
TM



World of Tanks, популярната онлайн игра, оживява на 
вашата игрална маса. Настолната игра The World of 
Tanks: Rush съдържа илюстрации на същите художници, 
работили върху оригиналната дигитална версия на 
играта и в нея се използват същата терминология и 
различни игрови елементи.

В World of Tanks: Rush всеки играч поема ролята на 
командир на танкова дивизия. В процеса на играта всеки 
участник се стреми да избира стратегически правилните 
карти, за да формира мощна танкова бригада. Играчите 
ще изпращат своите танкове в битка, ще защитават 
базите си, ще викат подкрепления и ще печелят медали.

100 карти с уникални бойни машини, по 25 от всяка държава (СССР, Германия, САЩ и Франция)

Целта на играчите е да 
спечелят най-много медали 
до края на играта. Медали 
се печелят по следните три 
начина:
1. Играчите получават по един 

медал за всяка унищожена, 
вражеска бойна машина;

2. Играчите получават три 
медала за всяка вражеска 
разрушена база;

3. Играчите получават по 
5 медала за всяка карта 
Завоевание.

12 Карти със завоевания

1 Карта гробище 
за танкове

15 Карти с бази   
(по 3 за всеки играч)

5 Референтни карти
(двустранни)

1 Карта за 
стартовия играч

30 Карти с бойци 
(пет комплекта от по шест карти)

48 Карти с медали, 
по 12 от всяка държава

(СССР, Германия, САЩ и Франция)

×9 ×9 ×9 ×9×3 ×3 ×3 ×3

×20 ×5 ×5

Преглед на играта

Игрови материал



1. Играчът, който последен е играл онлайн версията на World of Tanks, поставя картата за 
стартовия играч пред себе си. Този играч задържа картата до края на играта.

2. Всеки играч взима по 3 карти с бази. Играчите поставят тези карти открити на масата 
пред себе си. Играта приключва, когато един играч загуби и трите си бази.

3. На всеки играч се раздават по 6 карти с бойци включващи: 4 карти с инженери, 1 карта 
с механици и 1 карта с доброволци (виж стр. 11).

4. Всеки играч размесва тестето си с бойци и го поставя обърнато надолу, на масата пред 
себе си. Това е началното тесте за теглене на играча (с обърнати надолу карти) и то 
се нарича Гараж, а тестето с изчистени карти на играча (с лицето нагоре) се нарича 
Депо. Играчите имат право да разглеждат картите в депото си по всяко време на играта. 
Всички тези карти, заедно с  картите в ръка, формират Танковата дивизия на играча.

5. Играчите теглят на ръка по 3 карти от гаража си. Играчите имат право да виждат 
картите в ръката си по всяко време на играта. В началото на своя ход, всеки играч 
поставя картите от ръката си открити на масата пред себе си.

6. Размесете 100-те карти от Тестето с бойни машини. Поставете го, обърнато надолу, 
в центъра на масата, като оставите място за изчистените карти отляво. Изтеглете 4 
карти от това тесте и ги поставете в открита редица от дясната страна на тестето   
с бойни машини. Тази редица от отворени карти образува общия Резерв.

Завоевания

ТАНКОВА ДИВИЗИЯ НА ЕДИН ИГРАЧ

Резерв

Примерна ръка на играча

Стартов гараж + ръка на играча

Тесте с бойни машини 

Карта на 
стартовия 
играч

Референтна 
карта

Бази

Гараж

Депо (празно)

Изчистени карти

Тестета с медали
ИГРАЛНА МАСА

Начална подредба при 5 играча

Гараж

Гробище за 
танкове

картата за 

1 карта

Подготовка за игра



7. Поставете Гробището за танкове в края на масата. Тази карта обозначава зоната, в 
която се изчистват картите, тотално излезли от игра. Уверете се, че гробището не е 
поставено твърде близо до мястото отредено за тестето с изчистени карти, за да не 
се размесят случайно картите от гробището с временно изчистените карти. За разлика 
от картите в гробището, изчистените карти от резерва ще се ползват отново в играта, 
когато тестето с бойни машини се изчерпа.

8. Разделете Картите с медали на четири купчинки: американски, немски, френски и 
съветски. Поставете купчинките на масата с лицето нагоре. Играчите имат право да 
разглеждат и да броят картите с медали по всяко време на играта.

9. Размесете Картите със завоевания. Изтеглете карти, равни на броя на играчите плюс 
една допълнителна карта и ги поставете открити на масата (например, при 5 играча се 
теглят 6 карти с завоевания). Това са завоеванията, за които играчите ще се борят в 
дадената игра.

10. Раздайте по една Референтна карта на всеки играч. На тези карти са описани всички 
специални умения в играта.

11. Върнете в кутията всички неизползвани завоевания, бойци, бази и референтни карти. Те 
няма да са необходими за тази игра.

Човекът, който държи картата за стартовия играч, играе пръв, а след него - всички 
останали по часовниковата стрелка.

По време на своя ход играчите предприемат следните действия в посочения ред: поправка 
на щети и разкриване на картите от ръката (І), изиграване на картите от ръката (II), 
попълване на резерва и теглене на нови карти (III).

I. Поправка на щети и разкриване на картите от ръката                    
Ако играчът има повредени бази и/или машини (картите са били завъртяни настрани на 90° в 
преден рунд), той ги завърта обратно в изправена позиция, като по този начин ги поправя.

След това играчът поставя на масата открити всички карти от ръката си (обикновено това 
са 3 карти). Има няколко начина за изиграване на тези карти.

II. Изиграване на картите от ръката                                           
Всяка карта от ръката на играч може да бъде изиграна по един от следните три начина:
1. Ресурсите от картата може да се използват за покупка;
2. Може да бъде използвано специалното умение от картата, след което (при възможност) 

картата се поставя в защита на някоя от базите на играча;
3. Картата може да бъде използвана за нападение на чужда бойна машина или база.

Ако дадена карта може да бъде изиграна по няколко начина, играчът решава сам за какво 
точно да я използва. Ако карта не може да бъде изиграна по нито един от горепосочените 
начини (или играчът не желае да я използва), тя се поставя директно в депото на играча.

Продължава на стр. 6.

Един рунд



Завоеванията може да окажат решаваща роля за победата в играта. Всяка карта със завоевание 
носи пет медала за играча, който я е спечелил, което е доста повече от медалите, получени 
от унищожени бойни машини или бази.

В края на играта всяка от картите със завоевания се дава на играча, който е изпълнил 
нейното условие. Само един играч може да получи дадена карта със завоевание. Ако няколко 
играча едновременно изпълняват условието на картата (например, имат най-много тежък клас 
танкове), тогава никой не получава картата. Препоръчително е играчите да прочетат внимателно 
различните завоевания, преди началото на играта. 

В играта има 12 различни завоевания:                                                         

1. Разрушени бази: Получава се от играча, който е разрушил 
най-много противникови бази.

2. Лек клас танкове: Получава се от играча, който в края на 
играта притежава в дивизията си най-много танкове от лек 
клас, независимо към коя държава принадлежат.

3. Среден клас танкове: Получава се от играча, който в края 
на играта притежава в дивизията си най-много танкове от 
среден клас, независимо към коя държава принадлежат.

4. Самоходна артилерия: Получава се от играча, който в края 
на играта притежава в дивизията си най-много самоходни 
оръдия, независимо към коя държава принадлежат. 

5. Тежък клас танкове: Получава се от играча, който в края 
на играта притежава в дивизията си най-много танкове от 
тежък клас, независимо към коя държава принадлежат.

6. Поддържащи части: Получава се от играча, който в края 
на играта притежава в дивизията си най-много поддържащи 
части, независимо към коя държава принадлежат.

7. Съветски медали: Получава се от играча, който в края на 
играта притежава най-много ордени „Червено знаме“.

8. Немски медали: Получава се от играча, който в края на 
играта притежава най-много ордени „Железен кръст“.

9. Американски медали: Получава се от играча, който в края 
на играта притежава най-много „Медали на честта“.

10. Френски медали: Получава се от играча, който в края на 
играта притежава най-много „Медали за военни заслуги“.

11.Най-много двойни медали. Получава се от играча, който в 
края на играта притежава най-много карти с два медала.

12. Най-много карти. Получава се от играча, който в края 
на играта притежава най-много карти в своята танкова 
дивизия, включващи медали и разрушени чужди бази.

(1)(1)(((111)))(1)

(7)(7)(((777)))(7)

(4)(4)(((444)))(4)

(10)(10)(((101010)))(10)

(2)(2)(((222)))(2)

(8)(8)(((888)))(8)

(5)(5)(((555)))(5)

(11)(11)(((111111)))(11)

(3)(3)(((333)))(3)

(9)(9)(((999)))(9)

(6)(6)(((666)))(6)

(12)(12)(((121212)))(12)

Завоевания



Ако в даден момент от играта, участник трябва да изтегли карта от своя гараж, а в него 
не са останали такива, играчът размесва картите от своето депо и ги поставя пред себе си 
обърнати надолу. Това тесте образува новия му гараж. След това играчът допълва ръката си 
(нормално до 3), теглейки нужното количество карти от своя нов гараж.

Картите от ръката на играч, може да бъдат изиграни в произволен ред.

Играчите може да играят всяка от картите в ръката си само по веднъж на ход. Това 
означава, че ако карта бъде изиграна (изчистена в депото) след което премине в гаража и 
бъде изтеглена още веднъж в същия ход, тя не може да бъде изиграна втори път в този ход.

1) Използване на ресурсите от карта за покупка
Машините, инженерите и картите с медали разполагат с ресурси на 
стойност от 0 до 6. Тези карти може да се използват за покупки.
Играчите може да използват една или няколко карти със символ на   
ресурс върху тях, за да купят една карта от резерва. За да 
направят това, играчите извършват следните действия:
1. Изиграните карти (чиито ресурси са използвани за покупката) се 

поставят във депото;
2. Играчът избира от резерва една карта с цена равна или по-

ниска от общия брой ресурси, предоставени от изиграните карти 
и я поставя най-отгоре върху депото си;

3. Играчът измества останалите карти от редицата с резерва в 
посока, обратна на тестето с бойни машини, така че да освободи 
място за една нова карта между резерва и тестето с машини;

4. Играчът тегли нова карта от тестето с бойни машини и я поставя 
на новообразуваното свободно място.

Внимание: Ако дадена карта няма символ на ресурс, тя не може да се използва за покупки. 
Имайте предвид, че трябва да използвате поне една карта със символ на ресурс, дори 
когато купувате карта на стойност 0. В един ход нямате право да купувате повече от една 
карта от резерва, освен ако не използвате умението Набор на войски (виж стр. 15).

2) Използване на специалното умение на карта 
и при възможност, поставяне на картата в защита на база
Повечето карти с бойни машини, както и някои от картите с бойци 
имат изобразени различни символи, представляващи специални умения. 
На страница 15 са описани всички специални умения и техните 
съответстващи символи.

Уменията се прилагат едно след друго. Едно специално умение от 
дадена карта трябва да бъде приложено напълно, преди да бъде 
използвано второто умение от същата карта. Всички умения от една 
карта трябва да бъдат изиграни изцяло, преди да се премине към 
следващата карта. 

Карта с умение се счита за изиграна, когато напусне ръката на 
играч и бъде поставена в депото, в гробището или бъде използвана, 
за да осигури защитата на някоя база.



Резерв

Тесте с
машини

Ръка на играча

Ръка на играча

Пример за покупка               
Играчът използва две карти с общи ресурси на 
стойност 3 (a). Той купува от резерва карта на 
стойност 3 (b). Картите от резервата се местят 
надясно, след това играчът поставя нова карта 

от тестето с бойни машини на освободеното място 
най-вляво в редицата с резерва (c).

Бази

Бази

Гараж

Гараж

Място 
за депо

Място 
за депо

(a)

Всяка карта с машина има защитна сила с определена стойност. 
Ако играч използва уменията на карта с машина със защитна сила 1 
или 2 (но не 0), той трябва да постави машината в защита на някоя 
от базите си веднага, щом специалните ѝ умения бъдат приложени.

За тази цел играчът трябва извърши следните действия:
1. Играчът прилага специалните умения от картата;
2. Играчът избира една от своите бази (не може да избере вече 

защитена база, ако някоя от базите му е все още незащитена);
3. Играчът поставя изиграната карта с машина върху избраната база 

така, че долния край на базата да се вижда под поставената 
карта със защитна машина;

Една база може да бъде защитена само от една бойна машина. 

Ако всички бази на играчът са вече защитени, тогава той избира 
една от тях и заменя защитаващата я машина с новоизиграната 
карта за защита. Новата карта се поставя върху базата, а старата 
бойна машина - в депото.

Защитена база не може да бъде директно атакувана от играчите. 

Пример за поставяне в защита
Играчът извършва действието на умението Набор на войски, след което поставя изиграния танк 
върху една от своите бази (a), заменяйки самоходната артилерия, намираща се там, която от 

своя страна веднага отива в депото. (b).

(a)(a)

(b)

(c)

(b)



Някои от машините със защитна сила 1 или 2 нямат никакви специални умения. Тези карти 
също може да се използват за защита на бази. За тях се счита, че имат “несъществуващо 
умение”, което просто се игнорира. Ако играч иска да постави дадена карта в защита на 
база, но не желае да използва нейното специално умение, той може просто да прибегне към 
нейното „несъществуващо умение“. Това означава, че играчът може директно да използва 
картата за защита на база, без да изпълнява действията на нейните специални умения.

Карти, които нямат изобразена защитна сила или такива, които имат защитна сила 0, не 
може да се използват за отбрана на бази. В момента, в който уменията на такива карти 
бъдат приложени, те се поставят в депото на играча (или в гробището, ако това изисква 
изрично действието на умението им).

В заключение, когато карти с едно или повече умения бъдат изиграни те:
1. се поставят в защита на база, ако имат защитна сила по-голяма от нула или
2. се поставят в депото на играча, ако нямат защитна сила, или
3. се изчистват в гробището (само ако умението на картата изисква/позволява това).

3) Нападение на вражески бойни машини или бази
Играчите може да използват картите от ръката си, за да 
извършат едно нападение на ход. За тази цел може да се 
използват една или няколко карти едновременно. Всички машини, 
участващи в едно нападение трябва да изпълняват следните 
условия: те трябва да имат сила в атака 1 или 2 (но не 0), и 
всички те трябва да бъдат от една и съща държава.

Когато играч извършва нападение, той трябва да обяви 
предварително кои карти ще използва за тази цел.

След това играчът избира една от картите, участващи в 
нападението и посочва нейната цел. Целта може да бъде: 
противникова машина, защитаваща чужда база или незащитена вражеска база.

След като бъде изпълнена първата атака, играчът поставя изиграната машина в своето депо. 
След това нападателят избира цел за своята следваща атакуваща карта и т.н. В рамките на 
едно нападение играчът може да атакува една и съща цел няколко пъти, също и да избира 
цели, принадлежащи на различни опоненти.

Атакуване на вражески бойни машини
Ако атакуващата карта има сила в нападение по-голяма от или равна на защитната сила 
на отбраняващата се карта, тогава вражеската бойна машина бива унищожена и поставена в 
депото на своя собственик.

Ако атакуващата сила на нападателя е по-малка от защитната сила на противника, тогава 
отбраняващата се машина понася щети и се завърта на 90°, като знак за повредата. Ако 
обекта на нападението вече е бил веднъж повреден (картата е завъртяна на 90°), при втори 
удар бойната машина бива унищожена и преместена в депото на своя собственик

Забележка: Унищожените машини се поставят в депото на своя собственик, а не в гробището 
или в депото на нападателя.

Две или повече карти може 
да се използват за едно 

нападение.



Атакуване на незащитена вражеска база
Ако играч атакува вражеска база, той ѝ нанася щети, което се обозначава със завъртане 
на базата на 90° (както при бойните машини). Ако нападнатата база вече е получила щети 
(завъртяна е настрани), тя бива унищожена.

Ако играч използва Танк - тежък клас за нападение на вражеска база, базата бива директно 
разрушена. Единствено тежкия клас танкове могат да унищожат база с една атака.

Разрушената база се поставя в депото на играча, който я е унищожил. Разрушените вражески 
бази носят по три медала за всяка в края на играта, но „излишно раздуват“ тестето на 
играча, защото нямат друга функция по време на игра, когато са унищожени.

Забележка: Защитена база не може да бъде атакувана директно. Възможно е обаче, с няколко 
атакуващи карти, в рамките на едно нападение, първо да бъде унищожена охраняващата 
бойна машина, а след това и самата база.

Награда за нападателя
След края на нападението, атакуващият играч получава по един медал за всяка унищожена 
вражеска машина. Играчът взима медали, съответстващи на държавата, на която принадлежат 
бойните машини, използвани за нападението. Ако в едно нападение играч е унищожил повече 
от една вражеска машина, е препоръчително той да вземе карта с два медала, вместо две 
карти с по един медал. Получените медали се поставят в депото на играча.

Забележка: Играчите не получават медали при разрушаване на бази. Тяхната награда е 
самата карта с база, с равностойност на 3 медала.

По време на едно нападение играчите извършват следните действия:
1. Обявяват участващите в атаката машини;
2. Посочват цел за първата атакуваща карта;
3. Атакуват и нанасят щети на целта или я унищожават, след това поставят атакуващата 

карта в своето депо;
4. Посочват цел (същата или друга) за следващата атакуваща карта, след което извършват 

отново стъпка 3. Това се повтаря докато всички атакуващи карти не бъдат изиграни, 
нанасяйки щети или унищожавайки своите цели;

5. Играчите получават съответния брой медали в края на нападението, които поставят в 
депото си.

Пример за награждаване
По време на едно нападение играч използва съветски танкове, за да унищожи три вражески машини (a). 

Играчът взима от тестето със съветски медали една карта с два ордена „Червено знаме“ и една 
карта с един орден „Червено знаме“ = общо 3 медала (b).

Тесте с медалиКарти на атакуващия играч

Карти на нападнатия играч НаградаКарти на нападнатия играч

(a)((((((aaaaaa)))))(a)
(b)(b)(b)



III. Попълване на резерва и теглене на нови карти                               
Най-напред играчът попълва резерва. За тази цел той извършва следните действия:
1. Играчът взима картата от редицата с резерва, която се намира най-далече от тестето с 

бойни машини и я поставя върху тестето с изчистените карти, с лицето нагоре;
2. Той премества останалите карти от резерва надясно така, че да освободи едно място 

между тях и тестето с бойни машини;
3. Играчът тегли най-горната карта от тестето с машини и я поставя открита на току що 

освободеното място в редицата от резерва.

Ако играчът все още притежава неизиграни карти от ръката си, той ги поставя в своето 
депо. После тегли най-горните три карти от гаража си, с което формира новата си ръка.

Ако в гаража няма достатъчно карти, играчът най-напред тегли остатъка от него, след 
това размесва картите от депото си, за да образува нов гараж от тях. Накрая играчът 
допълва ръката си до три карти от новия гараж.

С това неговия ход приключва и идва ред на следващия играч по часовниковата стрелка.

Играта приключва по един от следните два начина:
• когато всичките три бази на кой да е играч бъдат напълно унищожени или;
• когато бъде взета последната, девета карта с един медал от кое да е тесте с медали.

Играта обаче, не приключва автоматично в момента, в който едно от горните условия бъде 
изпълнено. Вместо това тя продължава, докато играчът, стоящ вдясно на стартовия играч 
(този който държи стартовата карта) не приключи хода си. Чак когато този играч изиграе 
своя ход, играта приключва. Това се прави, за да се елиминира предимството на първия.
По време на тази довършителна фаза на рунда, всеки от останалите играчи изиграва 
нормално хода си, дори и да е загубил всичките си три бази. Ако изиграе специални 
умения, той поставя картите си директно в своето депо (тъй като няма бази, които да 
защитава). Играч може да спечели играта, дори ако всичките му бази са били разрушени.

Всеки играч формира финалната си танкова дивизия, като събира всичките си карти от 
ръката, гаража и депото. Внимание: оцелелите собствени бази не влизат в танковата 
дивизия на играча и не носят медали никому в края на играта.

Играчите проверяват дали са изпълнили условията на картите със завоевания, изтеглени в 
началото на играта. Играч, изпълнил условието на дадена карта със завоевание, я получава 
като трофей. Ако повече от един играч е изпълнил дадено завоевание (например, има двама 
играчи с равен брой танкове от среден клас), тогава никой не получава съответната карта.

Получените карти със завоевания не се считат за част от танковите дивизии на играчите.

Край на играта

Победа в играта



След това всеки играч преброява медалите, които е спечелил. Това включва:
• карти с медали - по 1 или 2 медала на карта;
• бази - по 3 медала на карта;
• завоевания - по 5 медала на карта.

Играчът с най-голям общ брой медали печели играта. Ако няколко играча имат еднакъв 
брой медали, победител е този, който е унищожил най-много бойни машини. Ако все още 
има равенство, играта печели този, който е разрушил най-много бази. Ако резултатът все 
още е равен, победител е играчът, спечелил най-много карти с завоевания. Ако и по този 
показател има равенство, тогава играта има повече от един победител.

Танковата дивизия може да включва карти от няколко различни типа. От типа на картата 
зависи по какъв начин тя се добавя в дивизията и как се изиграва.

Когато нова карта се добавя към танковата дивизия, тя винаги се поставя открита, най-
отгоре върху депото на играча. Една нова карта никога не може да се постави директно в 
гаража на играч.

Бойци
Бойците са стартови карти, които формират началните тестета на играчите. 
Тези карти се делят на три вида:        Инженери,    Механици   и   Доброволци. 
Инженерите разполагат с един ресурс 
и може да се ползват единствено за 
покупки. Механиците и Доброволците 
имат по едно специално умение: 
Изследване 1 ( ) и Набор на войски 
( ), съответно. Тези два вида карти 
може да се използват единствено със 
своите специални умения (виж описание 
на уменията в съответната глава от 
правилата). Бойците не може да се 
използват за защита на бази.

Бойни машини
Картите с бойни машини се купуват само от 
резерва и са основната част на всяка танкова 
дивизия. Има пет вида карти с машини: Лек 
клас танкове, Среден клас танкове, Самоходна 
артилерия, Тежък клас танкове и Поддържащи 
части. Първите четири вида машини (Лек клас 
танкове, Среден клас танкове, Самоходна 
артилерия и Тежък клас танкове) принадлежат 
към бронираните машини. 

Типове карти



Лекият клас танкове  са класифицирани като бронирани машини. Всички те имат 
фиксирани стойности на силата в атака и защита (съответно 1 и 1).

Средният клас танкове  са класифицирани като бронирани машини. Всички те имат 
фиксирани стойности на силата в атака и защита (съответно 1 и 2).

Самоходната артилерия  е класифицирана като бронирани машини. Всички те имат 
фиксирани стойности на силата в атака и защита (съответно 2 и 1).

Тежкия клас танкове  са класифицирани като бронирани машини. Всички те имат 
фиксирани стойности на силата в атака и защита (съотв. 2 и 2). Само тежкият клас танкове 
имат способността да разрушат вражеска база с една атака. За да бъде разрушена база с 
друг тип машини, трябва да се използват най-малко две машини в едно нападение. Символът 
на тежките танкове е подчертан в червено, за да напомня на играчите за тяхното умение. 

Поддържащите части не са класифицирани като бронирани машини. Стойността на тяхната 
сила в атака и защита, както и ресурсите, които предоставят, варират в широки граници. 
Тези части също така разполагат с разнообразни специални умения.

Карти с медали
Медалите се добавят към танковата ви дивизия 
всеки път, когато унищожите вражеска машина. 
В играта има четири вида медали. Всеки вид се 
присъжда от една държава: орден „Червено знаме“ 
(СССР), орден „Железен кръст“ (Германия), „Медал 
на честта“ (САЩ) и „Медал за военни заслуги“ 
(Франция).

Ако играч успее в едно нападение да унищожи две 
вражески машини, той има възможността да вземе една карта с два медала, вместо две карти 
с един медал. Играчът взима медали от това тесте, което съответства на държавата, към 
която принадлежат бойните машини, осъществили нападението. Ако в тестето не са останали 
карти с по два медала, тогава играчът може да взима само карти с един медал.

Всяко тесте съдържа 9 карти с един медал и 3 карти с два медала. Когато бъде взета 
последната, девета карта с един медал от кое да е тесте, играта приключва (виж стр. 10).

Картите с медали може да се използват за купуване на машини. Картите с един медал имат 
1 ресурс, а картите с два медала - 2 ресурса.

Количеството събрани медали в танковата дивизия на един играч определя шансовете му за 
победа в играта.

Бази
Картите с бази се добавят към танковата дивизия на един играч в момента, 
в който той успее да разруши чужда база. В началото на играта всеки 
играч разполага с три бази на масата пред себе си. Когато база бъде 
разрушена, тя се взима от масата и се добавя към дивизията на играча, 
който е успял да я унищожи. Когато всичките три бази, на кой да е играч, 
бъдат разрушени, играта приключва (виж стр. 10).

Лекият клас танкове 
фиксирани стойности на силата в атака и защита (съответно 1 и 1).фиксирани стойности на силата в атака и защита (съответно 1 и 1).

Средният клас танкове 
фиксирани стойности на силата в атака и защита (съответно 1 и 2).фиксирани стойности на силата в атака и защита (съответно 1 и 2).

Самоходната артилерия 
фиксирани стойности на силата в атака и защита (съответно 2 и 1).

фиксирани стойности на силата в атака и защита (съответно 1 и 2).

на тежките танкове е подчертан в червено, за да напомня на играчите за тяхното умение. 

Поддържащите части
сила в атака и защита, както и ресурсите, които предоставят, варират в широки граници. 

Продължава на стр. 14.



Заглавие на картата
Историческото име на бойната машина, изписано на оригиналния език (руски, немски, 
английски или френски).

Символ на държава
Всяка бойна машина принадлежи на една от държавите, 
участващи в играта:

Клас
Машините принадлежат към един от следните пет класа:

 — Лек клас танк,  — Среден клас танк, 
 или  — Самоходна артилерия, 
 — Тежък клас танк,  — Поддържащи части.

Цена
Количеството ресурси, необходимо за купуване на 1 машина.

Ресурси
Количеството ресурси, които картата предоставя, когато се използва за купуване на бойни 
машини от резерва.

Сила в атака
Силата в атака обобщава активните бойни характеристики на дадена машина, като максимална 
скорост на движение, маневреност, тип въоръжение, далекобойност, скорострелност и др. 
Стойността на силата варира между 0 и 2: при сила 0 — машината не може да се използва за 
атака; при сила 1 — когато машината се ползва за атака, тя нанася щети със стойност 1; 
при сила 2 — когато машината се ползва за атака, тя нанася щети със стойност 2. 

Защитна сила
Защитната сила обобщава пасивните бойни характеристики на дадена машина, като 
бронезащита, големина и маскировка, издръжливост и др. Стойността на защитната сила 
варира между 0 и 2: при защитна сила 0 - машината не може да се използва за отбрана на 
бази; при защитна сила 1 -  машината може да се ползва за отбрана на бази, ако получи 
щети на стойност 1, бива унищожена; при защитна сила 2 — машината може да се ползва за 
отбрана на бази, ако получи щети на стойност 2, бива унищожена.

Специални умения
Специалните умения са изобразени в средата на долния край на картите чрез различни 
символи. Пълно описание на уменията може да намерите на стр. 15.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(a)(a)(((aaa)))(a)
(b)(b)(((bbb)))(b)

(c)(c)(((ccc)))(c)

(d)(d)(((ddd)))(d)

(e)(e)(((eee)))(e)

(f)(f)(((((((((fffffffff)))))))))(f) (g)(g)(((((((((gggggg)))))))))(g)

СССР САЩ Германия Франция

           Бойни машини - диаграма              

(h)(h)(((hhh)))(h)



Спечелените карти с бази не може да се играят от ръка. Вместо това те отиват директно 
в депото. Това означава, че базите са не само безполезни в тестето по време на игра, 
но и забавят развитието на танковата дивизия, тъй като на тяхно място играчът би могъл 
да тегли по-полезни карти за игра в ръката си. Този елемент от играта може да изглежда 
странен на пръв поглед, но той отразява факта, че в реалността ефикасността на една 
танкова дивизия (дори и да печели) с времето се влошава, поради загуби, амортизация на 
бойните машини, разход на гориво и амуниции и др.

В края на играта обаче, медалите от бази имат сериозен принос за победата (една база 
носи три медала на играча, който я е разрушил и придобил картата). 

— Защо една танкова дивизия може да включва бойни машини от различни държави? Това 
не отразява реалността от втората световна война!
— World of Tanks: Rush е базирана на онлайн играта World of Tanks, където е 
нормално да се използват бронирани машини от различни държави. Ако имате съмнения 
за историческата достоверност на този факт, имайте предвид, че пленените вражески 
машини често са били добавяни към силите на страната, която ги е завоювала.

— Защо не се присъждат медали за играчи, които са опазили собствените си бази? 
Защитата не е ли важна, колкото настъплението?
— Създателите на World of Tanks поощряват уверените и агресивни играчи. Окопаването 
в защита само бави играта и това поражда недоволство у много играчи.

— Какъв е смисълът на картите с по два медала? Не е ли същото като това, да имаш две 
карти с по един медал?
— Картите с медали не са особено полезни по време на играта (реално дават по един 
ресурс на медал). Ако имате прекалено много такива карти в тестето, към края на 
играта те само ще ви пречат в ръката, заемайки мястото на силните ви танкове. Затова 
е по-добре да имате една “безполезна” карта в тестето, отколкото две. За да получите 
карта с два медала обаче, трябва да унищожите две вражески машини в един ход.

— Какво се случва, ако играч трябва да вземе карта с един медал, но не са останали 
единични медали на съответната държава?
— В този случай играчът не получава никакви медали. Играта свършва в края на рунда.

— В началото на хода си имам три карти на ръка? Мога ли да използвам две от тях за 
нападение, след това да използвам специалното умение на третата карта и накрая да 
купя от резерва бойна машина с цена 0?
— Не, карти от резерва не може да се получават “безплатно”, дори и цената им да е 0. 
Машина може да се купи само с карта със символ на ресурс, тоест тя може да се плати 
с карта, чийто ресурс е със стойност 0, но не може да се използват карти, които 
нямат изобразен никакъв символ на ресурс (например Доброволци или разрушени бази).



               Активни умения                                              
Подкрепления. Изтеглете посоченото с цифра количество карти от гаража си.

Набор на войски. В този ход може да купите наведнъж произволен брой машини. Общия 
брой ресурси от картите, с които се плаща, трябва да бъде по-голям от или равен на 
цената на машините, които се купуват от резерва.

Разузнаване. Поставете всички 4 карти от резерва върху тестето с изчистени карти с  
машини. След това изтеглете 4 нови бойни машини и попълнете с тях резерва.

Саботаж. Всеки един от вашите опоненти избира една от картите си на ръка и я 
изхвърля в депото си. Те не теглят нови карти, за да възстановят ръката си.

Щурм. Изберете вражеска база или машина, която я защитава. Нанесете ѝ щети (като 
я завъртите настрани) или директно я унищожете, ако е била повредена преди това. 
Може да извършите нападение с бойни машини от една държава и в същото време да 
щурмувате с машина от друга държава. 
Унищожената с това специално умение база отива във вашето депо. Може да използвате 
щурмуващи машини директно срещу защитени бази. Ако защитена база бъде разрушена 
по този начин, машината, която я е отбранявала, отива в депото на своя собственик. 
Унищожена с това умение машина също отива в депото на своя собственик. В края на 
хода си, за всяка унищожена с Щурм вражеска машина получавате по един медал от 
същата държава, от която е била щурмуващата карта.

Разработка. Поставете тази карта в гробището. Вземете от резерва машина, с цена 
не по-висока от цифрата, изобразена върху символа за Разработка от тази карта, 
и я поставете в депото си. Попълнете резерва. Не може да комбинирате умението 
за разработване на тази карта, с ресурси от други карти, за да купите по-скъпа 
машина, но може да използвате, при наличие, ресурса ѝ, вместо нейното умение при 
покупка. Отделно може да купувате карти с ресурси (по нормалния начин) в този ход.

Ремонт. Изберете 1 или 2 карти от депото си и ги изхвърлете в гробището. Така може 
да подобрите ефективността на тестето. Картата Ремонт не отива на гробището.

Неуязвимост. Вземете една карта с медал от същата държава, към която принадлежи 
картата с Неуязвимост и след изиграване на умението, я поставете в депото си.

               Пасивни умения                     
Пасивните умения не са действия, които играчите може да предприемат. Те просто 
ограничават приложението на някои карти.

Атакува само бази. Тази карта не може да се използва за нападение на машини.

Атакува само машини. Тази карта не може да се използва за нападение на бази.

Национални ресурси. Ресурсите на тази карта може да се използват единствено 
за покупка на бойни машини, принадлежащи на същата държава. Когато се купуват 
машини от съответната държава може да се комбинират националните ресурси от 
картата с нормални такива. Няколко карти от една и съща държава може да се 
купуват наведнъж само, ако използвате и умението Набор на войски.
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