
 

Grand prix – Началото! 

 Първото влизане в историята на автомобилните състезания, победата на 

конските сили без коне. Продължавайте, господа, светът ви очаква! 

Състезателите се движат по безкрайни пътища и безлюдни пейзажи, за да 

спечелят наградите за най-високи постижения и славата на най-смелите 

пилоти.  Хенри, Рене, Морис, Жан льо Шофьор и г-н Бугати се състезават, 

преодолявайки препятствията и помежду си, всеки според своя стил.  Първото 

и най-велико състезание в аналите на историята може да бъде спечелено само 

от някой, който, противопоставяйки се на всички шансове,  успее да прекара 

автомобила си през финалната линия. Можем обаче да признаем, че освен 

уменията си, състезателите трябва да притежават и доста късмет. 

Тактическа игра за деца над 6 год.  

За 2-5 играчи.  

Продължителност на играта: прибл. 20 минути  

ЦЕЛ НА ИГРАТА: да спечелите трофея от Гран При!  

ПОДГОТОВКА ЗА ИГРАТА: всеки играч трябва да избере състезател и да вземе 6-

те карти на избрания състезател. Тези карти трябва да бъдат скрити от 

любопитни очи по време на играта. Сега вземете картите с препятствия 

(дупка, стъклени парчета, пързалка, кал, кабърчета) и ги поставете на 

състезателната писта. Едно поле може да побере само едно препятствие и 

трябва да има поне едно свободно поле между две препятствия. Вземете под 

внимание и трите фиксирани препятствия, които вече са на пистата! (срутен 

мост, завлечена кола и река). Пазете едно поле разстояние и от тях! Поставете 

препятствията върху зоната преди финалната линия, а не върху зоната за 

намаляване на скоростта. (Този раздел е маркиран с тъмнокафяв цвят на 

пистата).  

КАК ДА ИГРАЕТЕ ИГРАТА: поставете състезателите на маркираната стартова 

линия до дъската. Картите, номерирани от 1 до 6 са там, за да заменят 

заровете. Този път вие, а не късмета можете да решите колко хода ще се 

движите напред!  Не забравяйте да преброите полетата на ум преди да 

изберете картата, за да избегнете шофиране през препятствия!  След като 

изберете картата поставете я с лицето надолу пред себе си. Останалите 

трябва да направят същото. Разкрийте картите заедно и играчът, който има 

най-малкото число,  може първо да премести състезателя си. Състезателят с 

най-голям брой тръгва последен.  Ако имате същия номер, играчът, който е най-

отдалечен, може да тръгне пръв. Ако това се случи в началото на играта най-

младият играч сред онези със същия номер може да се движи първи. 

Автомобилите могат да се движат само според номера на избраната карта. 

Трябва да се използва всяко поле. Например: ако сте избрали картата с номер 3 

върху нея, трябва да преместите напред 3 полета, не можете да преместите с 

1 или 2 !  Заетите полета и препятствия също се броят. Ако колата на друг 

играч е на полето, към което се движите, преместете вашата назад до най-

близкото свободно поле. Ако колата ви би завършила движението си в 

пространство с препятствие (също фиксирани препятствия), тя остава в 



 

полето, от което е започнала движението (т.е. пропускате своя ред). 

Поставете използваните карти с лицето надолу и използвайте само 

останалите. Когато те свършат, можете да вземете всички използвани и да 

започнете отначало. Струва си да запомните какви карти са използвали 

опонентите ви, за да можете да предвидите колко полета могат да се движат 

напред на свой ход и колко скоро ще могат да ви настигнат или да ви изтласкат 

от пистата.  

КРАЙ НА ИГРАТА: Играта приключва, когато една или повече коли преминат 

финалната линия преди моста. Играчът, който успее да премине първи 

финалната линия е победителят.  Ако повече от една кола минава през 

финалната линия по едно и също време, този, който е най-далеч от изходната 

секция, се обявява за победител. Играта не може да приключи преди всички 

състезатели да са влезнали в последния завой!  Само по този начин може да 

бъде сигурно кой е победителят.  Ако картата показва по-голямо число от 

останалите полета, необходими за достигане на финалната линия, 

автомобилът трябва да бъде поставен на свободно поле след финалната линия 

според номера на картата. Отново само една кола може да стои на поле и 

новопристигналата я изтласква назад.  

СЪДЪРЖАНИЕ: 1 дъска за игра, 5x6 бр. карти, 5 малки дървени коли с шофьори, 1 

купа, 5 препятствия и текстилна торбичка 


