
AA2 - Bridge Crossing 

 

Támadók: 

Szituácó: Ellenséges erõk lesbõl megtámadták az Egyesült Államok egyik századat, akik egy hidat védtek a 
WS663429-es koordinátán. Osztagod õrjáratból visszatérvén a terroristák, által el van vágva a század többi katonájától. 
Mielõbb el kell jutni a század vezetõihez, mert fontos, idõkorláttal rendelkezõ információkat kell kézbesíteni.  
 
Küldetés: Osztagodnak el kell érnie mielõbb a század szállítóegységeit a WS763529-as koordinátákon, a híd távolabbi 
(keleti) pontján. Az osztag birtokában lévõ információkat a NLT 241730LNOV03-as számú fõhadiszállásra kell 
kézbesíteni.  
 
Ellenség: Egy osztagnyi, géppisztolyokkal, gránátokkal és néhány mesterlövésszel ellátott ellenséges erõ szállta meg a 
hidat, amin osztagodnak át kell kelnie.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag egy mesterlövész-csapattal támogatva.  
 
Terep: Hegyi szakadék felett ívelõ, nagy magasságban lévõ kõhíd. Kedvezõtlen idõjárási feltételek légi támogatást nem 
tesznek lehetõvé. A híd három tornya kulcsfontosságú pontja a területnek, és elfoglalásuk feltétlenül szükséges a 
küldetés teljesítéséhez.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: Folyamatban lévõ hadmûvelet részeként szakaszod egy kõhidat véd a WS663429-es koordinátákon. Ez a híd 
létfontosságú objektum az UNHCR hadmûveletek sikerességének tekintetében. Terroristának öltözött ellenséges erõk 
támadták meg szakaszodat. Szakaszparancsnokod a te osztagodat bízta meg azzal a feladattal, hogy tartsák fel az 
ellenséges erõket, amíg az erõsítes meg nem érkezik.  
 
Küldetés: Osztagodnak fel kell tartóztatnia és meg kell akadályoznia, hogy az ellenséges erõk átkeljenek a hídon, 
melynek koordinátái WSS663429, amíg az erõsítés meg nem érkezik!  
 
Ellenség: Fanatikus, géppisztolyokkal, gránátokkal és egy mesterlövész-csapattal ellátott osztag meretû militarista 
csoport.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag, egy mesterlövész-csapattal ellátva.  
 
Terep: Hegyi szakadék felett ívelõ, nagy magasságban lévõ kõhíd. Kedvezõtlen idõjárási feltételek légi támogatást nem 
tesznek lehetõvé. A híd három tornya kulcsfontosságú pontja a területnek, és elfoglalásuk feltétlenül szükséges a 
küldetés teljesítéséhez 
 
 



AA2 – Pipeline 

 

Támadók: 

Szituácó: Terrorista erõk elfoglalták az Alaskan Pipeline Olasjátemelõ állomást a WA542679ües koordinátán azzal a 
szándékkal, hogy környezeti katasztrófát okozzanak.  
 
Küldetés: Az egység megtámadja az Alaskan Pipeline olajátemelõ állomást a WA542679ües koordinátán majd 
végrehajtja a következõket: biytosítja a kontrolpanelt; megállítja az olaj áramlását a pumpákba a három szelep 
elzárásával miközben a lehetséges legkissebre csökkententik a tartályok és csövek sérülését.  
 
Ellenség: Az ellenség szakasz-nagyságú terrorista erõkbõl áll, gépkarabélyokkal és gránátokkal felszerelkezve.  
 
Csapatok: Egy gyalogos szakasz a 172. Független Gyalogos Dandár 1. Gyalogezred 2. zászlóaljából.  
 
Terep: Az Alaskan Pipeline Olajátemelö állomás három épületbol áll: a szivattyú állomás, a külsõ olajtartályok és egy 
külsõ épület a vészleállító szeleppel.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: Hírszerzõk feltételezik, hogy terroristák az Alaskan Pipeline Olajátemelõ állomás megtámadását tervezik.  
 
Küldetés: Az egység megvédi az Alaskan Pipeline Olajátemelõ állomást, megakadályozva a terroristákat a következõk 
végrehajtásában: a kontrolpanel irányításának átvételét; szelepek megnyitásával az olaj-áramlás megindítását miközben 
a lehetséges legkissebre csökkententik a tartályok és csövek sérülését.  
 
Ellenség: Az ellenség szakasz-nagyságú terrorista erõkbõl áll, gépkarabélyokkal és gránátokkal felszerelkezve.  
 
Csapatok: Egy gyalogos szakasz a 172. Független Gyalogos Dandár 1. Gyalogezred 2. zászlóaljából.  
 

Terep: Az Alaskan Pipeline Olajátemelö állomás három épületbol áll: a szivattyú állomás, a külsõ olajtartályok és 
egy külsõ épület a vészleállító szeleppel. 

 
 
 
 
 



AA2 - Urban Assault 

 

Keleti támadók: 

Szituácó: Egy koalíciós konvojt megtámadtak és a rakományát ellopták. Megerõsítették, hogy a lázadók és a 
szállítmány a város lakott területén találhatók. A sûrû városi környezet miatt a területet házról házra gyalogosan kell 
megtisztítani.  
Bevetési szabályzat: A 2004 március 14-i bevetési szabályzat van érvényben.  
 
Küldetés: A 172-es gyalogos hadosztályból két rajnak kell támadást vezetnie az ALPHA és BRAVO szállítmányok 
elfogásáért és megtartásáért. Az objektumok elfogása után megvárják amíg a szövetséges erõk megérkeznek és 
elszállítják a rakományt.  
 
Ellenség: Raj szintû helyi felkelõk, könnyû fegyverekkel felszerelve. Számítani kell arra, hogy az ellenség jól ismeri a 
helyi terepet.  
 
Csapatok: Két raj a 172-es gyalogos hadosztályból.  
 
Terep: Sûrû városi terep vályogtégla és kõházakkal. Keskeny sikátorok, fõleg egyszintes épületek elszórva néhány 
kétszintes épülettel. A terület nagyobb kormányépületekkel van körülvéve.  
 
 
Nyugati támadók: 

Szituácó: Egy koalíciós konvojt megtámadtak és a rakományát ellopták. Megerõsítették, hogy a lázadók és a 
szállítmány a város lakott területén találhatók. A sûrû városi környezet miatt a területet házról házra gyalogosan kell 
megtisztítani.  
 
Bevetési szabályzat: A 2004 március 14-i bevetési szabályzat van érvényben.  
 
Küldetés: A 172-es gyalogos hadosztályból két rajnak kell támadást vezetnie az ALPHA és BRAVO szállítmányok 
elfogásáért és megtartásáért. Az objektumok elfogása után megvárják amíg a szövetséges erõk megérkeznek és 
elszállítják a rakományt.  
 
Ellenség: Raj szintû helyi felkelõk, könnyû fegyverekkel felszerelve. Számítani kell arra, hogy az ellenség jól ismeri a 
helyi terepet.  
Csapatok: Két raj a 172-es gyalogos hadosztályból.  
 

Terep: Sûrû városi terep vályogtégla és kõházakkal. Keskeny sikátorok, fõleg egyszintes épületek elszórva néhány 
kétszintes épülettel. A terület nagyobb kormányépületekkel van körülvéve. 



AA2 - Insurgent Camp 

 

Támadók: 

Szituácó: Ügynökök jelentése szerint terroristák aktív kiképzõ- és fogolytábort létesítettek a WQ038333-as 
koordinátákon.  
 
Küldetés: Egyes osztag biztosítja a computer terminált az US123456-os koordinátákon, hogy információkhoz jussunk a 
további terrorista-akciókkal kapcsolatban.  
 
Ellenség: Osztagnyi erõ mesterlövész támogatással. Jelenlétük kevesebb, mint 10 percnyi távolságon belül várható.  
 
Csapatok: Gyalogos osztag a 22. Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából, mesterlövész támogatással.  
 
Terep: Az ellenséges tábort sivatagos területen, dûnék és egy kiszáradt folyómeder között lokalizálták. A tábor egy 
többszintes hadiszállásul szolgáló épületbõl és a nyugati szárnyon található faszerkezetû sátrakból áll. A föld alatti 
csatornarendszer egyaránt gyors erõsítési lehetõséget és bejutást jelent a fõépületbe. A mûhold szerint a csatorna 
bejárata az objektum déli oldalán található.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: Egy terrorista kiképzõtábor elfoglalása után egységed az objektumban várja egy mûszaki csapat érkezését az 
adatok analizálása miatt. A tábor alatt vélhetõen csatornarendszer húzódik, amin keresztül a terroristák könnyen 
bejuthatnak a komplexumba.  
 
Küldetés: Meg kell tartani a tábort, és meg kell akadályozni, hogy az ellenség a csatornarendszere keresztül bejusson 
az épületbe, amely a WQ038333-as koordinátákon található.  
 
Ellenség: Osztagnyi erõ mesterlövész támogatással. Jelenlétük kevesebb, mint 10 percnyi távolságon belül várható.  
 
Csapatok: Gyalogos osztag a 14. Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából, mesterlövész támogatással.  
 

Terep: Az ellenséges tábort sivatagos területen, dûnék és egy kiszáradt folyómeder között lokalizálták. A tábor egy 
többszintes hadiszállásul szolgáló épületbõl és a nyugati szárnyon található faszerkezetû sátrakból áll. A föld alatti 
csatornarendszer egyaránt gyors erõsítési lehetõséget és bejutást jelent a fõépületbe. A mûhold szerint a csatorna 
bejárata az objektum déli oldalán található. 

 



AA2 - SF CSAR 

 

Támadók: 

Szituácó: U.S. Blackhawk helikoptert lõttek le a WR987777-es koordinátákon. A jelentések szerint a személyzet egy 
tagja életben van, azonban az ellenség elfogta.  
 
Bevetési szabályzat: Csak biztosan ellenséges célpontra tüzelni, mert civil menekültek is lehetnek a térségben.  
 
Küldetés: ODA 20-2, vezetett támadás, felkutatás és mentés (CSAR), a szerencsétlenség helyszínének biztosítása az 
Alfa ponton, a WR990780-as koordinátákon, amíg az erõsítés megérkezik, a pilóta felkutatása és kimentése. Senkit sem 
hagyunk hátra!  
 
Ellenség: Osztag nagyságú, nehéz fegyverekkel is ellátott erõk (RPG)  
 
Csapatok: Egy Speciális Alakulat, helyi barátságos erõk támogatásával és nehéztüzérségi támogatással.  
 
Terep: Sivatag, részlegesen lerombolt vályoglétesítmények jó búvóhely- és fedezékkeresési lehetõségekkel.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: U.S. Blackhawk helikoptert lõttek le a WR987777-es koordinátákon. A jelentések szerint a személyzet egy 
tagja életben van, akit osztagod sikeresen kimentett a roncsok közül, majd biztonságba helyezett. Helyi ellenséges erõk 
azonban a helikopter megsemmisítését és a pilóta foglyulejtését tûzték ki célként.  
 
Bevetési szabályzat: Csak biztosan ellenséges célpontra tüzelni, mert civil menekültek is lehetnek a térségben.  
 
Küldetés: ODA 20-2, vezetett támadás, felkutatás és mentés (CSAR), a szerencsétlenség helyszínének biztosítása az 
Alfa ponton a roncsok védelmezése, a WR990780-as koordinátákon, amíg az erõsítés megérkezik, valamint a pilóta 
védelme és biztosítása.  
 
Ellenség: Osztagnyi ellenséges erõk, nehéztüzérségi támogatással.  
 
Csapatok: Egy Speciális Alakulat, helyi barátságos erõk támogatásával és nehéztüzérségi támogatással.  
 

Terep: Sivatag, részlegesen lerombolt vályoglétesítmények jó búvóhely- és fedezékkeresési lehetõségekkel. 

 



AA2 - SF Hospital 

 

Támadók: 

Szituácó: Ellenséges erõk támadása következtében az Ellenállás egyik vezetõje megsebesült és egy semleges 
kórházban talált menedéket, hogy ellássák sérüléseit. Ez a személy a helyi Ellenállási Kormány kiemelten fontos tagja.  
 
Bevetési szabályzat: Az általános szabályzat itt is érvényes: helyi lakosok bántalmazásának elkerülése. Különös 
figyelmet kell fordítani a kórházi dolgozók és a kórházi létesítmények, berendezések épségére.  
 
Küldetés: ODA 212 megrohamozza KUHIO objektumot a ZZ031441-es koordinátákon, Március 4., 07:00 idõpontban, 
hogy kimenekítse az Ellenállás vezetõjét.  
 
Ellenség: Ellenséges erõk idegen egységek támogatásával rohamcsapatot vetettek be, hogy likvidáják az Ellenállás 
vezetõjét, és megszerezzék a birtokában lévõ dokumentumokat.  
 
Csapatok: Alfa 212-es csapat mellett egy a helyi Ellenállás szolgálatában álló gyalogos csapat vesz részt az akcióban.  
 
Terep: A kórház egy baráti és ellenséges terület között található, a "senki földjén" lévõ körzetben mûködik. A kórházban 
számos civil tartózkodik valamint jelenlétükre a kórház környezetében számítani lehet.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: Az ellenállás egyik sebesült vezetõje egy semleges területen lévõ kórházban rekedt, amikor csapataik 
visszavonulásra kényszerültek. A célszemély valószínûleg az Ellenállási Kormány katonai akcióinak szervezõje.  
 
Bevetési szabályzat: Az általános szabályzat itt is érvényes: helyi lakosok bántalmazásának elkerülése. Különös 
figyelmet kell fordítani a kórházi dolgozók és a kórházi létesítmények, berendezések épségére.  
 
Küldetés: ODA 212 megrohamozza KUHIO objektumot a ZZ031441-es koordinátákon, Március 4., 07:00 idõpontban, 
hogy bármi áron megakadályozza a célszemély kiszabadulását és visszatérését csapataihoz.  
 
Ellenség: Ellenséges erõk külföldi egységek támogatásával valószínûleg kisebb csapatokat alkotva megkísérlik 
kimenteni a sebesült vezetõt.  
 
Csapatok: Alfa 211-es csapat mellett egy a helyi erõk szolgálatában álló gyalogos csapat vesz részt az akcióban.  
 

Terep: A kórház egy baráti és ellenséges terület között található, a "senki földjén" lévõ körzetben mûködik. A kórházban 
számos civil tartózkodik valamint jelenlétükre a kórház környezetében számítani lehet. 



AA2 - Headquarters Raid 

 

Támadók: 

Szituácó: Kontingens hadm�veletek végrehajtása közben helyi lakosok informálták egységedet, hogy egy U.S. katonát 
lázadó er�k tartanak fogva egy táborban a WN172773-as koordinátákon.  
 
Bevetési szabályzat Tüzelés el�tt minden célpont alapos azonosítása a jelenlév� fogoly U.S. katona biztonsága 
érdekében.  
 
Küldetés: Egyes osztag kimenti a foglyot az ellenséges katonai létesítményb�l, a WN172773-as koordinátákon.  
 
Ellenség: Egy osztagnyi lázadó er�, könny� fegyverekkel. Éjjellátó felszereléssel nem rendelkeznek.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag a 31. Gyalogos Hadosztály 4. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos támogatás 
nélkül.  
 
Terep: Az ellenséges célobjektumot egy ritkásan erd�s völgyben lokalizálták. A létesítmény er�sen kivilágított, 2-4 
faszerkezet? épülettel körbevéve. A kimentend� célszemély számításaink szerint a f�épületben tartózkodik.  
 
 
Véd?k: 

Szituácó: Kontingens hadm�veletek végrehajtása közben egységed elfogta az ellenséges csapatok egyik tisztjét, akit 
majd magasabb rend� f�hadiszállásra szállítanak.  
 
Bevetési szabályzat Tüzelés el�tt minden célpont alapos azonosítása a jelenlév� fogoly sértetlensége érdekében.  
 
Küldetés: A fogoly tartózkodási helyének biztosítása a WN172773-as koordinátákon, amíg a szállítóegységek meg nem 
érkeznek. Emlékeztet�ül: a háborús törvények értelmében osztagod felel a fogoly biztonságáért és épségéért. A fogoly 
a központi épület pincéjében került elhelyezésre.  
 
Ellenség: Gyalogos csapat mesterlövész és gránátos támogatás nélkül. Az ellenséges er�k várhatóan mindenáron a 
fogoly kiszabadítására fognak törekedni.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag a 22. Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos támogatás 
nélkül.  
 

Terep: A f�hadiszállás egy ritkásan erd�s völgyben található. 



AA2 - River Basin 

 

Támadók: 

Szituácó: Ügynökök jelentése szerint egy terrorista csoport elfoglalt egy logisztikai utánpótlási pontot a KD914347-es 
koordinátákon.  
 
Bevetési szabályzat: Tüzelés csak biztos célpontra - kerülni a baráti tüzet!  
 
Küldetés: Egyes osztag robbanószerkezeteket helyez el a HEMTT nehéz katonai jármûvekre, amelyek a bevetési 
ponttól északra, délre és nyugatra helyezkednek el.  
 
Ellenség: Osztagnyi erõ, jelenlétük a közelben várható.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag a 22. Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos támogatás 
nélkül.  
 
Terep: Víz által elmosott egykor erdõs síkság, szétszórt sziklákkal és korhadt faépületekkel amelyek kiváló fedezéket és 
búvóhelyet biztosítanak.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: Osztagod, miután gyakorlatozás közben rábukkant egy terroristák által telepített utánpótlási logisztikai pontra, 
valamint nehéz katonai jármûvekre a KD914347-as koordinátán, erõsítést hívott, mivel a szakadárok jeleléte a közelben 
feltételezhetõ.  
 
Bevetési szabályzat: Tüzelés csak biztos célpontra - kerülni a baráti tüzet!  
 
Küldetés: Osztagodnak meg kell védenie a logisztikai pontot, különesen a három HEMTT nehéz katonai jármûvet a 
KD914347-as koordinátától északra, délre és nyugatra, melyeket a terroirták feltehetõen meg akarnak semmisíteni.  
 
Ellenség: Erõsítés nélküli osztagnyi erõ, jelenlétük a közelben várható.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag a 14. Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos támogatás 
nélkül.  
 

Terep: Víz által elmosott egykor erdõs síkság, szétszórt sziklákkal és korhadt faépületekkel amelyek kiváló fedezéket és 
búvóhelyet biztosítanak. 



AA2 - Mountain Pass 

 

Támadók: 

Szituácó: Miután sikeresen biztosította a hidat, osztagod azt a feladatot kapta, hogy egy támadás következtében eltûnt 
utánpótlást szállító konvojt felkutasson a WS663433-as koordináták körzetében.  
 
Bevetési szabályzat: Minimalizálni a konvojban okozott károkat. Csak biztos célpontra lõni, baráti egységek lehetnek a 
körzetben.  
 
Küldetés: Egyes osztag felkutatja és biztosítja a konvojt a WS663433-as koordinátákon, és õrjáratot indít a környéken 
levõ maradék ellenséges erõk semlegesítése végett.  
 
Ellenség: Osztagnyi erõ, mesterlövász-támogatással. Ellenség megjelenése 10 percnyi távolságon belül várható.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag a 22. Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából, mesterlövész-támogatással.  
 
Terep: Magas fekvésû, szakadékok között kanyargó hegyi út. A kedvezõtlen idõjárási viszonyok légi támogatást nem 
tesznek lehetõvé. A növényzet ritkás, gyakorta sziklás és hófödte párkányok tagolják a terepet.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: Egy US konvojt ellenséges erõk készülnek megtámadni a WS663433-as koordinátákon. A körzetben 
állomásozó osztagodat azonnali hatállyal vetik be, hogy megvédjék a konvojt, amíg a felmentõ haderõ megérkezik.  
 
Bevetési szabályzat: Minimalizálni a konvojban okozott károkat. Csak biztos célpontra lõni, kerülni a baráti tüzet!  
 
Küldetés: Megvédeni a konvojt, illetve megakadályozni, hogy az ellenség eljusson a konvojig.  
 
Ellenség: Osztagnyi erõ, mesterlövász-támogatással.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag a 14. Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából, mesterlövész-támogatással.  
 

Terep: Magas fekvésû, szakadékok között kanyargó hegyi út. Kedvezõtlen idõjárási viszonyok légi támogatást nem 
tesznek lehetõvé. A növényzet ritkás, gyakorta sziklás és hófödte párkányok tagolják a terepet. 

 



AA2 - Radio Tower 

 

Támadók: 

Szituácó: Ügynökök jelentése szerint terroristák elfoglaltak egy rádióállomást és azt propaganda célokra, valamint 
kódolt információk sugárzására alkalmazzák. A rádió személyzetét, valamint egy segélyezõ munkásokból álló csoportot 
túszul ejtettek és két különbözõ épületben, illetve az alattuk húzódó föld alatti alagútrendszerben tartják fogva.  
Bevetési szabályzat: Tüzelés csak biztos célpontra - kerülni a baráti tüzet, és a megóvni a túszok épségét!  
 
Küldetés: Egyes osztag kimenti a túszokat a nyugati, valamint a délnyugati objektumokból, illetve hatástalanítja a 
rádiógenerátort.  
 
Ellenség: Osztag méretû erõ, mesterlövész és gránátos támogatással.  
 
Csapatok: Gyalogos osztag a 325. Légiszállítású Gyalogos Hadosztály 1. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos 
támogatással.  
 
Terep: Sivatagi terep, többszintes épületek, alattuk az épületeket összekötõ titkos földalatti alagútrendszerekkel. A 
dombokkal tagolt terep jó fedezeti lehetõséget valamint több lehetséges útvonalat nyújt a célobjektumokhoz.  
 
Védõk: 

Szituácó: Miután egységed elfoglalt egy terroristák által mûködtetett rádióállomást, és biztonságba helyezte a túszokat, 
evakuálásra vár. A térségben feltételezhetõen vanank még lázadó szakadár csoportok, akik valószinûsíthetõen 
támadást intézhetnek az objektum ellen.  
Bevetési szabályzat: Tüzelés csak biztos célpontra - kerülni a baráti tüzet, és a megóvni a túszok épségét!  
 
Küldetés: Amíg az erõsítés meg nem érkezik, meg kell óvni a túszokat akiket a nyugati és délnyugati épületekben 
helyeztett el egységed, valamint meg kell akadályozni, hogy az ellenség hozzáférjen a rádiógenerátorhoz, és azon 
keresztül erõsítést hívhasson!  
 
Ellenség: Osztag méretû erõ, mesterlövész és gránátos támogatással.  
 
Csapatok: Gyalogos osztag a 325. Légiszállítású Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos 
támogatással.  

Terep: Sivatagi terep, többszintes épületek, alattuk az épületeket összekötõ titkos földalatti alagútrendszerekkel. A 
dombokkal tagolt terep jó fedezeti lehetõséget valamint több lehetséges útvonalat nyújt az ellenségnek a 
célobjektumokhoz. 

 



AA2 - Weapons Cache 

 

Támadók: 

Szituácó: Ügynökök jelentése szerint egy illegális fegyverkereskedelemmel foglalkozó személy légvédelmi fegyvereket 
szándékozik eladni egy ismert terrorista szervezet ügynökének. A fegyvereket egy raktárépületben tárolják a WJ801165-
ös koordinátákon.  
 
Bevetési szabályzat: Tüzelés csak biztos célpontra, kerülni a baráti tüzet! Minimalizálni a raktárban okozott károkat, 
hogy a lehetõ legkevesebb kár keletkezzen a bizonyítékokban.  
 
Küldetés: Osztagod foglalja el és biztosítsa, valamint azonosítsa a fegyverek tárolási helyét, hogy megakadályozhassuk 
a tranzakció lebonyolítását és a jövõbeni terroristaakciókat.  
 
Ellenség: Jól kiképzett, gránátvetõkkel ellátott zsoldos osztag, akik az épületen belül vigyáznak a raktárra.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag a 75. Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából.  
 
Terep: Raktárépület, több bejutási lehetõséggel és irodahelységekkel. Az épületekben civil személyek nem 
tartózkodnak.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: Miután egységed elfoglalt egy illegálisan mûködõ, ismert terrorista szervezeteket ellátó raktárat, és 
megakadályozott egy nagyobb tranzakciót, erõsítésre és kimentésre vár. A fegyverek bizonyítékul szolgálnak egy 
külföldi hatalom terroista akciókban való részvételére. Egy csapat kommandóst küldtek, hogy visszafoglalják a raktárt és 
hogy találják meg és szerezzék vissza a fegyvereket.  
 
Bevetési szabályzat: Tüzelés csak biztos célpontra, kerülni a baráti tüzet! Minimalizálni a raktárban okozott károkat, 
hogy a lehetõ legkevesebb kár keletkezzen a bizonyítékokban.  
 
Küldetés: Osztagdnak meg kell akadályoznia, hogy a terroristák bejussanak és hogy visszafoglalják a raktárat és 
megtalálják a fegyvereket.  
Ellenség: Jól kiképzett, gránátvetõkkel ellátott zsoldos osztag.  
Csapatok: Csapatok: Egy gyalogos osztag a 75. Gyalogos Hadosztály 1. Zászlóaljából.  
 

Terep: Raktárépület, több bejutási lehetõséggel, és irodahelységekkel. Az épületekben civil személyek nem 
tartózkodnak. 



AA2 - Woodland Outpost 

 

Támadók: 

Szituácó: Felkelõk tábort alapítottak a WD192645-ös koordinátákon  
 
Bevetési szabályzat: Célpontokat azonosítani, civilek lehetnek a területen.  
 
Küldetés: Az elsõ raj megközelíti a tábort a WD192645-ös koordinátán. Rajtaütés szerûen támad, majd megsemmisíti a 
fegyver készletet.  
 
Ellenség: A tábort egy gyalogos raj õrzi. Az OPFOR keményen fogja védeni a területet.  
 
Csapatok: Egy galogos raj a 6/75-bõl mesterlövész és gránátos támogatással.  
 
Terep: Sziklás és erdõs terep. A táborhely a völgyben található. A parancsnoki sátor a tábor közepén található, körülötte 
több másik sátorral.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: A rajnak védeni kell a parancsnoki tábort a WD192645-ös koordinátákon. Leplezett ellenséges hadmûveletre 
és csapat mozgásra lehet számítani.  
 
Bevetési szabályzat: Célpontokat azonosítani, civilek lehetnek a területen.  
 
Küldetés: Megvédeni a parancsnoki tábort a lehetséges támadásokkal szemben. Nem szabad hagyni, hogy az ellenség 
megsemmisítse a fegyver készleteket.  
 
Ellenség: Gyalogos rajszintû csapat.  
 
Csapatok: Egy galogos raj a 6/75-bõl mesterlövész és gránátos támogatással.  
 

Terep: Sziklás és erdõs terep. A táborhely a völgyben található. A parancsnoki sátor a tábor közepén található, körülötte 
több másik sátorral. 

 

 



AA2 – FLS 

 

Támadók: 

Szituácó: Egy nagyobb támadás keretében osztagod elfoglalja a leszállópályát azáltal, hogy átveszi az irányítást a 
hangár épületei felett az IN193999-es koordinátákon, a bevetési ponttól keletre.  
 
Bevetési szabályzat: A lehetõ legkevesebb kárt tenni a reptér és környezetében - újraszervezõdési pont a hangár 
épülete kell, hogy legyen.  
 
Küldetés: Elsõdleges célpont a hangár elfoglalása az IN193999-es koordinátákon.  
 
Ellenség: Egy osztagnyi reguláris erõ könnyû fegyverekkel és géppuskákkal felszerelve.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag az 504. Deszantos Hadosztály 1. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos támogatás 
nélkül.  
 
Terep: Leszállópálya tagoltan erdõs környezetben. A leszállópálya erõsen kivilágított területen van, ahol egy kisebb 
hangár is elhelyezkedik, melyet két lövészárokrendszer, és kétoldalt bunker védelmez. A leszállópálya területét 
szögesdrótkerítés veszi körbe, amin túl aknamezõt telepítettek.  
 
Védõk: 

Szituácó: Csapatoddal egy leszállópályát védtek, és meg kell akadályoznotok a hangár elfoglalását az IN193999-es 
koordinátákon.  
 
Bevetési szabályzat: A lehetõ legkevesebb kárt tenni a reptér és környezetében - újraszervezõdési pont a hangár 
épülete kell, hogy legyen.  
 
Küldetés: Alfa csapat a lövészárkokból és bunkerekbõl védi a leszállópályát.  
 
Ellenség: Egy osztagnyi reguláris erõ, mesterlövész és gránátos támogatás nélkül.  
 
Csapatok: Egy gyalogos tüzérségi csapat az 504. Deszantos Hadosztály 3. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos 
támogatás nélkül.  
 
Terep: Leszállópálya tagoltan erdõs környezetben. A leszállópálya erõsen kivilágított területen van, ahol egy kisebb 
hangár is elhelyezkedik, melyet két lövészárokrendszer, és kétoldalt bunker védelmez. A leszállópálya területét 
szögesdrótkerítés veszi körbe, amin túl aknamezõt telepítettek.  

 



AA2 - JRTC Farm 

 

Támadók: 

Szituácó: Egy nagyobb hadmûveleti gyakorlat keretén belül csapatod elfoglal egy elõretolt utánpótlási bázist és egy 
töltõállomást és megsemmisít egy ellenséges helikoptert az IP201887-es koordinátákon a bevetési ponttól délre.  
 
Küldetés: Osztagod elfoglalja a bázist és a töltõállomást valamint megsemmisíti az ellenséges helikopert.  
 
Ellenség: Osztagnyi erõ könnyû fegyverekkel és géppuskákkal. Éjjellátó felszereléssel nem rendelkeznek.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag a 325. Légiszállítású Gyalogos Hadosztály 1. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos 
támogatás nélkül.  
 
Terep: Sík terepen fekvõ tanyaház, pajta valamint négy kisebb épület, amelyek a helikopter feltöltéséhez és 
felfegyverzéséhez szükséges eszközök tárólóhelyéül szolgál.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: Egy nagyobb hadmûveleti gyakorlat keretén belül osztagod elfoglalt egy elõretolt utánpótlási bázist és egy 
töltõállomást valamint egy ellenséges helikopert az IP201887-es koordinátákon.  
 
Küldetés: Osztagodnak meg kell védenie az objektumot és a helikoptert az IP201887-es koordinátákon.  
 
Ellenség: Osztagnyi erõ könnyû fegyverekkel és géppuskákkal.  
 
Csapatok: Egy gyalogos osztag a 325. Légiszállítású Gyalogos Hadosztály 2. Zászlóaljából, mesterlövész és gránátos 
támogatás, valamint éjjellátó felszerelés nélkül.  
 

Terep: Sík terepen fekvõ tanyaház, pajta valamint négy kisebb épület, amelyek a helikopter feltöltéséhez és 
felfegyverzéséhez szükséges eszközök tárólóhelyéül szolgál. 

 

 

 



AA2 - SF Courtyard 

 

Fegyverek: 
M4A1 SOPMOD, Special Purpose Rifle, RPK (IF), AKS-74U (IF), VSS Vintorez (IF), AGP-DB14 Door Breacher, repesz-, 
vakító-, és füstgránát. 
Leírás: 
Nappali bevetés, ahol a játékosoknak ki kell kérdezni az informátorokat, hogy megtaláljanak egy laptopot, amely 
terrorista ügynökökrõl tárol információkat. Amint biztosították, a támadó csapatnak a laptoppal együtt el kell érnie a 
visszavonulási pontot. A másik csapatnak, a védõ oldalon meg kell ezt akadályoznia. Ennek a küldetésnek a kezdõ 
pontjai, az informátorok és a laptop elhelyezkedés, és a visszavonulási pontja is körönként, véletlenszerûen változik.  

Támadók: 

Szituáció: Hírszerzés szerint egy fegyvercsempész lopott, szigorúan titkos bizonyítékot akar átadni egy ismert terrorista 
szervezet ügynökének. A tárgy helyzetérõl csak annyit tudni, hogy a C94M98A04 szektor környékén található. 
Jelentések szerint a tárgy pontos helyérõl helyi informátorok adhatnak további felvilágosítást. 
Bevetési szabályzat: 12MAY05 jelzésû szabályzat van érvényben. Minimalizálják a helyi károkat. 
 
Küldetés: 141337MÁJ05-kor az SF VH5150 visszaszerzi a kényes bizonyítékot és kikérdezi az informátorokat a 
C94M98A04 környékén. Visszavonulási pontot a tárgy visszaszerzése után kapnak információt. 
 
Ellenség: Osztag nagyságú, támadó karabéllyal és könnyû gépfegyverrel felszerelve. 
 
Csapatok: Az “Alpha” 574-es és egy helyi ellenálló csapat. 
 
Terep: Enyhén megrongálódott, elhagyatott vályogházas falu, ami számos fedezéket és rejtekhelyet szolgáltat. 
Fegyvertelenek jelenléte nem várható. 
 
Védõk:Szituácó: Hirszerzõ ügynökök egy bizonyos nagy fontosságú, kényes bizonyíték fellelhetõségérõl szereztek 
tudomást. Egy SF század kapta a feladatot, hogy biztosítsa a tárgy körüli területet. 

 
Bevetési szabályzat: 12MAY05 jelzésû szabályzat van érvényben. Minimalizálják a helyi károkat. 
 
Küldetés: Az SF VH5150 kivonul biztosítani a GH23459876 közelében lévõ területet. 
 
Ellenség: Osztag nagyságú, támadó karabéllyal és könnyû gépfegyverrel felszerelve. 
Csapatok:Megosztva az “Alpha” 574-es és egy helyi ellenálló csapatra.  
Csapatok: Az “Alpha” 574-es és egy helyi ellenálló csapat. 
 
Terep: Enyhén megrongálódott, elhagyatott vályogházas falu, ami számos fedezéket és rejtekhelyet szolgáltat. 
Fegyvertelenek jelenléte nem várható.  



AA2 - SF Oasis 

 

Speciális Felderítõk: 

Szituácó: Az ellenséges erõk egy elõretolt állást létesítettek, ahonnan felderítõ egységeket tudnak küldeni, és irányítani 
tudják az ellenséges támadásokat az AO BULLDOG körzetben található helyi barátáságos erõk ellen. Az elõretolt állás 
összehangolt felderítése a legjobb módja az ott tartózkodó ellenséges erõk likvidálására.  
 
Bevetési szabályzat: A 2004 Március 14-i szabályzat van érvényben.  
 
Küldetés: ODA 214 felderítést végez a HURRICANE célpontnál, és annak környékén 2004 Május 6. 0800Z-i kezdéssel, 
és az ellenséges erõk felépítésének, erejének, és természetének felderítését a késõbbi támadások elõkészítése 
céljából.  
 
Ellenség: Osztag nagyságú, nehéz fegyverekkel is ellátott erõk (RPG).  
 
Csapatok: Megosztva egy “Alpha” 574 csapatra és egy Fegyveres Felderítõ csapatra.  
 
Terep: Egymást követõ homokdombok és hegyoldalak forró körülmények között. Kifejezett elõvígyázatossággal a forró 
idõjárásra való tekintettel.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: Ellenséges erõk megkísérlik lokalizálni a barástágos erõk bázisát az AO BULLDOG körzetben. A szövetséges 
erõknek eliminálni kell az ellenséges felderítõ csapatokat, megakadályozva hogy azonosítsák, és jelentsék a bázis 
helyét.  
 
Bevetési szabályzat: A 2004 Március 14-i szabályzat van érvényben.  
 
Küldetés: 2004 Május 6-án 0800Z kezdéssel ODA 574 támadást indít a HURRICANE célpont és annak környéke ellen 
a HO303020-ás kordinátákon, az ellenség eliminálása céljából és hogy megakadályozza a gerilla bázis helyzetének 
kiszivárgását.  
 
Ellenség: Osztag nagyságú ellenséges erõk külföldi egységek támogatásával.  
 
Csapatok: Megosztva egy “Alpha” 574 csapatra és egy Fegyveres Felderítõ csapatra.  
 

Terep: Egymást követõ homokdombok és hegyoldalak forró körülmények között. Kifejezett elõvígyázatossággal 
a forró idõjárásra való tekint 



AA2 - SF Recon 

 

Támadó felderítõk: 

Szituácó: Egy háborús övezetben történõ hadmûvelet során baráti erõk egy ellenséges légi forgalmat bonyolító 
felszállópályát, valamint olajtermelõ berendezéseket lokalizáltak a ZY073180-ás koordinátán. Többszöri próbálkozás 
ellenére a helyi erõknek nem sikerült felderíteni az ellenséges támaszpontot.  
 
Bevetési szabályzat: Tüzelés csak biztos célpontra, kerülni a baráti tüzet.  
 
Küldetés: ODA 211-es különleges egység helyi erõk támogatásával beméri és azonosítja a felszállópályát, a hangárt és 
a töltõállomást, hogy a szövetséges erõk a légvédelem megszervezéséhez szükséges információkhoz jussanak.  
 
Ellenség: Felderítõkbõl és katonákból álló osztagnyi erõ.  
 
Csapatok: Alfa 211-es különleges egység, helyi erõk támogatásával.  
 
Terep: A felszállót valahol egy völgyben lokalizálták, de pontosan bemérni nem tudták. A terület szögesdrótokkal és 
aknamezõvel van körülvéve. A látási viszonyok korlátozottak.  
 
 
Védõ felderítõk: 

Szituácó: Helyi baráti erõk egy háborús övezetben titkos HIND-D helikopterfelszálló objektumot létesítettek a 
ZY073180-ás koordinátán. Ellenséges erõk felderítõ osztagot küldtek, hogy lokalizáják és bemérjék a felszállót.  
 
Bevetési szabályzat: Tüzelés csak biztos célpontra, kerülni a baráti tüzet.  
 
Küldetés: ODA 212-es különleges egység helyi erõk segítségével biztosítják az objektumot és megakadályozzák, hogy 
ellenséges felderítõk információkat szerezzenek a létesítményrõl.  
 
Ellenség: Felderítõkbõl és katonákból álló osztagnyi erõ. Feltehetõleg kívülrõl akarják az objektumot fotografálni, mivel 
az szögesdróttal és aknamezõvel van körbevéve.  
 
Csapatok: Alfa 212-es különleges egység, helyi erõk támogatásával.  
 

Terep: A felszállót egy völgyben létesítették. A terület szögesdrótokkal és aknamezõvel van körülvéve. A látási 
viszonyok korlátozottak 

 



AA2 - SF Sandstorm 

 

Támadók - kelet: 

Szituácó: Egy fegyveres összecsapás után ellenséges erõk magára hagytak biológia kutatási anyagokat tartalmazó 
konténereket a JA062867-es koordinátán. Egy baráti motorizált egység azt a parancsot kapta, hogy biztosítsa és 
kimentse ezeket az összetevõket, de érkezésüket egy váratlan homokvihar késlelteti. Félõ, hogy az ellenséges erõk 
visszatérnek, hogy megszerezzék a konténereket, és megsemmisítsék azokat.  
Bevetési szabályzat: Bárminemû robbanóanyag használata, ami kárt okozhat a konténerekben, tilos. Csak biztos 
célpontra tüzelni, kerülni a baráti tüzet.  
 
Küldetés: ODA 211-es különleges egység a helyi erõk támogatásával elfoglalja és megtartja a célobjektumot Alpha, 
Bravo és Charlie pontokon a JA062867-es koordinátán, hogy a késõbb érkezõ motorizált egységek evakuálhassák 
további vizsgálatok céljából, ami az ellenség technológiai fejlettségére ad fényt.  
 
Ellenség: Különbözõ külföldi katonákból álló osztagnyi egység.  
 
Csapatok: Alpha 211-es különleges egység, helyi erõk támogatásával.  
 
Terep: A helyszín romos épületek és vályogfalak által tagolt. A látótávolság a homokvihar miatt nagy mértékben 
korlátozott.  
Védõk - nyugat: 

Szituácó: Egy fegyveres összecsapás után ellenséges erõk magára hagytak egy biológia kutatási anyagokat tartalmazó 
konténert a JA062867-es koordinátán. Egy baráti motorizált egység azt a parancsot kapta, hogy biztosítsa és kimentse 
ezeket az összetevõket, de érkezésüket egy váratlan homokvihar késlelteti. Félõ, hogy az ellenséges erõk visszatérnek, 
hogy megszerezzék a konténert, és megsemmisítsék azt.  
 
Bevetési szabályzat: Bárminemû robbanóanyag használata, ami kárt okozhat a konténerekben, tilos. Csak biztos 
célpontra tüzelni, kerülni a baráti tüzet.  
 
Küldetés: ODA 212-es különleges egység a helyi erõk támogatásával elfoglalja és megtartja a célobjektumot Alpha, 
Bravo és Charlie pontokon a JA062867-es koordinátán, hogy a késõbb érkezõ motorizált egységek evakuálhassák 
további vizsgálatok céljából, ami az ellenség technológiai fejlettségére ad fényt.  
 
Ellenség: Különbözõ külföldi katonákból álló osztagnyi egység.  
Csapatok: Alpha 212-es különleges egység helyi erõk támogatásával.  
 

Terep: A helyszín romos épületek és vályogfalak által tagolt. A látótávolság a homokvihar miatt nagy mértékben 
korlátozott. 



AA2 - SF Taiga 

 

Támadók: 

Szituácó: Ellenséges erõk kis számú SAGGER páncéltörõ rakétákat vásároltak a felkelõk részére, melyeket civil 
táborokba rejtettek el. Ezek lehetõvé teszik mind civil, mind kormány konvojok kiterjesztett távolságú támadását. Ezek a 
támadások aláaknázhatják a bizalmat a helyi rendfentartókkal, és a kormánnyal kapcsolatban akiket támogatunk  
 
Bevetési szabályzat: A 2004 Március 14-i szabályzat van érvényben.  
 
Küldetés: 2004 November 17. 0930Z-kor ODA 572 támadást indít ÉSZAKra és DÉLre, az YZ020403 koordinátákon, 
hogy megsemmisítse az elrejtett SAGGER rakétákat ezzel is megakadályozva az ellenséges erõk mûködését a 
körzetben.  
 
Ellenség: Jól képzett, és fegyverzett osztag nagyságú lázadók, külföldi terroristákkal támogatva.  
 
Csapatok: Megosztva egy “Alpha” 574-es csapatra és egy Fegyveres Felderítõ csapatra.  
 
Terep: Nagy magasságú kanyargós hegyi út, sûrû növényzetû sziklás alföldön át. Kedvezõtlen idõjárási körülmény (erõs 
szél és köd) meggátolva a légi támogatást. Elszórt növényzet és sziklás kõszírtek, hóval fedett párkányokkal.  
Védõk: 

Szituácó: Az ODA 572 kiképzést tart a helyi erõknek a SAGGER páncéltörõ rakéták használatáról, de ez a helyi 
kormánnyal kialakult viszonunk értelmében ez egy nem megengedett helyen folyik. A helyi felkelõk megtanulták e 
fegyver használatát, és a mi segítõink és készleteink ellen irányuló támadások megszervezését, mely megrendetíti a 
katonai együttmüködésünkbe vettet bizalmát a helyi kormányzatban.  
 
Bevetési szabályzat: A 2004 Március 14-i szabályzat van érvényben.  
 
Küldetés: ODA 572-es csapat 2004 November 17. 0930Z-kor megkezdi az ÉSZAKI és DÉLI célterületek védelmét az 
YZ020403 koordinátákon, az ellenséges erõk kiiktatásával melynek célja hogy megvédje a kormány hihetõségét.  
 
Ellenség: Jól képzett, és fegyverzett osztag nagyságú lázadók, külföldi terroristákkal támogatva.  
 
Csapatok: Megosztva egy “Alpha” 214-es, és egy Fegyveres Felderítõ csapatra.  
 

Terep: Nagy magasságú kanyargós hegyi út, sûrû növényzetû sziklás alföldön át. Kedvezõtlen idõjárási körülmény (erõs 
szél és köd) meggátolva a légi támogatást. Elszórt növényzet és sziklás kõszírtek, hóval fedett párkányokkal. 

 



AA2 - SF Village 

 

Támadók: 

Szituácó: Gerilla csapatok egy fegyver készletre tettek szert AO TAGGART környékén. A fegyvereket három helyen 
tárolják egy elhagyott városban a TL050404-es koordinátákon.  
 
Bevetési szabályzat: A 2004 január 31-i bevetési szabályzat van érvényben. Minimalizálni a lehetséges károkat.  
 
Küldetés: ODA 213 megtámadja az objektumokat a fõutcán (Main Street), az átjárónál (Alley) és a déli udvarnál (South 
Courtyard), a TL050404-es koordinátán, 041400MAY04-kor, hogy megakadályozzák az ellenséget, hogy a fegyvereket 
gerillák felszerelésére használják.  
 
Ellenség: Raj szintû csapatok gépkarabélyokkal és könnyû géppuskákkal.  
 
Csapatok: Egy ALPHA SF különítmény.  
 
Terep: Elhagyott falu, erõsen megrongálódott épületekkel, mely remek búvóhelyeket és fedezéket biztosít.  
 
 
Védõk: 

Szituácó: A HODA 213 megszerzett három fegyver készletet AO TAGGART közelében, amit a gerillák akartak 
felhasználni. A fegyverek három ponton találhatók az elhagyott falun belül a TL050404-es koordinátákon. Gerilla erõk 
ellencsapásra készülnek, hogy visszaszerezzék a fegyvereket.  
 
Bevetési szabályzat: A 2004 január 31-i bevetési szabályzat van érvényben. Minimalizálni a lehetséges károkat.  
 
Küldetés: 041400MAY04-tól az ODA 213 védi az objektumokat a fõutcán (Main Street), az átjárónál (Alley) és a déli 
udvarnál (South Courtyard), a TL050404-es koordinátán, hogy megsemmisítse a gerilla erõket. Meg kell akadályozni, 
hogy a gerillák visszaszerezzék a fegyver készleteket.  
 
Ellenség: Raj szintû csapatok gépkarabélyokkal és könnyû géppuskákkal.  
 
Csapatok: Egy ALPHA SF különítmény.  
 

Terep: Elhagyott falu, erõsen megrongálódott épületekkel, mely remek búvóhelyeket és fedezéket biztosít. 

Forrás:AAO.hu 


