
Състезателна игра със зар „ Състезанието на дра коните“ за 2-4 играча на възраст от  3 -99 
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Играта спомага за пресмятане и броене. Има преп ятствия, които се преминават преди 
да стигнеш до вулкана. Победител е този , който има много най -кристали, а не този, 
който стигне пръв до вулкана.  Играта предоставя възможност и ако не сте добри в 
пресмятането. 

Автор: Felix Leicht  

Илюстрации: Janina Görrissen Илюстрации: Janina Görrissen 

Времетраене: 10-15 минути 

Настъпва вълнуващия фестивал "Деня на  дракона “. Драконите са доста развълнувани .  
Конкурсът  за дракони е н а път да започне, а победителят ще има честта да пусне най - 
големите фойерверки на празника.  Крайната точка на  състезанието е - големия вулкан 
с четирите ярки кристала на върха. Естествено всеки дракон иска да спечели. Но бъдете 
внимателни, защото в долината и ма много  вихрушки,  които могат да   разтърсят 
драконите.  Това прави пътуването по-дълго, по-вълнуващо и изпълнено с изненади . В 
играта няма да победи най -бързия дракон , а  този, който е събрал най -много огнени 
кристали. 

Съдържание: 1 игрално поле,  1 зелен д ракон, 1 жълт дракон,  1 оранжев дракон,  1 
тюркоазен дракон, 4 карти вихрушки, 1 зар, 60 кристала, 1 книжка с инструкции тюркоазен дракон, 4 карти вихрушки, 1 зар, 60 кристала, 1 книжка с инструкции 

Подготовка за игра 
Поставете игралното поле в центъра на масата.  Поставете 4 карти на обозначените 
места на игралното поле. 
Всеки играч си избира по един  дракон и го поставя на стартовото поле.  Останалите 
ненужни дракони се връщат обратно в игралната кутия. 
Поставете 4 кристала на вулкана, а останалите до игралното поле. 
Пригответе заровете-състезанието започва! 
(Стр.8-карт.) 
 
Как се играе  
Играе се по посо ка на часовниковата стрелка.Този играч,  който може най -добре да 
бълва огън като дракон-може да започне. 
Какво показва зара? Какво показва зара? 

 1,2 или 3 точки 
Премести своя дракон,колкото по лета показва зара.  Останалите дракони остават там 
където са. 

 Вихрушка  
Пясъчна буря преминава през полето на състезание. Обърни всички плочки с вихрушки 
обратно към вулкана. В началото на играта полетата са жълти, а към края при вулкана - 
полетата са оранжеви. Стрелката на вихрушките в първоначално положение сочат към 
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оранжевото. Когато стъпим на  поле с  вихрушка , стр елката се завърта в 
проти воположната посока от първона чалното  положение . 
(Карт .-стр.9 ) 

 

Накъде отива пътят?  

 Камък с кристали  (Карт .-стр.9 )- Ако попаднеш на поле с кристали,  мож еш да 
вземеш толкова кристали,  колкото са показани на полето,  на което си попаднал ; 

 Вихрушка  преминаване   (Карт .-стр.9 )- Когато попаднеш на поле  с вихрушка , 
завъ ртането на вихрушката се счита  за една точка както преместването от едно 
поле на друго ;  

 Вихрушка  изчакване  (Карт .-стр.9 ) -В случай, че си завъртял вихрушката и 
имаш още една т очка за преместване - продължав аш  на следващото поле. Ако ли 
пък не - остава ш  на полето с вихрушката , докато дойде отново реда ни ; 

 Празен камък  (Карт .-стр.9 ) - Ако попаднеш на поле,на което няма нищо -
оставаш там и е ред на следващия играч . 
 

Важно !!! : Ако кристалите свършат , тогава повече не могат да се събират кристали.  
Единствени те останали кристали в такъв случай са кристалите на вулкана.Побързайте!  

Край на играта  
Играта приключва,  когато дракон стигне до вулкана и вземе кристалите.  Всички други Играта приключва,  когато дракон стигне до вулкана и вземе кристалите.  Всички други 
дракони трябват да останат,  там където са.  Всеки играч преброява своите кристали,  
кои то е спечелил в играта и казва резултата.  Играчът,който е събрал най -много 
кристали печели играта и състезанието.  Той ще пуска фойерверките за Деня на 
Дракона.  Но има изненада и за другите дракони -те ще получат места на първия ред 
,за да гледат празненството!  
Ако има равенство -има повече от един победител.  

Поле за пресмятане на кристалите  
Не сте добри в пресмятането?  Няма проблем,  просто обърнете игралното поле и 
поставете кристалите си върху стъпките на драконите.  Играчът  с най -дълга опашка -
печели.  
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