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A JÁTÉK CÉLJA 

Legyél az első, aki áthalad a célvonalon. 

ÚTTÍPUSOK 

4 féle úttípust különböztetünk meg: Sík terep (zöld), Emelkedő (narancs-

sárga), Hegy (piros) és Lejtő (fekete) 

A KERÉKPÁROSOK 

Speciális képesség alapján: irammenő (zöld talp), csapatkapitány (sárga 

talp), és hegyimenő (piros talp). 

A kerékpárosok erősségei: 

Ereszkedés – Egy extra mezőt ad minden lejtőről indított mozgás kezdetén. 

Támadás – A fizetett mozgás második olyan sötét mezejétől kockáztassa a 

bukást, amelyen áthalad.  

Sprint – Egy extra mezőt ad minden hajrában indított mozgás kezdetén (a 

'részhajrá' token és célvonal, vagy az 'időjóváírás' jelző közti területen) 

A VERSENY KÖRÜLMÉNYEI 

Szélárnyék - Az a kerékpáros, aki éppen egy másik mögött fejezte be a 

lépését, az elöl lévő szélárnyékát használva a következő körében egy ingyen 

lépéshez jut 

Elveszik: Ha az elől lévő egy esés vagy egy defekt miatt helyben marad, vagy 

ha a kerékpáros előtt sík terepről, emelkedőről vagy hegyről induló legalább 6 

mezőnyi lépés történik, vagy legalább 5 mezőnyi macskakőről indítva, vagy 

legalább 8 mezőnyi lejtőről indítva. 

Kockáztatás – A kockázatvállalás sikere egyre csökken: 

1. kockáztatás: 3-nál nagyobbat kell dobni. 

2. kockáztatás 4-nél nagyobbat kell dobni. 

3. kockáztatás): sárga vagy kék 4-est kell dobni 

A kockázatvállaláshoz elegendő energiával kell rendelkezni. 

Eléhezés – A hegyek lábánál lévő "hegyi kategória" tokenen látható szám 

jelzi a kockázat nélkül megtehető fizetős mezők maximális számát. Ennek 

túllépése esetén kockával kell dobni. 

Ha egy kerékpáros eléhezik, köteles kétszeres költséget fizetnie a lépéséért. 

Kivétel: Ha egy hegyen egy hegyimenő elszökik a mezőnytől. 

Bukás – Ha a kerékpáros lépésének "fizetős" része aszfalthibás úton ér 

véget vagy azon halad keresztül, akkor bukást kockáztat. A lépése során 

csak egy alkalommal teheti ezt meg. Ekkor, a lépés után kockával kell dobni. 

A dobott érték hatása a versenynapló kockázatvállalás rubrikájától függ. 

Ha egy kerékpáros elesik, akkor a mellé a mező mellé kerül, ahol a 

mozgása befejeződött, majd fizet a mozgásáért, és kimarad egy körből. 

Esést követően arról a mezőről indul újra, ahol befejezte a mozgását és 

elesett. A helyezési sorrendnek megfelelően kerül rá a sor. Ha a mezője 

foglalt, akkor az azt elfoglaló kerékpáros mögötti mezőről indul. 

Defekt – Ha a mezőnykocka dobása piros számot eredményez, az összes 

kerékpárosnál felmerül a defekt kockázata. 

1. A mezőny lép a kocka értékének megfelelően, vagy annál előbbre. 

2. Aztán sorrendben minden kerékpáros dob a kockával. Ha a dobás piros 4-

est eredményez, a kerékpáros defektet szenved. 

Defektet szenvedő a saját mezőjén marad (ha mezőnyben van, a mezőny 

mögötti mezőre kerülnek), a következő körben nem számít bele a játékosok 

sorrendjébe, de végül, a mezőny után ő következik. 

A többi kerékpáros nem állhat meg a defektes kerékpárosok mezőjén, de 

további energiapont fizetése nélkül keresztülhajthat rajta. 

Macskakő – Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a normál aszfalt 

esetén (viszont elvész a szélárnyék, ha a kerékpáros legalább 5 mezőnyit 

halad egy macskaköves mezőről indulva.). Azonban a lépés "fizetős" 

részében az aszfalthibás úton való áthajtás a bukás vagy defekt kockázatát 

jelenti: 

Eredmény Hatás 

narancs 4, kék 4 bukás 

piros 4 defekt 

A kockáztatást nem kell jelölnie a versenynapló kockáztatás sorában. 

JÁTÉKMENET 

i. A szökésben lévő kerékpárosok mozgatása 

 A szökésben lévőket a helyezési sorrendnek megfelelően kell 

mozgatni. 

 A kerékpáros csak egyenesen előre vagy átlósan léphet. Tilos 

helyben maradnia, vagy keresztbe mozognia a másik oldalra (14. 

ábra), kivéve, ha a sáv megszűnik. 

 Minden kerékpáros a speciális képességének megfelelő (ld. 

táblázat) ingyen lépéssel indul, amihez hozzáadódhat a 

kerékpáros erőssége és a szélárnyék: 

Ingyenes 
Lépések 

Sík Hegy Lejtő Emelkedő 

Irammenő 3 1 

4 2 Csapatkapitány 2 2 

Hegyimenő 1 3 

 Ezután választható még fizetett mozgás is. Ezzel csökkenteni kell 

a versenynaplóban lévő értéket. 

Fizetős lépés 1 2 3 4 5 6 

Ráfordított energia 1 3 5 8 11 15 

 A kerékpárosok érinthetik a másik kerékpáros által elfoglalt 

mezőt, ha az útvonal teljes szélességében foglalt. Azonban ekkor 

kötelező :- a leghosszabb utat választani, minden érintett, foglalt 

mező után 1 további energiapontot fizetni. 

 Ha egy kerékpáros utolér egy másikat, akkor a következő körben 

ő jön először. 

 Minden fel nem használt ingyenes lépés után 1-1  energia pont 

regenerálódik a versenynaplóban. 

ii. Szökés 

 Kezdve a 2. helyen álló vízhordó token tulajdonosával, aztán 

folytatva a 3., a 4., és végül az 1. helyen állóval. 

 Csak a mezőny elején lévők szökhetnek, és legalább négy 

mezőnyit kell lépniük. 

iii. A mezőnyön belüli helyezkedés 

 A vízhordó jelölők sorrendjében megváltoztathatjátok a 

kerékpárosok helyét a mezőnyön belül. 

 A mezőny végén lévők előre mehetnek vagy leszakadhatnak a 

mezőnytől 

 A mezőny elején lévők ott is maradhatnak, vagy visszamehetnek 

a mezőny végére. 

iv. Az üldözőboly irányítása és a mezőny mozgatása 

Üldözés 

 Ha egy játékos az üldözés mellett dönt, az ő vízhordó versenyzőinek 

jelölője az 1. helyre kerül és 1 üldözőt elveszít a versenynaplója 

vízhordó versenyzőinek oszlopából. 

Sorozatban egymás után 2-nél többször egy játékos sem gyorsíthat. 

Ha senki sem gyorsít, akkor a vízhordó versenyzők jelölőinek 

pozíciója nem változik. 

A mezőny mozgatása 

 A mezőnyt vezető játékos dob a kockával. A kockadobás 

értékének megfelelően kell lépni (ha a mezőnyben nincs senki, 

akkor +1 mező, ill,. üldözés esetén +1 mező). 

 A mezőny a pontozott mezőkön mozog, ha lehetséges. 

 A mezőnyben lévő kerékpárosok az alábbi költségeket fizetik: 

Mezőnybeli 
pozíció 

A mezőny mozgása 

3 vagy 4 5 vagy több Hegy 

Hátul 0 energia -1 energia Minden 
irammenő 
-1 energia 

Elől -1 energia -2 energia 

 A mezőnyben lévő kerékpárosok nem vállalnak kockázatot a 

hibás úton. 

 Utolért szökevény beolvad a mezőny elejébe. 

 Lehagyott szökevény beolvad a mezőny hátuljába. 

v. A mezőnytől leszakadt versenyzők léptetése 

Ha egy kerékpáros nem tud fizetni a mezőny mozgását követően, 

vagy ha önként leszakad, vagy ha defektet kap, akkor hátra 

marad a mezőny mögött. 

A leszakadt kerékpárosok a mezőny léptetését követően a 

mezőny mögötti mezőre kerülnek. A következő körtől a 

helyezésüknek megfelelően kerülnek sorra és a szökevényekhez 

hasonlóan haladhatnak, de soha nem használhatják a mezőny 

szélárnyékát. 


