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GUIA DO CONDUTOR 
A Real Action Games orgulha-se de apresentar o maior desafio de stock car 

racing. Quer sejas um fanático das corridas ou um novato no desperto, 

garantimos que este jogo é ideal para que possas expressar o teu espírito 

competitivo! Nós, na RA Games, somos apaixonados por corridas de todos os 

tipos e o RASC é o expressar daquilo que move a nossa companhia. Queremos 

estar cada vez mais envolvidos na série de corridas à medida que crescemos, e 

esperamos que este jogo encoraje os nossos clientes a fazer o mesmo. 

Adicionalmente, a nossa paixão pelas corridas e os nossos produtos levam-nos 

a querer fazer sempre melhor, mantendo sempre os nossos clientes atualizados 

sobre novos desenvolvimentos, alterações ou produtos novos, pelo que te 

pedimos que registes o teu nome connosco usando a ficha de registo incluída. 

Ao entrarem na primeira corrida da temporada, todos os condutores estão 

entusiasmados com as suas hipóteses e todos eles estão ao mesmo nível. Os 

resultados da primeira corrida vão decidir o ritmo da temporada. Podes vencer e 

obter um avanço inicial, ou podes ter um acidente e ter um começo lento. Cada 

corrida da temporada será única e memorável para o teu caminho até ao 

campeonato. Vais ver que cada corrida é imprevisível.  

Uma corrida pode envolver incríveis batalhas de chaparia até à bandeira de 

xadrez, outra pode ser preenchida por acidentes que eliminam os carros da 

dianteira e noutra, o corredor da rente pode afastar-se progressivamente dos 

restantes. A imprevisibilidade do RASC é que faz com que seja tão parecido com 

a condução real e tão divertido. Por vezes, os dados têm vontade própria e 

rapidamente verificarás que grande parte do teu destino está preso a um rápido 

lançamento dos dados. Contudo, nem tudo depende da sorte no RASC, pois as 

estratégias são essenciais para vencer e terminar a corrida. Podes escolher a 



faixa errada e ter de abrandar, ter um acidente ou perder posições e espaço na 

pista. Para venceres a este nível necessitas de habilidade, talento, estratégia e 

um pouco de sorte! Se alguma vez quiseste correr, esta é a tua oportunidade. 

Pega num carro, veste o fato, agarra os dados e prepara-te para lançar! 

Contacta-nos se tiveres questões ou ideias para melhorar este jogo. 

 

MOVIMENTO NA PISTA 
LER OS DADOS MIN-MAX 

Todos os carros movem-se pela pista usando os dados de movimento na pista, 

assinalados com MIN, +1 , +2 e MAX. Cada pista tem o seu próprio MIN e MAX, 

que indicam o número mínimo e máximo de movimentos que um carro pode 

mover-se por lançamento. Os lados com +1 e +2 impressos indicam que o valor 

mínimo para o carro se mover é MIN + o número lançado. Para a Coopersville 

Speedway, o MIN é 10 e o MAX é 13, pelo que os movimentos possíveis são os 

seguintes: 

 

MIN = 10 +1 = 11 +2 = 12 MAX = 13 

 

Depois de lançares, verifica os dados que mostram o MELHOR movimento 

possível e usa esse para o teu lançamento. Por exemplo, se os dois dados 

lançados foram 13 e 11, move o 13 e ignora o 11. NÃO adiciones os dados e 

IGNORA pares lançados, excetuando-se os pares de ACONTENCIMENTO NA 

PISTA. Quando lanças dois ACONTECIMENTO NA PISTA, dá-se um 

acontecimento. Ignora isto durante a qualificação e lança novamente. Contudo, 

enquanto corres, tens de lançar os dados de acontecimento (dois dados de 6 

lados) e usar o quadro de referência de acontecimentos da pista para determinar 

o que acontece. 

QUANTOS DADOS MIN-MAX LANÇAR 

O teu jogo traz 4 dados MIN-MAX e é o condutor que escolhe quantos lançar. 

Cada condutor pode escolher lançar 2, 3 ou 4 dados. Isto é uma estratégia que 

cada jogador tem de decidir sozinho. Lançar 4 dados dá-te uma maior hipótese 

de obter maiores lançamentos, e podes querer fazer isto se estiveres na 

retaguarda e quiseres apanhar os restantes condutores. Contudo, tal como na 

realidade, quanto mais agressivamente conduzires, maior a hipótese de teres um 

acidente. Isto também acontece no RASC, dado que as probabilidades de 

lançares um par de ACONTECIMENTOS NA PISTA aumentam. Por outro lado, se 



tiveres uma grande liderança e não necessitares de puxar pelo carro, podes 

escolher lançar apenas dois dados, diminuindo a probabilidade de um acidente. 

ESPAÇOS DE PISTA -1 E -2 

Os espaços assinalados com -1 e -2 significam que o teu carro está numa 

posição perigosa fora da linha corrida. Se o teu carro estiver num destes 

espaços, tens de subtrair a quantidade indicada no teu próximo lançamento, 

assim como nos teus lançamentos de desafio. 

CORTESIA DE CONDUTOR 

O primeiro condutor a alcançar um espaço pode escolher a faixa em que quer 

colocar o seu carro. Mal seja decidido (a mão seja removida), a posição não pode 

ser alterada. 

TENHO DE MOVER A DISTÂNCIA TOTAL? 

Não tens de usar todo o valor do teu lançamento, pelo que podes escolher não 

te colocares ao lado de outro carro se o lançamento te fizer ficar num espaço -1 

ou -2. 

 

PREPARAÇÃO DA CORRIDA 
Podes escolher um de três tipos de controlo para a corrida. 

CONTROLO HUMANO 

Operas o teu próprio carro e estratégias. 

CONTROLO DE COLEGA DE EQUIPA 

Operas outro carro que não tem um operador humano, e podes decidir todos os 

movimentos e estratégias. Isto permite-te controlar o carro de um jogador 

humano que pode não conseguir competir num evento da temporada. Para além 

disso, isto permite-te colaborar, fazer uma fuga e apanhar os líderes ou 

afastares-te de outros carros. 

CONTROLO DE CARRO AUTOMÁTICO 

Este carro atua como teu adversário. O seu objetivo principal é preencher a 

corrida. Qualquer jogador pode fazer o lançamento para estes carros, mas terá 

sempre de seguir as melhores estratégias possíveis. Ninguém pode escolher 

movimentos ou estratégias que possam ser prejudiciais à sua performance na 

corrida. Por exemplo, não podes fazer com que o carro faça uma paragem tardia 

na box para que o consigas ultrapassar. Estes carros lançam sempre 2 dados 

MIN-MAX durante o movimento na pista, correm sempre na linha de corrida, NÃO 



sendo colocados em espaços -1 ou -2 e param na box quando o seu combustível 

acaba, a não ser que ir à box sob uma bandeira amarela se revele mais benéfico. 

Agora que selecionaste os competidores, podes avançar para a seleção do tipo 

de corrida. Existem três tipos de corrida em que podes competir. 

CORRIDA DE EXIBIÇÃO 

Neste tipo de corrida, podem participar um qualquer número de pilotos, e os 

pontos de temporada não são usados. A Folha de Campeonato não é usada 

porque é uma corrida curta de apenas 10 voltas, e as paragens na box são 

opcionais. Este tipo de corrida funciona melhor com CONTROLO HUMANO. Por 

exemplo, se estiveres a controlar apenas dois carros com duas pessoas que 

decidem os seus movimentos e estratégias. 

TEMPORADA DE RESISTÊNCIA 

Este tipo de corrida é idêntico à TEMPORADA RÁPIDA, à exceção das distâncias 

das corridas, que aumentam. Para esta corrida, podes usar as nossas folhas de 

corrida volta a volta detalhadas, que te permitem registar melhor os carros 

ultrapassados e as entradas na box. Vê o flyer incluído ou visita o nosso website, 

onde os formulários estão disponíveis gratuitamente. 

 

QUALIFICAÇÃO 
PREPARAÇÃO DA FICHA DE QUALIFICAÇÃO 

Coloca a ficha de qualificação virada para o lado que indica a pista em que estás 

a correr, e coloca-a na pista, alinhando o seu padrão xadrez com a linha de 

partida/chegada (P/C). Quando colocada, a Ficha de Qualificação não deve 

bloquear a reta inicial da pista. 

ORDEM DE QUALIFICAÇÃO E MOVIMENTO 

Cada condutor move o seu carro à volta da pista uma vez, pela ordem do número 

do carro. Move-te pela pista e quando alcançares a linha P/C, continua a mover 

o teu carro pela ficha de qualificação. A única exceção a isto é na Coopersville 

Speedway, onde é possível terminar num tempo de volta antes da linha P/C. Se 

isto acontecer, a tua ronda de qualificação termina e esse é o teu tempo de volta. 

Caso contrário, o teu carro irá parar num tempo de volta impresso na secção 

vertical da ficha de qualificação. Todos os condutores têm de lançar os dados o 

mesmo número de vezes, e a ronda de qualificação terminará quando o carro 

voltar à linha P/C e terminar num tempo de volta impresso na ficha de 

qualificação. O espaço em que o carro para indica o tempo da volta. Deixa o teu 

carro nesse tempo de volta até que todos os outros carros se tenham 



qualificado, o que determinará a ordem de partida. Quanto mais à frente 

estiveres na grelha, mais depressa começas na corrida. O carro no topo (tempo 

de volta mais baixo) começa primeiro (pole position), o segundo seguirá em 

segundo lugar e por aí em diante. No caso de empate, o condutor que chega 

PRIMEIRO recebe a posição. 

 

Compatível com 

Apimenta o teu jogo com grande detalhe destes carros moldados. 

Compra-os na tua loja local, liga para a RA Games ou visita o nosso 

website para ver quais os pilotos disponíveis. 

 

Um Turno de Jogo 

• Movimento na Pista 

• Desafios 

• Fuga 

• Desafios de Fuga 

 

CORRIDAS E DESAFIOS 
PREPARAR A CORRIDA DEPOIS DA QUALIFICAÇÃO 

Depois de ser determinada a ordem de Qualificação, remove a Ficha de 

Qualificação e alinha os carros em pares, começando pelo líder (na pole position) 

na faixa interior, na linha de partida em andamento (indicada por uma faixa 

verde). O segundo classificado deve estar diretamente ao lado do que está na 

pole position, o terceiro atrás do primeiro, e por aí em diante. 

INÍCIOS E REINICIOS DE CORRIDAS 

No início da corrida e quando esta é reiniciada depois de uma bandeira amarela, 

os carros em perseguição NÃO têm de parar e desafiar. Isto pode ser uma ótima 

oportunidade para fazer ultrapassagens "gratuitas", sem teres de desafiar o 

adversário à tua frente. Da mesma forma, isto pode provar-se custoso se tiveres 

uma má partida, pois podes cair rapidamente para o fundo da tabela sem uma 

oportunidade de defenderes a tua posição. Tal como nas corridas reais, estas 

coisas acontecem; por vezes beneficias e por vezes és tu que vais parar em 

último. 

DESAFIOS 



Ao longo da corrida, os carros em perseguição têm de parar e desafiar os carros 

à sua frente, antes de os ultrapassarem. Se lançares o suficiente para ultrapassar 

o carro à tua frente, NÃO podes simplesmente ultrapassá-lo. Tal como nas 

corridas reais, alcançar um carro é uma coisa, mas ultrapassá-lo é algo 

totalmente diferente. Move-te para o lado do carro à tua frente e para ao lado 

dele. Como eles chegaram primeiro, eles podem escolher a faixa, o que te pode 

forçar para uma faixa -1 ou -2. NÃO tens de te colocar ao lado do outro carro se 

não quiseres, mas está atento ao carro atrás de ti, pois ele pode ver uma abertura 

e a oportunidade de te desafiar. Isto é o final do teu movimento na pista para 

este turno. Quando todos os condutores tiverem completado os seus 

movimentos na pista, os desafios podem ser realizados. 

Quaisquer carros que estejam lado a lado têm de desafiar a sua posição. Cada 

condutor lança o Dado de Desafio de 10 lados apropriado (vermelho para a faixa 

exterior, amarelo para a central e verde para a interior). O lançamento mais alto 

vence o desafio. Faz avançar os carros ligeiramente para a frente para indicar 

que estão à frente dos restantes carros e que se irão mover por essa ordem 

durante o próximo movimento na pista. 

Um lançamento de 0 durante os desafios indica um acidente. Lança os dois 

dados de acontecimento e guia-te pelo quadro na pista para determinares o que 

acontece. 

Lembra-te de subtrair a quantidade correta se o teu carro estiver num espaço -1 

ou -2. IMPORTANTE: o subtrair de lançamentos de desafio NÃO pode criar um 

acontecimento na pista. Por exemplo, se lançares um 2 num espaço -2, isto não 

é um acontecimento. 

No caso de empate, lança novamente até que um vencedor seja determinado. 

Lançamentos de 0 em desempates não resultam em acontecimentos. 

USAR O CONTADOR DE VOLTAS 

No início de uma corrida normal, coloca um dos peões contadores de volta na 

grelha de Contagem de Voltas. Encontra-se no centro; coloca o peão no primeiro 

espaço assinalado com um 0, que está na primeira fila. 

Quando a corrida começar, esta grelha será usada para contar o número de 

voltas completadas. Quando o líder atravessar a linha de P/C, move o peão de 

contagem de voltas para a direita, para o próximo número de volta. 

Quando o peão está no espaço 1, isto indica que 1 volta foi completada. Quando 

o peão é movido para o espaço 10 (na próxima fila), a corrida termina numa 

corrida de 10 voltas. 



Os outros dois peões contadores de volta podem ser usados nas outras duas 

filas para indicar voltas acima de 10. As três filas devem ser combinadas para 

indicar em que volta a corrida se encontra. Por exemplo, um peão que está nos 

espaços 2, 40 e 100 em três filas indica que a corrida está na volta 142. 

FICHAS DE REGISTO DE CORRIDA OPCIONAIS 

As Fichas de Registo de Corrida permitem um registo mais detalhado, volta a 

volta, da tua corrida. São úteis para manter um registo dos carros ultrapassados 

e paragens na box. Vê o flyer incluído para obteres mais informações sobre estes 

formulários. 

ACONTECIMENTOS 
Se lançares um par de ACONTECIMENTOS NA PISTA nos dados de movimento 

na pista ou um 0 no lançamento de desafio, dá-se um acontecimento na pista. 

Lança os dois dados de acontecimento de 6-lados, calcula o total e verifica o 

quadro de acontecimentos no centro da pista. Estes acontecimentos explicam-

se sozinhos. Contudo, pode haver alguma confusão no acontecimento Detritos 

na Pista, que pode causar uma bandeira amarela. 

BANDEIRAS AMARELAS 

Uma bandeira amarela só dura 1 volta. Quando um acontecimento ocorre, o líder 

da corrida completa a volta em que correm à velocidade máxima, e quando 

alcança o espaço da pista ao lado da saída para as boxes, assinalado com uma 

fita amarela, tem de parar nesse espaço. No próximo movimento de pista do líder 

desde a linha amarela, este tem de se mover 1/2 do mínimo da pista por 

movimento na pista. Todos os restantes carros lançam à velocidade máxima até 

que alcancem o líder, que se move a uma velocidade reduzida. Quando os 

restantes corredores alcançam o líder, todos se moverão a 1/2 do mínimo, em 

fila única, atrás do líder, com os carros que levam voltas de avanço no lado 

interior do líder. Quando o líder chega ao espaço ao lado da entrada da box com 

a faixa verde, onde a corrida começou, a corrida pode recomeçar, permitindo que 

os carros se movam à velocidade máxima novamente. Isto é um reiniciar da 

corrida, aplicando-se as mesmas regras de não-desafio, tal como no início da 

corrida. 

Fuga 
Se o teu carro estiver diretamente atrás de outro, dentro da ZONA DE FUGA 

(indicada na pista com setas azuis) no final de um turno, ambos os carros são 

movidos para a frente por um espaço. Contudo, um carro NÃO pode fazer uma 

fuga para dentro de uma ZONA DE FUGA. Da mesma forma, um carro não pode 

ser empurrado para a ZONA DE FUGA; ambos os carros têm de estar dentro da 



ZONA DE FUGA, antes e depois da fuga. A fuga pode ser usada para fazer equipa 

com outro condutor, a fim de fugir dos restantes. 

FUGA DENTRO DE DESAFIOS 

Se isto acontecer durante desafios, os carros APENAS podem fazer uma fuga 

para a frente se vencerem os respetivos desafios. Por exemplo, se o teu carro 

estiver atrás de um carro dentro de uma ZONA DE FUGA, mas o carro à tua frente 

perder o desafio, tu não podes fazer fuga para a frente. Isto deve-se ao facto que 

o carro que vence o desafio não pode ser ultrapassado pela fuga. Se, contudo, o 

carro que venceu o desafio também fizer fuga para a frente, tu também podes 

fazer fuga para a frente. Se dois carros fizerem fuga para a frente após desafios, 

deixando-os ao lado de carros à sua frente, têm o direito de desafiar as posições 

para esses espaços. SÓ podes fazer fuga para a frente por um espaço por turno, 

mesmo que o desafio seja vencido depois de fazer fuga. 

FUGA LANÇADA 

Se um carro estiver imediatamente atrás de outro no início do movimento na 

pista, poderá adicionar um espaço ao seu lançamento de pista, se o carro atrás 

parar dentro de uma ZONA DE FUGA depois do movimento na pista. Usa isto para 

correr contra o carro à tua frente! 

  

PARAGENS NA BOX 
A duração do combustível do carro difere consoante a pista, e as voltas que 

podes dar com o combustível podem ser verificadas no Calendário de 

Temporada RASC. Podes fazer paragem na box quando quiseres, mas está 

atento à distância que consegues percorrer. Por exemplo, em Coopersville 

Speedway, o combustível dura 7 voltas. Se fizeres uma paragem na volta 2, só 

poderás chegar à volta 9, 1 volta a menos da chegada! Portanto, a entrada na box 

está aberta entre as voltas 3 e 7, o que te permitirá terminar a corrida depois de 

ires à box. 

Não existem desafios na área da box, e os carros podem ser empilhados na área 

de serviço Pit Stop (indicada pelos cronómetros). Esta é uma ótima oportunidade 

para fazeres ultrapassagens gratuitas sem desafiares os adversários, pelo que 

lançamentos altos e boas paragens na box podem dar-te a vitória. Da mesma 

forma, uma má paragem na box pode custar-te a corrida. 

Os carros na box ficam em garagens (indicadas com os números de 1 a 20), que 

correspondem à posição de qualificação. Quando chegares à tua garagem, 

continua a contar o teu lançamento de movimento na pista e move-te para a área 

de serviço (indicada por cronómetros e localizada mesmo acima da estrada da 



box). Começa no cronómetro que indica 00:01 e continua a contar espaços até 

chegares ao 00:24. Novamente, continua a contar o teu lançamento e move-te 

para a garagem, depois continua para a estrada da box e entra novamente na 

pista. Não tens de parar e desafiar quando deixas a estrada da box. Por exemplo, 

se lançares desde um espaço da estrada da box e te aproximares de um carro 

na pista, NÃO pares e desafies. 

CALENDÁRIO DE TEMPORADA RASC 
  EXIBIÇÃO RESISTÊNCIA 

Corrida Pista Voltas 
Duração do 

Combustível 
Voltas 

Duração do 

Combustível 

1 Sunvalley Racepark 15 10 voltas 300 60 voltas 

2 Coopersville Speedway 10 7 voltas 200 45 voltas 

3 Sunvalley Racepark 15 10 voltas 300 60 voltas 

4 Coopersville Speedway 10 7 voltas 200 45 voltas 

5 Sunvalley Racepark 15 10 voltas 300 60 voltas 

6 Coopersville Speedway 10 7 voltas 200 45 voltas 

7 Sunvalley Racepark 15 10 voltas 300 60 voltas 

8 Coopersville Speedway 10 7 voltas 200 45 voltas 

9 Sunvalley Racepark 15 10 voltas 300 60 voltas 

10 Coopersville Speedway 10 7 voltas 200 45 voltas 

 

Corre a temporada RASC completa com os teus amigos ou simula a tua série 

favorita. 

Recomendamos o uso de fichas de registo de corrida para corridas de 

resistência. 

PONTOS DE CAMPEONATO DA TEMPORADA 
Os seguintes pontos são atribuídos em cada corrida, conforme a tua posição de 

chegada. Depois de cada corrida, atribui ao condutor os pontos conforme a sua 

posição e os pontos de bónus. Escreve estes pontos de corrida na Ficha de 

Campeonato, que te permite registar os pontos totais dos condutores e a sua 

posição no campeonato. Obtém o maior número de pontos na temporada para 

venceres a Taça RA! 

Posição Pontos Posição Pontos 

1 190 11 140 

2 185 12 135 

3 180 13 130 

4 175 14 125 

5 170 15 120 

6 165 16 115 

7 160 17 110 

8 155 18 105 

9 150 19 100 

10 145 20 95 



 

PONTOS DE BÓNUS 

Liderar uma volta 5 pontos 

Maior número de voltas na liderança 5 pontos 

Pole position 5 pontos 

 

Parabéns! Completaste o teu treino de condutor RASC e estás pronto para correr. 

Escreve ou digita o teu nome na Carta de Condução Profissional RASC abaixo. 

As cartas também podem ser laminadas para melhor proteção. 

 

Regras em Português: http://dreamwithboardgames.blogspot.pt 

 
Nome do condutor: ______________________ 
Número do carro: _______ Data de emissão: __________ 
Esta licença permite a este condutor participar no Campeonato de Stockcar Real Action. 

 
Nome do condutor: ______________________ 
Número do carro: _______ Data de emissão: __________ 
Esta licença permite a este condutor participar no Campeonato de Stockcar Real Action. 

 
Nome do condutor: ______________________ 
Número do carro: _______ Data de emissão: __________ 
Esta licença permite a este condutor participar no Campeonato de Stockcar Real Action. 

 
Nome do condutor: ______________________ 
Número do carro: _______ Data de emissão: __________ 
Esta licença permite a este condutor participar no Campeonato de Stockcar Real Action. 

 
Nome do condutor: ______________________ 
Número do carro: _______ Data de emissão: __________ 
Esta licença permite a este condutor participar no Campeonato de Stockcar Real Action. 

 
Nome do condutor: ______________________ 
Número do carro: _______ Data de emissão: __________ 
Esta licença permite a este condutor participar no Campeonato de Stockcar Real Action. 

 
Nome do condutor: ______________________ 
Número do carro: _______ Data de emissão: __________ 
Esta licença permite a este condutor participar no Campeonato de Stockcar Real Action. 

 
Nome do condutor: ______________________ 
Número do carro: _______ Data de emissão: __________ 
Esta licença permite a este condutor participar no Campeonato de Stockcar Real Action. 

http://dreamwithboardgames.blogspot.pt/

