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Grand Prix Prva dirka 

Prvo poglavje v zgodovini avtomobilskih dirk: zmaga konjske moči, a brez konjev! 
Gospodje, pripravite se na začetek dirke! Tekmovalci drvijo po že skoraj pozabljenih 
in neoznačenih cestah v tekmi za najprestižnejšo nagrado in sloves najdrznejšega 
voznika. Henry, René, Morris, Jean le Chauffeur in gospod Bugatti vsak v svojem 
slogu premagujejo ovire in drug drugega. V tej prvi in hkrati največji dirki v zgodovini 
lahko zmaga le nekdo, ki mu bo vsem oviram navkljub uspelo zapeljati čez ciljno 
črto. A spretna vožnja ne bo dovolj za zmago – tekmovalce mora spremljati tudi 
nemalo sreče.  

Taktična igra za dva do pet igralcev od šestega leta starosti naprej. Trajanje igre: 
približno 20 minut.  

Cilj igre: osvojiti veliki pokal! Priprava na igro: Vsak igralec naj izbere figuro dirkača 
in vzame šest kartic s podobo izbranega dirkača. Te kartice naj med igro dobro 
skriva pred radovednimi očmi soigralcev. Nato igralci na dirkalno progo razporedijo 
kartice z ovirami (luknja na cesti, stekleni drobci, skalni podor, blato, žebljički). Eno 
polje ima lahko samo eno oviro, med dvema ovirama pa mora biti vsaj eno prosto 
polje. Upoštevati je treba tudi tri stalne ovire, ki so že na progi (podrt most, avto, ki je 
zdrsnil s proge, in reka). Med karticami z ovirami in temi stalnimi ovirami mora biti 
vedno eno prazno polje. Položite ovire na prostor pred ciljno črto, ne na območje 
zaviranja, ki je označeno s temno rjavo barvo.  

Potek igre: Postavite dirkače na štartno črto ob igralni plošči. Kartice s številkami od 
1 do 6 nadomeščajo kocko. Pri tej igri ste vi tisti, ki odločate, za koliko polj se boste 
pomaknili naprej. Preden izberete kartico, v mislih preštejte polja, da ne boste 
zapeljali ravno na oviro! Ko izberete kartico, jo s prednjo stranjo navzdol položite 
predse. To naj storijo tudi vsi ostali.  

Vsi hkrati razkrijte kartice, igralec z najnižjo številko pa lahko prvi premakne svojega 
dirkača. Dirkač z najvišjo številko na kartici se premakne zadnji. Če imata dva igralca 
isto številko, se prvi premakne tisti, ki je v največjem zaostanku. Če se to zgodi že na 
začetku, se prvi premakne najmlajši igralec.  

Avtomobilčke premikate le v skladu s številko na izbrani kartici. Premakniti se je 
treba za celotno številko na kartici: Če ste torej izbrali kartico s številko tri, se morate 
pomakniti tri polja naprej, ne samo enega ali dva. Pri premikanju je treba upoštevati 
tudi zasedena polja in ovire. Če avtomobilček drugega igralca stoji na polju, na 
katerega se nameravate premakniti vi, ga premaknite nazaj na najbližje prosto polje. 
Če bi vaš avtomobilček pristal na polju z oviro (to velja tudi za stalne ovire), ostanete 
na mestu, na katerem ste pričeli s potezo (torej izpustite en igralni krog). Uporabljene 
kartice položite predse s prednjo stranjo navzdol in uporabljajte le preostale kartice. 
Ko porabite še zadnjo kartico, lahko vzamete že porabljene in začnete znova. Velja 
si zapomniti, katere kartice so že uporabili vaši nasprotniki, saj lahko tako 
predvidevate, koliko polj naprej se lahko pomaknejo, ko pridejo na vrsto, in kako hitro 
vas lahko dohitijo ali vas potisnejo nazaj po progi. 
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Konec igre: Igra se konča, ko eden ali več avtomobilčkov prečka ciljno črto pred 
mostom. Zmaga igralec, ki prvi uspe prečkati ciljno črto. Če jo hkrati prečka več 
avtomobilčkov, zmaga tisti, ki je v izhodnem predelu prišel najdlje. Igra se ne konča, 
dokler vsi igralci ne pripeljejo svojih dirkačev v zadnji ovinek. Le tako je lahko 
zmagovalec jasno znan! Če kartica pokaže višje število, kot je polj do ciljne črte, 
avtomobilček postavite na prosto polje za ciljno črto v skladu s številko na kartici. Ne 
pozabite: na polju lahko stoji le en avtomobilček, nov avtomobilček pa prvotnega 
potisne eno polje nazaj.  

Vsebina: 1 igralna plošča, 5 x 6 oštevilčenih kartic, 5 lesenih avtomobilčkov z 
vozniki, 1 pokal, 5 ovir  


