slotami na początek przygody z
A3C są slot: strzelca lub strzelca MG.
Więcej o konkretnych slotach i rolach w drużynie napisano w dalszej części tego poradnika.
Podczas zapisywania na misję sprawdź także na jakiej mapie będzie rozgrywana. Większość
misji gramy na standardowym zestawie modów obowiązujących w grupie, jednak zdarzają
się misje w Wietnamie (dodatek Unsung) lub podczas IIWŚ (dodatek Iron Front), które
wymagają użycia innego zestawu modyfikacji.
Dodatkowo misje na mapie Tanoa wymagają dodatku Apex - przed zapisaniem się na misję,
upewnij się, iż dysponujesz wymaganymi modami oraz DLC.
Więcej o konfiguracjach modów znajdziesz w dalszej części tego poradnika oraz w sekcji
FAQ11 forum.
⚔ Połączenie z serwerem gry
W dniu misji, na którą się zapisałeś do serwera oficjalnego grupy należy się zalogować się
najpóźniej do momentu rozpoczęcia sprawdzania obecności (zwykle godzina 20:00). Jeśli cię
nie będzie otrzymasz nieobecność, a na twój slot może wejść rezerwa i nie ma od tego
odwołania. Jeśli serwer cię wyrzuca z jakiegokolwiek powodu (typowe wymienione zostały
na końcu tego poradnika) lepiej zgłoś nieobecność12 i nie staraj się na ostatnią chwilę, na siłę
rozwiązywać problemu. Kilkudziesięciu kolegów będzie na ciebie wściekłych za opóźnianie
rozgrywki i ci się oberwie.
Zawsze powinieneś sprawdzić wcześniej (o praktycznie dowolnej godzinie) czy serwer cię
wpuszcza. Jeśli nikt inny nie korzysta z serwera społeczności, w każdej chwili możesz się z
nim połączyć, uruchomić jedną z dostępnych na nim misji i sprawdzić, czy twoje mody są
10Kalendarz misji: https://arma3coop.pl/gcp.php
11Dział FAQ: https://arma3coop.pl/viewforum.php?f=29
12Zasady dotyczące nieobecności oraz konsekwencje opisano w regulaminie grupy
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właściwie skonfigurowane oraz sprawne13. Zawsze możesz też poprosić kogoś z kadry o
pomoc.
Pamiętaj, aby przed dołączeniem do serwera połączyć się z grupowym serwerem TeamSpeak
(TS) i przejść do pokoju “Pole bitwy #Alpha”.
Więcej o możliwych problemach z połączeniem przeczytasz w sekcji “Problemy, problemy,
problemy…”.
⚔ Przebieg misji
Zapisałeś się na misję, wybiła godzina rozgrywki, zgłosiłeś obecność i po krótkim sprawdzeniu
slotów przez dowódcę operacji przechodzicie “dalej” ...
Gratulacje, właśnie rozpoczyna się twoja pierwsza misja z A3C!
Podczas czytania odprawy (briefing) napisanej przez Mission Makera (MM) obowiązuje cisza,
swoją gotowość sygnalizujesz wciskając przycisk 'kontynuuj' (ang. Continue) w prawym
dolnym rogu ekranu mapy. Następnie dowódca operacji omawia swój ogólny plan i
przydziela kanały radiowe. Wtedy też obowiązuje cisza. Głos można ewentualnie zabrać, gdy
padnie pozwolenie po oficjalnej części odprawy, ale upewnij się, czy na twoje pytania nie
może odpowiedzieć dowódca twojej drużyny już podczas misji. Zawsze zadawaj krótkie,
przemyślane pytania.
Po odprawie i włączeniu misji gra synchronizuje informacje między serwerem i klientami
(tzw. desynchro). Obowiązuje wtedy cisza i nie należy się poruszać, wyrzucać przedmiotów z
inwentarza itp. Możesz np. włączyć mapę, sprawdzić swój stopień (w podstawowym A3CS
kombinacja Lewy Win-ALT) i kontemplować nadchodzącą zabawę. W bazie i w sytuacjach
bezpiecznych pamiętaj o zabezpieczeniu broni (w podstawowym A3CS kombinacja ShiftTylda) i trzymaniu jej opuszczonej (domyślnie 2xCtrl).
Gdy aktualny administrator serwera informuje graczy o rozpoczęciu rozgrywki możesz zacząć
się ruszać i mówić. Po krótkim wprowadzeniu twój dowódca wyda rozkaz rozpoczęcia
przezbrojenia, najczęściej należy wraz z pozostałymi członkami grupy udać się wtedy do
skrzyń z zaopatrzeniem i pobrać odpowiedni sprzęt. Dozwolone wyposażenie opisano w
rozdziale “Podstawowe role w drużynie” tego poradnika.
Większość misji trwa do momentu ich zakończenia przez dowódcę operacji (debrief).
Opuszczanie rozgrywki przed wyraźnym zakończeniem misji jest niemile widziane i może
wiązać się z nieprzyjemnościami.
⚔ HUD
HUD (Head-Up Display) - mały okrąg wraz z listą graczy w drużynie widoczny w dolnej części
ekranu, a mający na celu choć częściowo zrekompensować ograniczenia percepcji symulacji
komputerowej.
13Status serwera grupy: http://www.gametracker.com/server_info/136.243.156.196:2302/
A3C-FM-001 Poradnik Rekruta
- 13 / 80 -

Patrząc na niego możesz pozycjonować się względem innych graczy w zespole, aby
utrzymywać
określoną
formację
lub
kontrolować kto jest w twojej okolicy.
Po prawej umieszczono przykładowy widok
HUD podczas przemarszu kolumną przez
bezpieczny teren.
Znacznik gracza, u którego zarejestrowano ten
widok znajduje się w centrum okręgu, w tym
przypadku gracz simpo - oznaczony
dodatkowo znacznikiem dowódcy drużyny.
Pozostali gracze na tym przykładowym zrzucie ekranu:
● gracze Gaspar, Sarlack - sekcja niebieska podążająca w tym samym kierunku co gracz
simpo i nieznacznie go wyprzedzająca
● gracz damiano - założona czerwona opaska, znacznik medyka biegnący od razu za
graczem simpo
● gracze Grerek, Beniek - sekcja zielona zamykająca kolumnę
Innym charakterystycznym przykładem jest widok
drużyny w pojeździe (przedstawiony po lewej),
dzięki któremu łatwo ocenić, czy wszyscy gracze
zajęli bezpieczne miejsca, a pojazd jest gotowy do
jazdy. Pamiętaj, aby kontrolować widok HUD
podczas całej operacji - unikniesz w ten sposób
sytuacji, gdy twoja drużyna wyruszy bez ciebie lub
też, gdy któryś z perymetrów14 (kierunków) nie
będzie należycie obserwowany.
⚔ Orientacja w terenie
Orientacja w terenie będzie kluczem do twojego sukcesu zarówno jako “zwykłego strzelca”
jak i dowódcy operacji. W zależności od okresu, w którym toczy się misja, a także
dostępności sprzętu wachlarz dostępnych narzędzi pomocnych w orientacji w terenie będzie
się zmieniał.
Podstawową umiejętnością jaką z czasem (jak szybko zauważysz) będziesz musiał posiąść jest
obsługa mapy oraz kompasu.
Kompas posiada dwie skale wewnętrzną w stopniach oraz zewnętrzną w miliradianach. Do
wskazywania azymutu podczas rozgrywek standardowo używa się tej pierwszej.
Wydaje się, że o ile sama obsługa kompasu (przycisk K) nie powinna stanowić dla nikogo

14Perymetry oraz podstawy obserwacji opisano w dalszej części tego poradnika
A3C-FM-001 Poradnik Rekruta
- 14 / 80 -

niewiadomej, to przy mapie (przycisk M) warto się chwilę zatrzymać. Większość
współrzędnych podczas rozgrywki będziesz otrzymywał lub nadawał w formacie
sześciocyfrowym, gdzie pierwsze 3 cyfry będą oznaczały współrzędne pionowe (południki,
znajdują się na górze i na dole mapy), a ostanie 3 poziome (równoleżniki, znajdują się po obu
bokach mapy).
Czasem podawane też będą koordynaty 8 cyfrowe, gdzie podział będzie na pierwsze oraz
ostatnie 4 cyfry. Będą to koordynaty odczytane z mapy, z dodaną ostatnią cyfrą, którą
odczytujemy dzieląc w myślach najbardziej dokładną siatkę mapy na dodatkowe 10
podziałek. Zawsze zwracaj uwagę, w którym kierunku rosną wartości, gdyż podawać należy
wartość niższą spośród 2 linii najbliższych do wskazywanego punktu.
Przykład z misji:

Celem jest zielony punkt oznaczony w prawym, dolnym sektorze mapy - koordynaty celu w
formacie 6 cyfrowym 600150 - dające teoretyczne 100m dokładności.
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Naniesiona po prawej filetowa siatka dokładniejszej podziałki o koordynaty 8 cyfrowe 60041506 - teoretyczne 10m dokładności; pamiętaj, że podczas misji wspomnianą siatkę
będziesz musiał sobie… wyobrazić.

Powyżej widok na wrogi BMD obserwowany przez lornetkę oraz uderzenie pocisku
moździerzowego wystrzelonego z baterii artyleryjskiej oddalonej kilka kilometrów od pozycji
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obserwatora, a naprowadzanej poprzez radio przy pomocy koordynatów 8 cyfrowych.
Kończąc temat mapy warto dodać, iż nanoszenie na nią jakichkolwiek znaczników przez
wszystkich pełniących funkcje poniżej
dowódcy drużyny jest kategorycznie zakazane,
a nawet w przypadku wspomnianych powinno
być stosowane z umiarem i rozsądkiem. Pełną
dowolność kreślenia po mapie ma zawsze oraz
jedynie dowódca operacji (HQ).
Kolejnym przydatnym narzędziem będzie GPS,
który po otworzeniu mapy podaje nam
koordynaty, na których się obecnie znajdujemy (w przypadku po prawej: 098098).
Dodatkową funkcjonalnością odbiornika GPS (szczególnie przydatną w przypadku
prowadzenia pojazdów) jest możliwość włączenia widoku mapy, który umożliwia nam
dokładne śledzenie przemierzanej trasy (włączamy prawy CTRL+prawy Shift+M).
Po prawej: GPS - widok mapy, u góry widoczne
współrzędne 8-cyfrowe, wysokość nad
poziomem morza oraz aktualna godzina.
Narzędziem pożądanym przez wielu, a
zarezerwowanym jedynie dla dowódców,
operatorów jednostek specjalnych oraz
obsługi pojazdów/lotnictwa jest MicroDAGR15.
W tym przypadku sprawa orientacji w polu
walki jest dużo łatwiejsza, gdyż po
odpowiednim skonfigurowaniu urządzenia jest
ono w stanie pokazywać nam nie tylko naszą
pozycję, ale także lokalizację innych
sojuszniczych jednostek wyposażonych w to
urządzenie:

15Szczegółowa instrukcja obsługi zamieszczona została w jednym z końcowych rozdziałów tego podręcznika
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Na lewej ilustracji powyżej: Widok MicroDAGR-a odbierającego pozycję sojuszniczych
jednostek Wolf (pojazd pancerny) oraz Kardla (drużyna piechoty). Wolf wyprzedza
właściciela urządzenia Kardla, podąża drogą tuż za wspomnianym. Niewielkie szare romby
pokazują lokalizację włączonych prostych nadajników GPS.
Na prawej ilustracji powyżej: ekran konfiguracji - wywołujemy MicroDAGR-a przyciskiem
Home, po czym myszką klikamy na ikonce baterii w prawym górnym rogu ekranu urządzenia;
tutaj włączone nadawanie oraz odbieranie pozycji, nadawanie nazwy drużyny “Kardla” oraz
wyświetlanie na mapie jako drużyna piechoty.
Szczegółowy opis korzystania z urządzenia przedstawiono w jednym z kolejnych rozdziałów
tego poradnika.
Z czasem nauczysz się rozpoznawać swoją pozycję po charakterystycznych elementach w
otoczeniu lub po prostu zapamiętasz fragmenty map, na których prowadzimy rozgrywki dlatego nie przejmuj się, jeśli na początku nieświadomie będziesz godzinami przemierzał lasy
Czarnorusi lub pustynie Takistanu, ten stan rzeczy nie będzie trwał do końca twojej przygody
z Armą…
Ocena odległości
Ocena odległości, podobnie jak opisana w poprzedniej sekcji orientacja w terenie, jest
kluczową umiejętnością na polu walki. Oprócz faktu, iż twoje meldunki będa bardziej
dokładne (skuteczne), to znajomość odległości do danego punktu na horyzoncie będzie
kluczowym elementem prowadzonego przez ciebie ostrzału. Większość karabinków
szturmowych ma ustawioną kompensację opadu toru lotu pocisku na 300m, jeśli prowadzisz
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ostrzał na krótszym lub dłuższym dystansie, będziesz musiał dodatkowo uwzględniać
kompensację odległości.
Najbardziej popularnym sposobem oceny odległości jest wykorzystanie lornetki - niestety nie
zawsze będziesz ją posiadał, dlatego w dalszej części tego rozdziału przedstawimy jak do
oceny odległości wykorzystywać najpopularniejsze przyrządy celownicze.

Lornetka / Mil Dots
Jedną z niewielu danych liczbowych przedstawionych w tym
poradniku, które na pewno warto zapamiętać jest wartość
1.8m - jest to średnia wysokość każdej postaci na wirtualnym
polu bitwy w Arma3. Większość przyrządów celowniczych oraz
omawiana w tej sekcji lornetka posiada siatkę celowniczą mildot.
Przykładowa siatka celownicza mildot została przedstawiona po
prawej.
Korzystanie z tego typu siatek jest proste i ogranicza się do wykonania prostego obliczenia:
𝑂𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ś𝑐 [𝑚]
= (𝑊𝑦𝑠𝑜𝑘𝑜ść 𝑐𝑒𝑙𝑢 [𝑚]
⋅ 1000) / (𝑍𝑎𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑤𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑟𝑜𝑧𝑚𝑖𝑎𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑢 [𝑚𝑖𝑙𝑑𝑜𝑡𝑠])
Pamiętając o tej prostej zależności oraz znając wysokość celu
poprzez przyrównanie widzianego celu do siatki celowniczej
oszacować odległość w jakiej się od niego znajdujemy.
Po prawej zamieszczono przykładową sytuację wymagającą
oceny odległości. Na ilustracji widzimy żołnierza stojącego w
pewnej odległości od nas - nakładając siatkę celowniczą
widzimy, że ma on wysokość w przybliżeniu 18 mildotów (w
lornetce wartości odpowiadając dziesiątkom).
Wiemy, że ma on w przybliżeniu 1.8m wysokości, więc
korzystamy z przedstawionego wcześniej wzoru obliczamy:
(1.8 ⋅ 1000)/18 = 100
Wynika z tego, że obserwowany żołnierz oddalony jest o
jakieś 100 metrów od punktu obserwacji.
Poniżej przygotowaliśmy dla ciebie dwa zadania - spróbuj wykorzystać opisany sposób, w
celu oszacowania odległości do pilota widocznego na ilustracji poniżej po lewej (poprawną
odpowiedź znajdziesz w opisie16) oraz instruktora widocznego na ilustracji poniżej po prawej
(odpowiedź umieszczono w przypisie17):
16Odpowiedź: w przybliżeniu 6 Mil-Dots wysokości obserwowanej, wynik prawidłowy to 300m
17Odpowiedź: wynik prawidłowy 700m
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Jak widzisz wykorzystanie siatki celowniczej Mil-Dot jest łatwe i przy poprawnym
oszacowaniu wysokości celu (zapamiętaj: 1.8m dla piechoty) umożliwia stosunkowo
dokładne oszacowanie odległości.
Z czasem zauważysz też, że będziesz w stanie oceniać odległość korzystając z własnej intuicji i
większości przypadków wykonywanie obliczeń nie będzie ci już potrzebne.

Dalmierze
/
Optoelektroniczne
przyrządy obserwacyjne
Ocena odległości przy wykorzystaniu
dalmierza
lub
innych
zaawansowanych,
elektronicznych
przyrządów optycznych sprowadza się
w
większości
przypadków
do
wykonania pomiaru (domyślny klawisz
Tab) i odczytaniu wskazania z ekranu
urządzenia.
Dla przykładu na zamieszczonym po
prawej stronie ilustracji wykonano
pomiar odległości do instruktora, wykorzystanego w poprzedniej sekcji tego podręcznika wynik, w przypadku tego urządzenia - wyświetlany jest w prawej stronie ekranu.
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⚔ Komunikacja w drużynie
Zasady komunikacji pomiędzy dowódcą drużyny, a podwładnymi są takie same jak na
poziomie dowódca operacji (HQ) - dowódca drużyny i opierają się na prostej zasadzie:
rozkazy spływają od dowódcy drużyny do żołnierzy/podoficerów, a ci składają dowódcy
meldunki.
W sytuacji bojowej należy ograniczyć rozmowy do niezbędnego minimum, a w przypadku
braku RTO (operatora radia drużynowego) w drużynie, gdy dowódca drużyny obsługuje
radio, zachować przy nim ciszę i przekazywać mu tylko istotne meldunki. Zdarzają się
sytuacje, kiedy dowódca/RTO jednocześnie rozmawiają/nasłuchuję kilka kanałów radiowych
(w skrajnych przypadkach nawet 4-ech) i jakiekolwiek niepotrzebne komunikaty
wprowadzają niepotrzebny chaos.
W przypadku postojów lub długich marszów przez stosunkowo bezpieczne tereny można
pozwolić sobie na luźne rozmowy, jednak należy pamiętać, aby nie łamać zasad RP (RolePlay) lub w jakikolwiek sposób psuć immersji pozostałym członkom zespołu. Warto podczas
takich luźnych rozmów wczuć się w odgrywaną rolę i budować barwne historie np. dotyczące
swojej przedwojennego życia lub pięknej żonie czekającej w domu. Trzeba jednak z RP
uważać, gdyż bardzo łatwo przekroczyć granice żenady/absurdu. Czasem lepiej mówić mniej
niż zepsuć innym klimat rozgrywki lub przeczytać w raporcie niepochlebne opinie na swój
temat.
Czasem usłyszycie specyficzny żargon, który z misji na misję, będzie dla was coraz bardziej
zrozumiały. Podstawowymi zwrotami są “zawroty głowy” sygnalizujące, że ktoś ma problemy
z połączeniem, “utrata zmysłów/świadomości”, czyli sytuacja, gdy gracz uległ rozłączeniu, a
jego postać jest kontrolowana przez AI (CPU) itp.
Komunikacja w drużynie jest szczególnie istotna podczas rozgrywek podczas, których drużyna
dysponuje tylko jednym (lub żadnym) radiem; najczęściej dotyczy to rozgrywek Unsung
(Wietnam) lub Iron Front (IIWŚ). W takich przypadkach warto przestawić głośność mowy na
krzyk (klawisze Lewy Shift - Tab) i przekazywać rozkazy/meldunki między sobą, aby zostały
usłyszane przez wszystkich członków drużyny.
Warto pamiętać, że w sytuacji bojowej idealny żołnierz to taki, który zaczyna mówić jedynie,
kiedy ma do przekazania dowódcy/pozostałym członkom zespołu taktyczne informacje.
Prędzej lub później zdarzy się sytuacja, kiedy wypatrzysz gdzieś wroga i jeśli ten jest
niezaalarmowany (opuszczona broń, brak nagłych manewrów), powinieneś wyciągnąć
kompas odwrócić się w kierunku zauważonego niebezpieczeństwa i przekazać meldunek:
“Kontakt(y) - azymut XXX (należy odczytać z kompasu), odległość YYY (przybliżona odległość
do celu), wroga piechota, 5 sztuk niezaalarmowana”
Po otrzymaniu meldunku, twój dowódca podejmie decyzję co robić dalej, a ty będziesz
odpowiedzialny za obserwowanie zauważanego nieprzyjaciela do odwołania. Przygotujecie
się do otwarcia ognia, rozpoczniecie manewrowanie, aby np. oskrzydlić przeciwnika lub A3C-FM-001 Poradnik Rekruta
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najczęściej w przypadku działań jednostkami specjalnymi - udacie się w inne miejsce, aby nie
zdradzać swojej pozycji angażując się w nieistotną z punktu widzenia celu misji wymianę
ognia.
Dobrym zwyczajem, bardzo ułatwiającym dowodzenie jest potwierdzanie otrzymanych i
zrozumianych rozkazów, krótkim “przyjął!” lub “tak jest!”. Pamiętaj jednak, aby potwierdzać
tylko doskonale zrozumiałe rozkazy, a jeśli czegoś nie zrozumiałeś poproś dowódcę o
wyjaśnienie, brak subordynacji lub niewłaściwe wykonanie polecenia mogą zaważyć o
przetrwaniu całej drużyny, a czasem o powodzeniu całej operacji.
⚔ Korzystanie z radia
Mowa bezpośrednia oraz komunikacja radiowa podczas naszych misji jest obsługiwana przez
modyfikację Task Force Arrowhead Radio (TFAR)18. Ważne, aby przed rozpoczęciem swojej
pierwszej misji nauczyć się obsługi podstawowych typów radia - powinieneś wiedzieć
przynajmniej jak ustawić daną częstotliwość oraz zmienić głośność urządzenia. Skrócony
poradnik korzystania z różnych typów radia umieszczono w jednym z kolejnych rozdziałów
tego poradnika.
Zaznaczyć należy, iż każda z obecnych w grze frakcji (BLUEFOR, OPFOR oraz INDEPENDENT)
dysponuje innymi modelami radia; pomimo różnic w wyglądzie oraz rozmieszczeniu
przycisków, ich parametry oraz obsługa - dla danej
klasy - jest identyczna. Dodatkowo warto pamiętać,
że transmisja radiowa jest szyfrowana, więc
podsłuchiwanie lub komunikacja radiowa pomiędzy
frakcjami jest niemożliwa. Podsłuch frakcji
przeciwnika jest możliwy jedynie po przejęciu ich
radia.
Po poprawnym skonfigurowaniu modyfikacji TFAR oraz pluginu TeamSpeak podczas
nadawania na radiu (niezależnie od modelu/typu) w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli
się stosowny komunikat (przykład zamieszczono na ilustracji po prawej).
Radia krótkie oraz średnie zajmują dedykowany slot radia w ekwipunku, podczas gdy radia
długie są radiami plecakowymi i zajmują slot plecaka (umożliwiają przenoszenie niewielkiego
ekwipunku). Często praktyką jest posiadanie przez dowódców lub RTO (operatora
drużynowego radia) dwóch sztuk radia równocześnie - ręcznego oraz plecakowego, co
gwarantuje teoretyczną możliwość pracy na czterech częstotliwościach równocześnie.
Dodatkowo warto zaznaczyć, iż skuteczna komunikacja pomiędzy dwoma graczami jest
zawsze limitowana do zasięgu słabszego radia w zestawie. Posiadając radio średniego
zasięgu będziemy słyszalni z 5km, a radia długiego zasięgu będą transmitowały naszą mowę
na 20km. Dlatego też może zdarzyć się, że gracz z radiem średniego zasięgu będzie słyszał
oddalonego o 10km gracza wyposażonego w radio długiego zasięgu, ale ten drugi nie będzie
18Strona modyfikacji oraz główne źródło informacji zawartych w tej sekcji http://radio.task-force.ru/en/
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w stanie zrozumieć odpowiedzi.
Warto pamiętać, że podczas konfiguracji radia warto wykonać (często poprosi cię o to twój
dowódca) sprawdzenie komunikacji tzw. radio check. Aby poprosić o sprawdzenie czy inny
mogą cię słyszą należy nadać komunikat “nick, proszę o radio check” i w odpowiedzi usłyszysz
najprawdopodobniej potwierdzenie.
Dla zainteresowanych: więcej informacji nt. obsługi radia TFAR oraz funkcji zaawansowanych
poznasz z zamieszczonego na forum materiału szkoleniowego19, a także w jednym z
końcowych rozdziałów tego poradnika.
⚔ System medyczny
Z uwagi na stopień złożenia wykorzystywanego podczas naszych rozgrywek systemu
medycznego ACE3, krótkie omówienie podstawowych zasad pierwszej pomocy nie jest
możliwe. Podczas pierwszych misji rekrut powinien bazować na wiedzy uzyskanej podczas
szkolenia podstawowego, instruktaż dla bardziej zaawansowanych graczy zamieszczono w
jednym z końcowych rozdziałów tego poradnika - zainteresowani rolą drużynowego medyka
powinni rozważyć udział w specjalistycznych, organizowanych cyklicznie szkoleniach
medycznych.
Wymiana ognia
Na większości misji wcześniej lub później twoja drużyna wejdzie w kontakt ogniowy z
przeciwnikiem. Zasady postępowania są zależne od konkretnej sytuacji i nie sposób opisać
tutaj wszystkich wariantów dobrego zachowania oraz algorytmów postępowania, które
zwiększą twoje szanse na przeżycie oraz poprawią twoją skuteczność.
Z każdą misją będziesz zdobywał doświadczenie, obserwował współtowarzyszy broni oraz
poznawał drobne “smaczki”, które to czynią rozgrywkę w trybie Coop (ang. Cooperative) tak
fascynującą. Z czasem też automatycznie będziesz podejmował dobre decyzje, a pewnego
dnia przyłapiesz się na tym, że to ty będziesz pomagał świeżym na froncie w tych pierwszych,
stresujących chwilach, kiedy to wokół świszczą kule, a ostrzał artylerii wroga z każdą chwilą
zbliża się do pozycji twojej drużyny.
Kilka podstawowych rad, które warto zapamiętać podczas pierwszych rozgrywek:
● Osłony - zawsze staraj się prowadzić ogień zza osłon, Arma umożliwia przyjęcie
kilkunastu pozycji strzeleckich, które w większości przypadków umożliwiają skuteczne
ukrycie większości ciała zza osłoną przy zachowaniu skuteczności ostrzału
● Kierowanie ognia - staraj się priorytetyzować cele, nawet jeśli dowódca nie ustala
priorytetów staraj się eliminować cele, które stanowią dla ciebie lub twojej drużyny
największe zagrożenie; w większości przypadków obsadę broni stacjonarnych
eliminujemy jako pierwszą, następnie ogień kierujemy na strzelców z wyrzutniami
ppanc., strzelców RKM, a na samym końcu zwykłych piechurów
19Dodatkowe szkolenie z obsługi radia: https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=19&t=4676
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● HUD - nawet koncentrując się na ostrzeliwaniu przeciwnika pilnuj swojej drużyny czasem sytuacja staje się bardzo dynamiczna i może się zdarzyć, że drużyna
przemieści się pozostawiając cię samego, a świadomość sytuacji pomoże ci
poprawnie ustawić się względem pozostałych członków twojej drużyny, aby jak
najlepiej pokryć ogniem pole walki i zabezpieczyć ewentualne kierunki natarcia
wroga.
Pamiętaj, aby koniecznie unikać gromadzenia się z pozostałymi członkami drużyny w
jednym miejscu. W niczym nie pomożesz, a jeden granat może zlikwidować was
wszystkich. Jeśli nie ma gdzie się swobodnie przemieścić, pozostań z tyłu.

● Spokój - nie wprowadzać zbędnego zamieszania, jeśli zostałeś lekko ranny, załóż
stazę20, zatamuj krwawienie i kontynuuj ostrzał; dopóki twoje życie nie jest zagrożone
nie warto wycofywać się lub zaprzestawać ostrzału i czekać na przybycie medyka21;
większości przypadków wymiana ognia kończy się po kilku minutach, a o jej sukcesie
decyduje ilość oraz skuteczność żołnierzy po obu stronach frontu - oczekiwanie w
ukryciu na zaszycie drobnej zmiany niepotrzebnie eliminuje ciebie/twoją broń z
dostępnej siły ognia drużyny
⚔ Przejmowanie sprzętu wroga
Jeśli nawet za zgodą twojego bezpośredniego przełożonego rekwirujesz sprzęt wroga
upewnij się, że wszyscy o tym wiedzą.
Podnoszenie sprzętu wroga bez zgody dowódcy jest zabronione. Jeśli sytuacja tego wymaga
(np. brak amunicji) dowódca może zezwolić skorzystanie ze znalezionego sprzętu. Należy
jednak w takich sytuacjach pamiętać, aby nie używać sprzętu przydzielonego do slotów
funkcyjnych. Tzn. np. zwykły strzelec nie może zacząć obsługiwać helikoptera lub samolotu.
Zwykle poza pojazdami traktowanymi przez nas jak 'samochody' (np. BRDM), co do których
uznajemy, że nie wymagają specjalistycznego przeszkolenia, przejmowanie sprzętu ciężkiego
wroga nie powinno mieć miejsca.
Co do podnoszenia karabinków i części wyposażenia osobistego to można to robić tylko w
ostateczności. Nigdy nie podnoś wrogich hełmów lub mundurów. Podnoś plecaki tylko jeśli
jest to dobrze uzasadnione. Jeśli już musisz podnieść broń po wrogu powinieneś być bardzo
ostrożny i postarać się, żeby wszyscy o tym wiedzieli.
W innych przypadkach dowódca może zezwolić na lekkie odstępstwa od tych zasad, jednak
bierze on wtedy na siebie odpowiedzialność za ew. naruszenia Role-Play (RP).
Zapoznaj się także z rozdziałem o Friendly-Fire (FF) tego poradnika, gdyż zmieniając
broń/pojazdy skutecznie zwiększasz możliwość otrzymania ostrzału od sojuszniczych
jednostek. Doświadczeni gracze, kiedy decydują się na otwarcie ognia w sytuacji nagłego
kontaktu skupiają się na łatwo rozpoznawalnych szczegółach, jak dźwięk broni i jej kształt.
Podczas dzierżenia w rękach broni wroga twoje szanse na śmierć od ostrzału sojuszniczego
gwałtownie rosną.
20

Pamiętaj, że po kilku minutach stazę należy zdjąć - więcej nt. temat przeczytasz w rozdziale “Wprowadzenie
do systemu medycznego”
21Algorytm postępowania w przypadku odniesienia ran przedstawiono w dalszej sekcji tego poradnika
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Organizacja drużyny
Sloty bywają różne i zawsze zależą od pomysłu twórcy misji, ale niezależnie od tego trzeba
pomyśleć nad dodatkową organizacją, ponieważ jak pokazuje doświadczenie niemożliwe jest
szybkie i sprawne dowodzenie więcej niż trzema ludźmi w sytuacji bojowej. Albo będzie ono
wolne albo mało precyzyjne, a przy niewielkim doświadczeniu żołnierzy może zmienić się w
katastrofę.
Pierwszy podział wart wprowadzenia to buddy-teamy, dwuosobowe zespoły. Z marszu
zmniejsza to liczbę ludzi, którymi trzeba zarządzać o połowę. Sprawia, że nikt nie zostanie
zabity niepostrzeżenie, ma kto przenieść rannego w bezpieczne miejsce i trudniej o to, żeby
istotny sprzęt jak MG (LKM) czy AT (ppanc.) gdzieś zaginął. Najlepsze zespoły to takie, gdzie
jeden z żołnierzy pełni rolę specjalną (jak operator MG czy specjalista ppanc.) a drugi to
zwykły strzelec, który może przyjąć na siebie rolę asystenta MG/AT przez zabranie
dodatkowej amunicji. Innym oczywistym zespołem jest dowódca i RTO. Specjalista zawsze
pełni nadrzędną rolę w parze, bo lepiej zna się (z założenia) na wykorzystaniu swojego
specjalistycznego uzbrojenia.
Pamiętaj, że podczas działań w buddy-teamach odpowiadasz za życie twojego buddiego, tak
samo jak on odpowiada za twoje. Nie ma nic gorszego nic w ferworze walki, zgubić się
nawzajem i po zaprzestaniu ostrzału odnaleźć ciało buddiego, który zmarł w wyniku
nieudzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. Jeśli nie widzisz swojego buddy na
wskaźniku HUD (opisano w poprzednim rozdziale) to znaczy, że jesteście od siebie za daleko.
W zależności od liczebności drużyny korzystny może być podział na sekcje ogniowe
(fireteamy). Wynika to z tego, że pojedynczy dwuosobowy zespół nie ma większej wartości
bojowej i staje się nieefektywny, gdy zginie jeden z graczy; nie może więc operować
samodzielnie. Dwa zespoły tworzą najmniejszą możliwą sekcję i już ośmioosobowa drużyna
ma ich dwie. Podział ten umożliwia samodzielne działanie drużyny, ponieważ jedna z sekcji
może osłaniać działania drugiej. Bez takiego podziału drużyna działając jako jedna grupa
może zostać wyłączona z akcji przez pojedyncze zagrożenie (drużynę czy też pojazd wroga) i
pozostawiona bez możliwości manewru. Jeśli dowódca dzieli drużynę na sekcje, liderem
drugiej z nich powinien być gracz z największym doświadczeniem oraz stopniem (często jest
nim podoficer lub dowódca sekcji). Co do funkcji powinien być to raczej grenadier bądź
operator MG, niż strzelec ppanc., lub medyk ze względu na to, że może on być efektywny bez
konieczności przemieszczania się, podczas gdy AT musi manewrować do ataku na pojazdy, a
medyk musi biegać do rannych.
Dla ułatwienia orientacji dowódca może zaznaczyć konkretne teamy/sekcje różnymi
kolorami, które ustawia się przy pomocy menu ACE3 (domyślnie klawisze Lewy Ctrl-Win).
Nawet jeśli dowódca drużyny nie zdecyduje się na wprowadzenie takich podziałów ich
znajomość pomoże Ci rozpoznać sytuacje, w których można się dobrze zachować. Podziały i
organizacja wyższego szczebla są poza zakresem tego szkolenia, ale zostały dokładnie
opisane w polecanym i dostępnym na forum podręczniku z dowodzenia napisanym przez
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Wikarego22.

Standardowy Fireteam, złożony z dwóch buddy-teamów23

Standardowa drużyna piechoty z podziałem na dwa Fireteam-y; SL - dowódca drużyny
⚔ Nieoczekiwany koniec rozgrywki
Pomimo ciężkich starań, dobrego wsparcia kolegów z drużyny i medyka w pobliżu zginąłeś?
Nie przejmuj się, to tylko gra i od czasu do czasu zdarza się to wszystkim, nawet najbardziej
doświadczonym graczom, inaczej jaki byłby sens brania udziału w rozgrywkach!?
Pamiętaj tylko, że kiedy Twoja postać ginie rozłącza się plugin TFAR - dlatego kategorycznie
nie możesz odezwać się już na kanale TS, na którym ciągle trwa rozgrywka; będą cię teraz
słyszeli wszyscy gracze na serwerze, co skutecznie zepsuje wszystkim zabawę. Czym prędzej
przejdź na kanał “Polegli”, gdzie na pewno czeka już kilku innych graczy, którzy w tym dniu
także nie mieli szczęścia. Przyjdzie ci teraz omówić przebieg misji, napisać raport
(opcjonalne, ale serdecznie do tego zachęcamy) oraz… zapisać się na kolejną misję w
kalendarzu.

22Wątek na forum, w którym umieszczono wspomniany poradnik:

https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=19&t=2278
23Ilustracje w tej sekcji skopiowano z

http://www.unitedoperations.net/w/index.php?title=UOTC_Field_Handbook&redirect=no
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Podstawowe role w drużynie (sloty), uzbrojenie i wyposażenie podstawowe
Poniżej przedstawiono wyposażenie jakie może być wykorzystywane przez graczy grających
na konkretnych slotach. Oprócz lektury tekstu w tym rozdziale zalecamy zapoznanie się z
działem poradniki na forum grupy24.
Piechota
⚔ Lekka piechota
Podstawową formacją podczas naszych działań jest lekka piechota, inne są tylko lepiej
uzbrojonymi jej wariantami. Jest to żołnierz przede wszystkim mobilny, który może
przemieszczać się szybko na krótkie i średnie dystanse, bez doprowadzania do sytuacji, gdzie
zmęczenie poważnie wpływa na jego wartość bojową. Formacje lekkiej piechoty nie mają
ciężkiego sprzętu i pojazdów, co pozwala im skutecznie działać trudnym terenie. Jednostka
męczy się względnie powoli, a wszyscy żołnierze męczą się prawie w tym samym tempie,
przez co łatwiej jest efektywnie działać bez przestojów i utrzymywać formację. Wadą lekkiej
piechoty jest ograniczoną zdolność szybkiego przemieszczania na duże odległości i
długotrwałego prowadzenia walki, szczególnie gdy przeciwnik dysponuje pojazdami
pancernymi.
Zakładając brak plecaka wyposażenie lekkiego piechura stanowi:
●
●
●
●

Zegarek
Mapa
Prosty nadajnik GPS
Jeśli misja ma miejsce w nocy lub w akcji biorą udział sojusznicze pojazdy z
termowizją - znacznik podczerwieni (IR-Thermal Strobe)

● Opaska zaciskowa do ew. skrępowania jeńców
● Gogle bojowe - w razie desantu ze śmigłowca
● Latarka ręczna z możliwością przyczepienia na mundurze (np. Fulton, KSF, Maglite)
Powyższe przedmioty mieszczą się w kieszeniach większości mundurów.
● Radio krótkie bądź średnie (np. AN/PRC 151 lub 152) do komunikacji wewnątrz
drużyny.
● W nocy lub gdy akcja zaczyna się wieczorem - gogle noktowizyjne 2-ej generacji
(wyższe są zarezerwowane dla jednostek specjalnych, pilotów itp.),
Powyższe mają swoje specjalne sloty w wyposażeniu. W kamizelce taktycznej i w rękach
powinny się dodatkowo znaleźć:
● Broń główna - karabinek automatyczny odpowiedni dla reprezentowanej formacji z
celownikiem kolimatorowym lub optycznym o przybliżeniu maksymalnym x4 (np.
24Sprzęt: https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=19&t=5467
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MRCO), bądź hybrydowym (np. RCO) oraz ok. 5 do 7 zapasowych magazynków.
Celownik z laserem podczerwonym do wskazywania celów, którego włączenie
odbywa się na rozkaz dowódcy (wskaźnik podczepiany nie nadaje się do
naprowadzania bomb lotniczych); w przypadku jednostek specjalnych czasem tłumik
● Dla snajperów, strzelców wyborowych i operatorów plutonowej broni wsparcia z
optyką (np. LKM 7.62mm) dodatkowo - broń boczna z jednym magazynkiem
zapasowym
● Dwa granaty zaczepne/obronne (przed ich zabraniem zastanów się, że potrafisz je
obsługiwać - w historii grupy miało miejsce wiele zdarzeń, kiedy źle użyty granat
eliminował całe sekcje lub nawet drużyny sojuszników)
● Dwa granaty dymne z dymem białym
● Medykamenty25:
○ 3-6 x Bandaż Jałowy
○ 3-6 x Bandaż Elastyczny
○ 3-6 x Bandaż Uciskowy
○ 3-6 x QuickClot (tylko dla misji rozgrywanych po 1985 roku)
○ 1 x Autostrzykawka z morfiną
○ 1 x Autostrzykawka z adrenaliną (epinefryną)
○ 2 x Staza bojowa CAT
○ Opcjonalnie: 500ml soli fizjologicznej (ang saline), która w razie potrzeby
zostanie podana przez wykwalifikowanego medyka
Dym potrafi czasem bardziej w grze przeszkadzać niż pomagać, więc jeśli nie jesteś pewien
jak go wykorzystać, to tego nie rób. Pamiętaj, że dym koloru czerwonego oznacza zwykle
pozycje wroga, a zielony pozycje sojusznicze. Jeśli używasz ich do czego innego, upewnij się,
że wszyscy o tym wiedzą, żeby uniknąć friendly fire (incydenty tego typu dokładnie opisano w
dalszej części tego poradnika).
Dowódca lekkiej piechoty, w miarę konieczności zastępując część zapasowych magazynków,
niesie także:
● Lornetkę lub wariant dalmierza
● microDAGR lub GPS
● Granaty z kolorowym dymem/flary
Opcjonalnie:
● Radio średniego zasięgu np. AN/PRC-152 VHF dla nasłuchu, a w razie braku
wyznaczonego RTO i działania w oddaleniu od sił głównych - np. AN/PRC-155 Coyote
(plecak).
● W miarę umiejętności i możliwości karabinek z granatnikiem podlufowym 40mm i
zapasem granatów, w tym dymnych, którymi można zastąpić granaty zwykłe.
W drużynie lekkiej piechoty jest zwykle operator LKM (MG), który różni się od zwykłego
strzelca tylko uzbrojeniem (ma co najmniej trzy rezerwowe taśmy amunicyjne, czasem niesie
25Opracowano na podstawie https://ace3mod.com/wiki/feature/medical-system.html
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też dodatkową lufę), a czasem także lekki strzelec ppanc. z granatnikiem ppanc.
jednorazowego użytku.
⚔ Piechota
Zwykła piechota różni się od lekkiej ilością i rodzajem przenoszonego wyposażenia oraz
dostępnymi jednostkami wsparcia. Niezbędny jest w tym przypadku plecak (warto wybierać
jak najmniejszy, aby zminimalizować obciążenie), który pozwala na wzięcie dodatkowej
amunicji i granatów. Żeby równo rozłożyć ładunek i mieć jednakowe tempo zmęczenia
należy przydzielić operatorom MG i AT asystentów, którzy wezmą dla nich dodatkową
amunicję. Ponad wyposażenie lekkiej piechoty wystarczy wziąć po dwa pociski AT czy taśmy
MG na człowieka. Strzelec, który nie ma roli asystenta może pełnić rolę 'amunicyjnego' i
zabrać do plecaka rezerwę amunicji do karabinków automatycznych, granaty i dodatkową
taśmę do MG.
Piechota może być ponadto wyposażona w ciężkie karabiny maszynowe, granatniki
maszynowe lub przenośne wyrzutnie kierowanych pocisków ppanc. (AT) i plot. (AA). Do
przenoszenia takiego sprzętu potrzeba dwóch ludzi co oznacza, że wymagają one
dedykowanej obsługi. Skuteczność uzbrojenia stacjonarnego bardzo zależy od dobrego
rozmieszczenia i sprawności załogi. Po zajęciu pozycji, jeden z przeznaczonych do obsługi
żołnierzy staje się celowniczym a drugi ma mu zapewnić bezpieczeństwo i być zawsze gotowy
do zwinięcia stanowiska.
Najczęściej spotykane sloty piechoty:
➔ Strzelec - zwykle szeregowy, bez konkretnej specjalizacji
➔ Strzelec MG - strzelec karabinu MG, wymagana znajomość broni oraz skuteczna
ocena odległości
➔ Strzelec AT - strzelec wyrzutni przeciwpancernej, wymagana znajomość broni, typów
pocisków oraz skuteczna ocena odległości
➔ Strzelec AA - strzelec wyrzutni przeciwlotniczej, wymagana znajomość broni oraz
identyfikacja typów samolotów
➔ Grenadier - najczęściej strzelec wyposażony w broń z granatnikiem podlufowym,
wymagana bezwzględna znajomość bezpiecznej obsługi granatnika oraz systemu
HuntIR.
Dobrym uzupełnieniem wyposażenia drużyny są wyrzutnie jednorazowe AT (max. 3 na
drużynę; mogą być obsługiwane przez wszystkich), nożyce do cięcia drutu, a także saperki
służące do kopania jam lub usypywania okopów.
Na zakończenie rozdziału o piechocie warto dodać, iż w grupie organizowane są cykliczne
szkolenia CQB (ang. close quarters battle) doskonalące techniki komunikacji oraz działań w
zamkniętych pomieszczeniach. Ukończenie szkolenia jest honorowane odpowiednimi
baretkami.
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Drużynowy operator radiotelefonu (RTO)
Drużynowy operator radiotelefonu (RTO), odpowiedzialny za kontakt z dowództwem oraz
pozostałymi jednostkami. Jest zwykłym strzelcem noszącym dodatkowo radiostację.
Standardowe radio do komunikacji między drużynami i dowódcą operacji (HQ) to np.
AN/PRC-155. Zajmuje ono miejsce plecaka i pełni też jego funkcje.
Gra na slocie RTO wymaga dobrej znajomości radia TFAR, a przede wszystkim zasad
komunikacji - nie zaleca się obsadzania tej roli przed rozegraniem co najmniej kilkunastu
misji i poznania zasad rozgrywki.
Rolę i powagę RTO powinien podnosić fakt, iż w naszej społeczności organizowane są
szkolenia dotyczące komunikacji, współpracy z artylerią, lotnictwem oraz obsługi
poszczególnych typów radia. Szkolenia zakończone są egzaminem i umożliwiają zdobycie
baretek RTO.

Sanitariusz/medyk/CLS
Jest to rola bezwzględnie wymagająca przygotowania teoretycznego i poniższy pobieżny opis
zamieszczony jest tu głównie dla porządku. Slot zarezerwowany tylko dla osób bardziej
doświadczonych oraz zaznajomionych z zaawansowanym systemem medycznym ACE3.
Podstawy pierwszej pomocy dla umieszczono we wcześniejszej części tego poradnika jednak
są one zdecydowanie zbyt ogólne, aby tylko na ich podstawie zajmować ten slot.
Sanitariusz/medyk/ratownik pola walki jest zwykłym żołnierzem, którego dodatkową rolą
jest podtrzymywanie zdolności bojowej drużyny przez ratowanie i opatrywanie kolegów.
Oznacza to, że w normalnych warunkach ma on swój sektor obserwacji i pomaga drużynie w
walce jak normalny strzelec. Filozofią medyka nie jest ratowanie rannych za wszelką cenę, a
jedynie w sytuacjach, gdzie jest duża szansa na to, że wyjdzie z akcji ratunkowej cało. Zwykle
wymaga to grupowego wysiłku polegającego na przeniesieniu rannego w bezpieczne
miejsce. Z oczywistych względów należy raczej unikać udzielania rannemu pomocy w
miejscu, w którym został postrzelony, bez osłonięcia go dymem i przygniecenia wroga
ogniem.
Zwykły sanitariusz, oprócz ekwipunku podstawowego, powinien zabrać także26:
●
●
●
●
●
●
●

10-15 x Bandaż Jałowy
15-20 x Bandaż Elastyczny
15-20 x Bandaż Uciskowy
10-15 x QuickClot (tylko dla misji rozgrywanych po 1985 roku)
12 x Autostrzykawka z atropiną
8 x Autostrzykawka z morfiną
8 x Autostrzykawka z adrenaliną (epinefryną)

26Opracowano na podstawie https://ace3mod.com/wiki/feature/medical-system.html
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● 5 x Staza bojowa CAT
● 6 x 500ml soli fizjologicznej
● 1 x Zestaw do szycia
● 1-3 Zestawy pierwszej pomocy (PAK)
Zgodnie z zasadami sztuki w pierwszej kolejności do opatrywania powinno się wykorzystywać
sprzęt przenoszony przez rannego. Od reguły tej można jednak odstąpić, ponieważ w
przeciwieństwie do rzeczywistości, w grze ranny zwykle nie jest ewakuowany z pola walki i
sprzęt może mu się jeszcze przydać.
Organizowane cyklicznie szkolenia umożliwiają zdobycie baretek medycznych.

Strzelcy wyborowi/Snajperzy/JTAC
Choć wizja samotnego przemierzania map i zdobywania forumowej chwały poprzez
eliminację kluczowych punktów oporu przeciwnika może wydawać się kusząca dla młodego
kadeta, to należy pamiętać, że rozgrywki w Armie znacząco różnią się od tych znanych z
innych paramilitarnych serii gier FPS.
Podczas naszych rozgrywek - w większości przypadków - rola strzelców wyposażonych w
broń wyborową polega głównie na wykonywaniu rozpoznania (snajperzy), naprowadzania
artylerii/lotnictwa (JTAC), na likwidacji ważnych celów takich jak np. obsługa broni ciężkiej
oraz wsparcia ogniowego na dystansie powyżej 300 metrów (strzelcy wyborowi).
W każdym - wymienionym wyżej przypadku komunikacja, nawigacja, orientacja w terenie i
ocena odległości jest kluczowym elementem odpowiedzialności graczy osadzających
wspomniane sloty, dlatego zdecydowanie odradza się ich osadzenie przez graczy z
niewielkim lub prawie żadnym doświadczeniem.
Gracze znający dobrze tajniki wspomnianej sztuki wyróżniani są zaproszeniem na jedno z
najbardziej elitarnych szkoleń w grupie, którego ukończenie honorowane jest baretkami
snajperskimi.

Saperzy
Slot zarezerwowany tylko dla osób bardziej doświadczonych z modem ACE3.
Rola sapera jest bardzo ważna i odpowiedzialna. Brak sapera bądź saper niekompetentny
może sparaliżować działania całego plutonu. Jest to specyficzna formacja, której zadaniem
jest wykrywanie i neutralizowanie wrogich ładunków wybuchowych oraz podkładanie
własnych.
Na ich wyposażeniu znajduje się wykrywacz min oraz narzędzia potrzebne do rozbrajania,
przy czym te ostatnie mogą być wykorzystane jedynie przez saperów (podobnie jak
medykom - Mission Maker nadaje odpowiednie uprawnienia).
Wykrywacz min nie jest konieczny do rozbrajania; włączony, gdy nie ma w pobliżu min,
emituje niezbyt częsty sygnał dźwiękowy. Gdy mina znajdzie się w odległości poniżej 20 m od
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sapera z włączonym wykrywaczem, częstotliwość emisji sygnałów rośnie. Nie zależy ona od
kierunku, w którym zwrócony jest saper ani od widoczności miny (mina może być za rogiem
budynku a wykrywacz będzie na nią reagował). Dla największej skuteczności należy poruszać
się wolno, bo łatwo przegapić zmiany w sygnale. Przy odległości 10 m dźwięk powtarza się co
ok 3s, przy 3m co 1 s. Istnieje także podstawowy, armowy system informowania o minach.
Jeśli mina znajdzie się w polu widzenia żołnierza, nic jej nie przysłania i odległość jest
wystarczająco mała, postać wypowie odpowiedni komunikat ('I see a mine'). Saper, jeśli ma
ze sobą narzędzia, może rozbroić minę z odległości 1m wybierając opcję z menu akcji.
Działając jako saper powinieneś szczególnie dbać o to, aby mieć pewność, że Twoje
komunikaty o minach zostały przez wszystkich usłyszane.
Istnieje bardzo wiele rodzajów ładunków wybuchowych, które mają różne właściwości.
Przykładowo mina skacząca jest bardzo trudnym przypadkiem, ponieważ reaguje na ruch w
odległości ok. 3 metrów. Oznacza to, że bardzo trudno ją odpowiednio wcześnie zauważyć
nawet korzystając z wykrywacza. Można ją rozbroić jedynie podczołgując się do niej. Z kolei
ładunki improwizowane (ang. IED-Improvised Explosive Device) nie muszą mieć zapalnika
zbliżeniowego i mogą być odpalane przez operatora. Oznacza to na przykład, że ładunek taki
może wybuchnąć dopiero, gdy ominie go połowa konwoju, wprowadzając w ten sposób
większe zamieszanie. Spotykaną taktyką jest też ustawianie ładunków parami. Jeden mały
spowoduje straty, a następnie drugi silniejszy zlikwiduje ekipę ratunkową/zwiadowczą, która
przyjdzie sprawdzić co się stało.
Siły specjalne
Choć przyjmuje się, że siły specjalne mogą samodzielnie wybierać sprzęt to należy to robić
zachowując zdrowy rozsądek. Nie zaszkodzi też spytać dowódcę o pozwolenie na zabranie co
bardziej egzotycznego ekwipunku.
Jednostki zmechanizowane
Dowodzenie pojazdem to trudna i odpowiedzialna funkcja i warto najpierw zobaczyć, jak
robią to ludzie bardziej doświadczeni. Swoją zabawę w pancerniaka można zacząć od
stanowiska kierowcy. Prowadząc pojazd pamiętaj, że w dobrym stylu jest zatrąbić
dwukrotnie przed ruszeniem (normalnie, pod żadnym pozorem nie baw się klaksonem) i
powiedzieć głośno kolegom, że ruszasz. Jeśli jedziesz w kolumnie trzymaj bezpieczny dystans
od poprzedzającego pojazdu taki, żeby mógł w razie konieczności wycofać (co najmniej 10 m,
jeśli nie ma innych rozkazów). Można też dla bezpieczeństwa przesunąć się lekko na prawo
bądź na lewo. Podczas jazdy uważnie kontroluj swoją prędkość i słuchaj dowódcy. Nawet
jeśli jedziesz czołgiem nie pchaj się bezmyślnie na przeszkody, jeśli inne drogi są otwarte.
Zaskakująco łatwo uszkodzić gąsienice.
Rola strzelca jest w pewnych kwestiach znacznie bardziej wymagająca. Pełni obowiązki
zastępcy dowódcy i przejmuje dowodzenie w sytuacji jego śmierci lub niedyspozycji. Dzieli
też z nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo pojazdu. Jak nikt inny musi uważać na to do
czego strzela. Jednym głupim ruchem można odparować całą drużynę kolegów. Strzelec
powinien bezwzględnie pilnować swojego sektora w formacji i nie wolno mu się bezmyślnie
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rozglądać. Jest tak między innymi dlatego, że lufa pojazdu jest fizycznym obiektem i
machając nią można uszkodzić/zniszczyć inne pojazdy, a także zabić ludzi. Najważniejsze
jednak jest to, że dowódca pojazdu musi się rozglądać dookoła i zbierać informacje o sytuacji
na polu walki. Będzie wtedy zakładał, że sektor, który przypada strzelcowi jest obserwowany.
Rozglądając się bez sensu pozostawiasz jedyne miejsce, którego nikt inny nie kryje bez
nadzoru, co może skończyć się tragicznie. Nie baw się w Samotnego Łowcę. Trzymaj się
swojej roli, bo od dobrej kooperacji zależy powodzenie całego zespołu.
Dla osób zafascynowanych olejem, zapachem spalanej ropy oraz odpornych na
klaustrofobiczne warunki działań organizowane są szkolenia pancerne, które umożliwiają
zdobycie odpowiednich baretek.

Artyleria
Sloty artylerzysty wymagają sporego doświadczenia dotyczącego kartografii, balistyki oraz
wykorzystywanego sprzętu. O ile prowadzenie ostrzału przy pomocy Armowego komputera
artyleryjskiego nie należy do skomplikowanych, to zapisując się na sloty związane z tym
rodzajem sprzętu należy pamiętać, iż zdarzają się misje, na których artylerzystów zmusza się
do wykonywania obliczeń lub korzystania z tabeli balistycznej, dlatego na początku lepiej
wybierać mniej wymagające sloty. Podstawy prowadzenia ostrzału przy wykorzystaniu tabeli
balistycznej na przykładzie moździerza Mk6 przedstawiono w jednym z końcowych
rozdziałów tego poradnika.
Pasjonaci artylerii mogą potwierdzić swoje umiejętności podczas cyklu szkoleń artyleryjskich,
zdanie egzaminu i otrzymanie baretki artylerzysty.

Lotnictwo transportowe
Bez treningu z kimś z grupy albo oficjalnego szkolenia, zajmowanie slota pilota
transportowego jest wysoce niewskazane. Spowodowanie, z braku doświadczenia/treningu,
katastrofy przy transporcie kilkunastu kolegów, to najprostsza droga do popularności w
grupie. Zainteresowani transportem mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu oraz
egzaminie, którego zdanie jest uhonorowane baretką pilota transportowego.
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Lotnictwo bojowe
Ktoś z grupy koniecznie musi Ci pokazać jak to się robi. Najlepiej idź na odpowiednie
szkolenie, po zaliczeniu którego twoje umiejętności zostaną potwierdzone baretką pilota
bojowego.

Podoficer / Dowódca drużyny/Dowódca operacji
Pomimo braku odpowiedniego zapisu w regulaminie, są to sloty przeznaczone dla najbardziej
doświadczonych graczy. Nawet jeśli czujesz się pewnie, to raczej nie zapisuj się na te sloty
przed rozegraniem odpowiednio 10 (podoficer), 40 (dowódca drużyny), 80 (dowódca
operacji) misji. Przedstawione wartości są szacunkowe, ale które dobrze sprawdzają się dla
większości graczy rozpoczynającymi rozgrywki Coop.
Jeśli planujesz dłuższą przygodę z A3C zaplanuj swoją karierę rozsądnie, dobrym startem to
rozegranie kilku misji na slocie Strzelca, następnie Strzelca MG, a dopiero gdy podstawy
naszych modów, orientacji w Armowym terenie działań oraz naszych rozgrywek będą dla
ciebie oczywiste - rozpocznij swoją przygodę z dowodzeniem (rozpoczynając od roli
podoficera/dowódcy sekcji). Dopiero jak zaczniesz czuć się wystarczająco pewnie, a staż w
grupie będzie gwarantował znajomość wielu standardowych sytuacji, zacznij obejmować
coraz to bardziej odpowiedzialne funkcje.
Pamiętaj dla większości graczy nie ma nic bardziej frustrującego niż dowódca gubiący drogę,
nie potrafiący porozumieć się z HQ lub wydający niedorzeczne rozkazy. Większość takich
sytuacji kończy się spektakularnymi porażkami całych operacji, a ów dowódca musi potem
czytać na swój temat niezbyt przyjemne komentarze w raportach z misji.
Należy zaznaczyć, iż na grupowym forum zamieszczono kilka bardzo dobrych poradników
poruszających temat dowodzenia podczas misji na różnych szczeblach, osoby myślące o
sobie jako przyszłym dowódcy powinny się z nimi zapoznać27.
Dowodem sprawnego dowodzenia, znajomości specyfiki działań oraz skuteczności mogą być
np. baretki szkolenia podstawowego - przyznawane przez kadrę.

27Poradnik dowodzenia : https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=19&t=2278
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Podstawy taktyki oraz zachowań podczas marszu i walki
⚔ Przemieszczanie się drużyny
Nigdy nie opuszczaj swojego oddziału bez rozkazu, trzymaj z nim w miarę możliwości kontakt
wzrokowy i nie chodź nigdzie bez ubezpieczenia. Jeśli dołączasz do innego oddziału upewnij
się, że jego dowódca o tym wie. To samo, gdy opuszczasz oddział. Jesteś częścią zespołu i inni
na ciebie liczą. Pamiętaj, aby cały czas obserwować wskaźnik HUD i dostosowywać swoją
pozycję do pozostałych członków twojej drużyny.
Naturalnym odruchem w sytuacji zagrożenia jest trzymać się blisko kolegów. Jednak w każdej
sytuacji, gdy kontakt z nieprzyjacielem jest możliwy, członkowie drużyny powinni
zachowywać bezpieczny dystans od siebie nawzajem. Nie wolno dopuszczać do tego by
wszyscy skupili się na małym obszarze, kiedy to przenoszenie ognia z osoby na osobę jest dla
wroga bardzo proste a pojedynczy granat może wyrządzić duże szkody.
O tempie i sposobie poruszania zawsze decyduje dowódca na podstawie sytuacji na polu
walki, ale można przyjąć, że zachowanie drużyny będzie zazwyczaj podobne do opisanego
poniżej. Jeśli kontaktów nie ma a drużyna przemieszcza się po zabezpieczonym terenie,
podstawowym trybem poruszania jest zwykły trucht. Jeśli wyprzedzisz drużynę można
zwolnić przechodząc do tempa bojowego (combat pace, standardowo klawisz 'c') lub na
chwilę przestawić się na chód. Jeśli z kolei zostaniesz w tyle możesz dogonić kolegów
sprintem. Jeśli sytuacja tego wymaga możesz zatrzymać kolumnę krzycząc 'kolumna stop',
jednak lepiej żebyś mógł to dobrze uzasadnić. Gdy będziesz gotowy kontynuować marsz
zakomunikuj to dowódcy, on zdecyduje, kiedy ruszycie. Przy każdym postoju dobrze jest
znaleźć jakąś osłonę, nie oddalając się zbytnio od reszty i przykucnąć. Pamiętaj, że zawsze
musisz być gotowy wznowić marsz i musisz uważnie słuchać poleceń dowódcy oraz być
świadom tego co robią pozostali członkowie drużyny.
W terenie, w którym spodziewana jest obecność nieprzyjaciela, jeśli inne względy nie są
decydujące, tempo zazwyczaj zwalnia. Żołnierze poruszają się zwracając więcej uwagi na
dostępną osłonę i przechodzą co pewien czas w combat pace lub przystają dla dokładniejszej
obserwacji. W zależności od decyzji dowódcy możliwe też, że części drużyny będą poruszać
się sekwencyjnie zapewniając sobie nawzajem osłonę tak, by w każdym momencie choć
część ludzi stała nieruchomo i ubezpieczała marsz pozostałych. Dowódca powinien dbać o
równowagę między potrzebą zachowania czujności i utrzymania formacji, a koniecznością
podtrzymania dynamiki działań, narzucając tempo jakie uzna za odpowiednie. Zadaniem
żołnierzy jest się do niego dopasować i nie oddalić zbytnio od reszty. Bardzo ważne jest
pamiętanie o oszczędzaniu sił. Poruszanie się w postawie przykucniętej albo z uniesioną
bronią (combat pace/celowanie) bardzo szybko męczy. Szczególnie jeśli masz ze sobą więcej
niż 1/3 możliwego obciążenia. Nie będziesz w stanie celnie strzelać, a w przypadku skrajnym
możesz padać ze zmęczenia.
Specyficzną sytuacją wpływającą na zachowanie drużyny podczas marszu jest współpraca z
pojazdami. Ze względu na ograniczone pole widzenia i względy czysto praktyczne, pojazdy
mają zawsze pierwszeństwo. Niestety dowódca pojazdu nie może się przejmować tym czy
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ma coś za plecami, jeśli mierzy w niego granatnik przeciwpancerny. Po prostu zacznie cofać i
tyle.
Dlatego jeśli to tylko możliwe w żadnej sytuacji nie przechodź ani za, ani przed pojazdem.
W mniejszym stopniu tyczy się to nawet pospolitego Łazika. Jeśli już musisz być blisko staraj
się trzymać boków maszyny i nigdy do niej nie przylegaj.
Kilka przykładów z naszych rozgrywek:

Powyżej: działanie w buddy temach - niebiescy pilnujący lewej, zieloni prawej flanki, sekcja
dowodzenia w środku.

Powyżej: przemarsz kolumną w bezpiecznym terenie

Powyżej: linia podczas przemarszu
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⚔ Prowadzenie obserwacji
Niezależnie od sytuacji każdy członek drużyny odpowiada za obserwację swojego sektora,
czyli konkretnego fragmentu pola walki. Przydział sektora jest w pewnym sensie intuicyjny.
Prowadzący formację odpowiada za obszar bezpośrednio przed nim. Sektor kolejnej osoby
pokrywa się częściowo z pierwszym, każdy kolejny powinien z własnej inicjatywy
zabezpieczać część tego co pozostało jeszcze niezabezpieczone. Ludzie na skraju szyku
odpowiadają za bezpieczeństwo flank. W zależności od konkretnej formacji wygląd sektorów
może się różnić, jednak zawsze należy się starać, aby pokryty był obszar w kącie 220o, a w
przypadku postoju 360o. Przydział sektorów wprowadzamy po to żeby możliwa była ciągła
obserwacja otoczenia drużyny bez konieczności obracania głowy, ponieważ każdy ruch
obserwatora pogarsza skuteczność obserwacji. Przykładowy przydział sektorów w wybranych
formacjach może wyglądać jak na rysunku poniżej.

Przydział sektorów obserwacji przy poruszaniu się sekcji ogniowej w formacji kolumna i
tyraliera28
⚔ Obrona okrężna oraz perymetry
Podczas krótkich postojów lub podczas niespodziewanego ostrzału twój dowódca może
wydać polecenie obrony okrężnej. Jest to bardzo popularny manewr, który wymaga od
wszystkich członków drużyny skupienia, odpowiedniego rozstawienia oraz świadomości
sytuacyjnej.
Podczas obrony okrężnej drużyna formuje okrąg (zwykle kilka, kilkanaście metrów średnicy)
wokół dowódcy/sekcji dowodzenia. Żołnierze powinni obserwować różne punktu horyzontu i
przyjąć takie pozycje, aby pole widzenia drużyny (panorama obserwacji) pokrywało pełne
360° pola widzenia wokół drużyny.
Nawet jeśli postój trwa kilkanaście minut, a drużyna oczekuje na rozkazy od dowódcy
28Ilustracja z poradnika taktyki zielonej: https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=19&t=91
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operacji (HQ) należy starać się utrzymywać pełne skupienie oraz unikać niepotrzebnych
rozmów.
Należy także pamiętać, aby utrzymywać pełną panoramę obserwacji nawet jeśli jeden z
graczy oddala się od drużyny lub otrzymuje rozkazy. W takich przypadkach - gdy opuszcza on
swoje miejsce obserwacji, gracze po jego lewej oraz prawej stronie powinni zmienić pozycję,
aby utrzymać pełne pole widzenia horyzontu.
Często też dowódca będzie rozkazywał pilnowania swoich “perymetrów”, czyli pola widzenia
(sektora obserwacji) wynikającego z konkretnej formacji lub pozycji w pojeździe/konwoju.
Nawet jeśli dowódca nie wydaje konkretnych rozkazów, warto cały czas obserwować swoich
towarzyszy broni i podczas postoju przyjmować pozycję gwarantującą rozszerzenie
panoramy obserwacji drużyny. Przyjmuje się zasadę, że jeśli bez wyraźnego rozkazu dwóch
żołnierzy podczas postoju obserwuje ten sam teren, to jeden z nich powinien zmienić swój
perymetr.
Pamiętaj: “obserwacja, obserwacja, obserwacja…” - doświadczenia pokazują, iż wczesne
wykrycie zbliżającego patrolu wroga lub kontrataku może decydować o przeżyciu całej
drużyny. Warto, więc - nawet prowadząc nieuniknione, luźne rozmowy - cały czas wpatrywać
się w swój perymetr i starać się odpowiednio wcześnie rozpoznawać zagrożenia.

Powyżej: Widoczna obrona okrężna, skupiona wokół dowódcy drużyny, każdy gracz
obserwuje inny fragment horyzontu
⚔ Kontakt z nieprzyjacielem
Kontakt z nieprzyjacielem może mieć dwie formy, zależnie od tego kto kogo pierwszy
zauważy.
Jeśli dostrzeżesz niezaalarmowanego (opuszczona broń, spokojny przemarsz) wroga
niezależnie od wszystkiego musisz poinformować o tym drużynę, a drużyna powinna to jak
najszybciej zgłosić wyżej. Pierwsza czynność to okrzyk 'kontakt', następnie podajemy w
kolejności istotności: kierunek, przybliżony dystans, rodzaj, liczbę i stan (zaalarmowany czy
nie) oraz kierunek marszu lub obserwacji nieprzyjaciela. Jeśli oddział nie znajduje się w
walce, a wróg nie stanowi natychmiastowego zagrożenia, należy pozostawić decyzję o
otwarciu ognia w rękach dowódcy i spokojnie kontynuować obserwację celu. Jeśli to ty
pierwszy zauważyłeś wroga pilnowanie go jest twoim obowiązkiem. To ty będziesz
odpowiedzialny za to żeby nie stracić go z oczu. Gdy to nie ty zgłaszasz kontakt nie
powinieneś przerywać obserwacji swojego sektora, póki nie dostaniesz rozkazu od dowódcy,
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chyba że sytuacja gwałtownie przerodzi się w walkę ogniową. Nawet wtedy w wolnych
chwilach powinieneś od czasu do czasu rzucić okiem w stronę swojego sektora, żeby
sprawdzić, czy nie pojawił się w nim nieprzyjaciel. W przypadku kontaktu drużyna
prawdopodobnie zatrzyma się, a każdy członek w miarę możliwości zacznie szukać dobrze
osłoniętej pozycji i zmieni swoją postawę na jak najmniej rzucającą się w oczy, unikając
zgrupowania na małej przestrzeni.
⚔ Walka piechoty
W reakcji na zgłoszenie o kontakcie jest rolą dowódcy przyjrzeć się przeciwnikowi i ocenić
sytuację. Obowiązkiem szeregowego członka drużyny jest zadbać o to, żeby nikt jej nie
zaskoczył, kiedy szykuje się do ataku. Jeśli to drużyna ma inicjatywę, zwykle jest czas na
szczegółowy przydział celów i kontrola nad rozwojem sytuacji jest dość prosta. Jeśli dowódca
nakazał otwarcie ognia, drużyna ma znaczną przewagę ogniową nad przeciwnikiem, a ty nie
pełnisz żadnej szczególnej roli, zastanów się czy nie będziesz bardziej przydatny wypatrując
kolejnych wrogów lub pomagając kolegom w prowadzeniu ognia, zamiast być dziesiątym
człowiekiem, który strzela do dwóch zauważonych kontaktów.
W przypadku, gdy kontakt został zainicjowany przez przeciwnika sytuacja jest znacząco inna.
Drużyna powinna w pierwszej kolejności odpowiedzieć maksymalnym natężeniem ognia w
stronę wroga, starając się zdobyć nad nim przewagę i przejąć inicjatywę. Zwykle jednak
wystarczy uniemożliwić mu spokojne celowanie i prowadzenie ostrzału. W tej chwili reakcje
wrogów na ostrzał nie są zbyt dobrze modelowane i takie zachowanie ma mniejsze
znaczenie, jednak z czasem powinno się to zmienić. Odpowiedzenie ogniem ma umożliwić
drużynie wykonanie manewru oderwania od przeciwnika w celu odwrotu, flankowania bądź
znalezienia dogodniejszych, czyli najczęściej osłoniętych pozycji do kontynuowania walki.
Czasem korzystniejsza może być reakcja bardziej agresywna, polegająca na kontrataku, ale to
już decyzja dowódcy.
Podstawową zasadą w walce jest zajęcie dobrej pozycji. Liczą się osłona od strony
przeciwnika i dobry punkt do podparcia broni, ale równie ważne jest to, jaka jest nasza
pozycja względem kolegów. Jeśli to tylko możliwe należy wstrzymać się z prowadzeniem
ognia nad głową kolegi, bo bardzo często skończy się to jego odstrzeleniem, gdy znienacka
najdzie go ochota na zmianę pozycji. Podobnie trzeba być świadomym pozycji strzeleckich
kolegów, żeby nie przeciąć im linii ognia, bo mogą nas nie zauważyć. Takie rzeczy się zdarzają
i trzeba z nimi żyć, jednak warto jest od samego początku zwracać na nieuwagę. Zawsze
upewnij się, że strzelasz do wroga, warto dwa razy się zastanowić przed pociągnięciem za
spust. Z tego powodu warto też zawsze informować sprzymierzone jednostki operujące w
tym samym terenie o swojej obecności przez radio i krzykiem. Zwłaszcza gdy wychodzimy na
teren, który mogą obserwować.
Szczególna rola w przypadku gwałtownego rozpoczęcia wymiany ognia przypada
operatorowi LKM (MG). Ze względu na szybkostrzelność i zapas amunicji posiada on
największą szansę na zapewnienie drużynie przewagi ogniowej i zawsze powinien brać
czynny udział w walce. Tryb ostrzału, który jest wskazany w pierwszych sekundach takiej
nagłej walki to zasłona ogniowa, polegająca na ostrzale ciągłym kierowanym w stronę wroga.
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Asystent MG może w tym czasie podpowiadać koledze, gdzie kierować ostrzał, ponieważ
operator zwykle nie ma możliwości oceny swojej skuteczności i celności.
Chociaż celem takiego zachowania jest odzyskanie inicjatywy, czyli sprawienie, że to wróg
będzie się bał nas i musiał reagować na nasze posunięcia, ostrzał taki nie może trwać zbyt
długo, ponieważ jego skuteczność jest mała a zużycie amunicji duże. Należy w miarę
możliwości szybko przejść na lepsze pozycje, z których operator powinien prowadzić ostrzał
mniejszym natężeniu, ale większej precyzji. Tryb ten nazwać można przygniataniem i polega
na ciskaniu we wroga około 3 pociskowych serii w odstępach mniej więcej sekundowych.
Można go prowadzić, gdy pozycja wroga stanie się lepiej określona niż w pierwszych
sekundach walki. Ostrzał taki ma na celu unieruchomienie przeciwnika i umożliwienie reszcie
drużyny kontratak, flankowanie lub odwrót. Może on trwać dłużej niż zasłona, ale
ostatecznie powinien przejść w ostrzał kontrolujący, polegający na prowadzeniu celnego
ognia pojedynczego w dłuższych odstępach czasu (2-3 s). Ma on na celu paraliżować
przeciwnika i przypominać mu, że wiemy gdzie jest. Reszta drużyny kontynuuje w tym czasie
czynności rozpoczęte w fazie przygniatania.
Ogień przygniatający i kontrolujący mogą i powinni prowadzić też zwykli strzelcy. W miarę
możliwości jeden z członków pary (buddy-teamu) powinien rozpocząć ogień z pewnym
opóźnieniem, żeby obu nie skończyła się amunicja w tej samej chwili. Jeśli to możliwe
stabilizuj broń przez oparcie jej o jakąś powierzchnię (standardowo przycisk C). W przypadku
zacięcia broni należy poinformować o nim kolegów i zwolnić swoją pozycję strzelecką. Próbę
odblokowania należy podjąć dopiero po znalezieniu odpowiedniej osłony.
Sporo dodatkowych informacji dotyczących działania piechoty można znaleźć na grupowym
forum29.
⚔ Podstawy działań desantowo-szturmowych
Będąc w drużynie desantującej się ze śmigłowca czy samolotu lepiej żebyś wiedział, jak się
zachować, więc gdy czegoś nie wiesz, spytaj się wcześniej. Przy samym skoku będzie za
późno. Słuchaj bezwzględnie dowódcy desantu. Nie gadaj o głupotach podczas lotu,
rozpraszasz pilota i utrudniasz mu komunikację, a od niego zależy wirtualne życie twoje i
innych. Nie wychodź z pojazdu z własnej inicjatywy (chyba, że się ewakuujesz). Po wyjściu
oddal się na bezpieczną odległość (>10 m) i pilnuj swojego sektora. Pamiętaj, że helikopter
ma tylne śmigło, które 'skosi Cię zanim je zobaczysz', więc odchodź w bok. Jest to szczególnie
ważne, gdy desant jest z ruchomego śmigłowca.
Podczas desantu spadochronowego zwykle dowódcy wyczytują osoby, który w danej chwili
powinny wyskoczyć, należy przestrzegać kolejności i wykonać rozkaz możliwie najwcześniej.
Sam lot na spadochronie nie powinien stanowić dla nikogo problemu, należy jedynie
pamiętać, aby czaszę spadochronu rozwinąć na wysokości 300-500m n.p.m.
W przypadku problemów ze spadochronem głównym możliwe jest jego odcięcie i otworzenie
29Wstęp do taktyki zielonej: https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=19&t=91
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spadochronu zapasowego - odbywa się to poprzez menu ACE3 (Lewy Ctrl-Win).

Friendly fire (FF)
Przypadki omyłkowego ostrzelania sił sprzymierzonych są czymś bardzo powszechnym w
historii wojskowości30 i nie da się ich całkowicie wyeliminować. Należy natomiast
zminimalizować liczbę okazji do takich incydentów przez stosowanie odpowiednich praktyk.
Czasem można wspierać się technologią, ale nigdy nie zastąpi ona odpowiednich,
odpowiedzialnych zachowań.
⚔ Przyczyny incydentów Friendly Fire
Przyczyn i metod zapobiegania incydentom FF jest kilka:
● Wypadek - przypadkowe naciśnięcie spustu, które wbrew pozorom może zdarzyć się
każdemu. Sposoby zapobiegania:
○ Wyrobienie w sobie nawyku nietrzymania palca na lewym klawiszu myszy
(podobnie jak to się robi w przypadku spustu normalnej broni)
○ W sytuacjach bezpiecznych jak np. podczas odprawy drużynowej broń należy
trzymać opuszczoną (2xCtrl), a najlepiej zabezpieczoną (Shift+~).
○ Unikanie niepotrzebnego kierowania broni w stronę własnych jednostek,
zwłaszcza gdy jest się opatrywanym przez medyka.
○ Przechodzenie do ekranu menu lub mapy przed zminimalizowaniem okna gry.
○ Odrębnym przypadkiem jest omyłkowy wystrzał z granatnika podlufowego.
Ponieważ wybór granatnika jest dokonywany w ten sam sposób co selekcja
trybu ognia ludzie nieprzyzwyczajeni do jego używania są bardzo narażeni na
popełnienie takiego błędu. Nie ma pewnego sposobu pozwalającego uniknąć
takiego incydentu poza zachowaniem szczególnej czujności przy wyborze
trybu ognia.
● Błędna identyfikacja celu. Jest to najczęstszy rodzaj FF. Przypadki te rzadko wynikają z
błędu tylko jednej osoby. Zwykle jest to kilka osób z grupy: strzelec, dowódca
strzelca, poszkodowany, dowódca poszkodowanego. Bądź szczególnie czujny, jeśli
zauważysz obecność czynników zwiększających ryzyko jego wystąpienia:
○ Niska widoczność (noc, mgła, gęste zarośla itp.)
○ Duża odległość od kontaktu.
○ Stosowanie podobnych mundurów przez obie strony konfliktu.
○ Nieznajomość położenia sprzymierzonych jednostek.
○ Zagęszczony teren działań, w którym kontakt może nastąpić nagle, w mało
spodziewanym momencie (miasto, las, rzadziej mocno pofałdowany teren)
○ Utrata spójności przez oddział, gdy w wyniku strat czy ostrzału ludzie
rozbiegną się po okolicy.
○ Samowolne oddalenie się żołnierza od reszty oddziału.
○ Oddział poruszający się w formacji 'kolumna'.
30Notka

historyczna: W 1955 roku podczas kryzysu Cypryjskiego dwie brytyjskie jednostki wdały się ze sobą w
ośmiogodzinną walkę z wykorzystaniem wsparcia artyleryjskiego i lotniczego, w której zginęło 250 żołnierzy.
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○ Nowy lub mało doświadczony żołnierz.
○ Żołnierz niecierpliwy lub niezdyscyplinowany, nie rozumiejący na czym polega
indywidualna inicjatywa.
● Nieprecyzyjny ostrzał. Zwykła higiena pola walki nakazuje przerwać ogień, gdy istnieje
ryzyko trafienia własnych jednostek. Im większa szansa na to, że na naszym ostrzale
ucierpią sojusznicy tym wcześniej należy to zrobić. Szczególnie narażone są na to
jednostki dysponujące ciężkim uzbrojeniem.
○ Czołgi strzelające amunicją odłamkową, działające jako wsparcie piechoty, w
najlepszym przypadku powinny prowadzić ogień kierowany. Zdecydowanie
niewskazany jest ostrzał, gdy prowadzimy go w punkt oddalony o mniej niż
75-100 m od sił sojuszniczych.
○ Ostrzał artyleryjski/moździerzowy charakteryzuje się naturalnym rozrzutem
sięgającym w zależności od zasięgu do ok. 10 m. Nie jest to dużo, ale biorąc
pod uwagę siłę pocisków, niedokładność w przekazywaniu informacji i
możliwość popełnienia błędu przez osobę wzywającą wsparcie, piechota
wzywająca ostrzał na punkt odległy o mniej niż 200 m powinna oddzielić się
od celu ataku przeszkodami terenowymi.
○ Z wyłączeniem kierowanych pocisków ppanc. wsparcie lotnicze jest dość
nieprecyzyjne. Piloci zwykle nie mają możliwości potwierdzenia
przynależności jednostek piechoty, na które mają zaatakować i bazują na
informacjach przekazanych z ziemi. Z tego właśnie powodu nie mogą z
własnej inicjatywy dokonywać ataków, jeśli w rejonie działają sojusznicze
jednostki. Dla bezpieczeństwa wsparcie naprowadzane z ziemi powinno być
wzywane na pozycje odległe o ponad 200 m od najbliższych własnych pozycji.
Do kierowania wsparciem lotniczym i artyleryjskim, jeśli to możliwe, powinien
być wyznaczony dedykowany kontroler. Jego zadaniem jest monitorowanie
położenia własnych sił i zbieranie informacji o wrogu w celu bezpiecznego
wyznaczania zadań dla jednostek wsparcia. Gdy takiej osoby nie ma, najlepiej
do tej roli nadają się dowódcy drużyn, których komunikaty powinna
nasłuchiwać osoba ze sztabu w celu wyłapania ewentualnych nieporozumień.
⚔ Zapobieganie incydentom FF
Podstawowa zasada, którą musisz bezwzględnie stosować brzmi: nigdy nie wolno Ci
otworzyć ognia do jednostek, których nie jesteś w stanie zidentyfikować. Masz
wątpliwość? Nie strzelaj. Zgłoś i obserwuj. Poza tym stosuj poniższe metody by unikać
przypadkowego ostrzału sił sprzymierzonych:
● Prowadź czujną obserwację swojego sektora, żeby dać sobie więcej czasu na
rozpoznanie celów. Stojąc nieruchomo masz praktycznie gwarancję, że zobaczysz
zbliżającego się wroga zanim on zobaczy Ciebie, a to oznacza, że możesz sobie
pozwolić na większy spokój i otwarcie ognia w wybranym momencie, gdy już będziesz
pewny do kogo strzelasz.
● Nie strzelaj do ludzi z opuszczoną bronią.
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● Jeśli między tobą a wrogiem są jednostki sojusznicze, wstrzymaj ogień i znajdź lepszą
pozycję.
● Po zauważeniu kontaktu zgłoś go swojemu dowódcy, on powinien wiedzieć czy
sojusznicze jednostki mogą być w sektorze, w którym go zauważyłeś.
● Poproś kolegę, żeby potwierdził twoją identyfikację celu.
● Spróbuj nawiązać kontakt krzykiem bądź poproś dowódcę/RTO, żeby zrobił to przez
radio.
● Będąc w pojeździe złapałeś kontakt termiczny, ale nie wiesz czy to wróg? Przejdź na
zwykły dalmierz i potwierdź mundur, a na wszelki wypadek poproś o pomoc
dowódcę. Jeśli to piechota bez AT, to w ogóle nie musisz się spieszyć i lepiej zrobisz
szukając faktycznych zagrożeń.
● Jako dowódca dbaj o to, żeby wiedzieć, gdzie w twoim rejonie operują siły
sojusznicze. Musisz wiedzieć jaką reprezentują formację, jaki mają sprzęt i jakie są ich
cele. Powinniście być na jednym kanale z lokalnym dowódcą, żeby móc błyskawicznie
potwierdzać swoją pozycję.
● Spodziewając się kontaktu, jeśli to tylko możliwe nie poruszaj się oddziałem w
formacji kolumny. W tym ustawieniu praktycznie wymuszasz na swoich ludziach
strzelanie zza pleców kolegów.
● Informuj podwładnych o położeniu sprzymierzonych wojsk.
● Ostrzegaj ich, gdy wiesz, że może dojść do nagłego kontaktu z sojusznikami.
● Dbaj o to, żeby trzymali się w jednej grupie (ale niezbyt blisko siebie!).
● Znaj swoją pozycję, żeby móc ją bardzo szybko przekazać przez radio.
● Dbaj o dyscyplinę w oddziale, żeby zminimalizować szansę na niespodziewane
zachowanie żołnierzy.
Aby zminimalizować szansę na zostanie ofiarą ostrzału sojuszników stosuj się do
poniższych zaleceń:
● Nie oddalaj się samodzielnie od swojego oddziału bez rozkazu. Ten manewr
flankujący, który tak pięknie wygląda w twojej głowie skończy się pewnie tym, że
odstrzeli Cię któryś z kolegów, być może nawet z Twojej drużyny (8 na 10 przypadków
FF realizuje ten i następny scenariusz).
● Nie wyskakuj przed nos sojuszniczym jednostkom, dopóki nie będziesz absolutnie
pewny, że wiedzą co zamierzasz zrobić. Krzycz/wołaj na radiu tak długo, aż dostaniesz
potwierdzenie z ich strony.
● Wchodząc/wychodząc z zabudowań, schodząc/wchodząc po schodach, gdy wiesz, że
możesz wyskoczyć wprost na sojuszników, wyraźnie krzyknij co robisz.
● Utrzymuj kompletny mundur i nie noś sprzętu nieprzyjaciela. Broń, ewentualnie
plecak jeszcze jakoś da się wytłumaczyć i może wystarczy jak tylko nie będziesz szedł
na przedzie oddziału, a bardziej z tyłu w grupie, którą łatwiej będzie zidentyfikować.
Zakładanie wrogich hełmów czy kamizelek świadczy o całkowitym braku wyobraźni i
zasługujesz na wszystko co Cię spotka.
● Będąc dowódcą dbaj o to żeby na radiu pojawiały się komunikaty o tym, co robisz i
dokąd zmierzasz.
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● Nie pozwól na to, żeby w Twoim rejonie działań były jednostki podlegające pod różne
dowództwa, a przez to nieznające swoich posunięć/planów.
Pamiętaj, że żołnierz, który czuje, że jego (choćby wirtualne) życie jest zagrożone będzie
starał się te zagrożenia jak najszybciej likwidować. Sytuacja ulega eskalacji bardzo szybko, a
w ekstremalnych przypadkach pojedynczy strzał może doprowadzić do wymiany ognia, w
której polegnie wielu żołnierzy. Zawsze miej to na uwadze, gdy podejmujesz decyzje na polu
walki. Najłatwiej uniknąć FF unikając sytuacji, w których może do niego dojść.
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Informacje dodatkowe
Wprowadzenie do systemu medycznego
Używany przez nas zaawansowany system medyczny ACE3 jest bardzo rozbudowany, a jego
dokładne omówienie wykracza poza zakres tego poradnika. Zainteresowanych tematem
ratownictwa medycznego pola walki, którzy ukończyli już okres próbny polecamy udział w
szkoleniu medycznych organizowanym przez jednego z naszych instruktorów.
Warto jednak znać kilka podstawowych zasad, które w przypadku braku medyka w pobliżu
mogą znacznie wydłużyć rozgrywkę tobie lub innym graczom - którym zdołasz pomóc.
System medyczny otwieramy poprzez menu ACE3 i w zależności od potrzeby użycia go na
sobie (klawisz Lewy Ctrl - Win lub H) lub kimś innym (klawisze Win). Poradnik został
opracowany na podstawie jednego z wielu dostępnych w sieci poradników dotyczących
ACE331. Warto dodać, że na Youtube można łatwo znaleźć wiele informacji na opisywany
temat oraz zobaczyć jak wykorzystywany system wygląda w praktyce.
Dla uproszczenia oraz by przedstawić podstawowe zagadnieniach, w kolejnych sekcjach tego
rozdziału pokrótce omówione zostaną podstawowe elementy systemu medycznego oraz
najprostszy algorytm udzielania pierwszej pomocy.
Wykwalifikowani medycy/sanitariusze
Sloty medyków/sanitariuszy posiadają zazwyczaj nadane przez MM (Mission Maker)
uprawnienia, które umożliwiają przeprowadzanie dodatkowych badań/działań. Jeśli nie
jesteś medykiem twój wachlarz narzędzi pierwszej pomocy będzie ograniczony, ale w wielu
przypadkach dostateczny, aby ustabilizować rannych i umożliwić ich ewakuację lub
oczekiwanie na dotarcie wykfalifikowanej pomocy medycznej:
● Tylko medycy (z nadanymi uprawnieniami) mogą sprawdzać dokładne tętno oraz
ciśnienie krwi, bez uprawnień oba parametry będą komunikowane przez system
medyczny jedynie jako Niskie/Normalne/Wysokie; medycy podczas badania
otrzymują dokładny, liczbowy wynik. Przybliżone wartości parametrów w/g opisu
słownego:
○ Tętno
■ Niskie - poniżej 45bpm (ang. beats per minutes)
■ Normalne - od 46 do 119bpm
■ Wysokie - powyżej 120bpm
○ Ciśnienie
■ Brak - 0/20
■ Niskie - Poniżej 20/100
■ Normalne - 100/160
■ Wysokie - Powyżej 160/160
● Tylko medycy mogą używać zestawów do szycia ran (ang. Surgical Kit), które
umożliwią pełne wyleczenie ran - bez nich zabandażowane rany będą się od czasu do
31Źrodło: http://itgcommunity.com/forums/thread-76.html
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czasu otwierały i wymagały dołożenia kolejnej warstwy bandaży
● Tylko medycy mogą używać zestawów pierwszej pomocy (ang. Personal Aid Kits PAK); zestawy mogą być stosowane jedynie po stabilizacji pacjenta - brak krwawienia
oraz wyczuwalne tętno i powodują one całkowite przywrócenie zdrowia
Więcej o slotach medyków oraz zasad ich obejmowania napisano w dalszej części tego
poradnika, przy czym zaznaczamy, że sloty medyków należą do najbardziej odpowiedzialnych
i wymagają od gracza sporej wiedzy oraz doświadczenia.
⚔ Bandaże
W poniższej tabeli przedstawiono skuteczność tamowania krwotoków w zależności od typu
odniesionych obrażeń; należy podkreślić, że oprócz skuteczności (szybkości tamowania
krwawienia) użycie odpowiedniego bandaża zmniejsza prawdopodobieństwa ponownego
krwawienia z opatrzonej już rany32 33 34:
Bandaż jałowy
(ang. Basic Bandage /
Field dressing)
Draśnięcia (Otarcia)
ang. Scrape (Abrasion)

Bandaż uciskowy
(ang. Packaging
Bandage)

Bandaż elastyczny
(ang. Elastic Bandage)

Opatrunek QuikClot

+++ / -----

+++ / -----

++++ / -----

++ / ---

Rany płatowe
ang. Avulsion

+ / ---

+ / ----

++ / ----

+ / --

Stłuczenie (Kontuzja)
ang. Bruise (Contusion)

+/-

+/-

++ / -

+/-

Zgniecenie tkanek
miękkich
ang. Crush Wound

+/-

+ / ----

++ / ----

+/-

++++ / ---

++++ / ----

+++++ / ----

++ / ---

+ / ---

+ / -----

++ / -----

+ / --

Rana postrzałowa
ang. Velocity Wound

++ / ----

++ / -----

++ / -----

+ / ---

Rana kłuta
ang. Puncture Wound

++ / ---

++ / -----

+++ / -----

+ / ---

Rana cięta
ang. Cut Wound
Rozerwanie skóry
ang. Laceration

Czasem zatamowanie rany wymaga użycia kilku bandaży, więc aplikujemy je do momentu
zatrzymania krwawienia (zmiany koloru uszkodzonej kończyny w systemie medycznym na
niebieski).
Podczas bandażowania należy pamiętać, aby tamować krwotoki od największego (najszybsza
utrata krwi) do najmniejszego (najwolniejsza utrata krwi). Dodatkowo poniżej przedstawiono
32Opracowano na podstawie: https://ace3mod.com/wiki/feature/medical-system.html
33Opracowano na podstawie:

https://github.com/acemod/ACE3/blob/master/addons/medical/ACE_Medical_Treatments.hpp
skuteczność tamowania krwotoków, więcej oznacza lepiej; ‘-’ szanse na ponowne otwarcie rany, mniej
oznacza lepiej

34‘+’
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kolejność opatrywania ran (od największej utraty krwi do najmniejszej):
1. Rany płatowe (ang. Avulsion)
2. Rana postrzałowa (ang. Velocity Wound)
3. Rana cięta (ang. Cut Wound), Draśnięcia (Otarcia) (ang.
Scrape (Abrasion)), Rozerwanie skóry (ang. Laceration)
4. Stłuczenie (Kontuzja) (ang. Bruise (Contusion)) nie krwawią,
ale żeby je wyleczyć należy użyć zestawu pierwszej pomocy
(PAK)
Po prawej na ilustracji przedstawiono rzeczywisty, bojowy
opatrunek QuikClot35.
Zauważyć należy, iż wiele poradników ACE3 zaleca zabieranie na
misję tylko bandaży elastycznych (ang. elastic bandage) oraz
uciskowych (ang. packing bandage), określając inne jako za bardzo
specjalistyczne i mniej przydatne na polu walki.
⚔ Medykamenty
Podstawowe lekarstwa:
● Morfina (ang. morphine) - Uśmierza ból, obniża tętno
oraz obniża ciśnienie krwi. Zwykle po podaniu tętno
zostaje obniżone o 30-40bpm, należy jednak pamiętać,
że morfina rozrzedza krew, dlatego jej podanie
powinno nastąpić po zatamowaniu wszystkich
krwawień, aby uniknąć tym samym zwiększenia
intensywności krwawienia; pamiętać należy o zasadzie
podawania morfiny nie częściej niż co 10 minut,
częstsze dawki mogą okazać się śmiertelne
● Adrenalina (ang. epinephrine) - zwiększa ciśnienie krwi
o 20-40bpm
● Atropina (ang. atropine) i adenozyna (ang.
adenosine)- tylko do użycia przez medyków, w
zależności od aktualnego pulsu poszkodowanego
odpowiednio zwiększają lub zmniejszają tętno; przy
czym adenozyna powinna być stosowana, aby
zniwelować efekty zastosowanej adrenaliny
Na ilustracji po prawej przedstawiono rzeczywiste
autostrzykawki36.
Transfuzje płynów (IV)
Możliwe płyny do transfuzji (tylko do użycia przez medyków):
● krew (ang. blood) - idealne rozwiązanie - zwiększa ciśnienie krwi, niestety powinna
35Zdjęcie z http://quikclot.com/Products
36Zdjęcie z https://timeline.com/epipen-technology-drug-industry-b28d19036dee#.5i4pexel3
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być przechowywana w lodówkach, dlatego zwykle jest dostępna jedynie w
pojazdach/punktach medycznych
● osocze (ang. plasma) - zagęszcza krew
● sól fizjologiczna (ang. saline) - rozrzedza krew oraz jest tylko tymczasowym
rozwiązaniem, ciśnienie jest podnoszone bardzo powoli
W przypadku niskiego ciśnienia krwi pacjent musi otrzymać transfuzję (IV), ciśnienie poniżej
70/50 powoduje nieprzytomność; ciśnienie 0/0 jest równoznaczne ze śmiercią
●
●
●
●
●

Przy ciśnieniu 45/30 pacjent potrzebuje około 4l płynów
Przy ciśnieniu 65/40 pacjent potrzebuje około 3l płynów
Przy ciśnieniu 85/50 pacjent potrzebuje około 2l płynów
Przy ciśnieniu 100/60 pacjent potrzebuje około 1l płynów
Przy ciśnieniu 105-110/70 pacjent potrzebuje około 250-500ml płynów

⚔ Algorytm udzielania pierwszej pomocy
Algorytm możesz stosować zarówno na sobie jak i na kimś:
1. Sprawdź puls (tylko jeśli poszkodowany jest nieprzytomny):
a. Brak pulsu oznacza konieczność rozpoczęcie RKO (ang. CPR) - najlepiej w tym
przypadku zaangażować kogoś do pomocy, kto będzie wykonywał masaż serca
(RKO) podczas, gdy ty zajmiesz się tamowaniem krwotoków.
2. Sprawdź obrażenia
a. Sprawdź czy poszkodowany krwawi (czerwony napis po prawej stronie okna
ekranu medycznego)
b. W przypadku uszkodzeń wielu narządów załóż stazy (ang. Tourniquet) na
wszystkie uszkodzone kończyny, aby jak najszybciej zatrzymać utratę krwi
c. Priorytetyzacja ran jest niezbędna na tym etapie - rozpocznij zatrzymywanie
krwotoków od głowy oraz torsu
d. Zabandażuj wszystkie krwawiące części ciała
i. W dużym uproszczeniu - stosuj bandaż elastyczny na kończyny (lub
inny, jeśli elastyczny jest niedostępny)
ii. W dużym uproszczeniu - stosuj bandaż uciskowy lub quikclot na
głowę/tors (lub inny, jeśli ów są niedostępne)
iii. Po zatrzymaniu wszystkich krwawień, zdejmij wszystkie stazy
3. Sprawdź tętno oraz ciśnienie krwi
a. Brak pulsu - kontynuuj RKO (ang. CPR)
4. Ustabilizuj tętno oraz ciśnienie krwi
a. Tętno za niskie - podaj adrenalinę37
b. Tętno za wysokie - podaj morfinę
c. Tętno za niskie / Spora utrata krwi - poszkodowany powinien jak najszybciej
otrzymać transfuzję (IV) płynów (krwi, osocza lub płynu fizjologicznego)
d. Zawsze najpierw stabilizuj tętno; puls poniżej 20bpm lub powyżej 200bpm
spowoduje zapaść
37Warto zapamiętać, że adrenalina to to samo co epinefryna
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5. Sprawdź ból
a. Jeśli ból się utrzymuje, a nie podałeś jeszcze morfiny - podaj ją teraz
6. Po 15 sekundach wróć do punktu numer 4
a. Pamiętaj jednak, że zarówno adrenalina jak i morfina w nadmiernej ilości
(zwykle więcej niż dwa zastrzyki w krótkim czasie) może doprowadzić do
zapaści/śmierci
7. Jeśli osoba jest nadal nieprzytomna, a ból został uśmierzony
a. Nieprzytomność spowodowana jest utratą płynów - poszkodowany może
odzyskać przytomność jedynie po transfuzji płynów
⚔ Dodatkowe rady dot. systemu medycznego
Pamiętaj:
● Najszybsze sprawdzenie czy gracz jeszcze żyje - jeśli po pochyleniu się nad jego
ciałem, możesz otworzyć jego ekwipunek - pacjent jest martwy
● Stazy (CAT) powinny być ściągnięte najpóźniej 5 minut po założeniu
● Podawanie medykamentów do kończyn z założonymi stazami nie przyniesie efektów
(brak przepływu krwi do reszty organizmu)
● Noszenie/przeciąganie rannych zwiększa krwawienie, dlatego staraj się ich unikać
● Słyszalne bicie serca oznacza, że puls spadł poniżej 60bpm lub jest powyżej 150bpm w takich przypadkach najlepiej zgłosić się do medyka

Powyżej: widok systemu medycznego: po lewej - otwarta rana głowy, krwawienie oraz
znaczna utrata krwi; po prawej - rana głowy zabandażowana, brak krwawienia
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Instrukcja korzystania z MicroDAGR
Autorem poniższego tłumaczenia jest R4KET, który opublikował ją po raz pierwszy na
grupowym forum w 2015 roku38 39.
Wstęp
Powodzenie operacji wojskowych zależy od znajomości swojej pozycji, znajomości określania
jej oraz tego, co twój sprzęt potrafi. Poradnik ten powinien być obowiązkową lekturą dla
tych, którzy dowodzą, chcą być skutecznymi strzelcami wyborowymi, pilotami czy
artylerzystami o FAC/JTAC/FAO nie wspominając.
W Arma3 oraz modzie ACE3 mamy dostępne urządzenie o nazwie MicroDAGR, które z reguły
zarezerwowane jest dla wybranych slotów i umożliwia bardzo dokładne ustalenie pozycji
własnej oraz sojuszników.
Możliwości MicroDAGR-a
● może zastąpić nam kompas
● wskaże datę i godzinę (podczas misji)
● wskaże naszą wysokość (w metrach nad poziomem morza)
● udostępnia GPS z dokładną siatką oraz widok satelitarny całej mapy
● umożliwia tworzenie waypointów oraz może do nich prowadzić
● umożliwia identyfikowanie oraz śledzenie oddziałów sojuszniczych w czasie
rzeczywistym
● umożliwia dokładne określenie odległości i koordynatów celu przy użyciu urządzenia
Vector-21
Użycie urządzenia
jeżeli posiadacie kilka urządzeń elektronicznych przy sobie, to możecie nią żonglować
poprzez kombinację Shift+Home, a wybrane urządzenie konfigurujemy po naciśnięciu
przycisku Home lub poprzez menu ACE3 (zwykle przycisk Lewy Ctrl-Win).

38 Tłumaczenie R4KET : https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=19&t=4710
39 Materiał źródłowy : https://ace3mod.com/wiki/feature/microdagr.html
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Interfejs urządzenia
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Dodawanie waypointów
Są trzy możliwości, aby dodać waypoint do MicroDAGR-a:
1. użycie menu kreacji waypointów
a. znajdź koordynaty pozycji, na którą chcesz się udać
b. na ogół koordynaty te składać się będą z sześciu cyfr, np. 123456
c. pierwsze trzy (123) to koordynaty "poziome" (południki)
d. drugie trzy (456) to koordynaty "pionowe" (równoleżniki)
e. wejdź do menu opcji (1)
f. kliknij na Oznacz (Mark) (18)
g. wprowadź koordynaty (za pomocą klawiatury ekranowej myszką lub na twojej
klawiaturze)
h. wciśnij OK
i. wpisz nazwę dla waypointa (lub nie)
j. wciśnij OK
2. Użycie menu waypointów
a. znajdź koordynaty pozycji, na którą chcesz się udać
b. na ogół koordynaty te składać się będą z sześciu cyfr, np. 123456
c. pierwsze trzy (123) to koordynaty "poziome" (południki)
d. drugie trzy (456) to koordynaty "pionowe" (równoleżniki)
e. wejdź do menu opcji (1)
f. kliknij na Punkty Trasy (Waypoints) (19)
g. wciśnij Dodaj (Add)
h. wprowadź koordynaty (za pomocą klawiatury ekranowej myszką lub normalną
klawiaturą)
i. wciśnij OK
j. (opcjonalnie) wpisz nazwę dla waypointa
k. wciśnij OK
3. Używając mapy
a. otwórz mapę (9)
b. dwa razy kliknij na pozycję, na którą chcesz się udać
c. wprowadź nazwę waypointa
d. wciśnij OK
Ustawianie waypointów
1. wejdź do menu opcji (1)
2. kliknij na Punkty Trasy (Waypoints) (19)
3. wybierz jeden z utworzonych waypointów
4. kliknij na UstawPT (SetWP)
5. kiedy waypoint jest już ustawiony:
a. jego kierunek, położenie i dystans są oznaczony w głównym menu (7)
b. jego kierunek, azymut do celu oraz koordynaty są naniesione na kompas (8)
c. na GPS (9) pojawi się położenie waypointa wraz z nadaną mu nazwą
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Usuwanie waypointów
1. przejdź do menu opcji (1)
2. kliknij na Punkty Trasy (Waypoints) (19)
3. wybierz interesujący cię waypoint
4. kliknij na Usuń (Delete)
Zmiana między miarą kątową, a miliradianową
1. przejdź do menu opcji (1)
2. kliknij na Ustawienia (Settings) (21)
3. kliknij dwa razy po prawej stronie od Jednostką Kątową (Angular Units)
Zmiana między widokiem satelitarnym, a siatką topograficzną
1. przejdź do menu mapy (9)
2. wciśnij menu mapy (9) jeszcze raz
Łączenie MicroDAGR z Vector-21
1. potrzebujesz mieć w ekwipunku Vector-21
2. przejdź do menu opcji (1)
3. naciśnij Połącz (Connect) (20)
4. wyciągnij swój vector (domyślnie klawisz B)
5. przytrzymaj R+TAB, aż w celowniku ukaże się czerwony okrąg
6. wyceluj celownik w interesujący cię obiekt i puść R+TAB
7. dane w menu głównym się nieco zmieniły i w jego dolnej części (powyżej przycisków
7,8,9) możesz odczytać dokładne położenie obiektu oraz jego wysokość nad
poziomem morza
8. zwróć uwagę, że menu kompasu także się zmieniło ukazując dane obiektu oraz
kierunek do niego
Uwaga: Informację dotyczące położenia obiektu nie zmienią się, dopóki nie oznaczysz innego
celu.
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Instrukcja dotyczące moda TFAR oraz komunikacji radiowej
Dla uproszczenia sekcję podzielono ze względu na typ omawianych urządzeń, w ostatniej
części przedstawiono podstawowe (domyślne) skróty klawiszowe znacznie przyspieszające
obsługę opisanych radiostacji, a także prosty algorytm ustawiania dwóch kanałów roboczych
na radiach średniego oraz długiego zasięgu.
⚔ Mowa bezpośrednia
Jak wspomniano powyżej plugin TFAR obsługuje także mowę bezpośrednią. Na misjach
mówimy do graczy wokoło nas korzystając z klawisza mowy TeamSpeak. Warto zapamiętać,
że domyślnymi klawiszami Lewy Ctrl-Tab możemy zmieniać głośność (zasięg słyszenia) naszej
mowy, możliwe wartości to: szept, mowa normalna oraz krzyk.
Dodatkowo należy pamiętać, że po śmierci na misji lub w przypadku, kiedy nasz plugin TFAR
do TeamSpeak-a nie jest poprawnie skonfigurowany będą nas słyszeli wszyscy na kanale TS,
na którym obecnie przebywamy; po śmierci należy bezwzględnie zmienić kanał (przeważnie
na Polegli), aby nie psuć zabawy pozostałym graczom na misji.
⚔ Radia krótkiego zasięgu
Radia krótkiego zasięgu (aka radia krótkie) przeznaczone są dla większości żołnierzy, którzy jeśli Mission Maker nie narzucił innego rozwiązania - powinni ograniczać wybór sprzętu
komunikacyjnego pobieranego podczas przezbrojenia do tego typu urządzeń.
Charakteryzują się niewielkim zasięgiem wynoszącym 2km i umożliwiają pracę na
częstotliwościach 30-512MHz. Korzystanie z radia jest
ograniczone do pracy na jednym kanale (częstotliwości).
Warto zaznaczyć, że domyślnie radia nie umożliwiają zmiany
częstotliwości, aby to zrobić należy użyć specjalnego
programatora (przeważnie dostępnego w skrzyniach z
zaopatrzeniem) lub poprosić kogoś wyposażonego w radio od
którego skopiować chcemy ustawienia o przekopiowanie
kanałów. Sam proces parowania nie jest intuicyjny, a jego
dokładne przedstawienie wykracza poza zakres tego
podręcznika. Programator (opcjonalny) został przedstawiony został na ilustracji po prawej.
Na początku następnej strony przedstawiono podstawowe radia krótkiego zasięgu dla
wszystkich frakcji - od lewej RF-7800S-TR (BLUEFOR), PNR-1000A (OPFOR) oraz AN/PRC
154 (INDEPENDENT):
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Radia średniego zasięgu
Radia średniego zasięgu (aka radia średnie) umożliwiają komunikację na odległości do 5km
oraz operują na częstotliwościach 30-512MHz. Z założenia radia przeznaczone są dla osób
funkcyjnych (dowódca drużyny/podoficer i wzwyż), ale bywają także wykorzystywane przez
jednostki specjalne. Należy pamiętać, aby zawsze przed pobraniem tego typu radia zapytać
swojego bezpośredniego dowódcę o zgodę na pobranie radia średniego.
Umożliwiają one komunikację na dwóch kanałach równocześnie, a także umożliwiają
ustawienie, aby dany kanał był słyszalny w lewej/prawej lub w obu słuchawka równocześnie.
Częstą praktyką bardziej doświadczonych graczy grających jako dowódcy drużyny jest
ustawienie kanału dowodzenia (komunikacja z dowódcą operacji) jako kanału dodatkowego
(patrz Skróty Klawiszowe w dalszej części) na lewej słuchawce i kanału podstawowego,
służącego do komunikacji ze swoją drużyną na słuchawce prawej.
Radia posiadają wyświetlacze ciekłokrystaliczne i umożliwiają ustawienie dowolnej
częstotliwości radiowej (z dozwolonego dla tej klasy zakresu) bez konieczności korzystania z
programatora.
Poniżej przedstawiono podstawowe radia średniego zasięgu dla wszystkich frakcji - od lewej
AN/PRC-152 (BLUEFOR), FADAK (OPFOR) oraz AN/PRC148-JEM (INDEPENDENT):
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Radia długiego zasięgu
Kolejnym, bardziej zaawansowanym typem radia są radia długiego zasięgu (aka radia długie).
Budowa urządzeń pozwala na skuteczną komunikację do 20km, a zakres wbudowanych
funkcji (kanały dodatkowe, obsługa słuchawek stereo) jest taki sam jak w radiach średniego
zasięgu. Radia długiego zasięgu pracują na częstotliwościach 30-87Mhz.
Radia przeznaczone są wyłącznie dla osób funkcyjnych (RTO/JTAC/HQ itp.), zajmują slot
plecaka w ekwipunku i umożliwiają równoczesne korzystanie z radia średniego lub krótkiego.
Poniżej przedstawiono podstawowe radia średniego zasięgu dla wszystkich frakcji - od lewej
RT-1523G (ASIP)
(INDEPENDENT):

(BLUEFOR),

MR3000

(OPFOR)

oraz

nieco

poniżej

AN/PRC-155

Radia w pojazdach
Wykorzystywane podczas naszych operacji w większości są wyposażone w budowane radia
frakcji, do której ów pojazd należy (aka radia pojazdowe). Ich użycie, nie różni się niczym od
radia długiego zasięgu, operują (podobnie jak radia plecakowe/długie) na zakresie
częstotliwości 30-87Mhz, ale ich moc umożliwia komunikację do około 30km.
Może się zdarzyć, że pojazd wyposażono w kilka osobnych radiostacji długiego zasięgu,
osobnych dla każdego ze slotów w pojeździe. W przypadku czołgów radio dostępne jest
często równocześnie dla strzelca oraz dowódcy pojazdu, w innych (np. rosyjski BTR-70) radio
dostępne jest tylko dla kierowcy, czyniąc go tym samym RTO pojazdu.
Warto zaznaczyć, że będąc w pojeździe na slocie wyposażonym w radio pojazdowe, mając
równocześnie na plecach radio podczas wywołania menu radia średniego zasięgu zostaniemy
poproszeni przez wyświetlane na ekranie menu o wybór aktywnego radia.
Radia przeznaczone dla spadochroniarzy
Następną, szczególną grupą radia są radia przeznaczone dla spadochroniarzy oraz lotnictwa
(aka radia spadochronowe). Obsługą, zakresem częstotliwości pracy oraz funkcjonalnością
nie różnią się w niczym od radia średniego zasięgu z tym wyjątkiem, iż umożliwiają
komunikację na dystansach do 40km.
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Poniżej przedstawiono podstawowe radia przeznaczone dla spadochroniarzy dla wszystkich
frakcji - od lewej AN/ARC-210 (BLUEFOR), MR6000L (OPFOR) oraz nieco poniżej AN/ARC-164
(INDEPENDENT):

Radia podwodne
Jak nietrudno się domyśleć standardowe radia nie działają
pod wodą, aby prowadzić efektywne działania podwodne
niezbędne jest wyposażenie operatorów jednostek
specjalnych w specjalne, podwodne urządzenia komunikacji.
Radia te wyglądają tak samo niezależnie od frakcji, operują
na częstotliwościach 32-41kHz i umożliwiając - w zależności
od warunków pogodowych - na komunikację na dystansach
70 do 300m.
Zakres częstotliwości uniemożliwia komunikację z innymi
jednostkami, dlatego najczęściej po zanurzeniu operatorzy są
zdani tylko na siebie i kolegów z drużyny.
Po prawej przedstawiono widok interfejsu radia podwodnego.
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⚔ Skróty klawiszowe
Podstawowe skróty klawiszowe (domyślne) - pozostałe, znacznie upraszczające konfiguracji
radia można znaleźć na oficjalnej stronie modyfikacji (mod-a) TFAR40:

Mowa bezpośrednia

Przycisk push-to-talk Mowa bezpośrednia
TeamSpeak
Ctrl - Tab Zmiana trybu mowy bezpośredniej: szept,
mowa normalna lub krzyk (nie wpływa na
komunikację radiową)

Radia osobiste
(krótkiego i średniego
zasięgu)

Caps Lock Nadawanie na radiu krótkiego lub długiego
zasięgu
Ctrl - P Otwieranie interfejsu radia osobistego krótkiego lub średniego zasięgu
T Nadawanie na kanale dodatkowym radia
osobistego krótkiego lub długiego zasięgu

Radia długiego zasięgu

Ctrl - Caps Lock Nadawanie na radiach długiego zasięgu,
radiach spadochronowych lub pojazdowych
Alt - P Otwieranie interfejsu radia długiego zasięgu,
radia spadochronowego lub pojazdowego
Y Nadawanie na kanale dodatkowym radia
długiego zasięgu, radia spadochronowego lub
pojazdowego

Komunikacja pod wodą

Ctrl-Tylda Nadawanie na radiu podwodnym (tylko w
zanurzeniu)
Shift-P Otwieranie interfejsu radia podwodnego

Wszystkie radia

ESC Opuszczenie interfejsu radia

Ustawienie kanału podstawowego oraz kanału dodatkowego
Jedną z ważniejszych funkcji radia średniego oraz długiego zasięgu jest możliwość ustawienia
kanału dodatkowego. Dla uproszczenia nie będziemy przedstawiali konkretnej konfiguracji,
każdego typu radia; procedura dla każdego ze wspomnianych jest identyczna, a różnice
wynikają jedynie z rozmieszczenia przycisków. Funkcja przycisku wyświetlana jest po
przytrzymaniu na nim wskaźnika myszy i nie ma konieczności uczenia się rozmieszczenia
przycisków dla każdego z modeli radia.
Algorytm miał być prosty i umożliwić szybkie ustawienie kanału dodatkowego, nawet
podczas pierwszych misji rozgrywanych w społeczności. Dla przykładu przyjęto, że gracz
ustawia częstotliwość kanału podstawowego 50MHz oraz dodatkowego 60MHz.

40Mod TFAR http://radio.task-force.ru/en/
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1. Otwieramy interfejs radia (patrz tabela ze skrótami klawiszowymi w poprzedniej
sekcji)
2. Klikamy na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) i przy pomocy klawiatury
wpisujemy częstotliwość pracy kanału podstawowego
3. Potwierdzamy zmianę częstotliwości dla aktywnego kanału przyciskiem “Set
Frequency”, dla przykładu przy ustawieniu 50MHz wyświetlacz na kanale pierwszym
powinien wyświetlać “C1 50”
4. Korzystając z przycisków “Next channel” lub “Previous channel” zmieniamy na
dowolny inny kanał, np. C2.
5. Ponownie wpisujemy częstotliwość pracy tym razem dla kanału dodatkowego i
potwierdzamy przyciskiem “Set frequency”, dla przykładu 60MHz wyświetlacz
powinien teraz wskazywać “C2 60”
6. Przyciskamy przycisk “Set additional channel”, dla przykładu wyświetlacz powinien
wskazywać “A2 60”
7. Korzystając z przycisków “Next channel” lub “Previous channel” wracamy na kanał
podstawowy; oba kanały powinny być teraz dobrze skonfigurowane, przycisk
CAPSLOCK (dla radia średniego) powinien rozpoczynać transmisję na częstotliwości
50Mhz, a przycisk T (dla radia średniego) transmisję na częstotliwości 60Mhz
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Instrukcja ostrzału artyleryjskiego bez komputera balistycznego
Arma3 udostępnia domyślnie dla większości artylerii komputer artyleryjski, który umożliwia
skuteczny oraz celny ostrzał celów leżących w zasięgu danego typu
działa/moździerza/haubicy.
Czasem jednak Mission Maker (MM) blokuje dostęp do
komputera, a rola obowiązki i zadania artylerzysty choć
nieznacznie zbliżają się do świata rzeczywistego.
Aby umożliwić niewprawionym graczom odnalezienie się
w takiej sytuacji i zminimalizować groźbę ostrzału
jednostek sojuszniczych (FF) w tej sekcji przedstawiono
przykład użycia moździerza Mk6 z wykorzystaniem tabeli
balistycznej41. Warto zaznaczyć, że opisane tu zasady i
procedura postępowania będzie podana dla większości
sprzętu artyleryjskiego, gracz powinien wyposażyć się tylko
tabelę balistyczną dostosowaną do wykorzystywanego
działa/moździerze/haubicy. Tabela balistyczna dla
wspomnianego moździerza jest dostępna w naszych
modach i może być wyciągana z ekwipunku jak podobnie
jak każdy inny element wyposażenia.
Przed rozpoczęciem ostrzału należy - przy pomocy menu
ACE3- otworzyć tabelę balistyczną moździerza Mk6 (ang. 82mm Rangetable; domyślne
klawisze Lewy Ctrl-Win) lub skorzystać z tabeli zamieszczonej w rozdziale “Szybka referencja”
tego poradnika.
Instrukcja prowadzenia ostrzału:
● Załaduj moździerz odpowiednim typem amunicji42
○ Użyj klawisza interakcji ACE3 (Win) patrząc na lufę moździerza
○ Załaduj żądany typ amunicji
● Wyznacz odległość oraz różnicę wzniesień (ang. elevation) do celu
● Przy pomocy klawisza K wybierz ilość ładunków, które chcesz załadować (0 = blisko; 1
= średnio; 2 = daleko).
● Zerknij na tabelę balistyczną
● Oblicz właściwą elewację (ang. ELEV - elevation):
○ W tabeli znajdź wiersz odpowiadający
użytej liczbie ładunków oraz odległości do
celu (kolumna RANGE)
○ W kolumnie elewacji (ELEV) odnajdź
wymaganą wartość nastawy bazowej dla
twojej odległości do celu
○ W kolumnie D ELEV for 100m DR znajdź
wartość odpowiadającą twojej sytuacji i użyj jej do skompensowania nastawy
41Opracowano na podstawie https://ace3mod.com/wiki/feature/mk6mortar.html
42Ten sam sposób może być użyty

do rozładowania pocisku z lufy moździerza
A3C-FM-001 Poradnik Rekruta
- 60 / 80 -

bazowej:
■ Przykład: jeśli jesteś 200m powyżej twojego celu pomnóż odczytaną z
kolumny D ELEV for 100m DR wartość przez 2 i dodaj ją do twojej
nastawy bazowej, aby otrzymać nastawę skorygowaną
■ Przykład: jeśli jesteś 300 metrów niżej od twojego celu, pomnóż
odczytaną z kolumny D ELEV for 100m DR wartość przez 3 i odejmij ją
do twojej nastawy bazowej, aby otrzymać nastawę skorygowaną
■ Ze względu na stromotorowy charakter ostrzału moździerzowego, czym
niższa elewacja, tym pocisk wyląduje bliżej ciebie
○ Po obliczeniu nastawy skorygowanej użyj przycisków Page Up i Page Down,
aby wyświetlany parametr ELEV był identyczny z otrzymanym wynikiem
○ Po ustawieniu elewacji (ELEV), skieruj moździerz w stronę celu i oddaj strzał
■ Do poprawnego ustawienia moździerza przydają się narzędzia mapy
(ang. map tools), omówione w innej sekcji tego rozdziału
■ Bardzo przydatnym narzędziem artyleryjskim jest Vector-21,
omówiony w innej sekcji tego rozdziału

Powyżej: rezultat ostrzału pociskami HE celu oddalonego o 700 metrów, na tym samym
poziomie nad poziomem morza dla wartość ELEV=1418 odczytanej z tabeli balistycznej
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Instrukcja użycia HuntIR
HuntIR (ang. High-altitude Unit Navigated Tactical Imaging Round) - urządzenie
obserwacyjne (właściwie kamera IR CMOS) wystrzeliwane z podwieszanych, podlufowych
granatników 40mm.
Obsługa HuntIR często spoczywa na funkcji
drużynowego grenadiera.
Po wystrzeleniu nad celem obserwacji,
urządzenie opada swobodnie na spadochronie,
przez kilka minut umożliwiając tym samym
operatorowi obserwację terenu znajdującego
się przed nim. Obraz kamery - w którą urządzenie jest wyposażone - będzie przesyłany
dopóki urządzenie nie dotknie ziemi lub nie zostanie zestrzelone.
Aby, uzyskać dostęp do transmitowanego obrazu operator powinien posiadać dodatkowo
urządzenie HuntIR monitor (wywoływane przez menu interakcji ACE3, domyślnie Lewy CtrlWin). Powyżej przedstawiono widok monitora HuntIR.
Wystrzeliwanie kamery HuntIR
● poprzez menu ekwipunku załaduj HuntIR do twojego granatnika (przeciągnięcie)
● wystrzel urządzenie najwyżej jak to tylko możliwe nad celem obserwacji
● otwórz monitor HuntIR (menu ACE3)
● kontroluj urządzenie, aby jak najlepiej wykorzystać uzyskaną możliwość obserwacji
Obsługa urządzenia HuntIR monitor
Poniżej przedstawiono klawisze kontrolujące urządzenie HuntIR podczas wyświetlania
monitora HuntIR
Zmniejszenie przybliżenia

A

Zwiększenie przybliżenia

D

Przełącznik trybu noktowizji (NV)

N

Następna kamera HuntIR

S

Poprzednia kamera HuntIR
Obróć kamerę w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara
Obróć kamerę zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Obniż kamerę

W
Strzałka w lewo

Strzałka w prawo
Strzałka w dół

Podnieś kamerę

Strzałka w górę

Zresetuj kamerę

R
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Instrukcja użycia wyrzutni Titan/Javelin
Wyrzutnie pocisków Titan oraz Javelin43 44 pozwalają na wystrzeliwanie pocisków
kierowanych typu F&F (ang. fire and forget). Ich użycie oraz funkcjonalność są prawie
identyczne, dlatego, w tej sekcji skupiono się na dokładnym omówieniu zestawu FGM-148.
Po namierzeniu celu i odpaleniu pocisku (jeszcze przed zapłonem silnika), informacje o celu
zostają przekazane z CLU (ang. Command Launch Unit), do pocisku, gdzie po odpaleniu cel
obserwowany jest przez czujnik podczerwieni przesyłający dane do urządzenia śledzącego
sterującego lotem pocisku i prowadzącego go do celu.
Pocisk jest wyposażony w dwustopniowy układ napędowy. Pierwszy człon odpowiada za
wystrzelenie pocisku z tuby na odległość ok. 10 m, rakieta obraca się wówczas lekko dyszą do
dołu i uruchamia właściwy silnik rakietowy, dzięki temu może startować blisko żołnierza, nie
powodując oparzeń gazami wylotowymi, a także utrudnia wykrycie strzelca.
Dostępne są dwie trajektorie lotu: prosta - w której pocisk leci do celu po linii prostej, oraz
druga, gdy pocisk wznosi się, a następnie spada na cel, dzięki czemu Javelin, teoretycznie jest
w stanie zniszczyć każdy czołg, gdyż trafia w dach wieży, gdzie pancerz jest najcieńszy.
Pocisk ma dwie głowice, dzięki czemu możliwe jest zniszczenie czołgu chronionego
pancerzem reaktywnym. Zadaniem pierwszej głowicy jest detonacja pancerza reaktywnego,
z tego też powodu druga głowica zostaje zdetonowana z opóźnieniem, by mieć pewność, że
pojazd będzie pozbawiony tego pancerza.
Użycie zestawu sprowadza się do przełączenia widoku na widok w podczerwieni (domyślny
klawisz N), umieszczenia środku ekranu jednostki CLU na celu, zablokowania celu (domyślny
przycisk Tab) i w momencie potwierdzenia blokady celu (na ekranie wyświetla się dodatkowy
krzyż) wystrzelenie pocisku. Pociski mogą być wystrzeliwane w dwóch trybach (zmiana
poprzez Ctrl-Tab), DIR - strzał bezpośredni oraz TOP, gdzie rakieta uderza cel od góry.

Po lewej powyżej: zablokowany cel, widoczny dodatkowy biały krzyż oraz podświetlenie
kontrolki SEEK.
Po prawej powyżej: zapłon magazynu amunicji w ostrzelanym pojeździe BTR-70, po
bezpośrednim trafieniem pociskiem Javelin.

43Na podstawie https://ace3mod.com/wiki/feature/javelin.html
44Na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin
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Instrukcja użycia narzędzi nawigacyjnych
Narzędzia nawigacyjne (ang. map tools)45 dodają możliwość łatwego i dokładnego pomiaru
odległości oraz kierunku pomiędzy punktami mapy.
Użycie narzędzi sprowadza się otwarcia mapy (M) oraz ich wyciągnięcia z ekwipunku (menu
ACE3 - lewy Ctrl-Win).
Zostaną wyświetlone w jednym z rogów mapy, przy pomocy myszy możemy je dowolnie
przesuwać, a przytrzymując równocześnie Alt oraz lewy przycisk myszy możemy je obracać.
Poniżej przedstawiono sposób obliczenia azymutu (~346°) pomiędzy baterią moździerza, a
znacznikiem ENEMY oraz pomiaru odległości pomiędzy tymi samymi punktami (~900m).

45Na podstawie https://ace3mod.com/wiki/feature/maptools.html
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Instrukcja użycia dalmierza Vector 21
Modyfikacja ACE3 dodaje do gry stosunkowo
realistyczne odwzorowanie rzeczywistego dalmierza
Vector 21.46 Po prawej zamieszczono fotografię
rzeczywistego urządzenia wykorzystywanego przez
wiele krajów47.
Urządzenie występuje w naszych wersjach w dwóch
wersjach Vector 21 oraz Vector 21 Nite, druga rozszerza
możliwość obserwacji o tryb noktowizji.
W odróżnieniu od innych dostępnych w grze przyrządów
optoelektronicznych obsługa urządzenia wymaga choćby minimalnej znajomości instrukcji
użytkowania, w zamian otrzymujemy szereg dodatkowych funkcji:
●
●
●
●
●
●

Odległość do celu
Azymut celu
Pozioma oraz pionowa odległość do celu
Odległość pomiędzy dwoma celami
Kąt pomiędzy dwoma celami
Obsługa wielu typów jednostek - metrów oraz stóp, a także kątów oraz mils

Użycie
Obsługa urządzenia odbywa się przy wykorzystaniu dwóch przycisków - azymutu (Tab) oraz
odległości (R).
Poniżej przedstawiono użytą w tej sekcji nomenklaturę.

46Na podstawie https://ace3mod.com/wiki/feature/vector.html
47Zdjęcie z http://vectronix.ch/
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Pomiar odległości skośnej do celu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk pomiaru odległości (R) - na ekranie wyświetli się czerwony
okrąg celowniczy, należy skierować go w cel, aby po zwolnieniu przycisku pomiaru odległości
otrzymać zamierzony wynik.
Pomiar azymutu celu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk pomiaru azymutu (Tab) do momentu wyświetlenia wskazania
na ekranie urządzenia.
Pomiar odległości skośnej oraz azymutu

Wciśnij oba przyciski - pomiaru azymutu (Tab) oraz odległości (R) pojawi się okrąg
celowniczy. Naprowadź okrąg na cel pomiaru i zwolnij oba przyciski, wynik pomiaru zostanie
wyświetlony na ekranie urządzenia.
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Pomiar odległości poziomej oraz pionowej

Krótko wciśnij i puść przycisk pomiaru odległości (R), po czym raz jeszcze wciśnij go i
przytrzymaj. Wciskając przycisk wciśnięty naprowadź wyświetlony okrąg celowniczy na cel.
Puść przycisk, aby otrzymać wskazanie odległości poziomej oraz pionowej.
Pomiar azymutu i inklinacji

Krótko wciśnij i puść przycisk pomiaru azymutu (Tab) , po czym raz jeszcze wciśnij go i
przytrzymaj. Puść przycisk, aby otrzymać wskazanie odległości poziomej oraz pionowej do
obserwowanego celu.
Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami

Wciśnij i przytrzymaj przycisk pomiaru odległości (R); po wyświetleniu okręgu celowniczego
naprowadź do na pierwszy punkt pomiaru. Nie zwalniając przycisku pomiaru odległości
wciśnij i puść przycisk pomiaru azymutu (Tab) - pomiar pierwszego punktu zostanie
potwierdzony wyświetleniem na ekranie komunikatu “1-P”. Dalej trzymając wciśnięty
przycisk pomiaru odległości (R) wyceluj w drugi punkt, zwolnij trzymany przycisk, aby
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otrzymać wynik pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami.
Pomiar odległości poziomej oraz pionowej pomiędzy dwoma punktami

Krótko wciśnij i puść przycisk pomiaru odległości (R), następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk
pomiaru odległości (R); po wyświetleniu okręgu celowniczego naprowadź do na pierwszy
punkt pomiaru. Nie zwalniając przycisku pomiaru odległości wciśnij i puść przycisk pomiaru
azymutu (Tab) - pomiar pierwszego punktu zostanie potwierdzony wyświetleniem na ekranie
komunikatu “1-P”. Dalej trzymając wciśnięty przycisk pomiaru odległości (R) wyceluj w drugi
punkt, zwolnij trzymany przycisk, aby otrzymać wynik pomiaru odległości poziomej i
pionowej pomiędzy dwoma punktami.
Pomiar odległości poziomej oraz azymutu pomiędzy dwoma punktami

Wciśnij i przytrzymuj przycisk pomiaru azymutu (Tab), gdy zostanie wyświetlony krótko
dodatkowo wciśnij przycisk pomiaru odległości (R) - pierwszy punkt zostanie potwierdzony
wyświetleniem na ekranie komunikatu “1-P”. Przenieś widok na drugi punktu i puść przycisk
pomiaru azymutu (Tab), aby wyświetlić wynik obliczeń.
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Pomiar uderzenia pocisku

Krótko wciśnij i puści, po czym ponownie wciśnij i przytrzymuj przycisk pomiaru azymutu
(Tab), gdy zostanie on wyświetlony przenieś przyrząd na drugi punkt pomiaru i krótko
dodatkowo wciśnij przycisk pomiaru odległości (R) - pierwszy punkt zostanie potwierdzony
wyświetleniem na ekranie komunikatu “1-P”. Przenieś widok na drugi punktu i puść przycisk
pomiaru azymutu (Tab), aby wyświetlić wynik obliczeń.
Lewe wyświetlone cyfry to wymagana korekcja na Lewo (L) lub prawo (r) w metrach, a prawe
cyfry wymagana korekcja dalej (A) lub bliżej (d) w metrach. Po dodatkowym, krótkim
wciśnięciu przycisku pomiaru odległości (R), wyświetlone zostaną wyniki obliczenia korekcji
wysokości (UP - wyżej lub dn - niżej).
Poniżej widok przez urządzenie podczas pomiaru uderzenia pocisku.
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Popularne celowniki optyczne
Celowniki kolimatorowe
Celem stosowania celowników kolimatorowych (ilustracja poniżej48) jest zwiększenie pola
widzenia w okolicy celu; w przeciwieństwie do klasycznych przyrządów celowniczych, ramka
nie zasłania nam pola widzenia. Zasada używania jest prosta, sprowadza się do nałożenia
widocznego wskaźnika na cel.
W większości przypadków celowniki tego typu stają się bezużyteczne na dystansach powyżej
400m.

Celowniki AMS / Khalia / LRPS / MOS
Poniżej przedstawiono siatki celownicze używane w niektórych z dostępnych w naszych
rozgrywkach celownikach optycznych, a oparte na przedstawionej we wcześniejszej części
tego poradnika siatce mil-dots. Przy wykorzystaniu prostej zasady oceny odległości
umożliwiają prowadzenie skutecznego ostrzału na znacznych dystansach.

Po lewej: siatka celownika AMS49 , po prawej: siatka celownika Kahlia50
48Ilustracja z https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=423591982
49Ilustracja z https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=423591982
50Ilustracja z https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=423591982
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Po lewej: siatka celownika LRPS51, po prawej: siatka celownika MOS52
Celowniki RCO / ARCO / MRCO
Warto wspomnieć o bardzo popularnych celownikach RCO, ARCO oraz MRCO, w których
ocena odległości odbywa się na nieco innej zasadzie. Wyposażono je w znaczniki BDC (ang.
Ballistic Drop Compensator), umożliwiają one w szybki sposób skompensowanie
balistycznego opadu pocisku, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne prowadzenie ostrzału
nawet na znaczne odległości i szybka zmiana celów.
W tym przypadku - dla większości odległości od celu - należy nałożyć odpowiedni znacznik
siatki na ramiona (szerokość torsu) celu, aby uwzględnić kompensację opadu balistycznego
pocisku.
Opisywane wcześniej cele w widoku przez ARCO:

Po lewej: cel oddalony o 300m, po prawej o 700m

51Ilustracja z https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=423591982
52Ilustracja z https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=423591982
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Po lewej siatka celownika RCO53, po prawej: siatka celownika MRCO54

Powyżej - zasada celowania celownikami RCO55
Celowniki PSO / DMS
Rosyjskie celowniki PSO oraz - wyjątek w tym względzie w zbrojowni wyposażenia NATO celownik DMS wykorzystują nieco inną metodologię oceny odległości. W tych przypadkach
odległość szacujemy przy wykorzystaniu umieszczonej na siatce skali dalmierza bazującej na
prostej zasadzie perspektywy (obserwowane obiekty wydają się być mniejsze wraz z
53Ilustracja z https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=423591982
54Ilustracja z https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=423591982
55Ilustracja z http://www.lejeune.marines.mil/Portals/27/Documents/WTBN%20RCO%20Databook.pdf
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oddaleniem od punktu obserwacji), a opad balistyczny pocisku kompensujemy korzystając z
umieszczonych na siatce znaczników (odpowiadającym opadom pocisku).

Po lewej powyżej: siatka celownika PSO oraz pomiar odległości - cel oddalony o około 300m;
każdy ze znaczników szewron (ang. chevron) umieszczonych w centrum celownika
odpowiada kompensacji o kolejne 250m.
Po prawej powyżej: siatka celownika DMS56, każdy szewron odpowiada kompensacji toru
pocisku o 200m.

56Ilustracja z https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=423591982
A3C-FM-001 Poradnik Rekruta
- 73 / 80 -

Amunicja pancerna
Poniżej przedstawiono podstawowe typy amunicji pancernej dostępnej podczas naszych
operacji, materiał opracowano na podstawie wielu źródeł dostępnych w sieci57 58 59 60.
1.

Amunicja bazująca na energii kinetycznej
1.1. APC (ang. Armour Piercing Capped)
Pełnokalibrowa amunicja z miękką metalową nastadą, aby uniemożliwić rozerwanie
penetratora podczas uderzenia w cel.
1.2. APCBC (ang. Armour Piercing Capped, Ballistic Capped)
Pocisk APC z dodatkową balistyczną nasadą, aby poprawić
aerodynamiczne pocisku.

właściwości

1.3. APDS (ang. Armour Piercing Discarding Sabot)
Pocisk podkalibrowy otoczony sabotem, który zostaje odrzucony po wystrzale. Pocisk
podkalibrowy posiada wyższą prędkość wylotową od amunicji pełnokalibrowej
dlatego posiada wyższe parametry penetracji.
1.4. APFSDS (ang. Armour Piercing, Fin Stabilized Discarding Sabot)
W przeciwieństwie do amunicji APDS przeznaczona do armat gładkolufowych.
Stabilizacja lotu pocisku odbywa się nie poprzez obrót, ale jest zapewniana przez
zestaw lotek, takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie dłuższych rdzeni i tym
samym zwiększenie penetracji.
2.

Amunicja bazująca na energii chemicznej
2.1. HEAT (ang. High Explosive Anti-Tank)
Amunicja wykorzystująca ładunek wybuchowy do niszczenia celów.
2.2. HEI (ang. High-explosive Incendiary)
Amunicja niszcząca cele przy pomocy ładunku wybuchowego i/lub związku
chemicznego powodującego spalanie.
2.3. Amunicja typu tandem
W uproszczeniu można przyjąć, że to dwie głowice HEAT zamontowane w jednym
pocisku. Dedykowana do niszczenia celów z pancerzem reaktywnym, pierwszy
ładunek eliminuje pancerz reaktywny, po czym drugi eksploduje na pancerzu
właściwym zwiększając prawdopodobieństwo penetracji

3.

Amunicja typu HE (ang. High Explosive)
3.1. HESH (ang. High Explosive Squash Head)
Przed detonacją pocisk wgniata się w pancerz, powodując potężne odpryski
wewnątrz atakowanego pojazdu.
3.2. HE-Frag (ang. High Explosive - Fragmentation)
Typowa amunicja przeciwpiechotna, działa podobnie jak granaty ręczne - eksplodując
rozrzuca w sporym promieniu odłamki metalu.

57 http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/120.htm
58 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
59 http://www.steelbeasts.com/sbwiki/index.php?title=Ammunition_Data
60 http://www.steelbeasts.com/sbwiki/index.php?title=Category:Ammunition_types
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4.

Amunicja przeciwpiechotna
4.1. Kartacz / Canister
Amunicja bliskiego zasięgu (200 do 500m), zawiera pojemnik z setkami małych,
najczęściej wolframowych, kulek. Służy do eliminacji piechoty.
4.2. Flechette
Znana też jako APERS lub “Beehive” i zawierająca kilka tysięcy małych,
aerodynamicznych rdzeni. Może być używana na większych dystansach od amunicji
typu kartacz.

5.

Inne typy amunicji wykorzystywanej w czołgach / pojazdach opancerzonych
5.1. ABM (ang. Air Burst Munition)
Amunicja przeciwlotnicza, zaprojektowana do ostrzału prowadzonego przez
komputer kierowania ognia sprzężony z radarem61.
5.2.

ATGM (ang. Anti-tank Guided Missile)

Sterowana (najczęściej przy pomocy rozwijanego za nią przewodu) rakieta ppanc.

61Na podstawie http://www.thefirearmblog.com/blog/2014/10/29/potd-30mm-ahead-abm-round/
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Problemy, problemy, problemy…
⚔ Brak połączenia z serwerem gry
Zakładając, że logujemy się na serwer odpowiednio wcześnie, to zanim zaczniemy zawracać
wszystkim głowy na TeamSpeak-u, próbujemy rozwiązać problem sami wykonując
następujące kroki:
● Wymień mody z niepewnego źródła na grupowe. Do gry wymagane są mody zgodne
ze standardami A3C - jedyne dozwolone źródło modów to Repozytorium grupy62.
● Wyłącz niepotrzebne mody; mody niezbędne do gry, w zależności od rozgrywanego
typu misji opisane zostały poniżej:
○ Mody “standardowe” : @A3AP, @A3CS, @A3MP, @PAM, @TFAR,@CBA_A3
○ Mody do rozgrywek Iron Front (II Wojna Światowa): @A3CS, @A3MP,
@CBA_A3, @IronFront_A3, @TFAR
○ Mody do rozgrywek Unsung (konflikt w Wietnamie): @A3CS,
@CBA_A3,@TFAR, @UNSUNG
● Sprawdź, czy nie było aktualizacji modów. Aktualizacje są zawsze ogłaszane na forum
więc raczej nie sposób ich przegapić. Numery aktualnych wersji są podane na stronie i
należy je porównać z tymi w plikach znajdujących się w katalogach modów w katalogu
głównym Army (np. SteamLibrary\SteamApps\common\Arma3\@A3CS\ReadMe.txt).
Innym sposobem sprawdzenia modów jest wykorzystanie aplikacji Launcher
Arma3Coop63.
● Zmień sposób odpalania gry. Jeśli odpalanie z launchera nie działa tak jak powinno,
spróbuj włączyć grę ze Steam i na odwrót. Parametry i mody ustawiasz ręcznie w
bibliotece gier Steam klikając prawym przyciskiem myszy na Arma 3, potem 'Właściwości'
(Properties) i 'Ustaw opcje uruchamiania' (Set Launch Parameters). Minimum to włączenie
modów, czyli wpisanie linijki:
-mod=@A3AP, @A3CS, @A3MP, @PAM, @TFAR,@CBA_A3
● Zweryfikuj spójność plików gry. Opcję znajdziesz jak poprzednio we 'Właściwościach',
zakładka 'Pliki Lokalne' (Local Files).
Jeśli wszystko powyżej zawiedzie, zapytaj kolegów na TS lub forum. Czasem pojawi się jakiś
problem, który inni już rozwiązali. Inaczej pozostaje tylko zainstalować grę od nowa.
Czasem pomimo poprawnego zestawu modów połączenie z serwerem nie jest możliwe, w
takich przypadkach zaleca się ponowne pobranie, rozpakowanie i instalacja wszystkich
wymaganych modów.

62Repozytorium: https://arma3coop.pl/gcp.php?page=repo
63Launcher Arma3Coop : https://arma3coop.pl/viewtopic.php?f=29&t=5954
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⚔ Problemy z komunikacją głosową
Przede wszystkim przypominamy, że aktywacja głosowa nie jest wspierana, a TeamSpeak
musi mieć obowiązkowo wyłączone dźwięki informacyjne ("user left your channel" itp.).
Słyszysz wszystkich mówiących równocześnie podczas gry? To wszyscy będą słyszeć ciebie jak
się odezwiesz. Masz problem i musisz go rozwiązać sam, a nie zawracać głowy ludziom
szykującym się do misji. Po pierwsze trzeba mieć grupowe TaskForceRadio i odpowiednią
wersję TeamSpeak-a (TS).
Mod i program w aktualnie używanych wersjach są oczywiście dostępne w Repozytorium
grupy i po zainstalowaniu nie należy ich automatycznie aktualizować do najnowszej oficjalnej
wersji producenta.
Bardzo ważne jest uruchomienie wszystkich programów jako administrator (ArmA3 i
TeamSpeak). Jeśli problem się utrzymuje, bądź pojawił z zaskoczenia choć uprzednio
wszystko działało jest to zwykle efekt tego, że plugin TaskForceRadio jest wyłączony w
TeamSpeaku i należy go włączyć bądź zrestartować. Jeśli mimo Twoich starań problem się
utrzymuje spytaj kolegów, ale nie tych co właśnie grają.
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Szybka referencja
Tabela balistyczna moździerza MK664
Ładunek 0

Ładunek 1

64 Tabela pochodzi z moda ACE3 https://ace3mod.com/wiki/feature/mk6mortar.html
A3C-FM-001 Poradnik Rekruta
- 78 / 80 -

Ładunek 2
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