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L ea d er  1 :  H e l l  o f  t he  N or t h  

J Á T É K E L Ő K É S Z Ü L E T E K  

1. A verseny előkészítése 

A magasságmérés alapján 4 féle úttípust különböztetünk meg: Sík terep 
(zöld szegélyű út), Emelkedő (narancssárga szegélyű út), Hegy (piros 
szegélyű út) és Lejtő (fekete szegélyű út). (1. ábra) 
Továbbá 3 féle burkolatot is megkülönböztetünk: Normál aszfalt (világosszürke), 
Aszfalthibás út (sötétszürke), Macskaköves út (macskakő). (2. ábra) 
 
Útvonal lapkákat kiválasztva és egymás mellé letéve alakítsátok ki a verseny 
útvonalát. A hatszögeknek köszönhetően a versenyek minden alkalommal 
különbözőek lesznek. A hegyet ábrázoló lapka elé bármelyik úttípus 
letehető. 
 
1. Tegyétek a "rajtvonal" jelzőt a verseny útvonalának kezdetéhez, és a 
"célvonal" jelzőt a végéhez. (3. ábra) 
2. Többnapos verseny esetén tegyetek egy vagy két "időjóváírás" jelzőt 
a verseny útvonalára. (4. ábra) 
3. Tegyetek egy "részhajrá rajt" jelzőt a célvonal előtti utolsó két hatszög 
egyikére. Tegyetek egy másikat is az "időjóváírás" jelző előtti hatszögre. 
Azonban, ha az "időjóváírás" jelző, vagy a célvonal egy hegyi lapkán 
van, akkor "részhajrá rajt" jelző nem tehető le. (4. ábra) 
4. Tegyetek egy, és csakis egy (1-4 értékű) "hegyi kategória" jelzőt a 
hegyek lábához. Ez meghatározza a hegy leküzdésének a nehézségét, 
és az "eléhezés" kockázatát. (5. ábra) 
5. Tegyetek le egy vagy több "frissítőállomás" jelzőt, hasonlóan a 6. ábrához. 
6. Keverjétek össze a 36 "frissítő" lapkát, és tegyétek őket képpel lefelé 3 
kupacba (zöld, sárga, piros) a tábla mellé. 
7. Az időjárási körülményeket szimuláló szabályokat lásd a szabálykönyv 
további részében. 

2. A versenyzők 

A dobozban lévő 12 kerékpáros 4 különböző csapat tagja. 
A csapatok összetétele az alábbi: 

- 3 kerékpáros azonos színű mezben. A kerékpárosok talapzatának 
színe meghatározza mindegyikük speciális képességét: irammenő 
(zöld talp), csapatkapitány (sárga talp), és hegyimenő (piros talp). 
- 1 jelölő (a kerékpárosokkal azonos színben). Ez reprezentálja a 
csapatok vízhordó versenyzőit. (7. ábra) 

 
A játékosok közösen eldöntik, hogy hány kerékpárossal játszanak. Ha 
fejenként csak egyetlenegy kerékpárossal zajlik a játék, akkor a verseny 
kompromisszumok és érdekellentétek sokaságát eredményezheti az 
asztal körül. Ha játékosonként 2 vagy 3 kerékpárosra esik a választás, 
akkor a szövetségekkel szemben az egyéni taktika kerül túlsúlyba. 

3. A mezőny 

A mezőnyt egy kártyatartó talpba állított jelölő reprezentálja.(8. ábra) 
 
• A jelölőt a kockadobás eredményének megfelelően kell mozgatni. 
• A lapka az asztalra kerül. A versenyzőket mezőnybeli helyzetüknek 
megfelelően erre rakjuk. A vízhordó versenyző jelzők mindig ezen a 
lapkán maradnak. 
• A lapka 2 részre van osztva: a mezőny első és hátsó részére. 
• A kerékpárosok elhelyezkedhetnek a mezőny első illetve hátsó régiójában 
is. A vízhordó versenyzők csak a mezőny élén hajthatnak. 
 
.

 

   
Sík terep Emelkedő 

   
Hegy Lejtő 

1. ábra: Úttípusok 

   

2. ábra: Aszfalt: normál, hibás, macskakő 

 

3. ábra: Start vagy célvonal 

 

4. ábra: Időjóváírás és részhajrá rajt 

    

5. ábra: Hegyi kategória 
1-es értékű: kiemelten nehéz kategória 
2-es értékű: nehéz kategória  
3-es értékű: közepes kategória 
4-es értékű: könnyű kategória 

 

6. ábra: Frissítőállomás 
1 frissítőállomás: több napos vagy klasszikus 
verseny esetén átlagosan 10 hatszögenként. 
2 frissítőállomás: több napos verseny esetén 
átlagosan 15-20 hatszögenként. 

 

7. ábra: Vízhordó versenyzők jelölői: 
fekete, fehér, zöld és narancssárga 
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4. Üldözők száma és energiája 

A rajthoz álló kerékpárosok mindegyike azonos mennyiségű energiával 
kezdi a versenyt, a csapatok (vízhordók versenyzők jelölői) számára 
rendelkezésre álló üldözők mennyisége kezdéskor szintén egyforma. 
 
• A versenyben használt hatszögeken szereplő kilométerkövek értéke 
hozzáadódik a kerékpárosok kezdő energiájához. 
• A csapatok számára kezdetben 6 üldöző áll rendelkezésre. 
• Minden játékos maga elé teszi a versenyzőjét/it (és vízhordóinak 
versenyzők jelölőjét) és a 'versenynaplót'. Beleírja a versenyzőjének/inek 
a verseny által biztosított energiát, a vízhordói versenyzőkhöz kapott 
üldözők számát, és a versenyzői nevét (9. ábra). 
• A verseny során a versenynaplónak minden játékos számára végig 
láthatónak kell lennie. 

5. A kerékpárosok erősségei 

Minden játékos eldönti, hogy a kerékpárosainak mik legyenek a további 
erősségei: ereszkedés, sprint és támadás (a 9. ábrán látható módon, a 
versenynapló megfelelő rubrikájába tett X-szel). 
• Egy kerékpárosnak csak egy erőssége lehet. Egy csapaton belül két 
kerekesnek nem egyezhet meg az erőssége. A választható tulajdonságok: 

Az ereszkedés egy extra mezőt ad minden lejtőről indított 
mozgás kezdetén. 

A támadás lehetővé teszi, hogy csak a fizetett mozgás második 
olyan sötét mezejétől kockáztassa a bukást, amelyen áthalad. 

A sprint egy extra mezőt ad minden hajrában indított mozgás 
kezdetén (a 'részhajrá' jelző és célvonal, vagy az 'időjóváírás' 
jelző közti területen). 

6. A mezőny felépítése 

Tedd a kártyatartó talpba állított mezőny jelölőt a rajtvonalra. 
 
• A verseny kezdetén minden kerékpáros a mezőny tagjának tekinthető, 
és a mezőny lapkára kerül. 
Elsőként foglalja el helyét: 

- egy többnapos verseny esetén az összetettben élen álló csapat; 
- egy klasszikus, egynapos verseny esetén az a játékos, aki utoljára 
ült biciklin. 

A vízhordó versenyzők lerakása 
A játékosok először a vízhordó versenyzőik jelzőit teszik le. 
Az első játékos kerül a mezőny lapka első pozíciójára (a nyíl mellé). A 
többiek a jelölőiket ez alá teszik. (10. ábra) 
• A vízhordó versenyzők jelzői határozzák meg a mezőnnyel kapcsolatos 
akciók sorrendjét. 
• Az élen álló csapat tulajdonosa magához veszi a kockát. 

A kerékpárosok lerakása 
A játékosok lerakják a kerékpárosaikat a mezőny lapka első vagy hátsó 
régiójába, a vízhordó versenyzők sorrendje alapján. Az választ először, 
akinek a csapata vezet (legközelebb van a nyílhoz), aztán az a játékos 
következik, aki a második stb. 

A  J Á T É K  C É L J A  

Most már rajtra készen álltok. A cél, hogy az egyik versenyző kerékpárjának 
bármely része elsőként haladjon át a célvonalon. Ez a kerékpáros lesz a 
verseny győztese. 

 

8. ábra: A mezőny: jelző és lapka 

 

9. ábra: Versenynapló 
A kerékpárosok speciális képességéhez 
rendelt különböző erősségek miatt minden 
játék más stratégiát igényel! 

 

10. ábra: A fekete csapat áll az élen, a fehér, 
a zöld és a narancssárga követi. 

 

11. ábra: "Ingyenes" mezők 

 

12. ábra: A mezők "költsége" 
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J Á T É K M E N E T  

1. A szökésben lévő kerékpárosok mozgatása. 
2. Szökés. 
3. A mezőnyben lévő versenyzők mozgatása. 
4. Az üldözőboly irányítása, és a mezőny mozgatása. 
5. A mezőnytől leszakadt versenyzők mozgatása. 

1. A szökésben lévő kerékpárosok mozgatása 

A kerékpárosok az útvonal mezőin mozognak. Egy mezőn egy kerekesnél 
több sohasem tartózkodhat. A biciklisek nem haladhatnak keresztül olyan 
mezőn, amin egy másik kerékpáros tartózkodik, kivéve, ha nincs más 
lehetőség. 
 
• Ha egy kerékpáros szökésben van, akkor a helyezési sorrendnek 
megfelelően kell mozgatni (minden kör 1. akciója). 
• Ha egy kerékpáros eltávolodott a mezőnytől, akkor a játékosnak kötelező 
leraknia a táblára. Ettől a pillanattól kezdődően a speciális képességeinek 
és erősségeinek megfelelően lép. Minden kerékpáros ingyen lépéssel indul, 
amelynek értéke a speciális képességétől (csapatkapitány, irammenő vagy 
hegyimenő), erősségétől (ereszkedés, sprint vagy támadás) és mozgása 
kezdő pozíciójától (sík terep, emelkedő, hegy vagy lejtő) függ. (11. ábra) 
• Ezután az ingyenes lépés után a kerékpáros választhatja a fizetett 
mozgást. (12. és 13. ábra) 
Ez a fizetett mozgás azonnal csökkenti a versenynaplóban lévő értéket. 
• A kerékpáros csak egyenesen előre vagy átlósan léphet. Tilos helyben 
maradnia, vagy keresztbe mozognia a másik oldalra (14. ábra), kivéve, 
ha a sáv megszűnik. 

Különleges eset: 
A kerékpárosok érinthetik a másik kerékpáros által elfoglalt mezőt, ha az 
útvonal teljes szélességében foglalt. Azonban ekkor kötelező (15. ábra): 

- 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. Javasoljuk, hogy az előzést végrehajtó kerekest tegyétek 
valamivel előrébb, hogy ez emlékeztessen a sorrendre (16. ábra). Ez a 
szabály a sprint során létfontosságú lesz. 
 
• Ha a mezőny: 

- egy szökevény mellé ér*, a kerékpáros beolvad a mezőny elejébe. 
- lehagy egy szökevényt*, a kerékpáros beolvad a mezőny hátuljába 

* a mezőny és a kerékpáros első kerekét figyelembe véve 

Regeneráció 

Frissítőállomáson 
Amikor egy kerékpáros elhalad egy "frissítőállomás" jelző mellett (akár 
szökevényként, akár a mezőnyben), a játékos húzhat egy "frissítő" lapkát. 
• Ha a kerékpáros irammenő, akkor a játékos egy zöld lapkát húz, ha 
csapatkapitány, akkor sárgát, és ha hegyimenő, akkor pirosat. 
• A kártya (2-5 pontnyi) energiát ad a kerekesnek. 
• Ez az energia azonnal hozzáadható a kerékpáros energiájához, de akár 
titokban is tartható, és a verseny későbbi részében is felhasználható (ezt 
a megoldást ajánljuk). 
Figyelem! Ha egy játékos a "frissítőállomás" jelzőnél elfelejtett lapkát húzni 
a kerékpárosának, és tovább haladt, akkor ezt már nem pótolhatja. Még 
akkor sem, ha a következő kerékpáros is az övé. 

 

13. ábra: Ingyen lépések + Fizetett mozgás 
Irammenő (zöld alap)  Ráfordított energia=3 
Csapatkapitány (sárga alap)  Ráfordított energia=5 

Hegyimenő (piros alap)  Ráfordított energia=8 

Előre haladás 

 

Kanyarok

 

Engedélyezett lépés 

Tiltott lépés 

14. ábra: Lehetséges lépések 

 

15. ábra: Az utolsó helyen álló irammenő 

előtt "el van zárva" az út. A játékos 4 mezőnyi 
mozgást választ. A 4 mező ingyenes (lejtő) + 
további 2 pontba kerül neki a 2 elfoglalt 

részen átjutni. 
Költség: 2 energiapont 

 

16. ábra: Játsszatok a helyezések sorrendjében 
A csapatkapitány utoléri az irammenőt, ezért 
elé kell tenni. A következő körben ő következik 
előbb. 
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Menet közben 
A kerékpárosok visszakapnak 1-1 energiapontot, minden rendelkezésükre 
álló, fel nem használt ingyenes lépésükért (alap mozgás + lehetséges 
szélárnyék + erősség). A regenerálódott energia hozzáadódik a 
versenynaplóban a kerékpáros összes energiájához. 

2. Szökés 

Minden játékosnak lehetősége van egy vagy több kerékpárosát a mezőny 
elé juttatni. Kezdve a 2. helyen álló vízhordó jelző (lásd a vízhordó 
kerékpárosok jelölőinek sorrendjét) tulajdonosával, aztán folytatva a 3., a 
4., és végül az 1. helyen állóval. 
 
• Csak a mezőny elején elhelyezkedő kerékpárosok hajthatnak végre 
szökést, a mezőny végén elhelyezkedő kerékpárosok nem szökhetnek. 
• Szökéshez egy kerékpárosnak legalább négy mezőnyit kell lépnie. 
• A mezőny lerázásához a kerékpárosnak a speciális képességére és 
erősségére van szüksége. Az engedélyezett lépések a 17. A, B és C 
ábrákon láthatóak. 

3. A mezőnyön belüli helyezkedés 

Ebben a fázisban a mezőnyben lévő kerékpárosok dönthetnek úgy, ha 
akarnak, hogy megváltoztatják a helyüket a mezőnyön belül. 
 
• A pozíciójuktól függően engedélyezettek számukra bizonyos lépések. 
Ha ott vannak: 

- a mezőny végén, hátul maradhatnak, vagy előre mehetnek, a 
mezőny elejére, esetleg önként leszakadhatnak a mezőnytől, annak 
érdekében, hogy segítsék a mezőny mögött lévő csapattársaikat; 
- a mezőny elején, akkor ott is maradhatnak, vagy visszamehetnek a 
mezőny végére. 

4. Az üldözőboly irányítása és a mezőny mozgatása 

Üldözés 
• A verseny kezdetén minden csapat vízhordójának 6 üldözője van (a 
versenynapló jobb oldali oszlopában). Ezek az üldözők teszik lehetővé a 
vízhordóknak, hogy gyorsítsák a mezőnyt. 
• Az első vízhordó jelző tulajdonosától kezdve bárki dönthet úgy, ha akar, 
hogy gyorsítja a mezőnyt. Amint egy játékos a mezőny sebességének 
növelése mellett dönt, az ő vízhordó versenyzőinek jelzője az 1. helyre 
kerül. Ebben az esetben a 4 jelző sorrendje megváltozik (lásd: 18. ábra). 
• Ha egy játékos a mezőny gyorsítását választja, akkor 1 üldözőt elveszít 
a versenynaplója vízhordó versenyzőinek oszlopából. Mind a 4 vízhordó 
versenyzőnek 6 üldözője van a verseny kezdetén, ezért maximum 6 
alkalommal képesek felgyorsítani a versenyen. 
• Sorozatban egymás után 2-nél többször egy játékos sem gyorsíthat. 
• Ha semelyik játékos sem gyorsít, akkor a vízhordó versenyzők jelölőinek 
pozíciója nem változik. 
 
A mezőny mozgatása 
A mezőny 2 mezőnyi területet foglal el. Ha lehetséges a mezőny a 
pontozott mezőkön mozog. 
• A mezőnyt vezető játékos dob a kockával. Majd a kockadobás 
értékének megfelelően lépteti a mezőnyt. 
• Ha a mezőnyben lévő üldözők bejelentették a gyorsítást, akkor további 1 
mezőnyivel növelve kell előre mozgatni a mezőnyt. 
• Ha a mezőny mozgása véget ért, akkor a mezőnyben lévő összes 
kerékpárosnak a mezőnyben elfoglalt helyének megfelelően fizetnie kell. 
Ha a mezőny 3-at vagy 4-et haladt, akkor a kerékpárosoknak: 

- a mezőny végén nem kell fizetnie energiapontot; 
- a mezőny elején 1 energiapontot kell fizetnie*. 

 

17.A ábra: Szökés kezdeményezéséhez 

lehetséges mezők egyenesben. 

 

17.B ábra: Szökés kezdeményezéséhez 
lehetséges mezők kanyarban. 

 

17.C ábra: Rendhagyó szökés: ebben az 
esetben a versenyző síkról indulva szökik. 
Speciális képességétől függ az ingyenes mezők 
száma (ha irammenő 3, ha csapatkapitány 2, 
ha hegyimenő 1). 

 
18 ábra: A vízhordók helyzetének változása 

az üldöző mezőny vezetéséért 
1. Kezdő helyzet 
2. A zöld és a narancs játékos nem gyorsítja 
a mezőnyt. A fehér a gyorsítás mellett dönt. A 
fehér az 1. helyre áll, és a zöld és narancssárga 
jelzők követik. 

3. Az új pozíciók 
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Ha a mezőny 5-öt vagy többet haladt, akkor a kerékpárosoknak: 
- a mezőny végén 1 energiapontot kell fizetniük*; 
- a mezőny elején 2 energiapontot kell fizetniük*. 

*a versenynapló megfelelő oszlopából levonandó 
 
Megjegyzések 

- Ha a mezőny mozgása egy hegyi mezőn kezdődik, akkor az 
összes irammenő 1 extra energiapontot fizet, aki mezőnyben hajt. 

- Ha a mezőny egy sötét mezőre lép, akkor a mezőnyben lévő kerékpárosok 
nem vállalnak kockázatot. 
- Ha a mezőnyben nem maradtak kerékpárosok, akkor a mezőny 
mozgatásának sebessége 1 mezővel megnövekszik. 

5. A mezőnytől leszakadt versenyzők léptetése 

Ha egy kerékpáros nem tud fizetni a mezőny mozgását követően, vagy, ha 
önként leszakad, vagy ha defektet kap, hátra marad a mezőny mögött. 
• A mezőny léptetését követően a kerékpáros rögtön a mezőny mögötti 
mezőre kerül. A következő körtől a mezőny után kerül rá sor, és a 
szökevényekhez hasonlóan haladhat – attól függően léphet, hogy milyen 
speciális képességgel rendelkezik. 
• A leszakadt kerékpárosok (minden játékkör 5. fázisában) a helyezésüknek 
megfelelően kerülnek sorra. 
• A leszakadt kerékpárosok soha nem használhatják a mezőny szélárnyékát. 

A  V E R S E N Y  K Ö R Ü L M É N Y E I  

1. 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 (19. ábra). 
• Ez az elöl lévő kerékpáros lépése után következik be. Ha egy esés vagy 
egy defekt miatt ez a kerékpáros egy helyben marad, a hátulsó kerekes 
elveszíti a szélárnyékot. 
• A szélárnyék akkor is elveszik, 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. 

2. Kockázatvállalás: eléhezés és bukás 

Amennyiben lehetséges, a játékos dönthet úgy, hogy egy kerékpárosa 
kockázatot vállal (eléhezik vagy bukik). 
• A kockáztatás eredményét a kockadobás határozza meg. 
• Minél több kockázatot vállal (eléhezésre vagy bukásra) egy kerékpáros, 
annál kevesebb az esélye. Minden újabb kockáztatással nagyobb dobott 
értékre van szükség az eredményességhez: 

- 1. kockáztatás (eléhezés vagy bukás): a kockadobás eredményének 
3-nál nagyobbnak kell lennie. A dobás eredményétől függetlenül a 
játékosnak X-et kell tennie a kerékpárosának 1. kockáztatás 
rubrikájába. (20. ábra) 

- 2. kockáztatás (eléhezés vagy bukás): a kockadobás eredményének 
4-nél nagyobbnak kell lennie. A dobás eredményétől függetlenül a 
játékosnak X-et kell tennie a kerékpárosának 2. kockáztatás 
rubrikájába. 

- 3. kockáztatás (eléhezés vagy bukás): a kockadobás eredményének 
sárga 4-esnek, vagy kék 4-esnek kell lennie. 

• A kerékpáros csak akkor tudja az eléhezést kockáztatni, ha rendelkezik 
elegendő energiával, hogy kifizesse azt. 
 
Eléhezés 
Amikor egy hegyre való felkapaszkodás következtében egy kerékpáros 
túllépi a jelző értékét, akkor kockáztatja az eléhezést. (21. ábra) 

 

Szélárnyék 

Nincs szélárnyék 

19. ábra: Szélárnyék 
A szélárnyék kihasználása gyakran eredményes 
taktika szökés esetén. 

 

 

20. ábra: Kockázatvállalás 

 

21. ábra: Eléhezés 
A hegyimenő 7 mezőnyit lép. 2-t ingyen, és 
5 mezőért fizet: a költség 11. A kerékpáros 
csak 2 hegyre felvezető mezőért fizet, vagyis 
figyelembe veszi a hegy nehézségének 
értékét, és a versenyző nem kockáztatja az 
eléhezést. 
A csapatkapitány 4 mezőnyit lép. 2-t ingyen, 
és 2 mezőért fizet: a költség 3. A kerékpáros 
2 hegyre felvezető mezőért fizet, vagyis 
figyelembe veszi a hegy nehézségének 
értékét, és a versenyző nem kockáztatja az 
eléhezést. 
Az irammenő 4 mezőnyit lép. 1-et ingyen és 
3 mezőért fizet: a költség 5. A kerékpáros 3 
hegyre felvezető mezőért fizet, vagyis túllépi 
a hegy nehézségének értékét és a versenyző 
kockáztatja az eléhezést. 

Példa Eléhezésre: 
Mozgás költsége: 5. Ha a kerékpárosnak 
eléhezik a mozgás során, annak költsége 10 
energiapont. A kockázatvállalás előtt ennek a 
kerékpárosnak legalább 10 energiaponttal kell 
rendelkeznie. 
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• A hegyek lábánál lévő "hegyi kategória" jelzőn látható szám jelzi a 
kerékpáros eléhezésének kockázata nélkül megtehető fizetős mezők 
maximális számát. 
• Ha egy kerékpáros túllépi a jelző értékét a mozgása során, a játékos dob 
a kockával. 
• Ha egy kerékpáros eléhezik, köteles kétszeres költséget fizetnie a lépéséért. 
 
Kivétel: 
Ha egy hegyen egy hegyimenő elszökik a mezőnytől, akkor nem 
fenyegeti az eléhezés kockázata ezen mozgás során. 
 
Bukás 
Amikor egy kerékpáros lépésének "fizetős" része aszfalthibás úton ér 
véget vagy azon halad keresztül, akkor bukást kockáztat. Lépése során 
egy kerekes csak egy alkalommal tudja ezt megkockáztatni. (22. ábra) 
 
• A sötét mezők mindegyike "bukási" terület (aszfalthibás út). 
• A kerékpárosok nem kockáztatják a bukást, ha a lépésük ingyenes (alap 
mozgás + lehetséges szélárnyék + erősség) része érinti a sötét mezőt. 
• Ha egy kerékpáros kockáztatja a bukást, a lépése után kockával kell 
dobnia. 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. 
• Bukást 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. 
Emlékeztetőül! A támadó versenyző »fizetős« mozgása során csak 
akkor merül fel a bukás kockázata, ha a versenyző a két sötét mezőn 
halad át. 

3. Defekt 

Amint a mezőnykocka dobása piros számot eredményez, a kerékpárosoknál 
(mindazoknál, akik elszöktek, vagy még mindig a mezőnyben vannak, és 
azoknál is, akik lemaradtak) felmerül a defekt kockázata. 

1. Először is a mezőny mozog 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. 
3. Az 1. helyen lévő kerékpáros tulajdonosa dob először, aztán a 2. helyen 
álló jön, és így tovább az összes. A mezőnyben lévő kerékpárosok a vízhordó 
versenyzőiknek sorrendjében követik egymást. 
• Ha egy kerékpáros defektet szenved, a következő körben nem számít 
bele a játékosok sorrendjébe, de végül, a mezőny után ő következik (csakúgy, 
mint a lemaradt kerékpárosok, ha vannak ilyenek). 
• A lyukas kerékkel a versenyző a saját mezőjén marad. A szélárnyékot 
elveszti (mind ő, és mind azok, akik őt követték). 
• A mezőnyben haladó, defektet szenvedő kerékpárosok a mezőny mögötti 
mezőre kerülnek. A következő körben a mezőnyt követően kerülnek sorra. 
• A többi kerékpáros nem állhat meg a defektes kerékpárosok mezőjén, 
de további energiapont fizetése nélkül keresztülhajthat rajta. 

4. Macskakő 

Amikor egy kerékpáros macskaköves úton teker, ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak rá, mint a normál aszfalt esetén. Azonban, ha mozgásának 
"fizetős" szakaszában aszfalthibás úton hajt át, akkor bukást vagy 
defektet kockáztat. (23. ábra) 

• Ha egy kerékpáros kockáztat, akkor a lépését követően a kockával kell 
dobnia. Ha hibázik (lásd a táblázatot), akkor bukást vagy defektet szenved, 
de a kockáztatást nem kell jelölnie a versenynapló kockáztatás sorában. 

 

22. ábra: Bukás 
A csapatkapitány 5 lépése: 4 ingyenes + 1 
"fizetett" mező (1 energiapont). Vállalja a 
bukás kockázatát, mert a fizetős mozgása 
során keresztül megy egy sötét mezőn. 
A hegyimenő 8 lépése: 4 ingyenes + 
4 "fizetett" mező (8 energiapont). Habár ő is 
áthajt a sötét mezőkön, nem kockáztatja a 
bukást, mert az ingyenes lépése során maga 
mögött tudja ezt a részt. 
Megjegyzés: a zöld irammenő elveszti a 
szélárnyékot, mert a hegyimenő a 8 mezőnyi 
lépését a lejtőn kezdi. 

Példa bukásra: 
Lépés költsége: 5. Ha elesik, a mozgás 
költsége 5, de kimarad egy körből. 
A kockázatvállalás előtt ennek a kerékpárosnak 
legalább 5 energiaponttal kell rendelkeznie. 

23. ábra: Kockáztatás macskakövön 

Kockadobás 

eredménye 
Hatás 

narancs 4 - kék 4 bukás 

piros 4 defekt 
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• Macskakövön elvész a szélárnyék, ha a kerékpáros legalább 5 mezőnyit 
halad egy macskaköves mezőről indulva. 
• A támadó versenyző erőssége itt is érvényes. 

5. Időjárás 

A verseny előkészítése során a játékosok eldöntik, hogy hány időjárás 
jelzővel akarnak játszani, amiket képpel lefelé letesznek a verseny 
útvonala mellé. 1 hatszögre 1 időjárás jelzőnél több nem kerülhet. 
 
• Amint az első versenyző (kerékpáros vagy a mezőny) rálép egy olyan 
hatszögre, ami egy időjárás jelzős hatszög előtt van, a jelző azonnal képpel 
felfelé fordul. A jelzőn lévő időjárási körülmények láthatóvá válnak, és az 
egész hatszögre érvényesek lesznek. 
• A mezőnyre nem vonatkoznak az időjárási körülmények. 
 
Eső: Ha egy kerékpáros egy sötét mezőre lép egy esős hatszögön a mozgása 
ingyenes vagy "fizetős" része során, akkor a bukást kockáztatja. A 
támadó versenyző erőssége itt is érvényes. 
Hőség: Ha egy kerékpáros 6 mezőt vagy többet halad*, akkor kikészíti a 
hőség. A játékosnak fel kell fednie az összes többi játékos előtt az egyik 
frissítő lapkáját. Ezt az energiát azonnal a versenynaplójához kell adnia. 
Ha a kerékpárosnak nincs frissítő lapkája, nem történik semmi. 
Ellenszél: Ha egy kerékpáros egy ellenszeles hatszögön mozog* 
szélárnyék nélkül, akkor a mozgásért (a jelzőtől függően) 1 vagy 2 extra 
energiapontot kell fizetnie. 
Hátszél: Ha egy kerékpáros egy hátszeles hatszögön mozog*, akkor a 
lépés költségéből (a jelzőtől függően) 1 vagy 2 extra energiapont 
levonható. 

* A kerékpárosok mozgása lehet: a hatszöget érintő, azon belüli, vagy azon 
keresztüli. 

M E G J E G Y Z É S E K  A  V E R S E N Y E K H E Z  

1. Egynapos verseny 

Ha egynapos (klasszikus) versenyt játszotok, ne felejtsetek el "frissítő" lapkát 
húzni a kerékpárosoknak a játék elején. Ez azonnali energiát adhat, vagy 
titokban tartásával a verseny későbbi szakaszában használható. Ez 
reprezentálja a kerékpárosok formáját az adott napon. 

2. Többnapos verseny 

Ha többnapos versenyt játszotok, akkor hosszútávú stratégiát kell kidolgozni. 
Az összetett eredmény állása alapján késleltetettek a körök a szakasz 
győzteséhez viszonyítva. A győztes 2 kör bónuszt kap, a második 1 kört. 

Kiesés 
Amennyiben egy kerékpáros hátránya az összetett versenyt vezetőhöz 
képest 22 körnél nagyobb, végleg kiesik a versenyből. 

Időjóváírás 
Ne feledjetek egy vagy több "időjóváírás" jelölőt tenni a verseny elején a 
hatszögek mellé. Az első kerékpáros, aki keresztülhajt az "időjóváírás" 
melletti vonalon, az 1 kör jóváírást kap. 
A maradék energia és a megmaradt üldözők 
Amennyiben a kerékpárosoknak marad energiája az egyes szakaszok végén, 
akkor az megtartható és átvihető a következő szakaszokra, azonban soha 
nem lehet 15 pontnál többje a versenyzőknek. A második szakasz kezdetétől 
a vízhordó versenyzőknek járó üldözők száma 4. Amennyiben a vízhordó 
versenyzőknek marad üldözője az egyes szakaszok végén, akkor az 
megtartható és átvihető a következő szakaszokra, azonban soha nem 
lehet 2-nél többet átvinni, ezáltal az üldözők száma maximum 6 minden 
szakaszban. 

A  J Á T É K  Ö S S Z E T E V Ő I  

20 "útvonal" hatszög 
 

12 kerékpáros (4 féle 
csapat tagjai 3-3 színben) 

 

4 "vízhordó" jelző 
 
1 mezőny (kártyatartó 
talpban) 

1 mezőny lapka 
 

36 "frissítő" lapka 
(12 sárga, 12 piros, 12 zöld) 

1 "versenynapló" tömb 
 

23 jelölő: 

2 "frissítőállomás" 

 

2 "időjóváírás" 

 
1 "rajtvonal" 
1 "célvonal" 

8 "hegyi kategória" 
 
 
3 "részhajrá rajt" 
 

6 "időjárás" 
 

1 tizenkét oldalú "mezőny" 
kocka (3, 4 és 5 értékekkel) 
 

12 emlékeztető kártya 

1 szabályfüzet 

Dokumentáció és támogatás: 
További részletek és extra szabályok a 
realitás növeléséhez az alábbi oldalakon: 
www.ghenosgames.com 
www.blackrockeditions.com 
 
A Ghenos games szeretné köszönetét kifejezi 
az ötletekért és a hatszög lapkákért Daniel 
Kazaniecki-nak, Andreas Ervald-nak, Tonni 
Jensen-nek, Claudio Crivelli-nek és Luca 
Viero-nak. 
 

Fordítás: saabee 

www.ghenosgames.com
www.blackrockeditions.com

