
Mini wyścig
Wyścig samochodowy na pełnym gazie dla 2-4 pilotów rajdowych od lat 5 do 99.
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Zawartość
4 auta wyścigowe, 1 kostka, 1 czarny patyczek startowy, 9 białych patyczków trasy, 2 żetony turbo, zestaw instrukcji

Celem gry jest dwukrotne przekroczenie linii mety zanim zrobią to pozostali gracze.

Przygotowanie
Z 10 patyczków stwórzcie okrągły tor wyścigowy. Odległość pomiędzy patyczkami powinna 
być równa, co najmniej długości dwóch aut. Każdy z graczy wybiera sobie kolor auta i ustawia 
je przed czarnym patyczkiem. Niepotrzebne auta schowajcie do pudełeczka. Przygotujcie do 
gry kostkę, a żetony turbo ułóżcie w samym centrum toru wyścigowego. 

Rozgrywka
Gra przebiega w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Rozpoczyna najmłodszy z graczy. Wykonuje rzut kostką. 

Co pokazuje kostka?

Jedno, dwa lub trzy oczka?  Przesuń auto o jedno, dwa lub trzy pola do przodu, zgodnie z wynikiem na kostce.

Turbo?  Super! Twoje auto dostaje turbo przyspieszenia. W nagrodę weź jeden żeton turbo i ułóż go przed sobą.

Twoja kolej gry dobiega końca.
Jeśli w centrum toru nie ma już żetonów turbo, możesz zabrać jeden przeciwnikowi. Natomiast, jeśli jesteś już w posiadaniu 
dwóch żetonów turbo, nie otrzymujesz nic w nagrodę. Grę kontynuuje kolejna osoba.

Jak można wykorzystać żetony turbo?
W następnej kolejce możesz wykorzystać zdobyty żeton turbo. Dzięki niemu podwoisz ilość oczek na kostce. Po wykorzystaniu 
żetonu odłóż go z powrotem na środek toru. 
Podczas jednej kolejki możesz wykorzystać tylko jeden żeton turbo. 

Przykład: Załóżmy, że kostka pokazała dwa oczka. Dzięki żetonowi turbo możesz przesunąć auto nie o, dwa, lecz o cztery patyczki. 

Koniec gry
Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy przekroczy po raz drugi czarny patyczek. W ten sposób ukończy, jako 
pierwszy dwa okrążenia. Zwycięża grę i może zająć pierwsze miejsce na podium! 

RYZYKO ZADŁAWIENIA 
-  Małe elementy. Nie nadaje
    się dla dzieci poniżej 3 lat.
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