UPOZORNĚNÍ: Používejte pod
dozorem dospělé osoby, obal a
příbalové materiály odstraňte z
Distributor:
dosahu dětí. Jednoduché
WIKY SPOL. S R.O.,
SVATOBORSKÁ 395, 697 01 KYJOV, použití, dráhu sestavte a SET
ČR, Tel.: +420 518 698 811
používejte podle obrázků na
Dodávateľ:
obalu a v přiloženém návodu.
WIKY, BRATISLAVSKÁ 905,
Není vhodné pro děti do 3 let,
900 45 MALINOVO, SR
Tel.: +421 2 33004177
obsah malých částí. Hrozí
Vyrobeno v Itálii / Vyrobené v Taliansku
nebezpečí udušení. Doporučený
Výrobce / Výrobca:
věk od 5 let. UPOZORNENIE:
Liscianigiochi s.r.l.,
Používajte pod dozorom
Via Ruscitti, 16 Zona Industriale
dospelej osoby, obal a príbalové
S. Atto, 64100 Teramo, Italy
materiály odstráňte z dosahu
detí. Jednoduché použitie, dráhu
zostavte a SET používajte podľa
obrázkov na obale a v
priloženom návode. Nie je
vhodné pre deti do 3 rokov,
obsah malých častí. Hrozí
PAP/PP
nebezpečenstvo udusenia.
Odporúčaný vek od 5 rokov.

W013817

Závodní
hra s autíčky
Závodná
hra s autíčkami

PRAVIDLA: Hra pro 2-4 hráče. Každý hráč má své auto, začíná
se umístěním závodních aut na startovní pozici. Hráči se
střídají, každé kolo hráč roztočí soutěžní šipku a poté plní
zadání, které mu šipka určí. Autem hráč smí pohnout jen
postrčením (posunem prstu). Hráč, jehož auto dorazí do cíle
jako první, vyhrává. Soutěžní šipka má tyto pole: ”GO” (hráč smí
1x postrčit auto směrem vpřed, nesmí zasáhnout překážku a
musí se držet dráhy). ”MALUS” (hráč 1x stojí, musí si vzít trestný
žeton). ”BONUS” (hráč jede 1x vpřed + bere si jeden bonusový
žeton, který může použít kdykoli). ”OBSTACLE” (hráč jede 1x
vpřed + umístí v místě zastavení překážku proti protihráči). ”OIL
SPILL” (hráč jede 1x vpřed + umístí v místě zastavení olejovou
skvrnu proti protihráči). CO SE MŮŽE STÁT: ”Kolize a
převrácení auta” (obě auta se vrací zpět na start). ”Opustí-li auto
dráhu” (vrací se auto na původní místo, odkud předchozí strk
odstartovalo). ”Narazí-li auto do překážky umístěné
protihráčem” (vrací se auto na původní místo, odkud předchozí
strk odstartovalo, překážka je z dráhy odstraněna). ”Vjede-li
auto na olejovou skvrnu” (hráč příští kolo stojí na místě, olejová
skrvna je z dráhy odstraněna). BONUSOVÉ ŽETONY:
”TURBO” (tento žeton může hráč vyměnit za jízdu 2x za sebou,
případně jím může zrušit trest stopky na jedno kolo).
”MECHANIC” (tento žeton lze vyměnit za nutnost vrátit se při hře
na startovní pozici). ”SUPER ABILITY” (tento žeton můžete
vyměnit za MECHANIC nebo za TURBO žeton). TRESTNÉ
ŽETONY MALUS: ”ENGINE FAILURE” (porucha motoru, vraťte
se na startovní pozici). ”PUNCTURED TIRE” (prasklá
pneumatika, vraťte se zpět na startovní pozici). ”ACCIDENTAL
CRASH” (nehoda, vraťte se zpět na startovní pozici). ”180°
SPIN” (otočka po smyku, hráč příští kolo stojí).

PRAVIDLÁ: Hra pre 2-4 hráčov. Každý hráč má svoje auto, začína
sa umiestnením závodných áut na štartovaciu pozíciu. Hráči sa
striedajú, každé kolo hráč roztočí súťažnú šípku a potom plní
zadanie, ktoré mu šípka určí. Autom hráč smie pohnúť len
postrčením (posunom prsta). Hráč, ktorého auto dorazí do cieľa ako
prvý, vyhráva. Súťažná šípka má tieto polia: "GO" (hráč smie 1x
postrčiť auto smerom vpred, nesmie zasiahnuť prekážku a musí sa
držať dráhy). "MALUS" (hráč 1x stojí, musí si vziať trestný žetón).
"BONUS" (hráč jede 1x vpred + berie si jeden bonusový žetón, ktorý
môže použiť kedykoľvek). "OBSTACLE" (hráč jede 1x vpred +
umiestni v mieste zastavenia prekážku proti protihráči). "OIL SPILL"
(hráč jede 1x vpred + umiestni v mieste zastavenia olejovú škvrnu
proti protihráči). Čo sa môže stať: "Kolízie a prevrátenia auta" (obe
autá sa vracia späť na štart). "Ak opustí auto dráhu" (vracia sa auto
na pôvodné miesto, odkiaľ predchádzajúce strk odštartovalo). "Ak
narazí auto do prekážky umiestnenej protihráčom" (vracia sa auto
na pôvodné miesto, odkiaľ predchádzajúce strk odštartovalo,
prekážka je z dráhy odstránená). "Ak vojde auto na olejovú škvrnu"
(hráč budúce kolo stojí na mieste, olejová škrvna je z dráhy
odstránená). BONUSOVÉ ŽETÓNY: "TURBO" (tento žetón môže
hráč vymeniť za jazdu 2x za sebou, prípadne ním môže zrušiť trest
stopky na jedno kolo). "MECHANIC" (tento žetón možno vymeniť za
nutnosť vrátiť sa pri hre na štartovaciu pozíciu). "SUPER ABILITY"
(tento žetón môžete vymeniť za MECHANIC alebo za TURBO
žetón). TRESTNÉ ŽETÓNY MALUS: "ENGINE FAILURE"
(porucha motora, vráťte sa na štartovaciu pozíciu). "PUNCTURED
TIRE" (prasknutá pneumatika, vráťte sa späť na štartovaciu
pozíciu). "ACCIDENTAL CRASH" (nehoda, vráťte sa späť na
štartovaciu pozíciu). "180 ° SPIN" (otočka po šmyku, hráč budúce
kolo stojí).

