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Joga várias vezes o jogo com as regras básicas antes de 
leres a versão que se segue das regras do jogo. 

 

 Objetivo do Jogo 
 

 

FORMULA D é um jogo de corridas de carros. O objectivo do jogo é ganhar a corrida (de duas voltas), e ser o primeiro 
a passar pela linha de chegada. Existem todas as espécies de riscos envolvidos, e tens de antecipar o que irá 
acontecer durante a corrida. Tens de decidir qual é a tua estratégia, confiar na sorte, seguir as regras à risca,  e estar 
sempre atento às condições técnicas do teu carro. 
 

 Material do Jogo 
 

O material que se segue é usado no jogo avançado: 
 1 Tabuleiro de jogo com o circuito do Mónaco. 
 6 Dados representando as 6 mudanças da caixa de velocidades do carro; 
 1 Dado preto para determinar os danos do carro ou outros eventos imprevisíveis; 
 1 Livro de regras contendo a regras completas; 
 10 Carros de formula 1 em 5 cores representando 5 equipas diferentes; 
 10 Paneis de instrumentos; 
 10 Peças de “manete de mudanças” 
 10 Fichas de Piloto (com a face de formula 1 variada para cima) 
 60 Marcadores para os pontos de desgaste do carro (PD) 
 20 Marcadores de danos 
 

 O Básico 
 

AS MUDANÇAS 

 
Os carros têm 6 mudanças, cada mudança tem o seu dado. O número do dado diz-te o número de espaços que o 
carro se deve mover na pista. Quanto mais alta for a mudança que escolheres, mais rápido e mais longe o respectivo 
dado, irá permitir o carro em viajar (ver tabela de movimento a seguir). Não tens permissão de saltar mudanças quando 
aceleras (por exemplo mudar directamente da 1ª para a 3ª mudança). Tens permissão em saltar 1, 2 ou 3 mudanças 
quando travas (por exemplo de 6ª para 4ª ou de 4º para 1ª), contudo existe uma penalidade por fazer isso (ver página 
6). 
 

 

Nota: Quando se lança o dado amarelo para a primeira 
mudança da caixa de velocidades, o resultado obtido é 
aquele que o topo da pirâmide mostra. 
 

 
No jogo para jogadores experientes o painel de instrumentos é posicionado no plástico desta maneira (os marcadores 
PD indicam os pontos de desgaste para cada zona do carro): 

Mudança           Dado              Movimento 



Formula D - Versão Portuguesa: Paulo Santos Página 3 

 

 
 

MOVIMENTO 

 
Como na vida real, o carro começa com a 1ª mudança da caixa de velocidades engatada. Depois muda para a 2ª, a 
seguir da 2ª para 3ª e assim sucessivamente até atingir a 6ª mudança, com o objectivo de aumentar a velocidade do 
carro em pista. Na vez de jogar do piloto, este deve anunciar qual a mudança da caixa de velocidades, que vai usar, 
move a manete da caixa de velocidades no seu painel de instrumentos para o espaço correspondente à mudança 
anunciada e lança o respectivo dado. De seguida o piloto avança o seu carro, no número de espaços indicados pelo 
dado. Quando o movimento terminar, o carro “pára”. Este conceito é importante especialmente nas curvas (ver página 
5).  
 

 Ordem de Jogar 
Em cada jogada, os pilotos jogam de acordo com a posição dos carros em 
pista.  
Por exemplo, Durante uma jogada, o carro A ultrapassa o carro B, o qual 
estava em 1º lugar. Quando começar a nova jogada o carro A, que está 
agora em 1º lugar, irá jogar antes do carro B. 
 

 

 Na mesma posição 
Quando dois carros estão a par na pista, o carro que está com a maior 
mudança engatada na caixa de velocidades é o 1º a jogar.  
 
Se ambos os carros tiverem a mesma mudança engatada, joga primeiro o 
carro mais perto do interior da próxima curva (ou da atual). 

  

PD Travões 

Manete 
Mudança 

PD 
Carroçaria 

O carro A está à frente 
do carro B. 

 

O A está com a 3ª mudança e o B com 
a 2ª, pelo que o A joga antes do B. 

 

O A e o B têm ambos a 3ª 

mudança. O A joga antes do B. 

 

Painel de Instrumentos 
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REGRAS DE CONDUÇÃO 

 
Os carros movimentam-se ao longo das trajectórias da pista. Diferentes regras de condução são aplicadas nas curvas 
e em rectas. Não é permitido o movimento através de outros carros – eles devem ser contornados. Também não é 
permitido andar para trás. 
  
 Regras de Condução nas curvas 

 
  

Enquanto se movimenta numa recta, um carro 
só pode mudar de duas trajetórias. 

O movimento de “Zig-Zag” numa recta não é 
permitido. Um carro não pode mudar de 

trajectória e regressar a mesma trajectória 
durante o mesmo movimento. 

O movimento de “Zig-Zag” é permitido quando 
se ultrapassa outro carro (*). 

 

 

Importante (*): A manobra tem de ser completada usando o menor número de espaços possível. 

 

PONTOS DE DESGASTE (PD) 

 
Os pontos de desgaste reflectem a capacidade do carro permanecer na pista e sobreviver aos eventos durante a 
corrida. Cada carro tem um certo número de PD no início da corrida, o qual está dividido entre seis categorias 
diferentes. Esses pontos estão distribuídos como se segue num jogo para jogadores experientes: 
 

Partes do Carro PD Inicial 
PD pneus 6 
PD travões 3 
PD caixa de velocidades 3 
PD carroçaria 3 
PD motor 3 
PD suspensão 2 

 
 
 
 

Ao abordar uma curva, o carro deve fazer um número mínimo de 
paragens dentro dos limites da curva (ver o número na caixa 
amarela que se encontra à entrada da curva). Depois do número de 
paragens exigidas, o carro pode prosseguir e sair da curva no seu 
próximo movimento. Para tornar mais fácil o contornar de uma 
curva, o piloto deve ter em consideração o número de espaços 
indicados. O número na caixa verde identifica o caminho mais 
longo, o número da caixa vermelha identifica o caminho mais curto. 
 
 
 
 
 
 Regras de Condução nas rectas 
As rectas são as secções da pista entre as curvas. Dependendo do 
comprimento de cada recta, os carros podem precisar de várias 
jogadas antes de entrarem na próxima curva. 

 

As marcas listadas a vermelho e branco indicam as 
curvas ou as chicanes. As linhas vermelhas indicam o 
início e o fim das marcações listadas a vermelho e branco 
para as três trajetórias. As setas indicam a única trajetória 
legal que os carros podem seguir, antes e nas curvas. 
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 Preparar a Corrida 
 

A corrida tem lugar no circuito do Mónaco. As duas metades do tabuleiro do jogo são colocadas na mesa lado a lado. A 
cada jogador é dado um carro, um painel de instrumentos, uma ficha de piloto e uma manete de mudança. A mudança 
selecionada é marcada no painel de instrumentos com uma peça de “manete de mudança”. 
Cada jogador posiciona um marcador em cada zona do carro ao lado de cada parte listada no Ficha de Piloto. 
 

 
 

GRELHA DE PARTIDA 

 
Todos os jogadores lançam o dado preto para determinar a posição na grelha de partida do seu carro. 
Quem obtiver o número maior ganha a “pole position”. Os outros carros são posicionados pela ordem 
decrescente de acordo com os números obtidos do dado (no caso de um empate, todos os jogadores 
empatados voltam a lançar o dado). 

 

 

INÍCIO DA CORRIDA 

 
Antes de engatar a 1ª mudança, todos os jogadores lançam o dado Preto para saber como será o seu arranque. 
 

 

Obteve 1 – Péssimo Arranque 
O motor deixou de funcionar ou o piloto não prestou atenção e falhou o arranque. O piloto não consegue 
engatar a 1ª mudança e por isso ele tem de esperar até a próxima jogada. Depois ele pode engatar a 1ª 
mudança sem ter que lançar novamente o dado preto. 
 

 

Obteve entre 2 a 16 – Arranque Normal 
O jogador pode começar normalmente a corrida. Ele lança o dado para a 1ª mudança e avança seu 
carro de acordo com o resultado do dado. 
 

 

Obteve 17 a 20 – Arranque Magnífico 
O piloto temporizou perfeitamente o seu arranque com o acender das luzes e fez um arranque 
magnífico! Ele avança o seu carro em 4 espaços de imediato, apesar da 1ª mudança ainda estar 
engatada. O carro pode mudar de 1 ou 2 trajectórias para evitar outros carros. O piloto pode engatar a 
2ª mudança na próxima jogada. 

 
 
 

Mudanças 

 

 Manete das Mudanças 

 

PD Pneus 

 

PD Travões 

 
PD Caixa de Velocidades 

 
PD Carroçaria 

 
PD Motor 

 
PD Suspensão 

 

Num jogo para jogadores experientes, os pontos de 
desgaste (PD) e a manete das mudanças são as únicas 
partes que são usadas do painel de controlo. 

  

 

1 

2-16 

17-20 
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 Transpor uma Curva 
 

SAÍDA DAS CURVAS 

 
 

Se um carro passar através de uma curva no final da sua vez de jogar sem fazer o número de paragens 
exigidas, significa que passou por ela demasiado rápido, transpondo-a com os pneus a chiar. Por cada um 
desses espaços ultrapassados sem parar, perde 1 ponto de pneus.  

 

 
 Curva com 2 paragens: Se o carro não fizer nenhuma paragem, é 

automaticamente removido da corrida. 
 
 Curva com 3 paragens: Se o carro não fizer nenhuma paragem, ou só 

fizer uma paragem, é automaticamente removido da corrida. Quando sai 
de uma curva o carro não pode mudar de trajectória. Se o movimento 
terminar noutra curva, esta paragem não conta para a nova curva. Se o 
carro for bloqueado por outro carro, ele não pode contorná-lo e tem de 
travar.  

 

Quando um carro perder o seu último ponto de pneus, ao contornar uma curva, o carro entra em pião! O carro fica no 
último espaço que atingiu quando entrou em pião e o piloto vira o carro de forma, a que a frente fique em sentido 
oposto (contramão). Na próxima jogada, o piloto vira o carro de regresso ao sentido normal da corrida, com a 1ª 
mudança engatada. A partir deste momento, se esse carro ultrapassar o limite de paragens numa curva, por um 
espaço, entrará novamente em pião. Se o fizer por mais do que um espaço, é eliminado. 
 
Se um carro perder mais PD pneus do que possui, é eliminado da corrida. 
 

TRAVAR 

 
Um piloto pode usar os seus pontos de travões, sempre que quiser, para evitar movimentar-se pelos 
espaços correspondentes ao resultado do dado lançado. Isto pode ajudar a prevenir a perda de PD de 
pneus ao transpor uma curva. 

 

 

Um piloto pode encontrar-se bloqueado por um ou mais carros, os quais 
ele não é capaz de os ultrapassar. Depois do piloto ter avançado o seu 
carro tantos espaços quantos os possíveis, conta o número de espaços 
que ficaram por avançar, em virtude do bloqueio. A tabela que se segue 
mostra a quantidade de PD de travões e de PD de pneus perdidos como 
resultado de um bloqueio. 
 

Espaços que 
ficaram por  

avançar 

PD Travões 

 

PD de Pneus 

 

1 1 0 
2 2 0 
3 3 0 
4 3 1 
5 3 2 
6 3 3 
7 Eliminado da corrida 

 

 
Se um carro não tiver os PD de travões e PD de pneus suficientes para parar antes de um bloqueio, o carro é 
eliminado da corrida. 
 
 

O carro perde 3 PD de Pneus. 

O carro deveria avançar 3 espaços. O piloto 
decide em se mover apenas por 1 espaço para 
evitar transpor a curva sem fazer as paragens 

exigidas e por isso perde 2 PD de travões. 
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 Redução da Velocidade com a Caixa de Velocidades 
 

Um piloto pode saltar uma, duas, ou três quando faz reduções com a caixa de velocidade, no entanto isto provoca o 
desgaste da sua caixa de velocidade. 
Como consequência, o carro perde então um certo número de PD de Travões, PD de Motor e PD de Caixa de 
Velocidades. A tabela que se segue indica as perdas correspondentes. 
Nota: Não é possível saltar quatro mudanças (de 6ª para 1ª). 
 

 
Saltar Mudanças 

PD de Cx. Velocidades 

 

PD Travões 

 

PD de Motor 

 

1 Mudança (de 6ª para 4ª - saltou a 5ª) 1 0 0 
2 Mudanças (de 5ª para 2ª - saltou a 4ª e a 3ª) 1 1 0 
3 Mudanças (de 6ª para 2ª - saltou a 5ª, 4ª e a 3ª) 1 1 1 

 

Se um carro ficar sem PD de caixa de velocidades, o piloto só pode fazer uma redução de caixa de velocidade até o 
jogo terminar. 
 

 Colisão 
 

Sempre que um carro terminar o seu movimento num 
espaço ao lado ou atrás de um carro ou vários carros, 
existe um risco de colisão. Um piloto nesta situação tem 
de lançar o dado preto para verificar se existe uma 
colisão ou não. Se lançar um 1, o seu carro perde 1 PD 
de carroçaria. 
Se um carro perder o seu último PD de carroçaria, é 
eliminado da corrida.  
 
O piloto do carro A provoca um risco de colisão com os 
carros B, C e D. Procede da seguinte forma: 
Os jogadores, dos carros B, C e D, cada um deles lança o 
dado preto uma vez, para verificar se eles colidem com o 
carro A. A seguir o piloto do carro A lança o dado preto 
três vezes – uma vez por cada carro B, C e D – para 
determinar se colide com algum deles. 

                                           
 

 

 

 Danos no Motor 
 

Quando um jogador obtém do dado roxo o resultado de 20, quando tem engatada a 5ª mudança engatada, ou obtém o 
resultado de 30, com o dado azul quando tem engatada a 6ª mudança engatada, o motor do carro foi levado ao limite. 
Depois de terminar o movimento do carro, o jogador tem de lançar o dado preto para testar as condições do motor. 
Adicionalmente, todos os outros pilotos que estejam com a 5ª ou 6ª mudança da caixa de velocidades engatadas, 
nesse momento, têm também, de fazer o mesmo.  
Se o resultado obtido do dado preto for entre 1 a 4, p carro perde um ponto de motor.  
 

 
 
Quando um carro perder os seus últimos pontos de motor, explode e o carro é eliminado. 
 
 
 

1 = 1 Ponto de Carroçaria 
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 Espaços Perigosos e Suspensão 
 

Sempre que um carro perde 1 PD de Carroçaria ou 1 PD de Motor, um marcador de dano é 
posicionado no espaço onde o movimento terminou. O mesmo se aplica sempre que um carro é 
eliminado da corrida, qualquer que seja a razão. Estes espaços são considerados “perigosos” a partir 
desse momento. 

 

Se um carro parar ou movimentar-se através desse espaço, então o piloto tem de lançar o dado preto, para determinar 
se algum dano foi causado à suspensão do seu carro. 
Se o resultado obtido do dado, for 1 a 4, então o carro perde 1 ponto de suspensão. Os espaços perigosos podem ser 
evitados através da mudança de trajetória.  
Para desviarem-se dos danos pela pista os pilotos podem proceder como nas regras de ultrapassagem, mudando para 
a pista adjacente e voltando à sua pista original no espaço imediatamente à frente do que está com o marcador de 
Danos. 

 
Quando um carro perde o seu último ponto de suspensão, é eliminado da corrida. 
 
  

 Cone de Aspiração 
 

A aspiração pelo cone de ar, ocorre quando um carro acaba o seu movimento, precisamente na traseira de outro carro. 
Isto só pode ocorrer com a 4ª, 5ª ou 6ª mudança engrenada. Um carro nunca pode usufruir do cone de aspiração, com 
a 1ª, 2ª e 3ª mudança engrenada. 
O carro não pode beneficiar do cone de aspiração, a menos que esteja na mesma mudança da caixa de velocidades 
ou acima, que o carro à sua frente. Ambos os carros devem estar pelo menos com a 4ª mudança engrenada. Se um 
carro quiser beneficiar do cone de ar depois do seu movimento, tem de parar imediatamente atrás de outro carro. 
Dessa posição pode então adicionar 3 espaços ao seu último movimento. Ele pode avançar 3 espaços da seguinte 
forma: 
 Muda em uma trajetória, ultrapassa o carro à sua frente e regressa a trajectória inicial 

(a); 
 Muda em uma trajectória e move-se por dois espaços em linha recta (b); 
 Muda em duas trajectórias e move-se por um espaço em linha recta (c). 
 
O jogador tem de se mover por um total de três espaços em qualquer caso (contudo o 
piloto pode usar PD de travões para reduzir o número de espaços). 

 
Se o cone de aspiração provocar que um carro volte a estar imediatamente atrás de outro carro, ele pode efectuar 
outro cone de aspiração (e assim em diante). 
Se um carro é levado para dentro de uma curva pelo cone de ar, perde 1 PD de Travões (sem que o número de 
espaços tenham sido reduzidos). 
Numa curva, um cone de aspiração tem de seguir as regras de condução normais (por exemplo seguir as setas). 
Travar para beneficiar do cone de aspiração de outro carro não é permitido. 
Os pilotos não estão obrigados ao cone de aspiração! 

 
Cone de  

Aspiração 
Carro A – Mudança engatada na caixa de velocidades 

1,2,3 4 5 6 

 
Carro B 

Mudança engatada na 
caixa de velocidades 

1,2,3 Não Não Não Não 

4 Não Sim Não Não 

5 Não Sim Sim Não 

6 Não Sim Sim Sim 
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 Paragens nas Boxes 
 

No final da primeira volta, um jogador pode decidir em fazer uma paragem na boxe para recuperar todos os PD de 
pneus que tenha perdido. Não existe nenhum limite de velocidade na linha de boxes. Também não é preciso obter o 
número exacto necessário para alcançar a tua própria boxe. 
 

PROCEDIMENTOS DE ENTRADA 

 
Os carros podem entrar no espaço da sua boxe em qualquer velocidade! Eles devem obter do dado, um número que 
seja suficientemente alto para efectivamente se moverem até ao lugar da sua boxe. Chegar ao espaço com as setas 
em frente ao lugar da sua boxe, não é suficiente. Contudo, não faz mal, se o resultado obtido do dado exceda o 
número de espaços necessários para chegar exactamente ao lugar da sua boxe. Uma vez na boxe, o piloto recupera 
imediatamente qualquer ponto de pneus já perdido e pode tentar sair da boxe na mesma jogada. 
 

PROCEDIMENTO DE SAÍDA 

 
Ao sair do seu lugar da boxe, o piloto tem de sair exactamente pelo mesmo espaço que entrou na boxe.  
Assim que o piloto tenha restituído os seus pontos de pneus, lança o dado preto para saber, qual foi a rapidez com que 
a sua equipa de boxe trabalhou. 

    

Paragem 
Rápida 

Tens uma equipa de ases, que não desperdiçou nenhum tempo. O piloto 
divide o resultado obtido no dado preto por dois (com arredondamento para 
cima) e imediatamente movimenta o seu carro no número de espaços para 
fora do seu lugar de boxe, com a 4ª mudança engrenada. 

    

Paragem 
Lenta 

A sua equipa de boxe não dormiu muito na noite anterior. O carro fica parado 
na boxe até à próxima jogada. O piloto pode depois sair do lugar da boxe, 
com a 4ª velocidade engrenada ou outra velocidade mais baixa. 

 

As regras de redução de caixa, colisão, travar e danos no motor não se 
aplicam na linha de boxes. Não é possível ultrapassar, uma vez que só 
existe uma única trajetória nas boxes. Os pilotos têm de ter paciência e 
esperar até que o carro à sua frente avance, independentemente da 
mudança selecionada e sem efeitos nos PD. 
 
Quando temos carros nas boxes e na pista de corrida ao mesmo tempo, 
a ordem de jogar dos carros é a seguinte:  
1º) Jogam os carros que estão na pista, mas que já tenham passado a 

entrada para o caminho das boxes; 
2º) Jogam os carros que estão no caminho das boxes; 
3º) Jogam os carros que estão parados nas boxes; 
4º) Finalmente, jogam os carros que estão na pista, mas que ainda 

não tenham alcançado a entrada do caminho das boxes. 
 

 
 

 Fim da Corrida 

O vencedor da corrida é o primeiro piloto que passar completamente a linha de chegada (depois de 2 voltas). Parar no 
espaço que contem a linha de chegada não conta como tendo terminado a corrida. A corrida acaba quando todos os 
pilotos que ainda estejam em prova tenham passado a linha de chegada. 

1 10 A 

11 20 A 

Boxe para o carro Verde 

Zona de 
Entrada e 
Saída para o 

carro verde 

Os carros têm de seguir a única trajetória 
que os leva às boxes. As duas entradas e 
saídas das boxes estão marcadas por duas 
setas, cada uma delas. 
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Todas as regras que se seguem podem ser usadas independentemente uma das outras. 
 

 Construir o teu Próprio Carro 
 

Todos os jogadores podem distribuir os seus 20 PD (Pontos de Desgaste) entre as seis partes do seu carro à sua 
discrição. Contudo, as seguintes restrições têm de ser observadas: 
 

Partes do carro PD Inicial 
PD pneus entre 1 e 14 
PD travões entre 1 e 7 
PD caixa de velocidades entre 1 e 7 
PD carroçaria entre 1 e 7 
PD motor entre 1 e 7 
PD suspensão entre 1 e 7 

 
 

 Volta de Qualificação Cronometrada 
 

Todos os jogadores fazem uma volta de qualificação cronometrada, 
para determinar a sua posição na grelha de partida. As regras para o 
movimento e regras de condução permanecem inalteradas durante a 
qualificação, no entanto os PD não são levados em conta. A única 
excepção é se um carro não respeitar as paragens numa curva – isto é 
penalizado (ver a seguir). 

 
 Um dos jogadores é designado “Comissário de Pista”. São lhe dados os seguintes materiais: um cronómetro, um 

lápis e um papel. 
 O piloto que vai efectuar a sua volta de qualificação, coloca o seu carro na trajectória central, em frente a linha de 

chegada. 
 O comissário de pista coloca o relógio em movimento, antes do jogador lançar o dado para a 1ª mudança. 
 O comissário de pista conta o número de vezes, que um piloto lança o dado para completar uma volta à pista. O 

cronómetro pára assim que o carro passe a linha de chegada.  
 O comissário de pista anota exactamente a duração indicada no cronómetro e adiciona um lançamento dado por 

cada minuto completo que o jogador gastou a completar a volta (exemplo: 4 minutos e 22 segundos contam como 
4 lançamentos). 

 Para terminar, por cada espaço ultrapassado por incumprimento das paragens obrigatórias nas curvas, é 
adicionado 1 lançamento. 

 
 

Posição de partida para volta de qualificação. 
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Nota: Se um piloto não fizer qualquer paragem numa curva com 2 
paragens obrigatórias, o carro tem um acidente e a volta de 
qualificação termina. Este piloto irá começar a corrida na última 
posição da grelha de partida. Se um piloto efectuar 1 ou menos 
paragens numa curva, com 3 paragens obrigatórias, a penalidade é 
igual. Se dois ou mais pilotos sofrerem esta penalização, cada um 
deles deve lançar o dado preto, e o que obtiver o resultado mais 
alto posiciona-se na última posição da grelha de partida, o segundo 
resultado mais alto posiciona-se na penúltima posição da grelha de 
partida e assim sucessivamente 
 
 
Depois disso a ordem da grelha de partida é determinada. 
O carro que tenha completado a volta de qualificação usando o 
menor número de lançamentos de dado obtém a primeira posição. 
Os outros carros seguem-no na de acordo com o número de 
lançamento de dados. Se dois pilotos tiverem o mesmo número de 
lançamentos, o tempo do cronómetro decide o desempate, o 
jogador mais rápido obtém a melhor posição da grelha de partida. 
 
Exemplo: 
 Um piloto obtém de tempo real, 4 minutos e 22 segundos e 

lança 18 vezes os dados para completar uma volta à pista. 
Durante a volta de qualificação, teve a penalização de 1 espaço 
em cada uma de duas curvas em que não cumpriu as paragens 
obrigatórias. 

 O comissário de pista calcula agora o tempo de qualificação da 
seguinte forma: 4 lançamentos pelo tempo real, mais 18 
lançamentos dos dados, mais 2 lançamentos pelas 
penalizações nas curvas, o que perfaz um total de 24 
lançamentos. 

 O tempo de qualificação é de 24. 
 

 Corrida com Três Voltas 
 

O primeiro carro a ultrapassar a linha de chegada depois de três voltas é o vencedor da corrida. Duas paragens nas 
boxes são possíveis durante a corrida. 
 
 

 Condições Climáticas 
 

Existe uma tabela com o tempo para cada circuito de “Formula D” o qual está disponível a todos os jogadores antes do 
jogo, para que se possam informar sobre as condições climáticas durante a corrida e volta de qualificação. 
Se as regras do tempo (condições climáticas) forem usadas, é recomendado que as regras da selecção dos pneus 
sejam também usadas. 
 
Antes das voltas de qualificação começarem, o dado preto é lançando e a tabela das condições climáticas é 
consultada: 
 
 
 

O carro A precisou de 18 
lançamentos de dado, 
durante 4 minutos e 23 

segundos e teve a 
penalização de dois 

espaços em curva. O que 
perfaz um tempo de 

qualificação de 24, pelo 
que ficou com a Pole 

Position 

 

O carro B precisou de 17 
lançamentos do dado, durante 7 
minutos e teve uma penalização 
de três espaços em curva. O que 
perfaz um tempo de qualificação 

de 27, pelo que ficou com a 2ª 
posição. 

 

O carro C precisou de 19 
lançamentos, durante 8 minutos e 

16 segundos e não teve penalidades 
em curva. O perfaz um tempo de 

qualificação de 27. Ele ficou depois 
do B na grelha de partida, uma vez 
que o seu tempo cronometrado é 

superior ao B. 
 

O carro D não fez qualquer paragem numa 
curva onde duas paragens eram obrigatórias, 
pelo que tem de começar na última posição. 
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 Bom tempo:  
 

 
Nenhum problema para os pilotos. 

 

 
 Tempo Instável:  
 

 
O céu está carregado de nuvens, mas não chove durante a qualificação. 

 

 
 Chuva: 
 

 
Chove durante toda a qualificação (ver a seguir). 
 

 
 
Antes da corrida começar, o dado preto é lançado outra vez e consulta-se a tabela das condições climáticas: 
 

 

 Bom tempo:  
 

Nenhum problema. 

 

 Instável:  
 

No inicio da corrida o tempo é de sol. O céu está nublado, mas ainda não chove. 
Contudo, isto pode mudar durante a corrida. 
As condições climáticas devem ser verificadas durante toda a corrida, para que se 
saiba, se houve alguma alteração. Essa verificação é feita sempre que um piloto 
obtenha os seguintes resultados: 

 
 20 Ao lançar o dado roxo da 5ª mudança; 
 30 Ao lançar o dado azul da 6ª mudança. 
 

O piloto deve de seguida, lançar o dado preto para saber se ocorre alguma 
mudança no tempo, para isso terá de consultar a tabela das condições climáticas. 
 Se o resultado for “bom tempo”, as condições do tempo são alteradas para 

uma linha acima. 
 Se o resultado for “chuva”, as condições do tempo são alteradas para uma 

linha abaixo. 
 Se o resultado for “instável” o tempo continua o mesmo. 

 

Tempo Efeitos na Corrida Mudança 
Bom Nenhum  Invariável 

Instável Nenhum Variável 
Chuva, Instável Chuva Variável 

Chuva Chuva  Invariável 
   

 

  

 Chuva: 
 

Chove durante toda a corrida. 

 

 

O tempo está instável e um jogador lança 20 na 5ª mudança. Ele lança o dado preto e 
obtém “chuva”. As condições climáticas são alteradas para uma linha abaixo, ou seja 
aplica-se “chuva, instável” (começa a chover). Durante a corrida, as condições climáticas 
são alteradas para uma linha acima por outro lançamento do dado preto, o tempo vira 
novamente para instável e a chuva pára. 
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EFEITOS DA CHUVA 

 
 Colisão: 1 ponto de carroçaria quando sair 1 ou 2 no dado preto  (ao invés de apenas 1 quando está bom tempo). 

 Danos no Motor: 1 ponto de motor quando sair 1 a 3 no dado preto  (ao invés de entre 1 a 4, quando está bom 
tempo) 

 Suspensão: 1 ponto de suspensão quando sair 1 a 5 no dado preto  (ao invés de entre 1 a 4 quando está bom 
tempo). 

 
 

  Seleção dos Pneus 
 

A escolha dos pneus é crucial não só para a qualificação, mas também para a corrida. Quando as condições climáticas 
tiverem sido determinadas, cada jogador pode equipar o seu carro com pneus especiais (ver a seguir). Também é 
possível mudar de pneus entre a volta de qualificação e a corrida. 
 

 

 
Bom tempo 

 
Instável 

 
Chuva 

Pneus Duros 

 
São recomendados 

para uma pista seca e 
são ineficientes numa 

pista molhada. 
 

 As regras do jogo aplicam-se sem alterações se o 
tempo for bom ou instável. 

 O carro derrapará, movendo-se 3 
espaços adicionais sempre que 
uma ou mais espaços do seu 
movimento estiver dentro dos 
limites de uma curva. 

Pneus Macios 

 
São recomendados 
para uma pista seca e 
ineficientes – se não 
um handicap – numa 
pista molhada. 
(Se o piloto optar por usar os 
pneus macios, um marcador 
de dano é posicionado no 
seu cartão com a face virada 
para cima). 

 Se o tempo estiver instável ou bom, o carro move-
se um espaço adicional durante cada movimento na 
qualificação ou corrida (exceto ao sair dos boxes). 
Este movimento adicional não é obrigatório. Se um 
carro contornar uma curva com penalidade, esta é a 
dobrar (perdas de pneus).  

 Se um piloto não mudar de pneus durante uma 
paragem boxe depois da primeira volta, ele perde o 
bónus.  

 Se um piloto não mudar os pneus durante uma 
paragem na boxe depois da segunda volta 
obrigatoriamente, andará 1 espaço a menos em 
cada movimento do carro e, a penalidade nas 
curvas é triplicada. 

 Se estiver a chover, o carro 
derrapa por três espaços mais 
sempre que se move durante a 
qualificação e as primeiras duas 
voltas da corrida, sendo que pelo 
menos um desses espaços seja 
dentro dos limites de uma curva.  

 Se um piloto não mudar de pneus 
durante uma paragem na boxe 
antes do início da terceira volta, a 
penalidade nas curvas é 
triplicada. 

Pneus de Chuva 

 
São altamente 

recomendados se 
estiver a chover, mas 

por outro lado são 
muito sensíveis. 

(Se o piloto decidir usar os pneus 
de chuva, um marcador de 
dano é posicionado no seu 

cartão com a face” virada para 
baixo). 

 Se estiver tempo instável ou bom, a penalidade nas 
curvas são a dobrar (perda de PD pneus) para a 
qualificação e para as primeiras duas voltas da 
corrida.  

 Se um piloto não mudar de pneus antes da terceira 
volta da corrida, as penalidades triplicam. 

 

 Se estiver a chover, o carro 
derrapa um espaço mais sempre 
que se move, desde que pelo 
menos um espaço do movimento 
seja dentro dos limites de uma 
curva. 
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 Paragem nas Boxes 
 

A tua boxe tem 2PD que podem ser usados durante a corrida para restituir PD perdidos (com a excepção dos PD de 
pneus). Sempre que um piloto faça uma paragem na boxe, ele pode escolher entre duas opções: 
 

TROCA DE PNEUS 

 
Paragem para mudança de pneus: Processa da mesma forma que nas regras para jogadores experientes, com a 
diferença que o piloto pode mudar de tipo de pneus sempre que faz uma mudança de pneus. 
 

PARAGEM TÉCNICA 

 
Paragem Técnica: O piloto pode mudar os seus pneus (ver em cima) e adicionalmente restituir 1 PD numa ou em duas 
zonas (exceto pneus). Esta “reserva” de 2 PD aplica-se a toda a duração da corrida, mesmo se esta durar mais do que 
duas voltas. Embora não possa recuperar de uma só vez 2 PD de Motor numa única paragem nas Boxes, o jogador 
pode recuperar 1 PD de Motor numa paragem e mais 1 PD de Motor na paragem seguinte. Na próxima jogada, o carro 
não pode começar mais alto do que a 4ª mudança engatada. Um carro com pneus macios não pode beneficiar do 
bónus de um espaço adicional quando deixa as boxes. 
 
 

 Equipas 
 

Estas regras são apropriadas para corridas com um número par de pilotos (4, 6, 8 ou 10 jogadores). Estes formarão 
equipas de 2 jogadores, que serão as Equipas, cada uma com os 2 carros de mesma cor. Todas as regras descritas 
até o momento permanecem, salvo as seguintes exceções: 
 

PARAGEM NA BOXE 

 
Cada Equipa terá um total de 4 pontos para recuperar os PD dos seus carros da forma que os pilotos quiserem. Os 
jogadores devem entrar em acordo sobre como e onde estes pontos serão gastos. 
 

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS 

 
Vitória por pontos: A equipa que ganha não é necessariamente aquela em que o carro é o primeiro a atravessar a 
linha de chegada. Cada carro recebe um certo número de pontos. A equipa com o maior número de pontos somados 
ganha a corrida. 
 

Lugar Pontos 
1º 10 
2º 8 
3º 6 
4º 5 
5º 4 
6º 3 
7º 2 
8º 1 
9º 0 

10º 0 
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Uma das novidades desta edição do Formula D é a 
possibilidade de usar o segundo circuito (que se encontra no 
verso do Circuito de Mónaco) para realizar excitantes Corridas 
de Rua. Para esta modalidade recomendamos utilizar as 
Regras Avançadas, inclusive as Opcionais de Condições 
Climáticas (sem as quais o piloto Julien Marcellin perde suas 
vantagens), mas também disponibilizaremos as Regras 
Básicas neste capítulo. 
 

 

 
 1 Tabuleiro do circuito urbano Race City (no verso 

do circuito do Mónaco). 

 6 Dados de cores correspondentes às seis 
mudanças do carro. 

 1 Dado Preto (para determinar os danos 
mecânicos sofridos pelos carros). 

 10 Carros GT. 

 10 Painéis de Instrumentos. 

 10 Manetes de mudanças. 
 
Acrescente os seguintes componentes se estiveres a 
usar as Regras Básicas: 

 Marcadores de PD (Pontos de Desgaste do 
carro). 

 10 Marcadores de danos (para marcar o 
Nitro). 

Acrescente os seguintes componentes se estiver 
usando as Regras Avançadas: 

 60 Marcadores de PD (Pontos de Desgaste 
das partes carro). 

 10 Fichas de Piloto (no verso das fichas de 
piloto de F1). 

 20 Marcadores de Danos. 
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Nas Regras Básicas os carros da Corrida de Rua não 
têm diferenças, são todos iguais. Podem jogar até 10 
pilotos, cujos carros iniciarão o jogo com 18 PD, 
exatamente como nas regras de F1. 
 

 
Nas Regras Avançadas das Corridas de Rua podem 
competir até 10 pilotos e os jogadores devem pegar na 
Ficha de Piloto correspondente ao carro que escolheram. 
Estas fichas apresentam as características de cada piloto, 
assim como algumas características especiais que 
poderão ser usadas durante a corrida. 
 

 
Nas Regras Avançadas cada piloto tem um carro GT 
próprio, com diferentes divisões de PD para as suas 
partes e características especiais que poderão ser 
usadas durante a corrida. Todos os carros usam Pneus 
Duros (ver o capítulo "Regras Avançadas Opcionais"). 

 
Todos os carros GT têm um sistema de aceleração por 
Nitro, que lhes permite uma aceleração instantânea 
quando ativada. Uma vez, em cada volta o piloto pode 
ativar o Nitro para avançar um número de casas extras 
igual á mudança em que está (se estiver em 1ª avança 
mais 1 casa, se estiver em 2ª mais 2 casas, e assim por 
diante). Depois de ativado o Nitro é obrigatório andar 
todas as casas extras. 
 
Para jogar com as regras Básicas: 
Coloca um marcador de Danos virado para cima ao lado 
do teu Painel de Instrumentos e vire-o para baixo depois 
de teres usado o Nitro. Caso os jogadores tenham 
combinado previamente uma corrida com mais de 1 volta, 
vira o marcador novamente para cima quando iniciares a 
volta seguinte. 
 
Para jogar com as regras Avançadas 
Coloca um marcador de Danos no espaço 
correspondente da tua Ficha de Piloto, retire-o quando 
usares o Nitro e coloca-o de volta quando iniciares a volta 
seguinte. 
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Muitos dos Circuitos Urbanos do Formula D apresentarão 
as suas regras específicas, dependendo do tipo de rua, 
avenida ou área que os pilotos precisem de atravessar. 
Aqui explicaremos as regras do circuito Race City, que 
estamos a usar como exemplo. 
Os circuitos urbanos têm boxes, mas eles não são 
utilizados quando se corre com GT (poderás utilizá-las se 
realizares uma corrida de F1 no circuito). 
 

 
A vizinhança está farta do barulho que os GT fazem 
durante as suas corridas de rua e, de vez em quando, 
algum morador irritado decide praticar a sua pontaria nos 
carros que passam. O piloto de qualquer carro que 
termine o seu movimento numa casa desta cor deve 
lançar o dado preto para saber se o atirador acertou no 
carro. 
 
Para jogar com as regras Básicas: 
Um resultado maior que 10 significa que o teu carro foi 
alvejado e perdes 2 PD. 
 

 
 

Para jogar com as regras Avançadas 
Depois de lançares o dado preto verifica o resultado na 
tabela que se segue: 
 

Dado  Resultado 

1 a 15 Péssimo Tiro, passou longe 
16 a 18 Raspou, perdes 1 PD de Pneu 

19 Acerou, perdes 1 PD de Carroçaria 
20 Em Cheio, perdes 1 PD de Motos 

 
 
 

 

 

 

 
A Zona Perigosa é o excerto do circuito em piores 
condições, causando medo a todos os pilotos. Considera-
se que todas as casas vermelhas têm o asfalto 
esburacado. Para evitá-las os pilotos podem utilizar as 
regras de ultrapassagem (veja as regras de "Condução 
nas Retas"). 
 

 
Para jogar com as regras Básicas: 
Se o teu carro passar sobre uma casa vermelha deves 
lançar o dado preto. Resultados entre 1 e 4 significam 
que o teu GT sofreu danos e perdes 1 PD. 
 
Para jogar com as regras Avançadas 
As casas vermelhas funcionam como se houvesse um 
marcador de Dano na pista (usa as regras de "Espaços 
Perigosos”). 
 

 
Há limites de velocidade por toda a cidade, mas é 
divertido passar a todo gaz em frente à polícia. Cada vez 
que um piloto cruza a linha azul e vermelha diante da 
esquadra de polícia deverá anotar a sua velocidade (o 
número que tirou no dado multiplicado por 10). Quando 
todos a tiverem cruzado, o piloto mais veloz receberá um 
prémio. Em caso de empate vence o piloto que cruzou 
primeiro a linha. 
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Para jogar com as regras Básicas: 
O piloto mais veloz receberá 2 PD (é proibido 
ultrapassar o limite dos 18 PD iniciais). 
 
Para jogar com as regras Avançadas 
O piloto mais veloz receberá 2 PD para distribuir em 
qualquer das 6 partes do seu GT (nunca poderá 
superar os pontos iniciais de cada parte). 
 

 
Nos espaços de túnel não há movimentação. Quando 
um carro chega a um espaço com o símbolo de túnel , 
deve continuar a sua movimentação no espaço com o 
mesmo número que está do outro lado do túnel. 
 

 

 
Para jogar com as regras Básicas: 
Os jogadores receberão 10 PD (até o limite de 18) cada 
vez que cruzarem o Checkpoint (Linha de Chegada), 
caso a corrida tenha mais de 1 volta. 
 
Para jogar com as regras Avançadas: 
Cada vez que cruzarem o Checkpoint (Linha de 
Chegada), os pilotos recuperarão todos os seus PD de 
Pneus e receberão mais 2 PD para distribuir como 
quiserem entre as demais partes do carro (até o limite 
do valor inicial de cada parte). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

O carro no espaço 2 
continua o seu 
movimento no espaço 2. 
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Cada um dos pilotos da Corrida de Rua 
possui habilidades únicas, que poderão ser 
usadas durante as corridas. Conhecer e usá-
las nos momentos certos as habilidades do 
teu piloto pode ser a garantia da tua vitória. 

 
Pneus 6 

 

Travões 3 

Cx Velocidades 3 

Carroçaria 3 

Motor 3 

Suspensão 3 

Desmanche: ao passar sobre os Marcadores 
de Danos só perderá PD de Suspensão se 
tirar 1 no dado preto e, uma vez por corrida, 
pode colocar 1 marcador de Danos sobre o 
espaço que abandonou. Após usar a 
habilidade deve colocar, sobre o símbolo da 
mesma da sua Ficha, um marcador de Danos. 
 

 
Pneus 6 

 

Travões 4 

Cx Velocidades 2 

Carroçaria 3 

Motor 3 

Suspensão 3 

Rainha do Arranque: será sempre a primeira 
a jogar quando empatar com outros carros, 
não importa quem esteja na mudança mais 
alta, quem esteja melhor posicionado para a 
curva seguinte ou quem tenha feito o melhor 
tempo na qualificação. 

 
Pneus 9 

 

Travões 2 

Cx Velocidades 2 

Carroçaria 2 

Motor 3 

Suspensão 2 

Rei das Curvas: controla com perfeição as 
suas derrapagens e pode mover-se por 1 
espaço a mais ou a menos em cada curva. 
Perde 1 PD de Pneus, cada vez que usar 
esta habilidade. 

 
Pneus 6 

 

Travões 3 

Cx Velocidades 2 

Carroçaria 4 

Motor 3 

Suspensão 3 

O Traiçoeiro: sempre que se envolver numa 
Colisão, os seus oponentes terão que lançar 2 
vezes o dado preto. Eles poderão perder 2 PD 
de Carroçaria, 1 em cada lançamento. 

 
Pneus 8 

 

Travões 4 

Cx Velocidades 2 

Carroçaria 2 

Motor 3 

Suspensão 2 

Meteorologista: pode repetir o lançamento 
sempre que for lançado o dado para 
determinar as condições climatéricas, antes 
ou durante a corrida. Vale o 2º resultado. Na 
chuva, só anda 1 espaço adicional ao "parar" 
numa curva (em vez de 3). 
 

 
Pneus 5 

 

Travões 4 

Cx Velocidades 3 

Carroçaria 3 

Motor 3 

Suspensão 4 

Miúdo Prodígio: o seu carro é incrível, 
especialmente o seu motor. Só perderá PD 
de Motor com resultados 1, 2 ou 3 (1 e 2, 
quando em chuva). 

 
Pneus 4 

 

Travões 6 

Cx Velocidades 2 

Carroçaria 3 

Motor 3 

Suspensão 2 

Mecânica Experiente: ao cruzar o 
Checkpoint recupera 4 pontos ao invés de 2. 
Pode distribuir como quiser, desde que não 
exceda os PD iniciais. 
 

 
Pneus 7 

 

Travões 2 

Cx Velocidades 3 

Carroçaria 2 

Motor 3 

Suspensão 3 

O DJ: uma vez por corrida Stanley cansa-se 
das músicas do seu rádio e atira-o janela fora 
contra o carro que esteja no espaço 
adjacente. O dado preto é lançado e este 
carro perderá 1 PD de acordo com a tabela a 
seguir. 

Partes do Carro Dado Preto 
Pneus Entre 1 e 4 
Travões Entre 5 e 7 
Cx Velocidades Entre 8 e 10 
Carroçaria Entre 11 e 13 
Motor Entre 14 e 17 
Suspensão Entre 18 e 20 

 
Após usar a habilidade, coloca sobre o 
símbolo da mesma, na sua Ficha, um 
marcador de Danos 
 

 
Pneus 7 

 

Travões 3 

Cx Velocidades 2 

Carroçaria 2 

Motor 3 

Suspensão 3 

Docinho: quando um adversário ou 
adversária cruza o Checkpoint, distrai-se 
com esta bela jovem e anda menos 1 
espaço.. 

 
Pneus 5 

 

Travões 5 

Cx Velocidades 3 

Carroçaria 2 

Motor 3 

Suspensão 2 

O Ás do Nitro: se desejar, Montoya pode 
receber um bónus de 3 casas adicionais 
sempre que  usar o Nitro. 
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