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Lauamäng „Kosmoselahing“ on kiire sõja- ja osavusmäng süvakosmoses.

Mängijad juhivad lahinglaevade flotilli läbi asteroidivälja, üritades samal ajal hävitada 
vaenlase laevu, kasutades selleks laserkahureid ning jälitusrakette.

„Kosmoselahing“ on mängitav üks ühe vastu, suuremas mõõtkavas meeskondadena või 
üks-kõik-mis-pagana-moodi.

Hävitajatel (F) on eesmised energiakilbid, 
üks laserkahur ning nad võivad liikuda kuni 
kaks korda tegevuspunkti kohta (vt. tege-
vuspunktid lk....). Igasugune kokkupõrge teise 
laevaga lõppeb laeva purunemisega.

Ristlejad (B) on peaaegu täielikult kaetud 
energiakilpidega, varustatud kahe laserkahuri-
ga ning ühe raketiheitjaga. Ristlejad võivad 
teha ühe käigu tegevuspunkti kohta. Iga-
sugune kokkupõrge teise laevaga lõppeb laeva 
purunemisega.

Kosmoselaevad

Mängus on kaht erinevat sorti laevu: väga manööverdamisvõimelised hävitajad 
ning aeglasemad, kuid energiakilpidega kaitstud ristlejad.
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Relvad:

Laserkahurid (oranžid kettad) on energiarelvad, mis tulistavad 
lühikesi pulseerivaid kiiri. Neil on piiramatu laskemoon ning nad võivad 
tulistada oma laskesektori ulatuses (vt. Laskesektor lk...). Laserkiir hävi-
tab laeva vaid juhul, kui see tabab laeva energiakilbiga kaitsmata osa.

Jälitusraketid (kollased kettad) on raaljuhitavad ning varustatud antiainelõhkepeadega. 
Lahinglaevad võivad oma käigul jälitusraketi oma laskesektorisse välja tulistada. Jälitusraketid läbi-
stavad hõlpsalt energiakilbid ning hävitavad sihtmärgi.

Kui jälitusrakett ei taba sihtmärki, võib mängija igal järgmisel käigul raketi ümber juhtida, kuni rakett 
tabab sihtmärki, kaob kosmosesügavustesse (vt. Kadunud kosmosesse lk ...) või saab pihta teise jälitus-
raketi või laserkiirega. Raketi ümberjuhtimine (vt. Jälitusraketid lk ...) ei kuluta tegevuspunkti. Igal 
ristlejal on vaid üks jälitusrakett.

Laserkiir Jälitusrakett

Asteroidid:

Asteroidiväljad on ohtlikud isegi kõige kogenumatele pilootidele.

Kui hävitaja tabab liikumisel asteroidi, see hävib ning muutub kosmoseprügiks (vt. Hävinenud laevad 
lk ...). Kui asteroid lükatakse seisvasse laeva, siis see laeva ei kahjusta.

Asteroidid ei suuda kahjustada ristlejaid. Nende tugev keresoomus ning energiakilbid lubavad neil 
rajada kahjustamatult teed läbi asteroidivälja.

Kui asteroidi tabab laev, laserkiir või jälitusrakett, jääb see mängu. Asteroide ei saa hävitada.

Mängu ülesseadmine:

1. Mängulaua valik. Kosmoselahingut on kõige parem mängida siledal lakitud puitlaual, kuid 
sobivad ka kõik teised siledad pinnad, kaasa arvatud põrand. Kui mängitakse millelgi muul kui laual, 
tuleb enne mängu algust kehtestada piirid. Erinevad pinnad mõjuvad libisemisele erinevalt.

2. Asteroidiväli. Laota asteroidid suvaliselt mänguala keskpaika laiali. Asteroide võib asetada 
lauale ka kordamööda, kuni need otsa saavad. Mängu alguses ei tohiks kummalgi meeskonnal olla 
selget sihti teise meeskonnani.

3. Mängijad moodustavad kaks meeskonda.

4. Laevade valik. Kummalgi meeskonnal on kuus laeva: neli hävitajat (F01-04) ja kaks ristlejat 
(B01-02). Kuuekesi mängides saab iga mängija kaks laeva. Vähemate mängijatega tuleb ühel mängijal 
juhtida rohkem laevu.

5. Laskemoon. Iga mängija saab ühe laserkiire juhitava laeva kohta. Kui mängija juhib ka ristlejat, 
saab ta ka ühe jälitusraketi ristleja kohta.

6. Laevade asetamine. Kaks meeskonda võtavad oma kohad sisse mängulaua vastaskülgedel. Iga 
mängija asetab oma laevad umbes 3 cm kaugusele laua (või kokkulepitud mänguala) servast. Laevade 
järjestus laua serval on mängijate endi otsustada.

7. Visake kulli ja kirja, et teada saada, kes alustab.



Mängu käik:

Meeskond, kes võidab mündiviske, hakkab tegutsevaks meeskonnaks ning alustab mängu.

Vabal valikul sooritavad meeskonna mängijad käike, kasutades sealjuures ära mõlemad laeva tege-
vused kas liikumiseks, tulistamiseks või lihtsalt passimiseks. Kui kõik mängijad tegutsevast mees-
konnast on oma käigud sooritanud, saab teine meeskond õiguse tegutseda. Tegevust korratakse, kuni 
lauale on jäänud vaid ühe meeskonna laevad. See meeskond jäi ellu ning võitis mängu.

Asteroidiväli
Esimene 
meeskond

Teine 
meeskond

umbes 3 cm

Tegevuspunktid:

Igal mängijal on oma käigul kulutada kaks tegevuspunkti. Valida on kolme erineva tegevuse vahel: lii-
kumine/pööramine, tulistamine, passimine. Mängijad võivad sooritada sama tegevust ka kaks korda.

(A) Liikumine/pööramine:

Laeva liigutamiseks tuleb laeva pihta nips lüüa. Nipsu võib anda laeva pihta 
ka nurga all, muutes sellega ka laeva suunda.

Seisvaid laevu võib pöörata ning muuta sellega nende suunda.

Ristlejad saavad liikuda või pöörata ühe korra tegevuspunkti kohta.

Hävitajad saavad liikuda või pöörata kaks korda tegevuspunkti kohta.

Iga laev, mis väljub mängualast loetakse kosmosesse kadunuks 
ning eemaldatakse mängust.



(B) Tulistamine:

Laserkahurid (oranž ketas) – aseta ketas tulistavast laevast 
umbes 3 cm kaugusele selle laserkahuri laskesektorisse. Anna 
laserkiirele üks nips laskesektorisse jääva sihtmärgi suunas.

Laserkiired hävitavad laeva vaid juhul, kui see tabab energia-
kilbiga kaitsmata osa.

Kõik möödaläinud kiired eemaldatakse ning neid saab järgmisel 
käigul uuesti kasutada. Kahuritel on piiramatu laskemoon.

Jälitusraketid (kollane ketas) – aseta ketas tulistavast laevast 
umbes 3 cm kaugusele selle raketiheitja laskesektorisse. Anna 
jälitusraketile üks nips laskesektorisse jääva sihtmärgi suunas.

Jälitusraketid suudavad hõlpsalt läbistada energiakilpe ning hävitada sihtmärgi hoolimata sellest, 
kuhu rakett tabab.

Kui jälitusrakett sihtmärki ei taba, jääb see sellest hoolimata mängulauale. Igal käigul võib mängija 
selle ümber juhtida, andes sellele uue nipsu, kuni see tabab kas sihtmärki, kaob kosmosesse või saab 
tabamuse teiselt raketilt või laserkiirelt. Märkus: Mängija võib igal käigul valida uue sihtmärgi.

Jälitusraketi ümberjuhtimine ei kuluta tegevuspunkti.

Igal ristlejal on vaid üks jälitusrakett.

Kuni 3 cm

(C) Passimine:

Tegevust ei sooritata.

Muud värgid:

Hävitatud laevad:

Hävitatud laevad keeratakse ümber ning nad muutuvad ülejäänud 
mängu ajaks kosmoseprügiks. Suhtu neisse kui asteroididesse.

Kosmoses kadunud:

Iga laev, asteroid või rakett, mis lahkub mänguala piiridest, loetakse 
kosmoses kadunuks ning eemaldatakse mängust.
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