
Pu-Pu Pitstop [SK] Séria: Mini hry Kód: 305260

Vek: 3 - 99 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 10 min

Vroom, vroom, vroooom - počúvajte dunenie motorov! Každú chvíľu začne Veľká cena Hillhouse.

Rýchlo utiahnite skrutky, doplňte palivovú nádrž a ... ach nie, čo sa tu stalo? Je to defekt pneumatiky!

Posádky zajačikov sú v stave vysokej pohotovosti, pretože preteky sú na dlho a iba tím, ktorý funguje ako dobre naolejovaný stroj, má šancu prísť ako

prvý. Ktorá posádka zajačika môže obsluhovať svoje auto najrýchlejšie? Utiahnite skrutky, doplňte palivo a môžete vyraziť!

Hra rozvíja:

● Rýchlosť a súťaživosť

● Zábavnú atmosféru

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 4 autá, 36 dielikov boxov (v modrej, červenej, zelenej a žltej farbe), 2 farebné kocky, návod na hru

Umiestnite hraciu dosku a dvojfarebné kocky do stredu stola, kam na ne každý môže dosiahnuť. Každý hráč si vyberie auto. Hráči potom položia svoje

auto na štart pred prvou odbočkou. Poradie automobilov nie je dôležité. Vezmite zodpovedajúce dieliky zastavenia podľa farby vášho auta a položte ich

pred seba.

Vráťte nepoužité autá a dieliky so zastávkami do krabičky.

Pravidlá hry:

Hra sa hrá v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý dokáže vydať najhlasnejší zvuk motora, začne hádzaním obidvoch kociek naraz.

Výsledok platí pre všetkých hráčov, takže každý musí hľadať:

Zobrazuje kocka vašu farbu?

● Áno? Vynikajúco! Pozorne skontrolujte, v ktorom boxe vaše auto momentálne stojí. Vložte zodpovedajúci dielik zastávky z hromady na

štvorce, ktoré v zastávke ukazujú vašu farbu. Existuje už nejaká zastávka? Potom ho jednoducho položte na vrch. Ak obe kocky majú vašu

farbu, môžete ich dokonca vložiť do dvoch zodpovedajúcich dielikov zastávok. Ak máte iba jeden zodpovedajúci dielik, je to všetko, čo do hry

môžete vložiť.

● Nie? Škoda, že vaša posádka zajačieho tímu potrebuje prestávku. Na konci kola každý hráč skontroluje, či jeho zajačí tím skončil.

● Existujú v aktuálnych zastávkach tri vlastné dieliky zastávok? Ak áno, hráč presunie svoje auto v smere hodinových ručičiek na závodnej

dráhe k ďalšej zastávke v boxoch.

Anna, ktorá má červené auto, hodí žltou a zelenou farbou. Žlté auto spoločnosti Tim je v boxe na doplnenie paliva. Tim smie vziať zo svojej kôpky

dieliky zastávky, z ktorej vyklopí palivovú nádrž, a umiestniť ju do zastávky. Lenine zelené auto stojí pred dielňou. Lena smie odložiť jeden zo svojich

dielikov do boxu, ktorý ukazuje kľúč a skrutkovač. Pretože zelené auto má teraz v skrinke tri dieliky zastávok, môže pokračovať do ďalšej zastávky, kde

sa spája so žltým autom.

● Potom je kolo ukončené a je na rade ďalší hráč. Nezabudnite! Keď jeden hráč hodí kockami, je každý zapojený do toho, čo sa stane ďalej.

Záver hry:

Hra končí, keď auto absolvuje všetky tri zastávky v boxoch, čo znamená, že prešlo aj cieľovou čiarou. Hillhouse má najlepšiu posádku zajačikov! Ak na

rovnakom turnaji skončí viac ako jedno auto, je to remíza medzi týmito hráčmi.
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Pu-Pu Pitstop [CZ] Série: Mini hry Kód: 305260

Věk: 3 - 99 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 10 min

Vroom, Vroom, vroooom - poslouchejte dunění motorů! Každou chvíli začne Velká cena Hillhouse.

Rychle utáhněte šrouby, doplňte palivovou nádrž a ... ach ne, co se tu stalo? Je to defekt pneumatiky!

Posádky králíčci jsou ve stavu vysoké pohotovosti, protože závody jsou na dlouho a pouze tým, který funguje jako dobře naolejovaný stroj, má šanci

přijít jako první. Která posádka zajíčka může obsluhovat své auto nejrychleji? Utáhněte šrouby, doplňte palivo a můžete vyrazit!

Hra rozvíjí:

● Rychlost a soutěživost

● Zábavnou atmosféru

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje 4 auta, 36 dílků boxů (v modré, červené, zelené a žluté barvě), 2 barevné kostky, návod na hru

Umístěte hrací desku a dvoubarevné kostky do středu stolu, kam na ně každý může dosáhnout. Každý hráč si vybere auto. Hráči pak položí své auto na

start před první odbočkou. Pořadí automobilů není důležité. Vezměte odpovídající dílky zastavení podle barvy vašeho auta a položte je před sebe.

Vraťte nepoužité auta a dílky se zastávkami do krabičky.

Pravidla hry:

Hra se hraje ve směru hodinových ručiček. Hráč, který dokáže vydat nejhlasitější zvuk motoru, začne házením obou kostek najednou.

Výsledek platí pro všechny hráče, takže každý musí hledat:

Zobrazuje kostka vaši barvu?

● Ano? Výborně! Pozorně zkontrolujte, ve kterém boxu vaše auto momentálně stojí. Vložte odpovídající dílek zastávky z hromady na čtverce,

které v zastávce ukazují vaši barvu. Existuje už nějaká zastávka? Potom ho jednoduše položte na vrch. Pokud obě kostky mají vaši barvu,

můžete je dokonce vložit do dvou odpovídajících dílků zastávek. Pokud máte pouze jeden odpovídající dílek, je to vše, co do hry můžete

vložit.

● Ne? Škoda, že vaše posádka králičího týmu potřebuje přestávku. Na konci kola každý hráč zkontroluje, zda jeho zaječí tým skončil.

● Existují v aktuálních zastávkách tři vlastní dílky zastávek? Pokud ano, hráč přesune své auto ve směru hodinových ručiček na závodní dráze k

další zastávce v boxech.

Anna, která má červené auto, hodí žlutou a zelenou barvou. Žluté auto společnosti Tim je v boxu na doplnění paliva. Tim smí vzít ze své hromádky dílky

zastávky, ze které vyklopí palivovou nádrž, a umístit ji do zastávky. Leni zelené auto stojí před dílnou. Lena smí odložit jeden ze svých dílků do boxu,

který ukazuje klíč a šroubovák. Protože zelené auto má nyní ve skříňce tři dílky zastávek, může pokračovat do další zastávky, kde se spojuje se žlutým

autem.

● Pak je kolo ukončeno a je na řadě další hráč. Nezapomeňte! Když jeden hráč hodí kostkami, je každý zapojený do toho, co se stane dál.

Závěr hry:

Hra končí, když auto absolvuje všechny tři zastávky v boxech, což znamená, že prošlo i cílovou čárou. Hillhouse má nejlepší posádku králíčky! Pokud

na stejném turnaji skončí více než jedno auto, je to remíza mezi těmito hráči.
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