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A nagy futam társasjáték matrica – játékszabály 
 
Brmm, brmm. A versenyautók felsorakoztak a rajtvonalhoz, zúgnak a motorok, az izgalom tapintható: 
másodpercek kérdése és elindul a várva várt Nagy futam, melynek győztese hazaviheti a híres Stickea 
kupát! 
 
Játék célja 
Légy te az első, aki áthalad a célvonalon! Állj fel a dobogó legfelső fokára és élvezd a dicsőséget. 
 
Játékosok száma: 2-4 fő (ahány kisautóval elfértek a Rajt mezőn) 
 
Mire van szükséged a játékhoz: 

- Az indulók számának megfelelő számú kisautóra (válaszd a kedvencedet J) 
- 1 dobókockára 

 
Döntsétek el, hogy hány körös lesz a verseny, ezt tetszőlegesen igazíthatjátok a résztvevők életkorához. 
Azt javasoljuk, hogy legalább két körrel számoljatok.  
 
Játék menete: 
Állítsátok a versenyautókat a Rajt mezőre. A játékot az kezdi, aki a legélethűbben tudja a versenyautók 
hangját utánozni. Az első játékos dob a kockával és a dobás számával megegyező mezőt lép előre. Nézd 
meg, hogy van-e az adott mezőn szimbólum, és ha igen, akkor cselekedj a szimbólumnak megfelelő 
utasítás szerint. Ezután a következő játékos következik. A játék akkor ér véget, amikor az utolsó játékos is 
áthaladt a Célvonalon. 
 
A mezőn található szimbólumok jelentése: 
 

 

Kerékcsere  
Friss gumikkal jobb a tapadás és te is nagyon gyors vagy: lépj előre két mezőt! 

  

 

Olajfolt 
Ó jajj, olajfolt van a pályán! Megcsúsztál... Lépj vissza egy mezőt! 
 

  

 

Előzés 
Micsoda sebesség, ez igen! Cserélj helyet bármelyik ellenfeleddel: te állj arra a 
mezőre, ahol az ellenfeled állt, ő pedig álljon a te helyedre. A helycsere után 
egyikőtökre sem vonatkozik már az adott mezőn látható szimbólum. 

  

 

Szervíz 
Meghibásodott az autód, ez bizony a legjobb versenyautókkal is előfordul. A 
szerelőid lázasan dolgoznak a javításon: egy dobásból kimaradsz. 

  
 
Nyilak 

 
A nyilak a kötelező haladás irányát jelölik, más szerepük nincsen. 

  
Box utca A B1, B2, B3-as számú mezők alkotják a Box utcát. A Box utácába tetszőleges a 

behajtás, a dobásod számától függően eldöntheted, hogy érdemes-e arra menned, 
vagy haladsz tovább a versenypályán. 

 


