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SOLITAIRE SZABÁLYOK [CSAPAT MENEDZSER] 
Készítette: MATT HISKE 

Fordította: SAABEE 

A Leader 1 az egyik kedvenc játékom, ezért különös késztetést éreztem arra, hogy solitaire szabályokat 
alkossak hozzá, ami lehetővé teszi, hogy bármikor játszhassak vele. Örömmel tölt el, hogy ezeket a 
számomra szórakoztató és kihívásokkal teli szabályokat most megoszthatom veletek, remélem ti is 
örömötöket lelitek majd benne. 
A játékhoz szükséged lesz egy tíz (d10) és egy hat (d6) oldalú dobókockára, minden más megtalálható 
az alapjátékban és ebben a szabálykönyvben. A játék során két vagy három Mesterséges Intelligencia 
(MI) által irányított csapat fog versenyezni majd az általad irányított két vagy három kerékpárosból 
álló csapattal. Pár, a szabálykönyvben megtalálható, mezőnnyel kapcsolatos kivételtől eltekintve az 
eredeti szabályok használatosak, és az energia értékek dokumentálása is normál módon történik majd. 
Az MI csapatok a szabályokat szigorúan betartva játszanak, az energia pontjaikat nem tartják 
számon, mivel elméleti energiát használnak. 

Érdemes az első pár játékot az alábbiak szerint játszani. 

– Javaslom, hogy a verseny útvonala 35-45 energia pont közé essen. Ne feledd rögzíteni a játék 
folyamán a csapatod összes energiáját a szokásos módon a versenynaplóban. 

– Az első néhány versenyen próbáld az összes úttípust kiegyensúlyozottan használni, mert úgy 
mindegyik MI csapat használni fogja az összes kerékpárosát. 

– Javaslom, hogy csapatonként 3 kerékpárossal, de csak 2 MI csapattal játssz, amíg meg nem tanulod 
a játék rendszerét. 

– Én a narancssárgát szoktam a csapatom színének választani, a versenynaplóban a másik három 
színhez az MI csapatot írom be. 

Elsőként az alábbi táblázat segítségével meg kell adnod az MI csapatok kerékpárosainak az erősségeit, 
amit a versenynapló megfelelő oszlopában kell rögzítened. Mindezek meghatározásához a d6 szükséges. 
Saját csapatod tagjainak erősségeit magad is megválaszthatod, vagy esetleg a kockadobást is 
használhatod, ha szórakoztató kihívásra vágysz. 

 
* ha hegyi lapkával fejeződik be a verseny, dobj újra, mert ekkor nem lesz szükség sprinterre  

Kockadobás eredménye 

(Hat oldalú kocka) 
Erősség 

1-2 ereszkedés 

3-4 támadás 

5-6 sprint * 
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Ezt követően az MI csapatok kerékpárosait a mezőnybe kell rakni a dobott értékeknek megfelelően, 
az alábbi táblázat segítségével. Saját csapatod tagjait tetszés szerint szabadon lerakhatod a mezőnyben, 
bár az MI csapatok nem fordítanak energiát a mezőnyben való helyezkedésre, ellentétben azzal, 
ahogy egy valódi versenyen elképzelnénk. 

 

Majd meg kell határoznod minden csapat vízhordó jelölőjének a kezdeti helyét, a sajátodét is BELEÉRTVE. 
Dobj a d10-zel minden csapatra, a legnagyobbat dobó csapat vezetheti a mezőnyt... a második 
legnagyobbat dobó kerül a második helyre, és így tovább. Az üldözés új szabályait a játékmenet 
fejezet 4. pontjában találod. 

MOST MÁR KÉSZEN ÁLLSZ  A VERSENY MEGKEZDÉSÉRE !  

JÁTÉKMENET 

[ 1 ] SZÖKÉSBEN LÉVŐ KERÉKPÁROSOK MOZGATÁSA 

Az MI kerékpárosait a szabálykönyvben található MI mozgási táblázatnak megfelelően kell mozgatni 
(ld. 4. oldal). A valós játékos a normál szabályoknak megfelelően lép a megítélésének megfelelő 
helyre, csakúgy, mint egy több fős játszmában. Ha a táblázatot kell figyelembe venned, akkor a kerékpáros 
speciális képességét és helyezését a bal oldali oszlopban, a terep típusát a felső sorban találod. Egy 
d10-zel való dobás és az a rubrika, ahol a kerékpáros speciális képességének/helyezésének sora 
keresztezi a lépésének kezdetekor elfoglalt terep típusának megfelelő oszlopot, adja végeredményben 
azt a mezőt, ahova a normál szabályokat betartva lépni fog. Az MI a lépése során mindig a számára 
legelőnyösebb, legrövidebb stb. utat választja, és próbálja elkerülni azokat a lépéseket, amelyek a te 
csapatodat segítik. Amikor csak lehetséges, ugyancsak kerüli az aszfalthibás utat. Előfordulhat olyan 
szituáció, amikor akadályozás miatt nem költi el az összes mozgáspontját, ebben az esetben a 
maradékot elveszíti. Attól függetlenül, hogy az első kerékpáros áthalad a célvonalon, a táblázathoz 
továbbra is a 2-12 helyezést használd. 

MEGJEGYZÉS: Úgy döntöttem, hogy nem érdemes foglalkozni a leszakadt kerékpárosok helyzetével és a 
többi körülménnyel, ezért ezt a lehető legegyszerűbb módon oldottam meg. Láthatod, hogy az első 
helyen lévő kerékpárosnak a szél miatt kicsit nehezebb dolga van. Ez nem jelenti azt, hogy egy 2-12 
helyen lévő kerékpáros nem fog egyedül tekerni a saját ellenszelével küzdve, legyen szó bármely 
csapatról vagy bármely kerékpárosról. 

[ 2 ] SZÖKÉS 

Az első helyen álló vízhordó jelölőtől (nem a másodiktól!) kezdve a mezőny elején lévő minden 
kerékpárosra dobni kell a d10-zel. Először arra a kerékpárosra kell dobni, aki a számára kedvező 
terepen halad, ha van ilyen (irammenő a sík terepen, hegyimenő a hegyeken, és csapatkapitány mind 
a hegyeken, mind a lejtőkön). Ezután én az alábbi sorrendben szoktam dobni, ha szükséges: irammenő, 
csapatkapitány, és aztán a hegyimenő. A csapatod nem fog dobni, ha a saját köröd során (amennyiben 
ez lehetséges), a kerékpárosaid szökése mellett döntesz. A szökést a helyezésük sorrendjében hajtják 
végre. Lásd az MI csapatokra vonatkozó megfelelő táblázatot a szabály 5. oldalán. 

[ 3 ] A MEZŐNY MOZGATÁSA 

Az MI csapatok mezőnyben lévő kerékpárosai a szabálykönyvben található mozgás táblázatnak 
megfelelően (ld. 5. oldal) lépnek. A saját kerékpárosaidra tetszés szerinti sorrendben dobhatsz. Annak 
nyomon követésére, hogy mely kerékpárosokra dobtam, a mezőnyt egy alsó és egy felső részre 
osztom. Az összes kerékpárost vagy az alsó vagy a felső részről indulva az ellenkező oldalra 
mozgatom, amint dobtam rájuk. A valós játékos nem dob, ha úgy dönt, hogy elöl vagy hátul marad. 
Ne feledd, a mezőnyben csak a valós játékos használ el energiát, emiatt, ha szükséges, csökkentened 
kell az energiát a versenynaplóban. Az MI csapatok nem költenek energiát, és mégis a mezőnnyel 
mozognak, a valódi versenyen megszokott módon.  

Kockadobás eredménye 

(Hat oldalú kocka) 

Elhelyezkedés a 

mezőnyben 

1-3 elöl 

4-6 hátul 
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[ 4 ] AZ ÜLDÖZŐBOLY IRÁNYÍTÁSA, ÉS A MEZŐNY MOZGATÁSA 

Üldözés: 
Minden csapat az eredeti szabályoknak megfelelően 6 üldözővel kezdi a versenyt. Ebben a fejezetben 
néhány dolgot megváltoztattam annak érdekében, hogy a solitaire szabályok jobban működjenek. Az 
MI csapatok a szabálykönyvben található táblázatot használják (ld. 5. oldal), a valós játékos 
eldöntheti, hogy mikor akarja elkölteni az üldözőit az első hely megszerzésére. Az üldöző akciók 
elhasználásának nyomon követését a versenynapló biztosítja. 

[ 4A ] MEZŐNY JELÖLŐ HELYZETE 

Az MI csapatok a 4A táblázat alapján (ld. 5. oldal) vehetik át az első helyet az üldözőbolyban. A 
valós játékos saját döntésétől függ, hogy mikor tör az élre. A második helyen álló vízhordó jelölő 
tulajdonosa dob először, kiderüljön, hogy üldözőboly élére áll-e. Őt a harmadik, majd a negyedik 
követi, és végül az első helyen álló próbálhatja VISSZAszerezni a vezetést, ha elvesztette. 

[ 4B] MEZŐNY MOZGÁSA: 

Ha egy MI csapat vezeti a mezőnyt (akkor és csak akkor) a 4B táblázat alapján mozgasd a mezőnyt. 
Amennyiben a csapatod áll a mezőny élén, saját magad eldöntheted, hogy szeretnéd e +1-gyel 
előrébb mozgatni a mezőnyt. 

[ 5 ] A MEZŐNYTŐL LESZAKADT KERÉKPÁROSOK 

Az eredeti szabályokhoz képest nincs változás, mindössze arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyes 
versenykörülményekre dobni szükséges: az eléhezés és bukás mellett a defektekre. 

ESEMÉNYEK: 

1.) SZÉLÁRNYÉK: Csak arra szeretnélek emlékeztetni, hogy ne feledd az 5, 6 és 8 mezőnyi lépés 
szabályát a szökés folyamán. Továbbá azt is megemlíteném, hogy én úgy szoktam játszani, hogy ha 
lehetséges, akkor az MI csapatok mozgatása segítsen MINDEN MI csapatot. 

2.) ELÉHEZÉS: Mivel az MI csapatok elméleti energiát használnak, ami nem tartható számon, javaslom, 
hogy amikor eléheznek, akkor maradjanak ki egy körből. Tedd a kerékpárost amellé a mező mellé, 
ahol befejezte a mozgását. Úgy vélem, hogy ekkor úgy tekinthetünk rá, mint aki nagyon-nagyon 
lassú mozgással halad centiről centire. 

3.) BUKÁS: Az eredeti szabályoktól eltérően a kerékpáros nem marad ki a körből. A kerékpárost tedd 
menetiránnyal szembe oda, ahol a mozgása befejeződött, és a sorrendben utolsóként vedd majd 
figyelembe. Az MI kerékpárosok körönként egynél több aszfalthibán is áthaladhatnak, de minden 
esetben dobniuk kell. A támadó versenyzőt megvédi az erőssége az első mezőn való áthaladás 
során. A következő körében csökkentsd eggyel a dobott mozgási értéket, és az ennek megfelelő 
eredményt vedd figyelembe. Bukást követően megszűnik a szélárnyék! 

4.) DEFEKT: Az eredeti szabályok érvényesek. 

5.) FRISSÍTŐÁLLOMÁS (MI CSAPATOK): Normál módon elvesznek egy kulacsot, és azonnal fel is használják 
a mozgásukhoz. A kapott bónusz mozgásértékét oszd el kettővel, és ha szükséges, kerekítsd felfelé, 
végül add hozzá a kerékpáros mozgatásához. 

HÁLA ÉS KÖSZÖNETNY ILVÁNÍTÁS !  

Ezen a helyen szeretném kifejezni a köszönetemet a tervezőnek, ALLAIN OLLIER-nek azért, hogy ilyen 
csodálatos játékot alkotott. Szintén hálával tartozom a GHENOS GAMES-nek, hogy ennyire kiemelkedően 
jó minőségű komponensekkel adták ki ezt a társasjátékot, aminek következtében méltó helyre kerülhet 
az összes többi versenyjáték között. 

Ha bármilyen kérdésed vagy javaslatod lenne a szabályrendszer javítására, lépj velem kapcsolatba! 

ÉLVEZD,  VERSENYEZZ,  ÉS TÖRJ  AZ  ÉLRE!   
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LEADER1  SOLITA IRE SZABÁLY  TÁBLÁZATOK  

[  1  ]  MI  MOZGÁS I  TÁBLÁZAT  

MEGJEGYZÉS: Az IL (=Ingyenes Lépés) utal a szabadon megtehető lépésekre, a további plusz lépések 
fizetett mozgásként értendőek. A fizetett mozgás során nem szabad elfeledkezni az aszfalthibák 
veszélyeiről, és hegyeken a kimerülés lehetőségéről. Használj d10-es kockát! Megemlíteném még, hogy 
egyes esetekben ingyenes mozgás mínusz 1-es rubrikákat is találhatsz, amelyek nem elírás következményei. 
Ekkor az ingyenes mozgás értékéből ki kell vonnod egyet, hogy megkapd a kerékpáros mozgásának 
értékét. 

MEGJEGYZÉS: A táblázatra pillantva valószínűleg arra gondolsz, hogy az MI csapatok sok bónusz mozgást 
kapnak, de rá fogsz jönni, hogy ezzel azt próbáltam meg kiegyenlíteni, hogy ők nem használják olyan 
gyakran a szélárnyékhoz, mint a te csapatod.  

Speciális képesség/ 

Helyezés 

Sík terep 

Kockadobás=IM

+ Fizetett Mozgás 

Emelkedő 

Kockadobás=IM

+ Fizetett Mozgás 

Hegy 

Kockadobás=IM

+ Fizetett Mozgás 

Lejtő 

Kockadobás=IM

+ Fizetett Mozgás 

Irammenő/1. 

1-3 = csak IL 

4-5 = IL+1 

6-8 = IL+2 

9 = IL+3 

10 = IL+4 

1 = IL-1 

2 = csak IL 

3-5 = IL+1 

6-9 = IL+2 

10 = IL+3 

1-2 = csak IL 

3-6 = IL+1 

7-9 = IL+2 

10 = IL+3 

1-2 = csak IL 

3-6 = IL+1 

7-8 = IL+2 

9 = IL+3 

10 = IL+4 

Csapatkapitány/1. 

1-3 = csak IL 

4-5 = IL+1 

6-8 = IL+2 

9 = IL+3 
10 = IL+4 

1 = IL-1 

2 = csak IL 

3-5 = IL+1 

6-9 = IL+2 

10 = IL+3 

1 = IL-1 

2-3 = csak IL 

4-7 = IL+1 

8-9 = IL+2 

10 = IL+3 

1-2 = csak IL 

3-6 = IL+1 

7-8 = IL+2 

9 = IL+3 

10 = IL+4 

Hegyimenő/1. 

1-2 = csak IL 

3-6 = IL+1 

7-9 = IL+2 

10 = IL+3 

1 =  IL-1 

2 =  csak IL 

3-5 = IL+1 

6-9 = IL+2 

10 = IL+3 

1-3 = csak IL 

4-5 = IL+1 

6-8 = IL+2 

9 = IL+3 

10 = IL+4 

1-2 = csak IL 

3-6 = IL+1 

7-8 = IL+2 

9 = IL+3 

10 = IL+4 

Irammenő/2-12. 

1 = csak IL 

2 = IL+1 

3-5 = IL+2 

6-8 = IL+3 

9 = IL+4 

10 = IL+5 

1 = csak IL 

2-3 = IL+1 

4-8 = IL+2 

9 = IL+3 

10 = IL+4 

1 = csak IL 

2-4 = IL+1 

5-9 = IL+2 

10 = IL+3 

1 = csak IL 

2-4 = IL+1 

5-6 = IL+2 

7-8 = IL+3 

9 = IL+4 

10 = IL+5 

Csapatkapitány/2-12. 

1 = csak IL 

2-3 = IL+1 

4-5 = IL+2 

6-8 = IL+3 

9-10 = IL+4 

1 = csak IL 

2-3 = IL+1 

4-8 = IL+2 

9 = IL+3 

10 = IL+4 

1 = csak IL 

2-5 = IL+1 

6-8 = IL+2 

9-10 = IL+3 

1 = csak IL 

2-4 = IL+1 

5-6 = IL+2 

7-8 = IL+3 

9 = IL+4 

10 = IL+5 

Hegyimenő/2-12. 

1 = csak IL 

2-4 = IL+1 

5-9 = IL+2 

10 = IL+3 

1 = csak IL 

2-3 = IL+1 

4-8 = IL+2 

9 = IL+3 

10 = IL+4 

1 = csak IL 

2 = IL+1 

3-5 = IL+2 

6-8 = IL+3 

9 = IL+4 

10 = IL+5 

1 = csak IL 

2-4 = IL+1 

5-6 = IL+2 

7-8 = IL+3 

9 = IL+4 

10 = IL+5 
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[  2A ]  SZÖKÉS I  TÁBLÁZAT  (csak az MI számára )  

MEGJEGYZÉS: Adj +2-t a kockadobás értékéhez, ha a kerékpáros egy számára előnyös úttípuson halad. 

[  2B ]  MOZGÁS I  TÁBLÁZAT SZÖKÉSHEZ (csak az MI számára )  

MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy egy kerékpáros a minimum négy mező nélkül szökik el. Ez esetben a 
kerékpárost a mezőnyben hagyhatod. Ez a ritka eset csak akkor történhet meg, ha például egy 
hegyimenő sík terepen, vagy egy irammenő a hegyeken próbálkozik. 

[  3  ]  MOZGÁS I  TÁBLÁZAT  A MEZŐNYBEN  (csak az MI számára )  

MEGJEGYZÉS: Adj +2-t a kockadobás értékéhez, ha a kerékpáros a mezőny hátsó részében van, és egy 
számára előnyös úttípuson halad. 

[  4A ]  V ÍZHORDÓ JELÖLŐ HELYZETE  (csak az MI számára )  

[  4B  ]  MEZŐNY MOZGATÁS  (csak az MI ellenőrzése alatt )  

  

Kockadobás eredménye 

(Tíz oldalú kocka) 
Eredmény 

1-5 A kerékpáros a mezőnyben marad. 

6-10 A kerékpáros szökik. Dobj újra a 2B táblázat szerint a lépésért. 

Kockadobás eredménye 

(Tíz oldalú kocka) 
Eredmény 

1 Ingyen Lépés + 2 

2-7 Ingyen Lépés + 3 

8-9 Ingyen Lépés + 4 

10 Ingyen Lépés + 5 

Kockadobás eredménye 

(Tíz oldalú kocka) 
Eredmény 

1 A helyén marad. 

2-7 Előre vagy hátra mozgás a kerékpáros pozíciójától függően. 

Kockadobás eredménye 

(Tíz oldalú kocka) 
Eredmény 

1-6 Nincs üldözési akció. 

7-10 Az üldözőboly élére áll. 

Kockadobás eredménye 

(Tíz oldalú kocka) 
Eredmény 

1-6 Nincs üldözés, +1  lépés. 

7-10 Adj +1 lépést a kockadobáshoz. 
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LEADER1   SOLITAIRE   [VERSENYNAPLÓ]  

MEGJEGYZÉS: 

Üldözők: Amikor a csapat a hat üldözőjének egyikét használja, akkor egy gondolatjelet teszek a 
megfelelő rubrikába. 

Eléhezés és bukás: Tegyél egy gondolatjelet a megfelelő rubrikába és a kettő összege megmutatja, 
hogy milyen kockázati szinten áll a versenyző. A defektet és a célvonal helyezést a kerékpárosok 
teljesítményének rögzítésére használhatod. Ha szükséges, készíts másolatot! Ne írj a táblázatba 
semmit, amíg legalább egy másolatot nem csináltál róla. 

MEGJEGYZÉS: A valós játékos csapatának teljesítményét feljegyezheted, ha hozzám hasonlóan szeretsz 
statisztikát vezetni a rekordokról.  

Kerékpáros 
Erősség 

(Pl: Sprinter) 

Elhasznált 

üldözők 

(/) 

Bukás 

(/) 

Eléhezés 

(/) 

Defekt 

(/) 

Célvonal 

helyezés 

Irammenő       

Csapatkapitány       

Hegyimenő       

       

Irammenő       

Csapatkapitány       

Hegyimenő       

       

Irammenő       

Csapatkapitány       

Hegyimenő       
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CSAPAT MENEDZSER TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE  

[A LEGJOBB HÁROM KERÉKPÁROS KIHÍVÁS] 

KEMÉNY EDZÉS SZÜKSÉGES 

Ha nincs versenyződ az első háromban, akkor javaslom, hogy sokkal többet gyakorolj. 

JOBB CSAPATEGYSÉG SZÜKSÉGES 

Ha az egyik versenyződ az első helyre kerül, de csapattársai a legjobb hármon kívülre szorulnak, 
akkor a csapatépítésre fektesd a hangsúlyt. 

KEZDŐ TELJESÍTMÉNY 

Kezdő csapatot irányítasz, amennyiben csak egy versenyződ kerül be az első háromba. 

FÉLPROFI TELJESÍTMÉNY 

Félprofi csapatot irányítasz, amennyiben csak két versenyződ kerül be az első háromba. 

PROFESSZIONÁLIS KERÉKPÁRCSAPAT 

Professzionális csapatot irányítasz, amennyiben mindhárom versenyződ bekerül az első háromba. 
Valódi professzionális kerékpácsapatot kellene irányítanod ahelyett, hogy itt játszol ezzel a 
társasjátékkal. 


