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PPrreerreeqquuiiss iittoo::  VViiee  ddii  GGeennttoo  

CCoommppoonneennttee  PPrriinncciippaallee::  MMeennttee  
 

LLaa  PPrrooddiiggiioossaa  SSccuuoollaa  ddii  GGeennttoo  ((GGeennttoo  KKoo  KKeenn,,   PPuuggnnoo  IImmppeerriiaa llee  ddeell llaa  SStteell llaa  DDoommiinnaatt rriiccee))  èè  uunnaa  SSccuuoollaa  dd ii  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo  dd ii  

22000000  aannnnii  dd ii  tt rraadd iizziioonnee  ee  nnaassccee  iinn  sseennoo  aa ll llaa  sstteessssaa  ccaassaattaa  IImmppeerriiaa llee  ppeerr  ffoorrnniirree  dd iiffeessaa  aa ll ll’’ IImmppeerraa ttoorree  ddeell  CCiieelloo..   LLee  ssuuee  tteeccnniicchhee  ssoonnoo  

tt rraammaannddaattee  dd ii  ggeenneerraazziioonnee  iinn  ggeenneerraazziioonnee,,   tt rraammiittee  rriisstt rreett ttee  cceerrcchh iiee  dd ii  gguueerrrriieerrii  sscceelltt ii  tt rraa  ii  pp iiùù  vvaa lloorrooss ii  ee  ccoorraagggg iiooss ii  ddeellll '' IImmppeerroo..   SSoolloo  

aa llccuunnii  dd ii  qquueess tt ii  gguueerrrriieerrii  ccoonnoossccoonnoo  ii  sseeggrreett ii  pp iiùù  pprrooffoonndd ii  ddeell llaa  PPrroodd iigg iioossaa  SSccuuoollaa::   ccoossttoorroo  dd iivveennggoonnoo  gg llii  SShhoogguunn  ddeell ll'' iimmppeerraa ttoorree  ee  

ooggnnuunnoo  dd ii  eessss ii  èè  aa  ccaappoo  dd ii  uunn  eesseerrcciittoo  dd ii  uuoommiinnii  aa ll llee  ssuuee  dd iirreett ttee  dd iippeennddeennzzee..   IIll  gguueerrrriieerroo  dd ii  GGeennttoo  èè  uunn  gguueerrrriieerroo  tteess ttaarrddoo,,   

ssooll iittaammeennttee  lleeaa llee  ee  ccoorraagggg iioossoo,,   cchhee  eevviittaa  dd ii  ffuugggg iirree  aanncchhee  nneell llee  cciirrccoossttaannzzee  pp iiùù  dd iissppeerraa ttee..   EE''  uunn  tteennaaccee  ssooss tteenniittoorree  ddeell ll ''IImmppeerroo  ee  

ddeell ll '' IImmppeerraa ttoorree::  llee  tt rruuppppee  aa ll  sseerrvviizziioo  dd ii  GGeennttoo  ssoonnoo  llee  pp iiùù  dd iisscciipp ll iinnaattee  ee  ffeeddeell ii  cchhee  ss ii  ccoonnoossccoonnoo..  

II ll  ss iimmbboolloo  ddeellll ''aa rrttee  ccoommbbaatt tt iivvoo  dd ii  GGeennttoo  èè  llaa  SStteellllaa  PPoollaarree,,   cchhee  èè  iill  ss iimmbboolloo  ddeell ll’’ IImmppeerraattoorree..  

II ll  gguueerrrriieerroo  dd ii  GGeennttoo  uutt iill iizzzzaa  dd iirreett ttaammeennttee  ll ''eenneerrgg iiaa  ddeell  ssuuoo  SSpp iirriittoo  CCoommbbaatt tt iivvoo  ccoommee  aarrmmaa ,,  ppeerr  pprroovvooccaarree  rreeaazziioonnii  mmoolleeccoollaarrii  aa  ccaatteennaa  

nneell  ccoorrppoo  ddeell ll''aavvvveerrssaarriioo..   RRiillaasscciiaannddoo  oonnddee  dd ii  eenneerrgg iiaa  pprriimmoorrdd iiaa llee,,   ii  ccoollpp ii  dd ii  GGeennttoo  ppoossssoonnoo  ggeenneerraarree  ccaa lloorree  iinnccrreedd iibbiillee,,   oo  ppeerrff iinnoo  

ccoonndduurrrree  aall llaa  dd iiss iinntteeggrraazziioonnee  ddeell llaa  mmaatteerriiaa..   LLoo  SSpp iirriittoo  dd iivveennttaa  ppeerrcciiòò  '' llaa  llaammaa  cchhee  ttaagg lliiaa  llaa  ccaarrnnee'' ..   LLaa  bbrraavvuurraa  dd ii  uunn  eessppeerrttoo  dd ii  GGeennttoo  

ss ttaa  nneell  ssaappeerr  ccoonnttrrooll lloorree  ee  dd iirriiggeerree  qquueess ttee  ffoorrzzee  pprriimmoorrdd iiaa ll ii::   ppeerrttaannttoo  èè  nneecceessssaarriioo  uunn  eelleevvaattoo  ll iivveell lloo  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee  ppeerr  

ppootteerr  ssvviilluuppppaarree  ll ''aauuttooccoonnttrrooll lloo  ee  llaa  rraazziioonnaa lliittàà  nneecceessssaarriiee  ppeerr  eevviittaarree  dd ii  eesssseerree  aauuttoodd iisstt rruutttt ii  ddaa ll ll ''eenneerrgg iiaa  aa  ccuuii  ss ii  aa tt tt iinnggee..  DDaattoo  iill  

ccoonnttrrooll lloo  cchhee  uunn  gguueerrrriieerroo  dd ii  GGeennttoo  hhaa  ssuull  pprroopprriioo  sspp iirriittoo,,   eegg llii  nnoonn  ccoorrrree  mmaaii  iill  rriisscchh iioo  dd ii  rriivveellaa rree  aacccciiddeennttaa llmmeennttee  llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa  ((èè  

qquueess ttaa  llaa  ccaappaacciittàà  cchhee  hhaa  ppeerrmmeessssoo  lloorroo  dd ii  nnaassccoonnddeerrss ii  ppeerr  ttaannttoo  tteemmppoo)),,   aanncchhee  ssee  ppuuòò  ddeecciiddeerree  dd ii  mmoosstt rraarrllaa  ssppoonnttaanneeaammeennttee..  
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GGeennttoo  èè  uunnaa  SSccuuoollaa  MMaagggg iioorree  dd ii  aarrtt ii  mmaarrzziiaa ll ii,,   ppaarraaggoonnaabbiillee  qquuiinndd ii  aa  HHookkuuttoo  ee  NNaannttoo  ppeerr  ppootteennzzaa  eedd  eeffff iiccaacciiaa..   AAll  ccoonntt rraarriioo  dd ii  qquueessttee,,   

pprreedd iill iiggee  tteeccnniicchhee  ssttaa tt iicchhee  ee  llaa  ssuuaa  ffoorrzzaa  ccoonnss iissttee  eesssseennzziiaa llmmeennttee  iinn  ff rreeqquueenntt ii  rroottaazziioonnii  ssuull  ppooss ttoo..  

II ll  PPrreerreeqquuiiss iittoo  dd ii  qquueessttaa  SSccuuoollaa  ss ii  cchh iiaammaa  VViiee  ddii  GGeennttoo ::   ttuutttt ii  gg ll ii  aappppaarrtteenneenntt ii  aa ll llaa  SSccuuoollaa  dd ii  GGeennttoo  hhaannnnoo  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  iill  

TTaa lleennttoo  dd ii  LLeeaaddeerrsshhiipp  aa  LL iivveell lloo  eeqquuiivvaa lleennttee  aa  qquueell lloo  ddeell  PPrreerreeqquuiiss iittoo..  

II  CCoollpp ii  EEssootteerriiccii  dd ii  qquueess ttoo  SSccuuoollaa  rriissuullttaannoo  dd ii  uunnaa  ppootteennzzaa  iimmpprreessss iioonnaannttee  ppeerrcchhéé  ffaannnnoo  aappppeell lloo  aa  eenneerrgg iiee  cchhee  nnoonn  èè  bbeenn  ddaattoo  

ccoommpprreennddeerree..   MMoolltt ii  ccoollpp ii  ddeell llaa  SSccuuoollaa  dd ii  GGeennttoo  ggeenneerraannoo  lluuccee,,  iill  ccuuii  ccoolloorree  èè  sseemmpprree  iinn  ss iinnttoonniiaa  ccoonn  qquueell lloo  ddeell ll ''aauurraa  ddeell  mmaaeess tt rroo  cchhee  

ll ii  eesseegguuee..  

  

CCOOLLPPII  AAVVAANNZZAATTII  

  

GGAA11  --  AArrmmaa  SSiiddeerraallee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   CCOO    CCoossttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11    

EEff ffeett tt ii::   VVaa ’’  uutt iill iizzzzaattoo  iinn  ccoonngg iiuunnzziioonnee  ccoonn  uunn''aarrmmaa  ddaa  ccoorrppoo  aa  

ccoorrppoo,,   oo  ddaa  llaanncciioo..   UUnnaa  ccoommbbiinnaazziioonnee  dd ii  aabbiill iittàà  ee  ffoorrzzaa  

ssoopprraannnnaattuurraallee  ppeerrmmeett ttee  dd ii  aagggg iiuunnggeerree  22  ccaatteeggoorriiee  aall  ddaannnnoo  

nnoorrmmaa llee  ddeell ll''aa rrmmaa  nnoorrmmaa llee..     

SSppeecciiaa llee::   TTrraanncciiaa  vviiaa  ll ''aarrttoo  ccoollpp iittoo    

  

  
GGAA22  --  BBaarrrriieerraa  ddii  LLuuccee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo  ::  44FF      LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11    

TTeess tt ::   MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   TTuutttt ii  gg ll ii  aa tt ttaacccchh ii  ccoonn  aarrmmii  ddaa  llaanncciioo  oo  ddaa  ffuuooccoo  

ffaa ll ll iissccoonnoo  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ee  ssee  iill  gguueerrrriieerroo  lloo  ddeess iiddeerraa  ppuuòò  

rreeccuuppeerraarree  ii  pprrooiieetttt iill ii  pprreennddeennddooll ii  iinn  mmaannoo..     

SSppeecciiaa llee::   II  pprrooiieett tt iill ii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriillaanncciiaa tt ii  ccoonnttrroo  

ll ''aa tt ttaaccccaannttee  ccoonn  lloo  ss tteessssoo  MMSS  ddeell  ssuuoo  aattttaaccccoo..    

  
  

GGAA33  --  CCaallcciioo  ddii  LLuuccee  RRoottaannttee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   CC    CCoossttoo::   88FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   PPiirrooeett ttaannddoo  ssuu  sséé  sstteessssoo,,   iill  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  aatt ttaaccccaarree  

ttuutt tt ii  gg ll ii  aavvvveerrssaarrii  aadd iiaacceenntt ii  sseennzzaa  ppeennaa lliittàà ,,  ccaauussaannddoo  ((EE))PPVV..    

SSppeecciiaa llee::   GGllii  aarrtt ii  ccoollpp iitt ii  ss ii  ccaarrbboonniizzzzaannoo  ee  ccaaddoonnoo  aa  tteerrrraa  

ssbbrriicciioollaa tt ii..     

  
  

GGAA44  --  CCaallcciioo  IInnffuuooccaattoo  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   CC    CCoossttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::  AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11    

EEff ffeett tt ii::   UUnn  ccaa llcciioo  ppoorrttaa ttoo  aa  ggrraannddee  vveelloocciittàà  cchhee  iinnff ll iiggggee  

((DD ))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   CCaarrbboonniizzzzaa  ee  rreennddee  iinnuutt iill iizzzzaabbiillee  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa ..     

  

  
GGAA55  --  ““RRyyuurriinn  KKoozzaann””  CCeerrcchhiioo  ddii  LLuuccee  EEsspplloossiivvaa  

ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   DD    CCooss ttoo::   44FF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   UUnn  ggrraannddee  cceerrcchh iioo  dd ii  lluuccee  ss ii  ffoorrmmaa  ddaa llllee  mmaannii  ddeell  

gguueerrrriieerroo,,   aannddaannddoo  aa  ccoollpp iirree  qquuaa llss iiaass ii  bbeerrssaagg lliioo  ppooss ttoo  nneell llaa  

ll iinneeaa  dd ii  vviissttaa  ddeell ll ''aa tt ttaaccccaannttee..  EE''  ppoossss iibbiillee  iinnoolltt rree  ccoollpp iirree  uunnaa  

sseerriiee  dd ii  bbeerrssaagg llii  aadd iiaacceenntt ii  uunnoo  aa ll ll ''aa lltt rroo..   IInnff ll iiggggee  ((FF ))PPVV  ssuu  uunn  

ss iinnggoolloo  bbeerrssaagg lliioo,,   ooppppuurree  ((EE))PPVV  ssuu  pp iiùù  bbeerrssaagg llii  aadd iiaacceenntt ii..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  aauummeennttaa  dd ii  22  ccaatteeggoorriiee..     
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GGAA66  --  MMaannoo  RRoovveennttee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   44      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  mmaannoo  rraagggg iiuunnggee  uunnaa  tteemmppeerraa ttuurraa  aa ll  ccaa lloorr  bbiiaannccoo,,   

ppooii  ss ii  aabbbbaatt ttee  dd ii  ttaagg lliioo  ssuull ll ''aavvvveerrssaarriioo,,   iinnff ll iiggggeennddoo  ((GG))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   DD iissggrreeggaa  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa ..     

  
  

GGAA77  --  MMaannoo  ddeell  FFuuooccoo  AAssssoolluuttoo  ddii  GGeennttoo    

TTiippoo::   PP//DD      CCoossttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::  AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   DDaa ll llee  dd iittaa  ddeell  gguueerrrriieerroo  vviieennee  sspprriigg iioonnaattoo  uunn  ffuuooccoo  

cchhee  ccaauussaa  ((FF ))PPVV..   SSee  ll ''aatt ttaaccccoo  vviieennee  ppoorrttaa ttoo  aa  dd iissttaannzzaa,,   iill  

ddaannnnoo  èè  rriiddoottttoo  dd ii  11  CCaatteeggoorriiaa  ooggnnii  44  mmeett rrii..     

SSppeecciiaa llee::   CCaarrbboonniizzzzaa  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ee  ccaauussaa  11  PPVV  aadddd iizziioonnaa llee  

aa ll  ttoorrssoo..     

  
  

GGAA88  --  PPootteennzzaa  ddeellllaa  MMaannoo  ddii  LLuuccee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  mmaannoo  ddeell  gguueerrrriieerroo  dd iivviieennee  uunnaa  llaammaa  lluummiinnoossaa  cchhee  

iinnff ll iiggggee  ((EE))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   TTrraanncciiaa  vviiaa  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa ..     

  

GGAA99  --  PPrreessaa  AArrrroovveennttaattaa  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   55FF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   IInnff ll iiggggee  ((BB))PPVV  ee  ((DD ))PPRR,,   iinn  pp iiùù  ll ''aavvvveerrssaarriioo  èè  

iimmmmoobbiill iizzzzaattoo::   nnoonn  ppuuòò  mmuuoovveerrss ii,,  ii  ssuuooii  PPMM  ssoonnoo  dd iimmeezzzzaatt ii  ee  

ooggnnii  ssuuoo  TTeess tt  ff iiss iiccoo  vviieennee  eeff ffeettttuuaattoo  ccoonn  uunnaa  ppeennaa lliittàà  dd ii  --44..     

SSppeecciiaa llee::   IInnff ll iiggggee  11  PPVV  aadddd iizziioonnaa llee  aa ll  ttoorrssoo..  IInn  pp iiùù ,,  ii  ddaannnnii  

nnoonn  ssoonnoo  ccuurraabbiill ii  nnoorrmmaa llmmeennttee..     

  

GGAA1100  --  SScciiaabboollaa  IInnffuuooccaattaa  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   22      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11    

EEff ffeett tt ii::   DDaa ll llee  mmaannii  ddeell  gguueerrrriieerroo  ss ii  sspprriigg iioonnaa  uunnaa  ssppaaddaa  dd ii  

ffuuooccoo  cchhee  iinnff ll iiggggee  ((DD ))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   TTrraanncciiaa  vviiaa  ll ''aa rrttoo  ccoollpp iittoo..     

  

GGAA1111  --  SSeerrppeennttee  ddii  FFiiaammmmaa  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   88FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   DDaa ll llee  mmaannii  ddeell  gguueerrrriieerroo  ffuuoorriieessccee  uunn  ggrraannddee  ggeett ttoo  dd ii  

ffuuooccoo  cchhee  ccoollpp iissccee  aa  dd iiss ttaannzzaa ,,   ccaauussaannddoo  ((GG))PPVV..   UUtt iill iizzzzaarree  ii  

mmoodd iiff iiccaa ttoorrii  aa ll  ddaannnnoo  ppeerr  llaa  dd iiss ttaannzzaa  ddeell  bbeerrssaagg lliioo..  II ll  

bbeerrssaagg lliioo,,   ssee  ssuubbiissccee  ddaannnnii  eedd  èè  iinnff iiaammmmaabbiillee,,   ss ii  iinncceenndd iiaa  ee  

rriicceevvee  ((BB++22)) PPVV  ee  ((BB))PPRR  aadddd iizziioonnaa llii  ooggnnii  RRoouunndd ,,   ff iinncchhéé  iill  

ffuuooccoo  nnoonn  vviieennee  ssppeennttoo..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  vviitt tt iimmaa  ddeevvee  rriiuusscciirree  iinn  uunn  TTeesstt ::   

IIss tt iinnttoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo  oo  rreessttaarree  aacccceeccaattaa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  

dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMII..     

  

GGAA1122  --  SSaaccrraa  PPrrootteezziioonnee  LLuucceennttee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo  ::   SSPP    CCooss ttoo::  66    LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    

TTeess tt ::   MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo..     

EEff ffeett tt ii::   TTiirraarree  ssuull llaa  ttaabbeell llaa  ddeegg llii  EEff ffeetttt ii,,   ccoolloonnnnaa  ((CC))::   iill  

rriissuullttaattoo  rraapppprreesseennttaa  iill  VVaalloorree  dd ii  PPrrootteezziioonnee  dd ii  ooggnnii  llooccaazziioonnee  

ddeell  ccoorrppoo..  DDuurraa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll llaa  

CCoommppoonneennttee  MMeennttee..     

SSppeecciiaa llee::   TTiirraarree  ssuullllaa  ccoolloonnnnaa  ((EE))..    

  

  
GGAA1133  --  SSoovvrraanniittàà  ddeellllaa  SStteellllaa  IImmppeerriiaallee    

TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   XXFF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11    

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  mmoosstt rraarree  aa ii  nneemmiiccii  llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa ..   SSee  iill  

TTeess tt  rriieessccee,,   ooggnnii  aavvvveerrssaarriioo  ccoonn  AAuurraa  iinnffeerriioorree  rriicceevvee  uunn  

MMoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  --22  ssuu  ttuutt tt ii  ii  TTeess tt  ssuucccceessss iivvii..   DDuurraa  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee..    

SSppeecciiaa llee::   II ll  MMoodd iiff iiccaattoorree  ppeerr  gg llii  aavvvveerrssaarrii  èè  dd ii  --33,,   aanncchhee  ssee  

hhaannnnoo  ppaarrii  AAuurraa ..     
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GGAA1144  --  TTaagglliioo  SSeeggrreettoo  ddeellllaa  PPrrooddiiggiioossaa  AArrttee  ddii  

GGeennttoo  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   55      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  mmaannoo  ss ii  ccoonnggeellaa  ee  dd iivviieennee  pp iiùù  aaff ff iillaattaa  dd ii  uunn  

rraassooiioo..   CCoollppeennddoo  dd ii  ttaagg lliioo  iinnff ll iiggggee  ((HH))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   LL ''aarrttoo  ccoollpp iittoo  dd ii  ccoonnggeellaa ,,   dd iivveennttaa  iinnuutt iill iizzzzaabbiillee  ee  

ff rraagg iillee  ccoommee  iill  vveettrroo,,   ppeerr  ccuuii  aa ll  ccoollppoo  ssuucccceessss iivvoo  ss ii  

dd iissggrreegghheerràà  iinndd iippeennddeenntteemmeennttee  ddaa ii  PPVV  iinnff ll iitttt ii..     

  
  

GGAA1155  --  CCoollppoo  SSeeggrreettoo  ddeellllaa  PPrrooddiiggiioossaa  FFiiaammmmaa  

cchhee  IInncceennddiiaa  

TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   LLee  mmaannii  ddeell  gguueerrrriieerroo,,   cchhee  ccoollpp iissccoonnoo  llaa  vviitt tt iimmaa  dd ii  

ttaagg lliioo,,   ss ii  iinnff iiaammmmaannoo  iimmpprroovvvviissaammeennttee,,  iinnff ll iiggggeennddoo  ((DD ))PPVV  ee  

((DD ))PPRR;;   ssee  iill  MMSS  èè  mmaagggg iioorree  dd ii  66,,   llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa ,,   ssee  

iinnff iiaammmmaabbiillee,,   pprreennddee  ffuuooccoo  ee,,   ff iinncchhéé  llee  ff iiaammmmee  nnoonn  vveennggoonnoo  

ssppeennttee,,   ss ii  ppeerrddoonnoo  aa lltt rrii  ((CC))PPVV  ppeerr  rroouunndd ..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  bbrruucciiaa  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee,,   ccaauussaannddoo  

11PPVV  uulltteerriioorree  aa  uunnaa  zzoonnaa  aadd iiaacceennttee  ((ppeerr  eesseemmpp iioo,,   ssee  vviieennee  

bbrruucciiaa ttoo  uunn  bbrraacccciioo,,   ss ii  ppeerrddeerràà  11  PPVV  uulltteerriioorree  aanncchhee  nneell  

ttoorrssoo))..     

  

GGAA1166  --  SSppeecccchhiioo  ddii  LLuuccee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   66FF    LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  33,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo  ++22  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ggeenneerraa  uunnoo  ssccuuddoo  dd ii  lluuccee  ccoonn  llaa  mmaannoo  

ccaappaaccee  dd ii  iinntteerrcceettttaa rree  ee  rriiff lleett tteerree  qquuaa llss iiaass ii  aa tt ttaaccccoo  aa  dd iiss ttaannzzaa  

ccoonn  lloo  ss tteessssoo  MMSS  ddeell ll''aa ttttaaccccoo,,   aanncchhee  qquueell ll ii  dd ii  AArrtt ii  MMaarrzziiaa ll ii  

cchhee  ss iiaannoo  nnoott ii  aa ll  dd iiffeennssoorree..  

SSppeecciiaa llee::   RRiieessccee  aa  rriiff lleetttteerree  aanncchhee  ii  ccoollpp ii  aa  dd iissttaannzzaa  iiggnnoott ii  aall  

dd iiffeennssoorree..  

  

GGAA1177  --  PPoossiizziioonnee  ddii  AAffffoonnddoo  IImmppeerriiaallee  

TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   88FF    LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  33,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo  ++22,,   eenntt rraammbbee  llee  mmaannii  uutt iill iizzzzaabbiill ii  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ssooll lleevvaa  llee  bbrraacccciiaa  ee,,   ddooppoo  aavveerrllee  ccaarriiccaa ttee  

dd ii  eenneerrgg iiaa,,   llee  aabbbbaatt ttee  ssuull ll''aavvvveerrssaarriioo  aaff ffoonnddaannddoo  llee  mmaannii  

nneell llaa  ssuuaa  ccaarrnnee..   CCaauussaa  ddaannnnii  dd iivveerrss ii  iinn  bbaassee  aa ll llee  llooccaazziioonnii  

ccoollpp iittee::   ((HH))PPVV  ssee  ccoollpp iissccee  iill  TToorrssoo,,   ((II ))PPVV  ssee  ccoollpp iissccee  llaa  TTeess ttaa  

ee  ((FF ))PPVV  ssee  ccoollpp iissccee  llee  bbrraacccciiaa  ((ttuuttttee  ee  dduuee))..  

SSppeecciiaa llee::   LLee  llooccaazziioonnii  ccoollpp iittee  vveennggoonnoo  tt rraappaassssaa ttee  ddaa ll  ccoollppoo  ee  

rriissuullttaannoo  iinnuutt iill iizzzzaabbiill ii  eedd  iinnccuurraabbiill ii..  

  

GGAA1188    --  ““HHaakkuukkaa  DDaann””  ii ll  CCoollppoo  ddeell  FFiioorree  BBiiaannccoo  

ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   PP    CCooss ttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   AAff ffoonnddoo  ccoonn  iill  bbrraacccciioo,,   ccoonn  llaa  mmaannoo  cchhee  rriisspp lleennddee  dd ii  

lluuccee  bbiiaannccaa ;;  iinnff ll iiggggee  ((GG))PPVV  ee  ((DD ))PPRR..    

SSppeecciiaa llee::   --22  aa ll llaa  ppaarraattaa..       

  

GGAA1199  --  PPrrooddiiggiioossoo  PPuuggnnoo  FFiiaammmmeeggggiiaannttee  ddii  

GGeennttoo    

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  11,,  AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunn  ppuuggnnoo  iinnffuuooccaattoo  iinn  ccuuii  iill  gguueerrrriieerroo  

ccoonncceennttrraa  ttuuttttoo  iill  ppeessoo  ddeell llaa  ssuuaa  mmaassssaa  ccoorrppoorreeaa  ee  iinnff ll iiggggee  

((FF ))PPVV..   SSee  iill  gguueerrrriieerroo  ppoorrttaa  iill  ccoollppoo  ddooppoo  uunnaa  rriinnccoorrssaa  dd ii  88  

mmeettrrii  iinn  ll iinneeaa  rreett ttaa,,   ooppppuurree  ssuu  dd ii  uunn  bbeerrssaagg lliioo  ppoossttoo  aadd  uunn  

ll iivveell lloo  iinnffeerriioorree,,   iinnff ll iiggggee  11  PPVV  iinn  pp iiùù..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  rriissuullttaa  tt rraappaassssaa ttaa  ddaa ll  ppuuggnnoo  ee  

ppeerrttaannttoo  iinnuutt iill iizzzzaabbiillee..     
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CCOOLLPPII  MMOORRTTAALLII  

  

  
GGMM11  --  CCaalloorree  BBiiaannccoo  iinn  55  PPaarrttii  

TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   44        LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   DDaa ll llee  mmaannii  ddeell  gguueerrrriieerroo  ss ii  sspprriigg iioonnaannoo  ll iinngguuee  dd ii  ffuuooccoo  

bbiiaannccoo  iinn  ggrraaddoo  dd ii  ccoollpp iirree  ll ''aavvvveerrssaarriioo  aa  dd iiss ttaannzzaa  iinn  vvaarriiee  

llooccaazziioonnii..   II ll  ddaannnnoo  èè  ((DD ))PPVV  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee  tt rraannnnee  uunnaa  

((tt iirraarree  aa  ccaassoo  qquuaa llee  NNOONN  vviieennee  ccoollpp iittaa ))..   SSoott tt rraarrrree  11  aa ll  MMSS  

ppeerr  ooggnnii  mmeettrroo  dd ii  dd iissttaannzzaa  ddaa ll  bbeerrssaagg lliioo..     

SSppeecciiaa llee::   OOggnnii  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  vviieennee  tt rraanncciiaa ttaa  vviiaa  ddaa ll  rreess ttoo  ddeell  

ccoorrppoo  ee  ccaaddee  aa ll  ssuuoolloo,,  ffoonnddeennddooss ii..     

  

GGMM22  --  CCeerrcchhiioo  ddii  FFiiaammmmaa  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  XXFF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  22    

TTeess tt ::   CCoorrppoo++DDeess iiddeerriioo++MMiinneerraa llee    

EEff ffeett tt ii::   RRuuoottaannddoo  vvoorrtt iiccoossaammeennttee  ssuu  sséé  ss tteessssoo,,   iill  gguueerrrriieerroo  

rriissccaa llddaa  llee  mmoolleeccoollee  dd''aarriiaa  cciirrccoossttaanntt ii  ff iinnoo  aa  iinncceenndd iiaa llee,,   

ffoorrmmaannddoo  uunnaa  bbaarrrriieerraa  dd ii  ffuuooccoo  cchhee  lloo  cciirrccoonnddaa..   CChh ii  

oolltt rreeppaassssaa  qquueess ttaa  bbaarrrriieerraa  dd ii  ffuuooccoo  rriicceevvee  ((EE))PPVV..   FFoorrnniissccee  

iinnoolltt rree  uunn  VVaa lloorree  dd ii  PPrrootteezziioonnee  dd ii  44  ccoonnttrroo  aarrmmii  ddaa  llaanncciioo  ee  

ddaa  ffuuooccoo..   DDuurraa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS  ee  iill  gguueerrrriieerroo  

ppuuòò  ssuuppeerraarree  llaa  bbaarrrriieerraa  qquuaannddoo  vvuuoollee  sseennzzaa  aa llccuunn  ddaannnnoo..  LLaa  

bbaarrrriieerraa  èè  ggrraannddee  22  mmeettrrii  dd ii  rraagggg iioo..    

SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  iinnff ll iitt ttoo  èè  ((FF ))PPVV,,   iill  VVaa lloorree  dd ii  PPrrootteezziioonnee  èè  dd ii  

55,,   llaa  dduurraattaa  èè  ddoopppp iiaa  ee  iill  rraagggg iioo  aauummeennttaa  aa  44  mmeettrrii..     

  

GGMM33  --  CCoollppoo  ddeellllaa  FFaasscciinnaazziioonnee  

TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   99FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  11,,   DD iiffeessaa  11,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   GGlloobbii  dd ii  lluuccee  aacccceeccaanntt ii  ee  ss ttoorrddeenntt ii  ppaarrttoonnoo  ddaa ll llee  mmaannii  

ddeell  gguueerrrriieerroo,,   iinnff ll iiggggeennddoo  ((CC))PPVV  ee  ((FF ))PPRR..     

SSppeecciiaa llee::   LL ''aavvvveerrssaarriioo  ssvviieennee  iimmmmeedd iiaattaammeennttee  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  

dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMSS    

  

GGMM44  --  CCoorraazzzzaa  LLuummiinnoossaa  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  77        LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11    

TTeess tt ::   MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   II ll  ccoorrppoo  ss ii  rriiccoopprree  dd ii  uunnaa  lluuccee  qquuaass ii  ssooll iiddaa ..  TTiirraarree  

ssuull llaa  ccoolloonnnnaa  ((FF ))  ddeell llaa  TTaabbeell llaa  ddeegg llii  EEff ffeetttt ii  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  

VVaa lloorree  dd ii  PPrrootteezziioonnee  aassssuunnttoo  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee..   DDuurraa  uunn  

nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee..  EE''  ssoommmmaabbiillee  

aa ll llaa  SSaaccrraa  PPrrootteezziioonnee  LLuucceennttee  ((GGAA1122))..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  dduurraa ttaa  èè  rraaddddoopppp iiaa ttaa..     

  

GGMM55  --““TTeenn  SShhoo  BBuu””  DDaannzzaa  ddeell  CCiieelloo  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   SSMM        CCooss ttoo::   33FF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22    

EEff ffeett tt ii::   UUnnoo  ddeeii  ppoocchh ii  aatt ttaacccchh ii  dd iinnaammiiccii  ddeell llaa  PPrroodd iigg iioossaa  

SSccuuoollaa  dd ii  GGeennttoo..   II ll  gguueerrrriieerroo,,   aappppaarreenntteemmeennttee  lleeggggeerroo  ccoommee  

uunnaa  ll iibbeell lluu llaa ,,   iinnttrraapprreennddee  uunn  ssaa llttoo  mmoorrttaa llee  pprroodd iigg iioossoo  ee  

aatt tteerrrraa  iinn  ccaa llcciioo  ssuull ll ''aavvvveerrssaarriioo..   PPuuòò  sscceegg lliieerree  qquuaa llee  llooccaazziioonnee  

vviieennee  ccoollpp iittaa  ee  iinnff ll iiggggeerree  ((HH))PPVV..   NNoonn  cc’’èè  bbiissooggnnoo  dd ii  rriinnccoorrssaa  

ppeerr  eesseegguuiirree  iill  ccoollppoo..  

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ss ii  ssbbrriicciioollaa  iinn  ppoocchh ii  iissttaanntt ii..     

  

  
GGMM66  --  FFrreeccccee  ddii  LLuuccee  

TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   33FF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   DDaa ll llee  mmaannii  ddeell  gguueerrrriieerroo  ffuuoorriieessccoonnoo  gguuiizzzzaanntt ii  rraagggg ii  

dd ii  lluuccee  cchhee  iinnff ll iiggggoonnoo  ((FF ))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  vviitt tt iimmaa  ddeevvee  rriiuusscciirree  iinn  uunn  TTeesstt ::   

IIss tt iinnttoo++PPeerrcceezziioonnee++NNuull llaa,,   oo  rriimmaanneerree  aacccceeccaattaa  ppeerr  uunn  

nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa  1100  mmeennoo  llaa  ssuuaa  rreess iiss tteennzzaa..     

  

  
GGMM77  --““MMeettssuuttoo  KKoosseeii  JJiinn””  GGeelloo  cchhee  BBrruucciiaa,,  GGeelloo  

cchhee  DDiissttrruuggggee  

TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   44FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22    

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  sspprriigg iioonnaa  uunn''oonnddaattaa  dd ii  ggeelloo  cchhee,,   nneell  ppuunnttoo  

iinn  ccuuii  ccoollpp iissccee,,   ccaauussaa  ((EE))PPVV,,   aa  uunnaa  ccaasseell llaa  dd ii  dd iiss ttaannzzaa  ((22  

mmeettrrii))  ddaa ll  bbeerrssaagg lliioo  oorriigg iinnaarriioo  ccaauussaa  ((DD ))PPVV,,   aa  dduuee  ccaasseell llee  

((CC))PPVV  ee  ccooss ìì  vviiaa ..   LL''aatt ttaaccccaannttee,,   nnaattuurraa llmmeennttee,,   nnee  èè  iimmmmuunnee..    

SSppeecciiaa llee::   LLaa  vviitt tt iimmaa  pprriimmaarriiaa  ddeell ll ''aa tt ttaaccccoo  ggeellaa  ee  ss ii  ssbbrriicciioollaa  

iinn  ppoocchh ii  iissttaanntt ii..     
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GGMM88  --  RRoottaazziioonnee  ddeellllaa  CCoonnggiiuunnzziioonnee  AAssttrraallee    

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  33    

EEff ffeett tt ii::   UUnnoo  ddeeii  rraarrii  ccoollpp ii  iinn  ccuuii  GGeennttoo  uunniissccee  ppootteennzzaa  ee  

vveelloocciittàà ..   IIll  ccoollppoo  vviieennee  ppoorrttaa ttoo  ccoonn  llee  bbrraacccciiaa  ee  iill  gguueerrrriieerroo  

ss ii  mmuuoovvee  aa  ttaa llee  vveelloocciittàà  cchhee  ppuuòò  ppoorrttaarree  iill  ccoollppoo  aanncchhee  aa ll llee  

ssppaa llllee  ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo,,   qquuiinndd ii  mmuuoovveerree  aannccoorraa ..   DDuurraannttee  

ll ''eesseeccuuzziioonnee  dd ii  qquueessttoo  ccoollppoo,,   iill  ppeerrssoonnaagggg iioo  hhaa  aa  dd iissppooss iizziioonnee  

iill  ddoopppp iioo  ddeeii  PPMM..   II ll  ccoollppoo  iinnff ll iiggggee  ((JJ ))PPVV  iinn  22  llooccaazziioonnii  

dd iivveerrssee..     

SSppeecciiaa llee::   LLee  zzoonnee  ccoollpp iittee  ssoonnoo  tt rraappaassssaa ttee  ddaa  ppaarrttee  aa  ppaarrttee  ee  

rreessee  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee  iinnuutt iill iizzzzaabbiill ii..     

  

  
GGMM99  --  SSppaaddaa  ddii  LLuuccee  RRoottaannttee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   66      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ccoollppoo,,   vvaarriiaannttee  ddeell llaa  TTaagglliieennttee  LLaammaa  dd ii  LLuuccee  

GGMM1100,,   ppeerrmmeett ttee  dd ii  aa ttttaaccccaarree  ttuutt tt ii  gg ll ii  aavvvveerrssaarrii  cchhee  ss ii  tt rroovvaannoo  

aadd iiaacceenntt ii  aa ll  gguueerrrriieerroo  sseennzzaa  ppeennaa lliittàà,,   iinnff ll iiggggeennddoo  aa  cciiaassccuunnoo  

((FF ))PPVV  ee  ((BB))PPRR..   TTiirraarree  llaa  llooccaa lliizzzzaazziioonnee  ppeerr  cciiaassccuunn  bbeerrssaagg lliioo..    

SSppeecciiaa llee::   TTaagglliiaa  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  iinn  22  ppaarrtt ii..     

  

GGMM1100  --  ““OOkkoo  SSeettssuuzzaann””  TTaagglliieennttee  LLaammaa  ddii  LLuuccee  

ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   33        LL iimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  22,,   AAuurraa  33    

EEff ffeett tt ii::     LL '' iinntteerroo  bbrraacccciioo  ddeell  gguueerrrriieerroo  dd iivviieennee  uunnaa  llaammaa  

lluucceennttee  cchhee  iinnff ll iiggggee  ((KK))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::     TTaagg ll iiaa  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  iinn  22  ppaarrtt ii..     

    

GGMM1111  --  AAnneellllii   ddeell  PPiiaannttoo  ddeellllaa  SSccuuoollaa  IImmppeerriiaallee  

ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   88FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++11  

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa++AAttttaaccccoo    

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  aaccccuummuullaa  eenneerrgg iiaa  iinn  ffoorrmmaa  dd ii  cceerrcchh ii  dd ii  

lluuccee  ddeell  ccoolloorree  ddeell llaa  ssuuaa  AAuurraa ..   DDooppoo  aavveerr  ffaa tt ttoo  qquueessttoo,,   ll ii  

ssccaagg lliiaa  ccoonn  uunn  ppuuggnnoo  ssuull ll ''aavvvveerrssaarriioo  ccaauussaannddoo  ((HH))PPVV  ee  ((CC))PPRR..   

SSee  iill  gguueerrrriieerroo  vvuuoollee,,   ppuuòò  ""ssppeennddeerree""  ii  ssuuooii  ppuunntt ii  dd ii  AAuurraa  

ccoommee  ssee  ffoosssseerroo  ddaadd ii  dd ii  PPootteennzzaa  aagggg iiuunntt iivvii..   II  ppuunntt ii  ssppeess ii,,   

vveerrrraannnnoo  rreeccuuppeerraa tt ii  aa ll  rriittmmoo  dd ii  11  ooggnnii  rroouunndd  aa  ppaarrtt iirree  ddaa  

qquueell lloo  sseegguueennttee  ll ''eeffffeett ttuuaazziioonnee  dd ii  qquueess ttoo  ccoollppoo..  

SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  vviieennee  ppeerrffoorraa ttaa  ee  rriissuullttaa  

iinnccuurraabbiillee  eedd  iinnuutt iill iizzzzaabbiillee..  

  
  

GGMM1122  --  DDiissggrreeggaazziioonnee  TToottaallee  ddeellllee  MMeemmbbrraa    

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   66FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  33,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++33    

EEff ffeett tt ii::   II ll  ppuuggnnoo  ddeell  gguueerrrriieerroo  rriisspp lleennddee  aa ll  ccaa lloorr  bbiiaannccoo  ee  ss ii  

aabbbbaatt ttee  ssuull llaa  vviitt tt iimmaa ,,   ddaannnneegggg iiaannddoollee  ccoommpplleettaammeennttee  iill  ccoorrppoo..   

CCaauussaa  ((JJ ))xx33  PPVV,,   dd iiss tt rriibbuuiitt ii  iill  pp iiùù  eeqquuaammeennttee  ppoossss iibbiillee  ff rraa  ttuuttttee  

llee  zzoonnee..     

SSppeecciiaa llee::   IInnff ll iiggggee  ((JJ ))xx44  PPVV    

  

GGMM1133  --  PPaarraattaa  FFiiaammmmeeggggiiaannttee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  33      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  11,,  DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  11    

EEff ffeett tt ii::   DDaa  uussaarrss ii  aa ll  ppooss ttoo  ddeell llaa  nnoorrmmaa llee  ppaarraa ttaa ..   SSee  llaa  ppaarraa ttaa  

hhaa  ssuucccceessssoo  ee  ll ''aatt ttaaccccaannttee  ss ttaa  uussaannddoo  uunn''aarrmmaa,,   qquueess ttaa  rriicceevvee  

((KK))PPSS;;   ssee  iinnvveeccee  ss ttaa  uussaannddoo  uunn  ccoollppoo  dd ii  aarrttee  mmaarrzziiaa llee,,   

ll ''aa tt ttaaccccaannttee  rriicceevvee  ssoolloo  ((CC))PPVV  ddaa ll  ccaa lloorree  sspprriigg iioonnaattoo..     

SSppeecciiaa llee::   LLee  ff iiaammmmee  ffoonnddoonnoo  ll''aarrmmaa  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ooppppuurree,,   

nneell  ccaassoo  dd ii  uunn  ccoollppoo  dd ii  aarrttee  mmaarrzziiaa llee,,  ccaauussaannoo  ((EE))PPVV  aa  ((AA))PPRR..     
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GGMM1144  --  SSppaaddaa  ddeell  FFuullmmiinnee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   CCOO    CCoossttoo::   99FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,  DD iiffeessaa  11,,  AAuurraa  11  

TTeess tt ::   MMeennttee++AAzziioonnee++MMeeccccaanniiccoo++AAtt ttaaccccoo    

EEff ffeett tt ii::   SSee  iill  TTeesstt  rriieessccee,,   iill  gguueerrrriieerroo  ppuuòò  iimmmmeedd iiaa ttaammeennttee  

ppoorrttaarree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  dd ii  33  aattttaacccchh ii  ccoonn  llaa  ss tteessssaa  aarrmmaa  

uussaannddoo  iill  tteess tt  ss ttaannddaarrdd  dd ii  aatt ttaaccccoo  ee  sseennzzaa  aa lltt rree  ppeennaa lliittàà ..   GGllii  

aa tt ttaacccchh ii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ssuu  uunn  ss iinnggoolloo  aavvvveerrssaarriioo  ee  nnoonn  

ppoossssoonnoo  mmaaii  eesssseerree  mmiirraa tt ii..   II ll  dd iiffeennssoorree  ddeevvee  ppaarraarree  ooggnnii  

aa tt ttaaccccoo  ss iinnggoollaa rrmmeennttee..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  nnuummeerroo  dd ii  aa tt ttaacccchh ii  cchhee  ss ii  ppuuòò  eeff ffeett ttuuaarree  èè  ppaarrii  

aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee..     

  

  
GGMM1155  --LLuuccee  PPoollaarree  DDiissggrreeggaannttee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   DD      CCooss ttoo::   66FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  11,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++22    

EEff ffeett tt ii::   DDaa ll llee  mmaannii  ddeellll ''aatt ttaaccccaannttee  ffuuoorriieessccee  uunn  rraagggg iioo  

dd ''eenneerrgg iiaa ,,   cchhee  ss ii  vvaa  aa  sscchh iiaannttaarree  ccoonnttrroo  ll ''aavvvveerrssaarriioo..   SSee  iill  

ccoollppoo  vvaa  aa  sseeggnnoo,,   ccaauussaa  ((GG))PPVV  ee  ((GG))PPRR..  IInnoolltt rree,,   ssee  

ll ''aavvvveerrssaarriioo  nnoonn  rriieessccee  iinn  uunn  TTeesstt  MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo,,   

ppeerrddee  11  PPDD  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMII  ((iinn  ccaassoo  dd ii  

ffaa ll ll iimmeennttoo  ccrriitt iiccoo,,   ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll llaa  

CCoommppoonneennttee  MMeennttee  ddeell ll ''aa tt ttaaccccaannttee))..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  vviieennee  dd iissggrreeggaattaa ..    

    

GGMM1166  --LLuuccee  AAbbbbaagglliiaannttee  ddeellllaa  SStteellllaa  IImmppeerriiaallee  

TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   XXFF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  GGeennttoo  ++11  

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa  

EEff ffeett tt ii::   SSiimmiillee  ee  ccuummuullaabbiillee  aa  GGAA1133  ,,   ppeerrmmeett ttee  dd ii  aabbbbaagg lliiaa rree  

gg llii  aavvvveerrssaarrii  dd ii  AAuurraa  iinnffeerriioorree  ccoonn  llaa  pprroopprriiaa  AAuurraa..   QQuueess tt ii  

rriicceevvoonnoo  uunn  mmoodd iiff iiccaattoorree  nneeggaatt iivvoo  ssuu  ooggnnii  tteesstt  ppaarrii  aa ll  vvaa lloorree  

dd ii  AAuurraa  dd ii  cchh ii  eesseegguuee  iill  ccoollppoo,,  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  rroouunndd  ppaarrii  

aa ll  MMSS  ddeell  tteess tt  dd ii  aa tttt iivvaazziioonnee..  

SSppeecciiaa llee::   DDuurraa  ttuutt ttoo  iill  ccoommbbaatt tt iimmeennttoo  ee  iinnff lluueennzzaa  aanncchhee  cchh ii  

hhaa  ppaarrii  AAuurraa ..    

  

GGMM1177  --  ““MMootteenn  SShhoo””  PPaallmmii  ddeeii  CCiieellii   SSeellvvaaggggii  ddii  

GGeennttoo  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   55      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,  MMaannii  

ll iibbeerree  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ccoollpp iissccee  ccoonn  eenntt rraammbbii  ii  ppaa llmmii  ll ’’aavvvveerrssaarriioo  

iinnff ll iiggggeennddoo  ((II ))PPVV..  

SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  vviieennee  ccaarrbboonniizzzzaa ttaa ..  

  
  

CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  

II  CCoollpp ii  EEssootteerriiccii  vveennggoonnoo  ppoorrttaatt ii  ccoonn  llee  ss tteessssee  mmooddaa lliittàà  ddeegg llii  

aa lltt rrii  ccoollpp ii,,   mmaa,,   aannaa llooggaammeennttee  aa  qquuaannttoo  aaccccaaddee  ppeerr  NNaannttoo,,   

ooccccoorrrree  pprriimmaa  ss ttaabbiill iirree  uunn  ccoonnttaatt ttoo  tt rraa  lloo  SSpp iirriittoo  CCoommbbaatt tt iivvoo  

ee  llee  ffoorrzzee  uulltt rraa tteerrrreennee  cchhee  ffoorrnniirraannnnoo  ll ''eenneerrgg iiaa  ppeerr  iill  ccoollppoo::   

qquueess ttaa  tteeccnniiccaa  pprreell iimmiinnaarree  èè  cchh iiaammaattaa  CCoonngg iiuunnzziioonnee  AAsstt rraa llee..   

LL ''eenneerrgg iiaa  aa  ccuuii  iill  gguueerrrriieerroo  aatt tt iinnggee  aagg iissccee  eesssseennzziiaa llmmeennttee  iinn  

dduuee  mmoodd ii::   aannnnuull llaannddoo  llaa  dd iissttaannzzaa  tt rraa  llee  mmoolleeccoollee  dd ii  uunn  ccoorrppoo,,   

oorrggaanniiccoo  oo  iinnoorrggaanniiccoo,,   ppeerr  iinndduurriirree  llaa  mmaatteerriiaa,,   oo  ppeerr  ffaarr  

iimmpp llooddeerree  ll ''ooggggeett ttoo  ss tteessssoo  ((CCoollppii  aa  IImmpplloossiioonnee));;   ooppppuurree  

aauummeennttaannddoo  llaa  dd iissttaannzzaa  tt rraa  llee  mmoolleeccoollee,,   iinnddeebboolleennddoo  ii  lleeggaammii  

aattoommiiccii  ppeerr  dd iissggrreeggaarree  iill  bbeerrssaagg lliioo  ((CCoollppii  aa  EEsspplloossiioonnee))..  

  
GGEE11  --  CCoonnggiiuunnzziioonnee  AAssttrraallee  

TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  11      LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  11    

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa++VViiee  dd ii  GGeennttoo    

EEff ffeett tt ii::   CCoonnsseennttee  dd ii  eeff ffeett ttuuaarree  uunn  CCoollppoo  EEssootteerriiccoo  nneell lloo  ss tteessssoo  

RRoouunndd ..   IInnoolltt rree,,   ppeerr  ooggnnii  22  ppuunntt ii  dd ii  MMSS  ootttteennuutt ii  ccooll  TTeess tt  ddeell llaa  

CCoonngg iiuunnzziioonnee  AAsstt rraa llee,,  èè  ppoossss iibbiillee  aagggg iiuunnggeerree  11  ppuunnttoo  aa ll  MMSS  

ddeell  CCoollppoo  EEssootteerriiccoo  ssuucccceessss iivvoo..   SSee  iill  TTeess tt,,   iinnvveeccee,,   ffaa ll ll iissccee  iill  
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gguueerrrriieerroo  rriicceevvee  ((KK))PPVV  aa ll  ttoorrssoo,,   dd iimmiinnuueennddoo  ppeerròò  iill  ddaannnnoo  dd ii  

uunnaa  ccaatteeggoorriiaa  ppeerr  ooggnnii  ppuunnttoo  ddeell llaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee;;   nnoonn  ss ii  

ccoonnss iiddeerraannoo  pprrootteezziioonnii  dd ii  aa llccuunn  tt iippoo..   IInnoolltt rree,,  iinn  ccaassoo  dd ii  

ffaa ll ll iimmeennttoo,,   iill  gguueerrrriieerroo  dd ii  GGeennttoo  ppuuòò  eeffffeett ttuuaarree  ssoollttaannttoo  uunn  

CCoollppoo  BBaassee  dduurraannttee  iill  RRoouunndd  ccoorrrreennttee..   IInn  aagggg iiuunnttaa,,   ddaattoo  cchhee  

llee  ffoorrzzee  aa ll llee  qquuaa llii  iill  gguueerrrriieerroo  dd ii  GGeennttoo  ffaa  aaffff iiddaammeennttoo  ssoonnoo  

llee  ffoorrzzee  ddeell  cciieelloo,,   qquueesstt ii  rriissuullttaa  ppaarrtt iiccoollaarrmmeennttee  vvuullnneerraabbiillee  

aagg ll ii  aatt ttaacccchh ii  ppoorrttaa tt ii  ddaa ll  bbaassssoo  ((ppeerr  eesseemmppiioo,,   ssee  iill  gguueerrrriieerroo  ss ii  

tt rroovvaa  iinn  ppooss iizziioonnee  ssoopprraaeelleevvaattaa  rriissppeettttoo  aa ll ll''aavvvveerrssaarriioo,,   ooppppuurree  

ssee  ss ttaa  ppoorrttaannddoo  uunn  ccoollppoo  ssaa llttaa ttoo))::   iinn  qquueess tt ii  ccaass ii  iill  gguueerrrriieerroo  

hhaa  uunn  MMoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  --44  ssuu  ttuutttt ii  ii  TTeess tt  dd iiffeennss iivvii..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  CCoonngg iiuunnzziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  mmaanntteennuuttaa  

aauuttoommaatt iiccaammeennttee  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll llaa  

CCoommppoonneennttee  MMeennttee,,   sseennzzaa  ssppeessaa  dd ii  EEnneerrgg iiaa ..     

  

CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  AADD  EESSPPLLOOSSIIOONNEE  

  

  
GGEEEE11  --  CCoommeettaa  cchhee  AAbbbbaattttee  llaa  MMoonnttaaggnnaa    

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   55        LL iimmiittaazziioonnii::  AAttttaaccccoo  11,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++11    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  mmaannoo  ss ii  ccaarriiccaa  dd''eenneerrgg iiaa  ee  ccoollpp iissccee  ccoommee  ssee  ffoossssee  

ddoottaattaa  dd ii  uunnaa  mmaassssaa  eennoorrmmee..   II ll  ddaannnnoo  iinnff ll iittttoo  èè  ((DD ))PPVV  ee  

((DD ))PPRR  ssuu  eesssseerrii  vviivveenntt ii,,  mmeennttrree  ssuull llaa  mmaatteerriiaa  nnoonn  vviivveennttee  

bbiissooggnnaa  mmoolltt iipp ll iiccaarree  ii  ddaannnnii  ppeerr  iill  MMSS..     

SSppeecciiaa llee::   FFrraa tt ttuurraa  llaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  rreennddeennddoollaa  iinnuutt iill iizzzzaabbiillee..     

  

  
GGEEEE22  --  CCaallcciioo  AAnnnnuullllaattoorree  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   CC      CCoossttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++22    

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ccaa llcciioo  ppeerrmmeett ttee  dd ii  cciirrccoonnddaarree  ll'' iinntteerroo  ccoorrppoo  

ddeell ll ''aavvvveerrssaarriioo  iinn  uunnaa  ssaaccccaa  dd ii  vvuuoottoo  ttoottaa llee,,   pprroovvooccaannddoonnee  

ll ''eesspp llooss iioonnee  iinn  mmooddoo  ss iimmiillee  aa ii  ccoollpp ii  dd ii  HHookkuuttoo..  II ll  ddaannnnoo  èè  dd ii  

((DD ))PPVV  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee  ee  ((CC))PPRR..     

SSppeecciiaa llee::   LL '' iinntteerroo  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa  eesspp llooddee  ff rraaggoorroossaammeennttee..     

  

  
GGEEEE33  --  MMoorrttee  ddeellllaa  SStteellllaa  AAsstt rraallee  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44FF    

LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  GGeennttoo++33    

EEff ffeett tt ii::   UUnn  ppuuggnnoo  aappppaarreenntteemmeennttee  sseemmpp lliiccee  mmaa  ddaa ll llaa  mmoorrttaa llee  

eeff ff iiccaacciiaa!!   IInnff ll iiggggee  ((KK))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  vviieennee  ppoollvveerriizzzzaa ttaa  iinn  ppoocchh ii  iiss ttaanntt ii..   

II ll  RRoouunndd  ssuucccceessss iivvoo  ((ssee  vviieennee  mmaanntteennuuttaa  llaa  CCoonngg iiuunnzziioonnee  

AAss tt rraa llee))  ss ii  ppoollvveerriizzzzaa  aanncchhee  iill  rreess ttoo  ddeell  ccoorrppoo..     

  

GGEEEE44  --  PPrrooddiiggiioossaa  MMoorrssaa  FFoonnddii ttrriiccee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   55FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   DD iiffeessaa  11,,  AAuurraa  11,,   

VViiee  dd ii  GGeennttoo++11    

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunn  aa ttttaaccccoo  ppoorrttaa ttoo  ccoonn  eenntt rraammbbee  llee  mmaannii,,  

iinnffuuooccaattee  aa ll  ccaa lloorree  bbiiaannccoo,,   cchhee  ccaauussaa  ((FF ))PPVV  ee  ((AA))PPRR..   SSee  iill  

ccoollppoo  vvaa  aa  sseeggnnoo  ccaauussaannddoo  aa llmmeennoo  22  PPVV,,   ll''aavvvveerrssaarriioo  èè  

ccoonnss iiddeerraattoo  iimmmmoobbiill iizzzzaattoo::  nnoonn  ppuuòò  mmuuoovveerrss ii,,   ii  ssuuooii  PPMM  ssoonnoo  

dd iimmeezzzzaa tt ii  ee  ooggnnii  TTeess tt  ff iiss iiccoo  vviieennee  eeff ffeettttuuaattoo  ccoonn  uunn  

MMoodd iiff iiccaa ttoorree  dd ii  --44..   SSee  ll ''aavvvveerrssaarriioo  eerraa  gg iiàà  iimmmmoobbiill iizzzzaattoo  ee  iill  

ccoollppoo  vviieennee  rriippeettuuttoo,,   iill  ddaannnnoo  èè  rraaddddoopppp iiaa ttoo..     

SSppeecciiaa llee::   SSeeggnnaarree  22  PPVV  aagggg iiuunntt iivvii  aa ll  ttoorrssoo,,   ppeerr  llee  ff iiaammmmee  

ssvviilluuppppaattee..     

  

GGEEEE55  --  TTeeccnniiccaa  VVoollaannttee  DDeeff iinniitt iivvaa::  PPrrooddiiggiioossaa  

PPiicccchhiiaattaa  ddeellll''AAssttrroo  ddii  GGeennttoo    

TTiippoo::   SSMM      CCooss ttoo::   44FF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,  AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++11    

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  ppaarree  ll iibbrraarrss ii  iinn  aarriiaa  ccoommee  ssee  ffoossssee  sseennzzaa  

ppeessoo::   ppuuòò  qquuiinndd ii  ssoorrvvoollaa rree  aaggeevvoollmmeennttee  ooggnnii  ooss ttaaccoolloo  

((dd iiss ttaannzzaa  ee  aa lltteezzzzaa  ssoonnoo  ddoopppp iiee  rriissppeettttoo  aa  uunn  nnoorrmmaa llee  ssaa llttoo  

mmoorrttaa llee))  ppeerr  aatt tteerrrraarree  iinn  ccaa llcciioo  ssuull  nneemmiiccoo..   UUssaarree  ppeerr  llaa  

llooccaa lliizzzzaazziioonnee  llaa  ttaabbeell llaa  ddeell llaa  TTeess ttaa ttaa..   IInnff ll iiggggee  ((JJ ))PPVV..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  ss ii  ccaarrbboonniizzzzaa  ee  ss ii  ssbbrriicciioollaa  ddooppoo  

ppoocchh ii  iiss ttaanntt ii..     
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GGEEEE66  --  LLuucceennttee  GGiiuuddiizziioo  ddeellll’’IImmppeerraattoorree  ddeell  CCiieelloo  

TTiippoo  ::   DD      CCooss ttoo::   44FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAttttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo  ++22    

EEff ffeett tt ii::   RRuuoottaannddoo  llee  mmaannii,,   ss ii  ffoorrmmaa  uunnaa  ssffeerraa  dd ii  lluuccee..  

RRaagggg iiuunnttoo  iill  bbeerrssaagg ll iioo,,   llaa  ss ffeerraa  eesspp llooddee,,   ffeerreennddoo  cchh iiuunnqquuee  ss ii  

tt rroovvii  nneell  rraagggg iioo  dd ii  66  MMeett rrii..   II  ddaannnnii  ssoonnoo  ((II ))PPVV  eennttrroo  22  MMeettrrii,,   

((HH))PPVV  eenntt rroo  44  MMeettrrii,,   ((GG))PPVV  eenntt rroo  66  MMeettrrii  ddaall ll ''eesspp llooss iioonnee;;   

bbiissooggnnaa  ssoott tt rraarrrree  11  ddaa ll  MMSS  ppeerr  ooggnnii  22  mmeettrrii  tt rraa  aattttaaccccaannttee  ee  

bbeerrssaagg lliioo,,   ppeerr  ii  ddaannnnii  iinnffll iitt tt ii  aa  qquueess tt ''uulltt iimmoo  ee  aa  cchh ii  ss ii  tt rroovvaa  

nneell  rraagggg iioo..   II  ddaannnnii  ssoonnoo  rriippaarrtt iitt ii  eeqquuaammeennttee  ff rraa  22  llooccaazziioonnii  aa  

ccaassoo..     

SSppeecciiaa llee::   II  ddaannnnii  ssoonnoo  ((KK))PPVV,,   ((JJ ))PPVV,,  ((II ))PPVV..   SSee  ii  PPVV  dd ii  uunnaa  

llooccaazziioonnee  sscceennddoonnoo  aa  00  oo  mmeennoo,,   qquueessttaa  eesspp llooddee..     

  
  

GGEEEE77  --  PPrrooddiiggiioossoo  CCoollppoo  ddeell  PPaallmmoo  IInnffuuooccaattoo  ddii  

GGeennttoo  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   33      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,  VViiee  dd ii  

GGeennttoo++11    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  mmaannoo  ddeell  gguueerrrriieerroo  ss ii  iinnff iiaammmmaa  ee,,   ttooccccaannddoo  

ll ''aavvvveerrssaarriioo,,   ccaauussaa  ((GG))PPVV..   IInnoolltt rree  ll ''aa tt ttaaccccaannttee  ddeecciiddee  qquuaa llee  

llooccaazziioonnee  ccoollpp iirree,,   sseennzzaa  ddoovveerr  mmiirraarree  iill  ccoollppoo..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  ss ii  iinncceenndd iiaa,,   iinnff ll iiggggeennddoo  22  PPVV  

ppeerr  RRoouunndd  ff iinnoo  aa  cchhee  llee  ff iiaammmmee  nnoonn  vveennggoonnoo  ssppeennttee..    

  

GGEEEE88  --  CCaallcciioo  DDiissggrreeggaattoorree  ddeellllaa  PPrrooddiiggiioossaa  

SSccuuoollaa  ddii  GGeennttoo    

TTiippoo::   CC      CCoossttoo::   44FF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++11    

EEff ffeett tt ii::   QQuueess ttoo  ccaa llcciioo  ccoollpp iissccee  eesscclluuss iivvaammeennttee  uunnaa  ggaammbbaa  

((tt iirraarree  aa  ccaassoo  qquuaa llee)),,   ccaauussaannddoo  ((EE))PPVV..   IInnoolltt rree  ssee  iill  ccoollppoo  vvaa  aa  

sseeggnnoo,,   llaa  vviitt tt iimmaa  ddeevvee  rriiuusscciirree  iinn  uunn  tteess tt  

CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo--44;;   ccoonn  uunn  ffaa ll ll iimmeennttoo,,   ii  lleeggaammii  

aattoommiiccii  ddeell llaa  ggaammbbaa  ss ii  iinnddeebbooll iissccoonnoo,,   rreennddeennddoollaa  iinnuutt iill iizzzzaabbiillee  

ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  ppaarrii  aa ll  MMII..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  ggaammbbaa  ccoollpp iittaa  eesspp llooddee  eennttrroo  ppoocchh ii  iiss ttaanntt ii..     

  

  

  
GGEEEE99  --  PPrrooddiiggiioossoo  SSeeggrreettoo  ddii  GGeennttoo::  SScciissssiioonnee  ddeell  

CCoorrppoo  

TTiippoo::   SSPP    CCoossttoo::   99FF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  GGeennttoo++22  

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++NNuull llaa    

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunnaa  ddeell llee  tteeccnniicchhee  pp iiùù  ccoommpplleessssee  ddeell llaa  

PPrroodd iigg iioossaa  SSccuuoollaa  dd ii  GGeennttoo,,   mmaa  aanncchhee  dd ii  uunnaa  ddeell llee  pp iiùù  

ppeerriiccoolloossee..   CCoonncceennttrraannddooss ii  ssuull llee  pprroopprriiee  mmoolleeccoollee,,  iill  gguueerrrriieerroo  

rriieessccee  ppeerr  ppoocchh ii  iissttaanntt ii  aa  sscciinnddeerrss ii  ee  dd iivveennttaarree  iinnccoorrppoorreeoo..   IInn  

tteerrmmiinnii  dd ii  gg iiooccoo  ppuuòò  uutt iill iizzzzaarree  qquueessttaa  tteeccnniiccaa  ppeerr  aannnnuull llaa rree  

ll ’’aattttaaccccoo  nneemmiiccoo  aanncchhee  ssee  aa  lluuii  iiggnnoottoo..  TTuutt ttaavviiaa,,   ssee  iill  tteess tt  

ffaa ll ll iissccee,,   iill  gguueerrrriieerroo  ssuubbiissccee  ((MMII))PPVV  cchhee  ppuuòò  rriippaarrtt iirree  tt rraa  llee  

vvaarriiee  llooccaazziioonnii..   IIll  ppuunnttoo  ssppeessoo  ppeerr  llaa  CCoonngg iiuunnzziioonnee  AAsstt rraa llee  

ddeevvee  nneecceessssaarriiaammeennttee  eesssseerree  11PPEE..  

  

CCOOLLPPII  EESSOOTTEERRIICCII  AADD  IIMMPPLLOOSSIIOONNEE  

  
GGEEII11  --  IImmpplloossiioonnee  CCeelllluullaarree  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++22    

EEff ffeett tt ii::   TTooccccaannddoo  ll ''aavvvveerrssaarriioo  iill  gguueerrrriieerroo  ccaauussaa  uunn  nnuummeerroo  dd ii  

ffeerriittee  ppaarrii  aa ll  ppuunntteegggg iioo  dd ii  VViiee  dd ii  GGeennttoo;;   ll ''eeff ffeett ttoo  dduurraa  ff iinnoo  aa  

cchhee  vviieennee  mmaanntteennuuttaa  llaa  CCoonngg iiuunnzziioonnee  AAsstt rraa llee  ((sseennzzaa  bbiissooggnnoo  

dd ii  TTeess tt  aadddd iizziioonnaa llee  ppeerr  ccoollpp iirree)),,   oo  ff iinnoo  aa ll  ssoopprraagggg iiuunnggeerree  

ddeell llaa  mmoorrttee  ddeell llaa  vviitt tt iimmaa..   SSee  uunn  aarrttoo  gg iiuunnggee  aa  00  PPVV,,   

aavvvviizzzziissccee  ee  ll '' iimmpp llooss iioonnee  ppaassssaa  aauuttoommaatt iiccaammeennttee  aa ll  ttoorrssoo..  

LL ''uunniiccaa  pprrootteezziioonnee  uutt iillee  èè  ll ''AAuurraa,,   cchhee  vvaa  ssoott tt rraa tt ttaa  aall  

ppuunntteegggg iioo  dd ii  VViiee  dd ii  GGeennttoo  ddeell ll ''aatt ttaaccccaannttee..     

SSppeecciiaa llee::   LL '' iinntteerroo  ccoorrppoo  ss ii  ccoonnttrraaee  ee  rriimmpp iicccciiooll iissccee  ff iinnoo  aa  

ssccoommppaarriirree..     
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GGEEII22  --  IInndduurriimmeennttoo  CCeelllluullaarree  

TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  77FF      LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  33,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++22    

TTeess tt ::   MMeennttee++RReess iiss tteennzzaa++UUmmaannoo    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  ddeennss iittàà  ddeell  ccoorrppoo  ddeell  gguueerrrriieerroo  aauummeennttaa  

iinnccrreedd iibbiillmmeennttee::  tt iirraarree  ssuull llaa  ccoolloonnnnaa  ((GG))  ddeell llaa  TTaabbeell llaa  ddeegg ll ii  

EEff ffeett tt ii  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  iill  VVaa lloorree  dd ii  PPrrootteezziioonnee  iinn  ttuutt ttee  llee  

llooccaazziioonnii..   LL''eeff ffeett ttoo  ddeell  ccoollppoo  dduurraa  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  dd ii  RRoouunndd  

ppaarrii  aa ll llaa  CCoommppoonneennttee  MMeennttee..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  dduurraa ttaa  ddeell ll ''eeff ffeett ttoo  èè  rraaddddoopppp iiaa ttaa ..     

  

GGEEII33  --  MMoorrttee  CCeelllluullaarree  

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   33FF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++11    

EEff ffeett tt ii::   TTooccccaannddoo  ll ''aavvvveerrssaarriioo  iill  gguueerrrriieerroo  iinnff ll iiggggee  uunn  ddaannnnoo  

ppaarrii  aa ll  ssuuoo  vvaa lloorree  dd ii  VViiee  dd ii  GGeennttoo..   II ll  ddaannnnoo  èè  iirrrreevveerrss iibbiillee  

((nnoonn  ppuuòò  pp iiùù  eesssseerree  ccuurraattoo  iinn  aa llccuunn  mmooddoo))..   IInn  eeff ffeett tt ii,,   llee  

cceell lluu llee  aattttoorrnnoo  aall  ppuunnttoo  ccoollpp iittoo  mmuuooiioonnoo  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee  

((ccaanncceell llaa rree  ddeeff iinniitt iivvaammeennttee  ii  PPVV  ddaa ll llaa  sscchheeddaa  ppeerrssoonnaagggg iioo))..   

LL ''uunniiccoo  tt iippoo  dd ii  pprrootteezziioonnee  uutt iillee  èè  ll ''AAuurraa,,   cchhee  vvaa  ssootttt rraatt ttaa  aa ll  

ppuunntteegggg iioo  dd ii  VViiee  dd ii  GGeennttoo..     

SSppeecciiaa llee::   II ll  ddaannnnoo  èè  ppaarrii  aa  VViiee  dd ii  GGeennttoo++11    

  

  
GGEEII44  --  RRaaggggii  dd''IImmpplloossiioonnee  aa  DDiissttaannzzaa  

TTiippoo::   DD    CCooss ttoo::   99FF      LL iimmiittaazziioonnii::  AAtt ttaaccccoo  33,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++22    

EEff ffeett tt ii::   RRaagggg ii  cchhee  iinnff ll iiggggoonnoo  ((CC))PPVV  aa  uunnaa  zzoonnaa  ddeell  ccoorrppoo..   

NNeessssuunn  tt iippoo  dd ii  pprrootteezziioonnee  sseerrvvee  ppeerr  dd iiffeennddeerrss ii,,   tt rraannnnee  ll ''AAuurraa  

((cchhee  vvaa  ssootttt rraatt ttaa  aa ll  MMSS  ccoommee  ffoossssee  uunn  nnoorrmmaa llee  VVaalloorree  dd ii  

PPrrootteezziioonnee))..   LL ''eeffff iiccaacciiaa  ddeell  ccoollppoo  ddeeccrreessccee  nnoorrmmaa llmmeennttee  ppeerr  llaa  

dd iiss ttaannzzaa  ddeell  bbeerrssaagg ll iioo  ((lloonnttaannoo::   --11  ccaa tteeggoorriiaa ,,   mmoollttoo  lloonnttaannoo::   --22  

ccaatteeggoorriiee))..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  aavvvviizzzziissccee  ee  mmuuoorree  iiss ttaannttaanneeaammeennttee..   

II ll  RRoouunndd  ssuucccceessss iivvoo  ll ''aavvvviizzzziimmeennttoo  ppaasssseerràà  aa ll  ttoorrssoo..     

  

  
GGEEII55  --  TTeeccnniiccaa  CCaauutteerriizzzzaannttee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  99FF      LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,   AAuurraa  22,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++22    

TTeess tt ::   CCoorrppoo++RReess iiss tteennzzaa++NNuull llaa    

EEff ffeett tt ii::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  ccuurraarree  iissttaannttaanneeaammeennttee  22  PPVV  iinn  uunnaa  zzoonnaa  

ccoollpp iittaa,,   ssppeennddeennddoo  uunn  PPRR  oo  PPEE..   AAlltteerrnnaatt iivvaammeennttee  èè  iinn  ggrraaddoo  

dd ii  bbllooccccaarree  ccoommpplleettaammeennttee  ll ''EEff ffeettttoo  SSppeecciiaa llee  dd ii  uunn  ccoollppoo  ((ssee  

uussaattoo  iinn  qquueess ttoo  mmooddoo  nnoonn  vviieennee  ccuurraattoo  aa llccuunn  PPVV))..   PPeerr  

aatt tt iivvaarree  qquueessttoo  ccoollppoo  ooccccoorrrree  ssppeennddeerree  nneecceessssaarriiaammeennttee  11  PPEE  

ppeerr  llaa  CCoonngg iiuunnzziioonnee  AAsstt rraa llee,,   nnoonn  11  PPRR  oo  PPVV..   PPuuòò  eesssseerree  uussaattoo  

ss iiaa  ppeerr  ccuurraarree  ssee  ss tteessss ii  cchhee  ppeerr  ccuurraarree  aa lltt rrii  ppeerrssoonnaagggg ii..     

SSppeecciiaa llee::   PPeerrmmeett ttee  dd ii  ccuurraarree  33  PPVV,,   ccoonnvveerrtteennddooll ii  sseemmpprree  iinn  

uunn  ssoolloo  PPVV  oo  PPRR..     

  

GGEEII66  --  CCoollppoo  ddeellllaa  LLuuccee  OOnndduullaannttee  ddii  GGeennttoo  

TTiippoo::   DD    CCooss ttoo::   44FF        LL iimmiittaazziioonnii::   DD iiffeessaa  22,,  AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++11    

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  tt rraass ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddeell llaa  ssuuaa  mmaassssaa  ccoorrppoorreeaa  

iinn  ppuurraa  lluuccee  cchhee  ss ii  dd iippaarrttee  ddaa llllee  bbrraacccciiaa  ee  ccoollpp iissccee  iill  

bbeerrssaagg lliioo,,   iinnff ll iiggggeennddoo  ((FF ))PPVV  ee  ((BB))PPRR..   LLoo  sstt rreessss  ssuull  ss iiss tteemmaa  

nneerrvvoossoo  èè  ttaa llee  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  eeff ffeett ttuuaattoo  ssoolloo  uunnaa  vvoollttaa  ooggnnii  

2244  oorree,,   ppeennaa  llaa  ppeerrdd iittaa  dd ii  uunn  11PPEE  ppeerr  ooggnnii  tteennttaa tt iivvoo  

ssuucccceessss iivvoo..     

SSppeecciiaa llee::   LLee  cceell lluu llee  ddeell  ccoorrppoo  ddeell llaa  vviitttt iimmaa  ccoommiinncciiaannoo  aa  

ccooll llaassssaarree..   LLaa  vviitt tt iimmaa  ppeerrddee  11  PPVV  ppeerr  llooccaazziioonnee  aa ll  ttuurrnnoo  

ff iinncchhéé  nnoonn  rreess tteerràà  cchhee  ppoollvveerree  ee  gghh iiaacccciioo..     
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GGEEII77  --  IImmpplloossiioonnee  TToottaallee  ddii  GGeennttoo    

TTiippoo::   PP      CCoossttoo::   44FF      LL iimmiittaazziioonnii::   AAtt ttaaccccoo  22,,   AAuurraa  11,,   VViiee  dd ii  

GGeennttoo++22    

EEff ffeett tt ii::   LLaa  mmaannoo  ddeell  gguueerrrriieerroo  ss ii  rriiccoopprree  dd ii  lluuccee  ee,,   ttooccccaannddoo  

sseemmpp lliicceemmeennttee  ll ''aavvvveerrssaarriioo,,   ccaauussaa  uunnoo  ss tt rriittoollaammeennttoo  iinntteerrnnoo  

ddeell llaa  ppaarrttee  ccoollpp iittaa ,,   iinnff ll iiggggeennddoo  ((FF ))PPVV..   NNeell  rroouunndd  sseegguueennttee  uunnaa  

llooccaazziioonnee  aa  ccaassoo  ((cchhee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  llaa  ss tteessssaa  ccoollpp iittaa  iinn  

pprreecceeddeennzzaa ))  ssuubbiissccee  ((CC))PPVV  ee  ccooss ìì  vviiaa  ff iinncchhéé  nnoonn  vveennggoonnoo  

ccoollpp iittee  ttuutt ttee  llee  llooccaazziioonnii..     

SSppeecciiaa llee::   LLaa  zzoonnaa  ccoollpp iittaa  rriinnsseecccchh iissccee  ee  mmuuoorree  

iiss ttaannttaanneeaammeennttee..   II ll  RRoouunndd  ddooppoo  ss ii  aavvvviizzzziirràà  aanncchhee  iill  rreess ttoo  

ddeell  ccoorrppoo..    

  

GGEEII88  --  CClleemmeennttee  MMaannoo  ddeellll’’IImmppeerraattoorree  ddeell  CCiieelloo  

TTiippoo::   PP//DD      CCoossttoo::   44FF        LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  22,,  VViiee  dd ii  GGeennttoo++11  

EEff ffeett tt ii::   SSii  tt rraa ttttaa  dd ii  uunnaa  tteeccnniiccaa  cchhee  ppeerrmmeett ttee  dd ii  ccoollpp iirree  

ll ’’aavvvveerrssaarriioo  pprroovvooccaannddoonnee  lloo  ssvveenniimmeennttoo  ee  mmaannddaannddoolloo  iinn  uunnoo  

ss ttaattoo  dd ii  mmoorrttee  aappppaarreennttee..   CCaauussaa  ((AA))PPVV  ee  ((II ))PPRR  ee,,   ssee  iill  

bbeerrssaagg lliioo  ssvviieennee,,   dd iivviieennee  ssooggggeett ttoo  aa ll ll ’’EEff ffeett ttoo  SSppeecciiaa llee..  

SSppeecciiaa llee::   LLaa  vviitt tt iimmaa  eennttrraa  iinn  uunnoo  ssttaa ttoo  dd ii  mmoorrttee  aappppaarreennttee  

cchhee  dduurraa  ff iinncchhéé  nnoonn  hhaa  rreeccuuppeerraa ttoo  ttuutt tt ii  ii  PPRR..   DDuurraannttee  qquueessttoo  

ppeerriiooddoo  rreeccuuppeerraa  ddaa ll llee  ffeerriittee  aadd  uunn  rriittmmoo  pprroodd iigg iioossoo::   11PPVV  

aa ll ll ’’oorraa  iinn  ooggnnii  llooccaazziioonnee!!  

  

  
GGEEII99  --  MMaannoo  DDoommiinnaattrriiccee  ddeellll’’IImmppeerraattoorree  ddeell  

CCiieelloo  

TTiippoo::   SSPP      CCooss ttoo::  55      LL iimmiittaazziioonnii::   AAuurraa  33,,   VViiee  dd ii  GGeennttoo++22  

TTeess tt ::   MMeennttee++DDeess iiddeerriioo++UUmmaannoo++AAttttaaccccoo  

EEff ffeett tt ii::   II ll  gguueerrrriieerroo  eessppaannddee  llaa  ssuuaa  AAuurraa  ((oott tteenneennddoo  gg llii  sstteessss ii  

eeff ffeett tt ii  ddeell  ccoollppoo  GGAA1133))  ee  ccoollpp iissccee  ll ’’aavvvveerrssaarriioo  iinnff ll iiggggeennddoo  

((II ))PPVV..   SSee  ll ’’aavvvveerrssaarriioo  aappppaarrtt iieennee  aa  NNaannttoo  oo  HHookkuuttoo,,   iill  MMSS  ddeell  

ccoollppoo  èè  aauummeennttaattoo  dd ii  44..  

SSppeecciiaa llee::   LL’’aavvvveerrssaarriioo,,   ssee  aappppaarrtt iieennee  aa  NNaannttoo  oo  HHookkuuttoo,,   nnoonn  

ppuuòò  ppaarraarree..   LLaa  llooccaazziioonnee  ccoollpp iittaa  vviieennee  tt rraanncciiaa ttaa  vviiaa  ddaa ll  rreess ttoo  

ddeell  ccoorrppoo..  

  

  
    



KKEENN  IILL  GGUUEERRRRIIEERROO  ––   IILL  GGIIOOCCOO  DDII  RRUUOOLLOO 
 

LLAA  PPRROODDIIGGIIOOSSAA  SSCCUUOOLLAA  DDII  GGEENNTTOO  PPaaggiinnaa  1133  
  

  



KKEENN  IILL  GGUUEERRRRIIEERROO  ––   IILL  GGIIOOCCOO  DDII  RRUUOOLLOO 
 

LLAA  PPRROODDIIGGIIOOSSAA  SSCCUUOOLLAA  DDII  GGEENNTTOO  PPaaggiinnaa  1144  
  


