
Warning Order
 
1. Sytuacja
 
Trwa interwencja wojsk amerykańskich w Takistanie. Jako pierwsza z wybudowanych na tym terenie 
Baza Rasman wraz z przylegającym do niej lotniskiem stanowi obecnie główny punkt logistyczny i 
centrum dowodzenia sił koalicji.
 
Zakończona interwencja w Iraku oraz słabnące napięcia w Afganistanie złagodziły natężenie konfliktu na 
Bliskim Wschodzie. Ataki rebeliantów na siły koalicji straciły na sile, a lokalna ludność przestała jawnie 
okazywać wrogość żołnierzom amerykańskim i ich sojusznikom.
 
Informacje wywiadowcze wskazują jednakże, iż to właśnie Takistan stał się głównym celem wycofywania 
się rebeliantów z oddziałów rozbitych w Afganistanie i Iraku. W najbliższych tygodniach i miesiącach 
analitycy przewidują możliwość eskalacji napięć na tym obszarze, o ile odpowiednio wcześniej nie zostaną 
podjęte właściwe środki zaradcze.
 
Amerykański kontyngent w Takistanie zostaje wzmocniony dodatkowymi żołnierzami. Sztab przygotowuje 
założenia do operacji, której celem jest zwiększenie kontroli nad kluczowymi regionami kraju.
 
a) Siły nieprzyjaciela
 
Nieregularne oddziały wycofujących się z Afganistanu i Iraku rebeliantów, niezorganizowane, o słabym 
morale. Wróg w przeważającej większości ma doświadczenie bojowe, ale uzbrojony jest głównie w stare 
poradzieckie karabiny AK47 i AK74 oraz wyrzutnie RPG, do których stale brakuje amunicji.
 
Dopóki rebelianci nie zostaną zreorganizowani pod silnym przywództwem, nie powinni stanowić 
poważnego zagrożenia dla dobrze wyszkolonych i wyposażonych patroli koalicji.
 
b) Siły własne i wyposażenie
 
Drużyna piechoty z wyposażeniem osobistym i pojazdami Humvee. Pełne wsparcie logistyczne z bazy 
Rasman.
 
c). ROE
 
Unikać strat wśród ludności cywilnej.
 
Poważny kłopot stanowi fakt, iż niemal każdy dorosły mężczyzna w tym kraju posiada broń, co znacznie 
utrudnia wstępne odróżnienie wroga od przyjaciela. Dlatego pomimo powyższego ROE, każde potencjalne 
zagrożenie traktować należy z najwyższą ostrożnością.
 
2. Zadanie wstępne
 
Zreorganizować pododdział, który dotrze do Bazy Rasman na pokładzie samolotu w najbliższych 
godzinach.
Zorganizować strukturę drużyny w układzie dwóch sekcji + dowódca całości.
 
3. Realizacja zadania
 
Na miejscu w Bazie Rasman są już podoficerowie. Szeregowcy rozpoczynają na pokładzie samolotu 
lądującego wkrótce na lotnisku.



 
 
Po ogarnięciu żołnierzy na lotnisku, sierżant zgłosi się do dowódcy bazy po przydział dalszych zadań.
 
W tym czasie kaprale wraz ze swoimi sekcjami udadzą się do magazynu i nadzorować będą 
zorganizowane wyposażenie ich żołnierzy w broń i amunicję.
 
W każdej sekcji powinien znaleźć się jeden karabin maszynowy i jeden granatnik. W dalszej kolejności 
zostaną wam przydzielone pojazdy - ilość wyposażenia, które zapakujecie do pojazdów zależy od was.
 
4. Komunikacja
 
KRUK (Crow) – nazwa kodowa waszego oddziału
ORZEŁ (Eagle) – nazwa kodowa HQ
 
5. Dodatkowe informacje
 
HQ będzie z Wami w stałym kontakcie radiowym i w razie pojawienia się nowych, istotnych dla 
realizowanego zadania informacji wywiadowczych, zostaną wam one natychmiast przekazane.
 
Jednocześnie, przez cały czas trwania działań w regionie, oczekiwać możecie pełnego wsparcia 
logistycznego po złożeniu odpowiednich meldunków do HQ.
 
6. Data i godzina rozpoczęcia operacji
 
03 Lut 2012 - 0830hrs
 
7. Prognoza pogody
 
Słonecznie, wiatr słaby WE. Prognoza na resztę dnia bez zmian.


