
Pelin tavoite

Vastaamalla kysymyksiin oikein pelaajat voittavat Pokaali-

merkkejä. Pelin tavoitteena on kerätä Pokaali-merkki 

jokaisesta kategoriasta, ja saavuttaa maaliruutu. Vastaamalla 

maaliruudussa vielä yhteen kysymykseen oikein voittaa pelin. 

Tekstikorttien kysymykset on jaettu kuuteen aihealueeseen: 

Oikeat vastaukset löytyvät kortin tausta-puolelta.

Kuvakorttien kuvakysymykset käsittelevät moottoriurheilun 

kaikkia osa-alueita. 
Pelivalmistelut

Erottele kuvakortit tekstikorteista ja aseta kummatkin kortti-

pinot pöydälle. Jokainen pelaaja ottaa itselleen pelinappulan 

ja laittaa sen haluamaansa vihreään lähtöruutuun (kuva 1). 

Useampi pelaaja voi aloittaa pelin samasta lähtöruudusta.

Sopikaa vastauksilta vaadittavasta tarkkuudesta – jos kysytään 

esim. henkilön nimeä, riittääkö vastaukseksi pelkkä sukunimi.

Sisältö
400 korttia (200 kuva-/ bonuskorttia, 200 tekstikorttia), pelilauta, 6 pelinappulaa, 36 Pokaali-merkkiä (6 eri väriä) 

ja arpakuutio.

Formula 1
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Kuvakorteista löytyy myös  Bonus-

kysymys , joka ei liity kortin kuvaan.

Kuva 1

Kuva 1
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Pelin kulku

1. Nuorin pelaaja aloittaa. Vuorot siirtyvät 

myötäpäivään.

2. Heitä arpakuutiota ja siirrä pelinappulaasi 

pelilaudan ulkoreitillä. Vastaa 

kysymykseen, joka vastaa ruutua, johon 

pysähdyit (kuva 2).  Kysymyksen kysyy 

sinulta vasemmalla puolellasi istuva 

pelaaja. Jos vastauksesi on:

– väärin, vuorosi päättyy.

– oikein, saat kyseisen kategorian 

Pokaali-merkin. Vuoro siirtyy seuraavalle 

pelaajalle.

– oikein, mutta sinulla on jo kyseisen 
kategorian Pokaali-merkki, 
heitä arpakuutiota uudestaan, 

siirrä nappulaasi ja vastaa uuteen 

kysymykseen. Saat jatkaa vuoroasi niin 

kauan kunnes vastaat väärin tai saat 

uuden Pokaali-merkin, minkä jälkeen 

vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.

3.  Pysähtyessäsi mihin tahansa pelin neljästä 

lähtöruudusta saat vastata kuvakortista 

löytyvään Bonuskysymykseen.   

Jos vastauksesi on:

– väärin, vuorosi päättyy.

– oikein, saat ottaa haluamasi kategorian 

Pokaali-merkin. Vuoro siirtyy seuraavalle 

pelaajalle.

4. Kun olet kerännyt kaikki kuusi eriväristä 

Pokaali-merkkiä, suuntaa matkasi kohti 

valitsemaasi lähtöruutua. Ruutuun ei 

tarvitse päästä tasaluvulla.

5. Seuraavalla vuorollasi aloitat etenemisen 

kohti maaliruutua (kuva 3). Reitti 

maaliruutuun muodostuu kahdesta 

kysymysruudusta. Et tarvitse enää 

arpakuutiota; edetäksesi sinun tulee 

vastata oikein ruutujen osoittamien 

aihealueiden kysymyksiin.   

Jos vastauksesi on

– väärin, yritä uudestaan seuraavalla 

vuorollasi saman aihealueen 

kysymyksellä.

– oikein, siirry seuraavaan ruutuun ja 

vastaa seuraavalla vuorollasi uuteen 

kysymykseen.

6.  Vastattuasi oikein molempien ruutujen 

kysymyksiin saat siirtää pelinappulasi 

maaliruutuun. Seuraavalla vuorollasi 

vastaat yhteen kysymykseen, jonka 

aihealueen päättää vasemmalla puolellasi 

istuva pelaaja (aihealue tulee valita 

katsomatta kysymyksiä etukäteen). Jos 

vastauksesi on:

– väärin, yritä uudestaan seuraavalla 

vuorollasi. Vasemmalla puolellasi istuva 

pelaaja valitsee eri  aihealueen.

– oikein, voitat pelin! 

Lisää hauskoja pelejä osoitteessa 
02808  A

Kuva 2 Kuva 3Kuva 1
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