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Taktična dirka s časom  

Ideja za igro in ilustracija: Miriam Koser 

 

 
Bistvo igre:  Tisti, ki vržene točke pametno razporedi, bo ob pravem času na pravem mestu in bo tako dobil 

dragocene zlatnike  

 

Igra vsebuje: 1 opica Raffi, 4 pirati, 1 načrt igre, 1 točkovna kocka, 9 zlatnikov, 1 navodila 

 

Priprava:  

 Sestavite načrt igre  

 Vsak izbere enega pirata in ga položi na rumeno začetno polje, ki se nahaja pri legvanih (pirate 

zložite)  

 Postavite Raffija na liano nad pirati (pogled v desno)  

 Pripravite kocko in zlatnike  

 

Potek igre:  Vrzite kocko  

 ali prestavite svojega pirata za toliko polj kot ste jih vrgli ali pa razdelite  število vrženih točk 

poljubno na svojega pirata in opico  

   (pirat se mora za vsaj eno polje premakniti naprej)  

Raffi se premika od liane do liane, pirati pa se premikajo po obalnih poljih 

 Nato je na vrsti naslednji igralec. 

   

 Takoj ko Raffi doseže zadnjo liano, vrže en zlatnik navzdol  

 Zdaj obstajata dve možnosti: 

   1. Noben pirat še ne stoji na rumenem polju pod Raffijem: 

    Zlatnik pristane na praznem rumenem polju.  

   Prvi pirat ki doseže to polje, lahko zlatnik obdrži 

 2. Na rumenem polju že čaka pirat: 

    Ta pobere padajoče zlatnike. 

Pozor:  Če je več piratov nakopičenih en na drugega, pristanejo zlatniki na zgornjem 

 

Nov krog (sprememba smeri) 

Takoj ko en pirat vlovi zlatnik, se prvi krog konča.  

  Obrnite Raffija Zdaj teče v drugo smer.  

  Pirati obležijo in sledijo Raffiju od tukaj naprej. 

  

Pomembna pravila metanja kocke: 

 Če pirat že čaka Raffija na rumenem polju, gre vso število, ki ste ga prikockali z Raffijem dalje 

 Ko prispeta pirat in Raffi do konca tekaške proge, vaše preostale točke zapadejo 

 Pirati se gibljejo vedno v isti smeri kot Raffi 

 Vedno ko se dodeli zlatni, se menja smer igre 

 

Konec igre:   Igra se konča takrat, ko en igralec pride do svojega tretjega zlatnika in tako zmaga igro 

 

Nasveti in posebnosti: 

 Veselje pri igranju za vso družino 

 Napeta igra 

 

Ta igra podpira: 

 Predvideno razmišljanje  

 Prvo taktično razmišljanje 


