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Egy vidám tacskófuttató verseny
2 – 4 játékos részére, 4 éves kortól

A játék célja
Az a célotok, hogy szerencsés dobásokkal elsőként lépjetek át a célmezőn a
tacskótok hátsó lábaival.

Előkészületek
Fektessétek a játéktáblát az asztal közepére.
Válasszatok egy színt és vegyétek magatokhoz a színetekben a tacskó
fejet a megfelelő színű mellénnyel, egy farok részt, 7 test részt valamint
egy csontot. Dugjátok össze a fej- és a farok részt egy testtel (1. Ábra).
Állítsátok a tacskótokat úgy a játéktáblára, hogy a tacskótok mellső lábai
a megfelelő színű kutyaház előtti csonton legyenek. A tacskótok feje a
célvonal felé nézzen.
Helyezzétek a dobókockát készenlétbe a játéktábla mellé.

A lépésedre érvényes:
A tacskód mellső lábai számítanak.
Ha a lépésed végén a tacskód mellső lábai egy olyan mezőn állnak, amin
lábnyomok vannak (2. Ábra), akkor az ahhoz a színhez tartozó tacskót
egy test résszel meg kell hosszabbítania a gazdájának. Ehhez ráteszi a
csontját arra a mezőre, ahol a tacskója mellső lábai éppen vannak (3.
Ábra), majd leemeli a tacskóját a játékfelületről. Így tudni fogja azt, hogy
hol állt a tacskója a meghosszabbítás előtt, ahová vissza kell majd
helyeznie azt a meghosszabbítás után
Abban az esetben, ha már mind a 7 test részt beépítetted a tacskódba és
egy játékostársad ismét egy olyan mezőre lép, amelyiken a te tacskód
színében van a lábnyom, akkor egy mezőt vissza kell léptetned a tacskódat
Amikor a tacskód a mellső lábaival a saját színű lábnyomán landol, akkor
eltávolíthatsz egy test részt a tacskódból.
Ha a lépésed végén üres mezőn állnak a tacskód mellső lábai, akkor nem
történik semmi.
Amint a tacskód a mellső lábaival átlép a célvonalon, a további
lépésekben a hátsó lábai számítanak majd.

A játék vége
A játéknak azonnal vége, amint egy játékos a tacskója hátsó lábaival is átlép
a célvonalon. Ő lett a játék győztese, gratuláljatok neki!
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A játék menete
A legfiatalabb játékos kezd. Őt követően az óramutató járásával megegyező
irányban kerültök majd sorra. Amikor soron vagy, dobsz a kockával, majd a
dobásod eredményének megfelelően előrelépteted a tacskód a futópályán.
Ezután az utánad következő játékos jön.

A játék tartalma
1 játéktábla, 1 dobókocka, 4 tacskó figura, mind egy fejből és egy farokból
áll, 28 test (tacskónként 7), 4 csont, 1 játékszabály

Felkészülni, vigyázz, rajt! Már el is startolt a kedves négylábúak izgalmas
fej-fej melletti versenye. Pechje van annak, akinek a tacskója a verseny alatt
egyre hosszabb és hosszabb lesz. Kinek a kutyája lépi át elsőként a hátsó
lábaival a célmezőt?

Figyelem!
3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Apró alkatrészeket tartalmaz!
Fulladásveszély! Őrizze meg a játékszabályt, mert a szabályban szereplő
adatokra még szüksége lehet.

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100.
e-mail: piatnik@piatnik.hu
www.piatnik.hufacebook.com/PiatnikBudapest

Kedvelj minket a

piatnik.hu

HU


