
Cel gry
Zawodnicy biorą udział w czterech wyścigach Formuły 1. Zwycięzcą 
zostaje gracz, który uzbiera w nich najwięcej punktów.

Przygotowanie do gry
Zdecydujcie, na której stronie planszy będziecie grać. Każdy zawodnik 
wybiera bolidy, które będą tworzyły jego zespół:
- jeśli grają 2 lub 3 osoby, każda z nich bierze 2 pojazdy,
- jeśli gra 4, 5 lub 6 osób, każda z nich wybiera po 1 pojeździe.
We wszystkich wyścigach bierze udział sześć samochodów (patrz 
rozdział „dodatkowe bolidy”).

Zasady gry
Przed każdym wyścigiem wszyscy zawodnicy rzucają kostką a osoba, 
która wyrzuci najwyższy numer, rozpoczyna grę jako pierwsza. Kolejka 
postępuje zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Każdy wyścig 
Grand Prix jest równy jednemu okrążeniu planszy. Każdy rozpoczyna 
się z innego pola (i na tym samym polu się kończy). Pierwszy wyścig ma 
miejsce w Monaco (1), drugi w Monzie (2), trzeci w Silverstone (3), a 
czwarty w Hockenheim (4).
Wszystkie bolidy rozpoczynają kolejne wyścigi z jednego pola. W 
swoim ruchu gracz rzuca kostką i przesuwa swój pojazd o tyle pól ile 
oczek wyrzucił. W trakcie wyścigu, tylko jeden pojazd może znajdować 
się na każdym polu.

Dodatkowe bolidy
We wszystkich wyścigach biorą udział także te pojazdy, które nie 
zostały wybrane przez żadnego z zawodników. Są one przesuwane przez 
zawodnika znajdującego się, po każdej rundzie, na ostatnim miejscu. 
Osoba ta rzuca kostką osobno dla każdego pojazdu i przesuwa go 
odpowiednio do liczby wyrzuconych oczek.

Wyprzedzanie (rysunek 1 i 2)
Gracz może wyprzedzać swoim bolidem inne pojazdy i przesuwać się 
do przodu o tyle pól, ile oczek wyrzuci kostką (rysunek 1). Jego pojazd 
musi jednak zatrzymać się na wolnym polu – jeśli zakończy ruch na 
polu zajętym przez innego zawodnika, to zostaje cofnięty na najbliższe 
wolne pole (rysunek 2).

Pit-stopy (rysunek 3)
Każdy zawodnik musi zatrzymać się na pit-stopie jeden raz w trakcie 
każdego wyścigu. Gracz wybiera, na którym spośród dwóch pit-
stopów się zatrzyma. Zatrzymanie się na pit-stopie nie jest związane z 
koniecznością wyrzucenia kostką dokładnej liczby oczek. Gracz musi 
najpierw zatrzymać się na jednym z pól trasy wyścigu, a następnie 
przesunąć swój bolid na sąsiadujące pole pit-stopu (tak jak pokazują 
żółte strzałki). W pit-stopie pojazd pozostaje przez jedną kolejkę. Gdy 
w następnej kolejce go opuszcza, pierwszym liczonym polem jest pole 
następujące po tym, z którego wjechał na pit-stop.

Zwycięstwo w wyścigu
Gdy zwycięzca wyścigu dociera do mety, umieszcza on swój samochód 
na najwyższym stopniu (I) podium. Następny zawodnik, po dotarciu do 
mety, umieszcza swój pojazd na drugim stopniu (II), a trzeci gracz na 
trzecim (III). Kolejne pojazdy, ustawiane są (dla łatwiejszego liczenia), 
w rzędzie – jeden za drugim.

Punktacja
Po zakończeniu każdego wyścigu, w notatniku należy zapisać punkty 
zdobyte przez poszczególnych graczy:
- Zwycięzca otrzymuje   10 punktów
- drugi na mecie  6 punktów
- trzeci  4 punkty
- czwarty  3 punkty
- piąty  2 punkty
- szósty  1 punkt

Gra kończy się, gdy ostatni samochód dotrze do mety czwartego 
wyścigu Grand Prix. Sumuje się wtedy punkty zdobyte przez 
poszczególnych zawodników. Zawodnik, który ma ich najwięcej zostaje 
zwycięzcą.
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Zawartość: 6 bolidów Formuły 1 o różnych kolorach, plansza, kostka i notatnik do zapisywania wyników.
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Więcej gier znajdziesz na:


