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Pit stop
… okrążenie na pełnej prędkości

Szalona gra z kostkami dla 2-4 dzieci od 3- 99 lat
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Brum, bruuum, bruuuum! Słychać dźwięk rozgrzanych silników! Za 
chwilę rozpocznie się wielki wyścig! Króliki czekają przygotowane, 
dobrze wiedzą, że tylko silna i zorganizowana drużyna jest w stanie 
pokonać długi tor i zająć pierwsze miejsce. Która drużyna zdoła jak 
najszybciej przeprowadzić swoje auto przez wszystkie pit stopy?
Prędko, trzeba dokręcić śruby, zatankować do pełna...
o nie, co się stało? Z opon zeszło powietrze!
Rach-ciach pompujemy i dalej w drogę!

Zawartość:
1 plansza, 4 auta, 36 kart pit stop (9 z każdego koloru: niebieski, 
czerwony, zielony, żółty), 2 kolorowe kostki,  instrukcja

Przygotowanie do gry
Planszę i 2 kolorowe kostki ułóżcie pośrodku stołu, tak, aby były w 
zasięgu ręki wszystkich graczy. Każdy z graczy wybiera sobie auto 
innego koloru. Na polu startowym, przed pierwszym boksem 
ustawcie wasze auta jedno obok drugiego. Kolejność aut nie ma 
znaczenia. Weźcie karty pit stop, które odpowiadają kolorowi 
waszego auta i ułóżcie przed sobą. 
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Niepotrzebne auta i karty pit stop odłóżcie z powrotem do pudełka.

Rozgrywka
Graj zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Kto potrafi najlepiej 
imitować dźwięk silnika rozpoczyna grę, wyrzuca dwiema kostkami 
jednocześnie. Wynik z kostek obowiązuje wszystkich graczy, więc wszyscy  
sprawdzają czy chociaż na jednej kostce znajduje ich kolor?

• Tak? Fantastycznie!
Dokładnie przyjrzyj się boksowi w którym właśnie znajduje się twoje auto. 
Weź ze swojej rezerwy kartę pit stop z takim samym symbolem, jaki znajduje 
się na boksie. Kartę ułóż w boksie na polu twojego koloru. Czy na tym polu 
znajduje się już inna karta pit stop? Możesz położyć na niej swoją kartę jedna 
na drugiej. 
Jeśli na obydwu kostkach wyszedł twój kolor, możesz wyłożyć nawet dwie 
karty pit stop  z takim samym symbolem
Jeśli masz tylko jedną pasującą kartę z odpowiednim symbolem, tylko ją 
układasz w boksie.

pole startowe

 auta



4

starting grid

Czy w danym boksie znajdują się 3 karty pit stop twojego koloru? Jeśli tak, 
możesz przemknąć swoim autem do następnego pit stopu.

Anna, której auto jest czerwone, otrzymała następujący wynik podczas rzutu 
kostkami: żółty i zielony. Auto Tomka znajduje się w boksie, żeby 
zatankować. Teraz Tomek może wziąć ze swojej rezerwy kartę z bakiem 
benzyny i ułożyć ją w boksie. Zielone auto Oli znajduje się w boksie warsztatu 
samochodowego. Ola może wziąć kartę z kluczem i ułożyć w boksie. Zielony 
samochód ma już w boksie trzy karty pit stop, dzięki temu może pomknąć jak 
strzała do kolejnego boksu i ustawić się obok żółtego auta. 

Kolej gry przechodzi na następną osobę. Teraz również obowiązuje 
zasada: Jeden wyrzuca kostką, a grają wszyscy!

Koniec
Gra kończy się w momencie, kiedy jedno z aut zaliczy wszystkie 3 pit stopy i 
przekroczy metę. Wyłoniona zostaje najlepsza królicza drużyna! 
Możliwy jest remis.

• Nie? Szkoda... Króliki z drużyny potrzebują chwili pauzy.

Pod koniec rudny każdy kontroluje, czy jego królicza
drużyna skończyła.


