
ÖÖÖnnnááállllllóóó   mmmeeezzzőőőkkkééénnnttt   hhhaaassszzznnnááálllvvvaaa   aaazzz   
MMMRRRCCC   aaazzz   úúútttooonnn   mmmaaarrraaaddd...

222   mmmeeezzzőőőkkkééénnnttt   hhhaaassszzznnnááálllvvvaaa:::   eeebbbbbbeeennn   aaazzz   eeessseeetttbbbeeennn   
aaazzz   MMMRRRCCC   ooollldddaaalllvvvááásssttt   aaa   fffééélll   mmmeeezzzőőőnnn   mmmaaarrraaaddd,,,   

aaammmiii   aaazzztttááánnn   ííígggyyy   eeegggyyy   mmmeeezzzőőőnnneeekkk   ssszzzááámmmíííttt...
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A Dirt (Sár) kiegésztő használatához a Rallyman alapjáték
szükséges. A sáros rally jellemzője a megcsúszás, a dupla
visszaváltás, a pálya letisztítása, a vízátfolyás és a rally/sáros
gumi. Ezeken a pályákon szükséged lesz minden képességedre,
amit a Mikro Rally Autód vezetéséhez elsajátítottál.

Isten hozott a SÁR-ban!

18. FEJEZET SÁR A KANYAROK ELŐTT ÉS UTÁN

LLLeeehhheeettt,,, hhhooogggyyy mmmááárrr aaa kkkaaannnyyyaaarrrooodddááásss eeelllőőőtttttt ééésss///vvvaaagggyyy kkkööözzzbbbeeennn eeelllkkkeeezzzdddeeessszzz
sssooodddrrróóódddnnniii aaa mmmuuurrrvvvááánnn...

Ezért a kanyarok előtt és után levő mezőket egy szaggatott
vonal 2 részre osztja. Ez a határvonal jelzi, hogy 2 módon
lehet bevenni a kanyart:

  Ráléphetsz K levágásra, vagy elhagyhatod azt az első, vagy
a második fél mezőtől.

  A sodródás kombinálható, és egyben kompatibilis a padló-
gázas mozgással és felhasználhatóak hozzá a másodpercek.
Nem haladhatsz el egy MRC mellett, miközben az oldalra
fordulva keresztezi az utat. Ha a második fél mezőn van,
akkor a következő autó oldalvást letehető az első fél
mezőre.
Ha úgy döntesz, hogy normál módon közelíted meg a
kanyart, a két fél mezőt egyetlen mezőként használva,
akkor a két fél mező egyikét sem használhatod a mozgásod
folytatása során a későbbiekben újabb mezőként.
Abban az esetben, ha elveszíted az uralmat, az MRC úgy kerül
vissza az útra, mintha egyetlen mező lenne a két fél mező.

19. FEJEZET  DUPLA VISSZAVÁLTÁS

Egyszerre két fokozatot visszaváltva jobban szereplhetsz a murván
a rally gumikkal, vagy a havon a téli gumikkal, de vigyázz,
mert ez blokkolhatja a kerekeket, és így elvesztheted az
uralmat az autó felett.
Az olyan út/gumi kombinációkat, ahol lehetséges a dupla
visszaváltás az alábbi ábra jelzi: .

Ilyenkor engedélyezett például a 4-ből kettesbe visszakapcsolni.
Így az MRC eggyel több mezőnyit halad, mint amennyit a
kocka normál esetben biztosítana a lépés során, de meg kell
vizsgálnod, hogy a két lehetőség közül melyik helyzet
következett be:

ha       szimbólumot dobsz, elveszted az uralmat a kocsi
felett (7. FEJEZET).
ha nem dobsz        szimbólumot, a mozgás folytatódik. A
közbenső kockát kihagyhatod (a példa esetében a 3. kocka),
és továbbra is használhatod a játékban a köröd során.

 jelzés esetén csak szimpla visszaváltás lehetséges.

Ez a technika többször is használható egy körben
(például: 5-3-1), és kombinálható a padlógáz módszerrel,
vagy a másodperzsetonok felhasználásával.
Ha dupla visszaváltást kísérelsz meg egy olyan út/gumi

kombinációnál, ahol ez tilos, akkor azon a mezőn veszíted
el az uralmat az autó felett, ahol duplán akartál visszaváltani.

20. FEJEZET AZ ÉLLOVAS ÁLTAL TISZÍTOTT PÁLYA 

AAAzzz aaa pppiiilllóóótttaaa   ,,, aaakkkiii aaa mmmuuurrrvvvááásss ssszzzaaakkkaaassszzzooonnn aaazzz éééllleeennn hhhaaalllaaaddd   llleeetttiiissszzztttííítttjjjaaa   aaa   
pppááálllyyyááárrróóólll   aaazzz   aaazzzttt   bbbeeebbbooorrrííítttóóó kkkaaavvviiicccsssoookkkaaattt ééésss pppooorrrttt,,,   eeemmmiiiaaatttttt kkkiiissseeebbbbbb
llleeessszzz aaa tttaaapppaaadddááásssaaa,,, mmmiiinnnttt aaa mmmööögggööötttttteee llleeevvvőőőkkknnneeekkk...
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Ennek a tisztogatásnak a veszélyét a fehér gyorsulás kockák
helyett használt narancssárga gyorsulás kockák mutatják meg.
(A narancssárga kockán 2        található, szemben a fehér kocka 
1       szimbólumával.)

A MŰSZERFAL (24. FEJEZET) a gumi
és a helyezés (éllovas vagy sem) alapján
jelzi, hogy mely kockák használhatóak.

Abban az esetben, ha valaki leelőzi az éllovast (egy
mezőnyivel elkerüli), azonnal a narancssárga kockákat
kell használnia, amint elhaladt az ex-éllovas mellett.

Abban az esetben, ha valamelyik pilóta a padlógáz tech-
nikával előz, akkor a kockák mezőkre való lerakásával
előre el kell terveznie a körét a dobás előtt: az éllovas
mögött használhat fehér gyorsulás kockákat, azt megelőzve
viszont csak a narancssárgákat rakhatja le.

A pilóták megváltoztathatják a kockák sorrendjét a dobásukat
követően, de nem használhatnak fehér kockákat az előzés után.

21. FEJEZET   LEVÁGÁS LETISZTÍTÁSA

HHHááárrrooommmffféééllleee eeerrreeedddmmmééénnnyyyeee llleeehhheeettt aaannnnnnaaakkk,,, aaammmiiikkkooorrr eeegggyyy MMMRRRCCC
kkkeeerrreeessszzztttüüülll hhhaaajjjttt eeegggyyy mmmuuurrrvvvááásss llleeevvvááágggááásssooonnn:::

TTTiiissszzztttaaa llleeevvvááágggááásss::: a kanyar tisztává válik a többi
pilóta számára. Ők nem húznak levágás kártyát,
amikor áthajtanak itt. Az ábra egy tiszta kanyart
mutat, egy fekete jelző kerül a levágás

jelére, a többi pilóta
kártyahúzás nélkül halad

át rajta.

SSSááárrrooosss llleeevvvááágggááásss::: az alapjáték szabályai szerint.
Tegyél egy jelzőt a kanyarra. A pilóták
mindenegyes alkalommal húznak egy kártyát,
amikor elhaladnak itt, mindaddig amig a levágás
tisztává nem válik (lásd fent).

DDDeeefffeeekkkttt::: haladj tovább normál módon, egy
(narancssárga vagy fehér) gyorsulás kockát
elvesztve. A pilóták mindenegyes alkalommal
húznak egy kártyát, amikor elhaladnak itt,
mindaddig amig az tisztává nem válik (lásd
fent).

22. FEJEZET  ÉRTÉKELÉS, ÉS A KÉSÉS BÜNTETÉSE

AAA rrraaallllllyyy vvveeerrrssseeennnyyyeeekkk aaazzzooonnn ssszzzaaakkkaaassszzzaaa aaazzz “““ÉÉÉrrrtttééékkkeeelllééésss”””aaammmiiikkkooorrr aaa(((zzz)))
pppiiilllóóótttááánnnaaakkk///nnnaaavvviiigggááátttooorrrnnnaaakkk///aaauuutttóóónnnaaakkk kkkeeerrreeessszzztttüüülll kkkeeellllll hhhaaalllaaadddnnniiiaaa eeegggyyy
eeelllllleeennnööörrrzzzőőő (((ééérrrtttééékkkeeelllőőő))) pppooonnntttooonnn kkkéééttt ssspppeeeccciiiááállliiisss kkkööözzzööötttttt... AAAkkkiii tttúúúlll kkkééésssőőőnnn
vvvaaagggyyy tttúúúlll kkkooorrrááánnn ééérrrkkkeeezzziiikkk aaazzz eeelllllleeennnööörrrzzzőőőpppooonnntttrrraaa aaazzz bbbüüünnnttteeetttééésssttt kkkaaappp...

Murván a csapatok szándékosan vállalhatják a büntetést
azon célból, hogy hátrébb kerüljenek a rajtnál.

Amikor egy speciális befe-
jeződik, a pilóták összesítik az
idejüket és a nevezési lap aljára
beírva közzéteszik azt.

A pilóták ekkor, értékelés helyett,
a megmaradt 5 másodperces
zsetonok közül (nem a sajátjuk-
ból) titokban néhányat (nullát,
vagy tetszőleges számút) el-

rejtenek a markukba, ezzel a vállalt büntetést kiválasztva
maguknak.

Majd mindenki egyszerre felfedi a kezét, és a büntetések
hozzáadódnak minden pilóta saját idejéhez. Ezeket fel kell
jegyezni az értékelő lapra és a rajtsorrendet a 3. FEJEZET
alapján meg kell határozni.

Ez a szabály alkalmazható aszfalton, hóban vagy vegyes rally
esetén is.

23. FEJEZET  ÁTKELÉS A VÍZÁTFOLYÁSON

GGGyyyaaakkkooorrriii,,, hhhooogggyyy aaa mmmuuurrrvvvááásss ssszzzaaa---
kkkaaassszzzoookkkaaattt vvvííízzzááátttfffooolllyyyááásss kkkeeerrreeessszzz---
ttteeezzziii...
Ezek leküzdésére 2 lehetőség
van:

  ÁÁÁllllllaaannndddóóó ssseeebbbeeesssssséééggggggeeelll,,, (fehér vagy narancssárga) gyorsulás
kockát használva, vagy a jelenlegi sebességgel megegyező
fokozat kockát használva (például a kör elején ugyanabban
a fokozatban, ami az időmérő pakli tetején lévő kártyán
van). Ez esetben az átkelés biztonságos.

GGGyyyooorrrsssííítttvvvaaa vvvaaagggyyy lllaaassssssííítttvvvaaa,,, pl. egy fokozat kockát használva:
ha a szimbólum nem jelenik meg, a mezőn normál
módon keresztül lehet haladni.

  Azonban,ha szimbólumot dobsz, a köröd véget ér a
vízátfolyáson, anélkül, hogy az uralmat elveszítenéd: a
megfelelő fokozat kártyát az időmérő pakli tetejére kell
tenni - de nem kell felfordítanod azt. Ez nem jelenti a
kontroll elvesztését.

  Emiatt a szabály miatt lehetséges, hogy ebben az esetben
a pilóta nem használhatja az összes kockát padlógáz módban.
Azonban továbbra is használhat másodperc jelzőket a
kockadobás helyett.



S1 : Az első útszakasz, amely a szakasz rajtjától az
első zóna pereméig tart.

LLLÁÁÁGGGYYY   /

start of the stage until the first edge of the zone.

  S1 4x  = 

start of the stage until the first edge of the zone.

S2 : Az S1 és S3 közé eső szektor. Nincs S2, ameny-
nyiben a szakasz egyetlen szektorból áll.

LLLÁÁÁGGGYYY / 

S2 does not exist if there is only one section.

S2 3x   = 

S2 does not exist if there is only one section.

S3 : Az útszakasz vége, az utolsó tábla élétől a
célvonalig tartó rész. Nincs S3, amennyiben a szakasz
csak egy vagy két szektorból áll.

LLLÁÁÁGGGYYY / 

only one or two sections in play.

S3 2 x  = 

LLLÁÁÁGGGYYY/   : a MŰSZERFALON.

SSSzzziiimmmppplllaaa   
VVViiisssssszzzaaavvvááállltttááásss

555   FFFeeekkkeeettteee   
KKKoooccckkkaaa

AAAssszzzfffaaalllttt
GGGuuummmiii

222   FFFeeehhhééérrr   
KKKoooccckkkaaa

333               ---nnnááálll   aaazzz   
IIIrrrááánnnyyyííítttááásss   
EEElllvvveeessszzztttéééssseee

AAAssszzzfffaaalllttt   
BBBooorrrííítttááásss
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Ha egy vízátfolyással keresztezett mezőn veszíted el az
uralmat, alaposan vizsgáld meg a környezetet: könnyen 
megeshet, hogy szikla, erdő vagy fű a burkolat, mintsem
a folyó víze.

  A tábla téli oldalán a folyók befagynak, és normál módon
keresztezhetőek.

Ha egy vízátfolyást egy bukkanó előz meg, két eset fordulhat elő:
Ha a bukkanót a jelzett sebességben éred el, az MRC a

vízátfolyásban landol, és a vízátfolyásra vonatkozó
szabály alkalmazandó.
Ha a bukkanót a jelzett sebességnél gyorsabban éred el,

az MRC a vízátfolyás túloldalán landol, és a vízátfolyásra
vonatkozó szabállyal nem kell foglalkozni.

24. FEJEZET  

Egyszerűen hajtsd a műszerfalon lévő piros mutatót a
megfelelő úttípushoz, az megmutatja, hogy milyen kockákat
használhatsz, a számát, és azt, hogy milyen visszavaváltást
használhatsz.

Kereket a rally előtt illetve a szervíz periódusban cserélhetsz.

222444...222 VVVeeegggyyyeeesss GGGyyyooorrrsssaaasssááágggiiiaaakkk:::
Minden alkalommal amikor az MRC egy új úttípus első

mezőjére érkezik, akkor a műszerfal piros mutatóját a meg-
felelő útborításhoz kell hajtani.

A mozgásod nyomonkövetésére mezőről mezőre haladva
tedd le a pályára a kockákat. Ezután a műszerfal segítségével
ellenőrizheted, hogy az megfelelő-e.

A mozgás megkezdését követően a kockák sorrendjét
mindaddig megváltoztathatod, amíg ezek a módosítások
összhangban vannak a műszerfalon jelzettekkel.

222444...333 LLLááágggyyy ggguuummmiiikkk (((LLLÁÁÁGGGYYY)))
Lágy gumik esetén a gyorsaságit három szektor alkotja,
az

S1, S2 és S3. Az MRC irányításához a műszerfal nyújt
segítséget.

A szektorok (amelyek lehetnek aszfalt, hó vagy murva
borításúak) az alábbiak szerint definiáltak:

Ha nem cseréled le a gumikat a két gyorsasági között, akkor a
következő gyorsasági S3-nak tekintendő (vagy S2-nek, ha az
előző gyorsaságin nem volt S3-as szektor).

222444...444 SSSééérrrüüüllléééssseeekkk fffeeellljjjeeegggyyyzzzéééssseee:::
Jelezd a sérülést a műszerfalon levő lyukat egy fekete

jelzővel         letakarva, mindig a  jobb oldalival kezdve.

Ha a lyuk nem ábrázol
kocka jelet, hanem az egész
teljesen zöld, akkor egy-
szerűen csak takard le ezt
a zöld lyukat és folytasd a
játékot (pl. aszfalton használt
téli gumik esetén az első
defekt az üres zöld lyukat
rejti el).

GUMIK ÉS ÚTTÍPSOK

24.1 AAA DDDIIIRRRTTT---ttteeelll aaa kkkööövvveeettteeekkkeeezzzőőőkkk aaa llleeehhheeetttőőősssééégggeeeiiittteeekkk:::

NNNééégggyyy ggguuummmiiitttííípppuuusss::: rally, aszfalt, második generációs téli és lágy
gumik. Ezek a kétoldalas műszerfal kártyán láthatóak.

NNNééégggyyy úúúttttttííípppuuusss::: murva (éllovas és nem éllovas)            ,
hó          , aszfalt                            (S1, S2, S3, LÁGY, lásd 24.3)



111...,,,   222...   vvvaaagggyyy   
333...   fffoookkkooozzzaaattt...

111...,,,   222...,,,   333...   vvvaaagggyyy   
444...   fffoookkkooozzzaaattt...

aaazzz   ííívvvvvvááállltttááásss   tttiiilllooosss

333   mmmeeezzzőőőnnn,,,
111...,,,   222...   vvvaaagggyyy   333...      fffoookkkooozzzaaatttbbbaaannn   

444   mmmeeezzzőőőnnn,,,
555...   fffoookkkooozzzaaatttbbbaaannn

Kanyarodás Sodródás

aaazzz   ííívvvvvvááállltttááásss   
eeennngggeeedddééélllyyyeeezzzeeetttttt

01:0001:0001:00

01:0001:0001:00

01:0001:0001:00
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25. FEJEZET  KÜLÖNLEGES CSOMÓPONT/MEGPÖRDÜLÉS

222555...111 KKKeeerrreeessszzzttteeezzzőőődddéééssseeekkk
Egyenes vonalú mozgás esetén a négyzetek normál

mezők vagy ugratók és egyenesen lehet rajtuk haladni.
Ha a négyzetnél kanyar van, akkor az itiner szerint kell

elfordulni a négyzet sarkánál (az ideális íven) vagy a
levágás alapján.
  A kereszteződésekben nem lehet sodródni.

222555...222 AAAzzz iiirrrááánnnyyyííítttááásss eeelllvvveeessszzztttéééssseee eeegggyyy kkkeeerrreeessszzzttteeezzzőőődddééésssbbbeeennn

Legyél óvatos, nehogy a rossz irányba menj! Ha mégis ez
történik, akkor válts le 1-esbe, hogy egy fél fordulattal 
megprödülve újra a helyes irányba állj (ugyanazon
körben, ha a ”2”-es vagy a gyorsulás kockák elérhetőek,
máskülönben ezt a következő körben teheted meg).

26. FEJEZET  HOSSZÚ KANYAR

222666...111 HHHooosssssszzzúúú kkkaaannnyyyaaarrr bbbeeevvvéééttteeellleee:::

Válthatsz a normál és a sodródódás íve között, amíg az
autó az úton halad, pl. a következő mezőre lép.

222666...222 AAAzzz iiirrrááánnnyyyííítttááásss eeelllvvveeessszzztttéééssseee
A normál szabályok szerint.

222666...333 ÚÚÚjjjrrraaaiiinnnddduuulllááásss aaazzz iiirrrááánnnyyyííítttááásss eeelllvvveeessszzztttéééssséééttt   kkkööövvveeetttőőőeeennn:::
A játék onnan folytatódik, ahol elvesztetted az irányítást:
Ideális ív mező: Normál Szabáloyk szerint (ld. 7. FEJEZET).
Első csúsztató mező: Az autó a kanyar első ideális ív 

mezőjére kerül.
Utolsó csúsztató mező: Az autó a kanyar utolsó ideális ív 

mezőjére kerül.
Közbülső csúsztató mező: Az autó a kanyar közbülső ideális 

ív mezőjére kerül, vagy az utolsóra, ha csak két ideális ív mező 
van.

RRRaaallllllyyymmmaaannn   DDDIIIRRRTTT:::
TTTeeerrrvvveeezzzőőő:::   JJJeeeaaannn---CCChhhrrriiissstttoooppphhheee   BBBooouuuvvviiieeerrr

GGGrrraaafffiiikkkaaa:::   SSStttéééppphhhaaannneee   GGGaaannntttiiieeezzz
MMMaaagggyyyaaarrr   fffooorrrdddííítttááásss:::   sssaaaaaabbbeeeeee

AAA  kkkaaannnyyyaaarrrbbbaaannnA kanyarban

A levágásonA levágáson


