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FLAMME ROUGE IZOM CSAPATOK – EGYÉNI JÁTÉKMÓD 

Amennyiben kipróbálnád szólóban a Flamme Rouget, az alábbi szabályváltozásokat javasoljuk. 

Háttértörténet 
A csapatod most lépett fel az alsóbb ligából a középső ligába. A csapatszellemet, a technikai 
szakértelmet, a nagyszerű időzítést és az okos taktikát használva értél oda. Őszintén szólva néhány 
csapat, akit magad mögött hagytál, sokkal erősebb volt, nálad. De most megmutathatod! Az 
ellenfelek brutálisan erősek, és óriási az egójuk, ezért nincs esélyük összehangolni az erőfeszítéseiket 
a győzelemért. Egyszerűen csak le akarják győzni az ellenfeleiket. Rajtad a sor, hogy a starttól 
kezdődően biztosan kézben tartva beosszad az erőidet. Ha elszundítasz, talán soha nem fogod 
utolérni a többieket. 

Előkészületek 
Válassz két színt, a hozzá tartozó négy kerékpárossal és a nekik megfelelő négy energia paklival. Ők 
lesznek a versenytársaid. Tedd a sprintjeiket a rajtvonal mögé (amennyire csak lehet). Ezután tedd az 
irammenőket a saját színüknek megfelelő sprinterek mögé. Végül tedd el a saját versenyzőidet 
bárhová a startvonal mögé. 

A nehézségi szint beállítása 
Kezdés előtt adj legalább 3 fáradtság kártyát a kerékpárosaidnak (ne a MI-nek!). Ezt az összesen 3 
fáradtság kártyát tetszés szerint megoszthatod a két kerékpárosod között (akár mindhármat 
odaadhatod az egyiknek és így a másik egyet sem kap, vagy osszad fel köztük, ahogy tetszik). 

A nehézségi szint emeléséhez csak adj további fáradtságkártyákat a kerékpárosaidnak. A tervező már 
nyert 10, egyenlően elosztott fáradtság kártyával. 

A játék menete 
 A két kártyádat egyszerre válaszd ki, és a saját körödben a normál szabályok szerint játszd ki 

azokat. 

 Amint kiválasztottad mindkét kártyádat, csapj fel egy-egy kártyát mind a négy versenytárs 
számára és mozgasd mind a hat versenyzőt normál módon. 

 Az MI izom csapatok soha ne adj fáradtság kártyát. 

Pontozás 
3 TP (Tour Pont)-ot kapsz a szakaszgyőzelemért, 2 TP-ot kapsz a második helyért és 1 TP-ot kapsz a 
harmadikért. Vagyis maximum 5 TP-ot kapsz, ha az első két helyet szerzed meg. 

Ha akarod, megoszthatod az egyéni pontszámodat a többi szóló játékossal. Erre létrehoztunk a BGG-
n egy geeklistet, ahol meg tudod osztani az eredményeidet. Kérjük, értesíts minket, hogy melyik 
szakaszt játszottad le, hány fáradtság kártyával kezdtél és azt hogyan osztottad szét, valamint, hogy 
hányadik helyet szerezted meg. 

Egyszemélyes Nagy Körverseny 
Ha Nagy Körversenyt játszol (ld. BGG file szekció), akkor csak a Körverseny kezdete előtt adj plusz 
fáradtság kártyát a versenyzőidnek, ne menet közben, minden egyes játék között. Ugyanakkor NE 
dobd el a fáradtság kártyáid felét a szakaszok között 

Jó versenyzést! 
Asger Harding Granerud 
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