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Regras Gerais 
 

O jogo MotorChamp é uma corrida no verdadeiro sentido da palavra. Cada jogador tem o seu próprio 
conjunto de dados, por isso, demora-se pouco tempo a calcular cada movimento. Depois de algum tempo de 
prática, a atmosfera tipicamente excitante de um carro de corrida de verdade, vai-se desenvolvendo, em que, 
o mínimo erro pode revelar-se a desgraça de um jogador. 
 
Os jogadores devem planear os seus movimentos de acordo com as condições da pista e o comportamento 
dos outros jogadores. Podes escolher se queres correr riscos, para estar na liderança, ou jogar pelo seguro, a 
fim de evitar o risco de um colapso. Se jogares sempre pelo seguro, terás poucas hipóteses de ganhar, e se pelo 
contrário, correres riscos constantemente, vais rapidamente sofrer um colapso. Por isso, é necessário 
encontrar o justo equilíbrio entre os dois, e isso vai depender da experiência e no estilo de corrida pessoal do 
jogador. Depois de um pouco de prática vais descobrir quando vale a pena correr o risco e quando é mais 
sensato jogar pelo seguro. É importante, antes de tudo, que os jogadores se familiarizarem com os princípios 
do jogo. Por esse motivo, recomendamos que, primeiro jogues algumas corridas sem pit-stops (paragens nas 
boxes) e apenas com quatro voltas, até que tenhas desenvolvido uma noção correta sobre o jogo e o seu 
manuseamento. 
 

 

Conteúdo 
 

 3 Seções do tabuleiro com 12 combinações possíveis diferentes 
(8 de longa distância com todas as três seções, e 4 de curta distância com 2 seções) 

 4 Fixadores de seção do tabuleiro (aço inoxidável) 

 8 Equipas AZA, cada uma com 2 carros 

 16 Dados normais de 6 lados  

 8 Dados especiais 

 80 Pinos de volta em 5 cores diferentes para identificar o número de voltas que foram realizadas 

 16 Frisos amarelos de boxe para identificar um pit stop completado 

 8 Frisos vermelhos de incapacidade para indicar a redução das capacidades de condução. 

 1 Caixa de plástico 
 

 

Número de Jogadores e Equipas  
 

Podem participar na corrida 2 a 8 jogadores. Cada jogador tem 2 dados normais e um dado especial. 
 

As corridas de longa distância, com três seções de tabuleiro, foram projetadas para 12-16 carros, as corridas de 
curta distância para 8-12. Não deve haver menos carros do que estes a participar na corrida. Nos treinos de 
qualificação é possível para as corridas de curta distância ter até 14 carros, e as de longa distância até 18. 
  

As equipas estão divididas da seguinte forma: 
 

 2 jogadores cada um usa 2-4 equipas 

 3 jogadores cada um usa 2 equipas * 

 4 jogadores cada um usa 1-2 equipas 

 5 jogadores cada um usa 1-2 equipas * 

 6-8 jogadores cada um usa 1 equipa 
 
* Com 5 jogadores e uma equipa por jogador, temos apenas 10 carros à partida. Para utilizar a capacidade 
máxima das corridas de longa distância, vendemos separadamente duas equipas adicionais com os acessórios 
necessários, de modo a que possas aumentar a tua frota de carros para um total de 10 equipas. Assim, 20 
carros podem participar nos treinos de qualificação, e os últimos 4 da qualificação não estão autorizados a 
participar na corrida. Com 3 jogadores é então possível ter treinos de qualificação com 3 equipas por jogador. 
Com 5 e 6 jogadores cada jogador pode então ter uma equipa e um carro solitário. A área de pit-stop está 
projetada para 10 equipas. 
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Movimento 
 

Os carros são movidos de acordo com os dados. Por cada ponto nos dados, avanças em um espaço na pista. 
 

Ao avançar, é possível, tantas vezes quantas quiser, mudar de faixa na diagonal. Isso não custa nenhum 
ponto de dado extra. Para esta situação existem as seguintes duas limitações: 
 

Uma linha contínua entre as faixas não pode ser atravessada (figuras 1a / 1b). 
 

  
1a 1b 

 

Só podes mudar de faixa na diagonal para um espaço imediatamente a seguir a uma linha contínua, se o 
carro não parar nesse espaço nesse movimento (figuras 2a / 2b).      
 

  
2a 2b 

 
 

Como Lidar com as Condições da Pista 
 

As Cores dos Espaços da Pista 
 

Parte da pista do tabuleiro está colorida em três tons diferentes de cinza.  

 Quando o carro começa um movimento num espaço a cinza escuro (um único espaço), então só 
um dado pode ser usado para avançar o carro.  

 Se o movimento começa num espaço cinza médio (um espaço duplo), então podes usar dois dados 
para mover o carro.  

 Se o movimento começa num espaço a cinza claro (um espaço triplo), então todos os três dados 
podem ser usados.  

O dado especial nunca pode ser utilizado durante um movimento com dois dados.  

 Se um jogador jogar com mais dados do que a cor da pista o permite, o carro é colocado fora do 
jogo - "Definitivamente Fora" -, a menos que um dos outros jogadores insista em repetir o 
movimento, desta vez com o número correto de dados. Isto aplica-se na via do pit-stop e também à 
zona de partida. 

 



 

5 

 

 

 

Limites de Velocidade 
 

Há limites de velocidade junto a algumas das faixas da pista. O lançamento dos dados, que comece a partir de 
um desses espaços, não deve exceder o limite de velocidade com o seu total (resultado obtido da soma 
dos dados). 
 

 Se o lançamento exceder o limite de velocidade, mas apenas por um ponto, o carro avança de 
acordo com o lançamento obtido, mas a seguir é posto para fora da pista, como resultado da condução 
demasiada rápida ("Temporariamente Fora"). O carro deve ser posicionado do lado de fora da pista 
junto ao espaço onde o movimento terminou, com a frente do carro virada para o lado oposto do 
sentido do jogo (direção oposta ao normal movimento do carro). O carro fica pronto para se mover de 
novo (regressar à pista), quando tiver sido passado por outros dois carros. A fim de monitorar esta 
situação, o carro que está fora da pista é se virado para o sentido da corrida, depois de passar por si o 
primeiro carro. Quando o segundo carro tiver passado, o carro que está fora da pista é posicionado de 
volta ao espaço da pista adjacente àquele em se encontrava fora da pista. Esse carro só se pode mover 
no próximo turno, mesmo se, entretanto, for ultrapassado por outros carros, (figuras 3 a-d). Cada 
jogador é responsável por mover o seu próprio carro, e se alguém se esquecer, deve aguardar pela 
passagem do próximo carro. 
 

  
3a 

 

3b 

  
3c 3d 

 

 Se o Lançamento exceder o limite de velocidade em mais do que um ponto, o carro está 
"Definitivamente Fora" e é removido do jogo. 

 

 Se o piloto não quiser correr o risco de exceder o limite de velocidade, pode optar por conduzir 
mais devagar, usando menos dados do que as e cores da pista o permitem.  

 Num espaço de três dados, o jogador pode optar por utilizar apenas dois dados, um dado ou 
o dado especial.  

 Num espaço de dois dados, pode optar por utilizar apenas um dado ou o dado especial.   
 Num espaço de um dado ele pode utilizar o dado especial que tem um máximo de três 

pontos em qualquer um dos lados. 
         No entanto, as regras do Fair Play devem ser sempre observadas (pagina 7). 
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Como lidar com os Carros Adversários 
 

Os carros só podem avançar até ao ponto onde a pista está bloqueada por outros carros. Não é possível 
ultrapassar quando: 
 

1. Dois carros, um ao lado do outro, não deixam 
espaço livre na pista para passar (figura 4a). 

 
 

 
4b 

 
4a 
 

2. Em dois espaços consecutivos há um carro à 
direita e outro à esquerda (figura 4b). 
 

 
4c 

 
3. Uma linha contínua proíbe a mudança de faixa e a 
faixa já está ocupada por outro carro (figura 4c). 

 

Nestes casos, o lançamento dos dados não deve totalizar mais do que alcançar o espaço livre mais 
distante possível. 
 

 Se o jogador lançar apenas um ponto a mais, o carro fica "Temporariamente Fora". Ele deve ficar 
no lado de fora da pista (figuras 5a / 5b) e esperar que dois carros o passem, antes de ser autorizado a 
regressar à pista. 
 

  
5a 5b 

 

 Se o jogador lançar mais do que um ponto a mais, o carro fica " Definitivamente Fora " e é 
removido do jogo. 

 

O risco de ficar de fora, no caso de uma faixa bloqueada, também pode ser reduzido por um jogador, se 
escolher usar apenas dois dados ou um dado ou o dado especial num espaço triplo. Em espaços individuais ou 
duplos, a velocidade pode ser reduzida em conformidade. No entanto, as regras do Fair Play que se seguem 
devem ser sempre observadas. 
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Regras do Fair Play 
 

Não podes usar menos dados do que o necessário para evitar o risco de ficares de fora num lançamento. Se 
um jogador infringir esta regra, o lançamento deve ser repetido. Os exemplos que se seguem devem deixar 
isso bem claro: 
 

 
 
 
 

Espaço 
Triplo 

 O carro está num espaço triplo, sem limite de velocidade, e que seja capaz de se mover por 16 
espaços até que a pista fique bloqueada. O jogador deve usar todos os três dados. 
 

 O carro está num espaço triplo, sem limite de velocidade, mas só se pode mover por 10 espaços 
até que a pista fique bloqueada. O jogador deve usar no mínimo um dado. O jogador não 
poderá usar o dado especial. Obviamente, que dois ou mesmo três dados podem ser usados 
quando o jogador estiver preparado para correr o risco de ficar de fora. As hipóteses de ficar de 
fora com 2 dados é de 3:36 e 1:36 para ficar definitivamente fora. Com três dados existe o risco 
de ficar de fora 66:216 e um risco de ficar definitivamente fora 41:216. 

 

 
 
 
 

Espaço 
Duplo 

 O carro está sobre um espaço duplo, com um limite de velocidade de 11 e a pista está 
bloqueada a 15 espaços de distância. Um mínimo de um dado deve ser usado. Obviamente 
que também se pode optar por usar dois dados neste caso. Não haveria risco de ficar 
definitivamente fora e apenas um risco de ficar temporariamente fora de 1:36. 

  

 O carro está sobre um espaço duplo, sem limite de velocidade, mas só se pode mover por 5 
espaços até que a pista fique bloqueada. O dado especial pode ser utilizado para evitar o risco 
de ficar de fora. Obviamente, neste caso, também é possível a utilização de um ou mesmo de 
dois dados. A primeira situação traz um risco de 1:06 de ficar de fora. A última tem um risco de 
30:36 de ficar de fora, e 26:36 de ficar definitivamente fora. 

 
 

 

Espaço 
Único 

 O carro está parado num único espaço, com um limite de velocidade de 5, e há apenas 1 
espaço até que a pista fique bloqueada. O dado especial pode ser utilizado neste caso. O risco 
de ficar de fora não seria eliminado, apenas reduzido. Se o jogador obtiver um 2, o carro fica 
temporariamente fora e se o jogador obtiver um 3, o carro fica definitivamente fora.  

 

Aspetos Adicionais em Estar Temporariamente Fora 
 

Se outro carro está “Temporariamente Fora” ao lado do espaço, onde um carro tornou-se 
temporariamente fora, mais nenhum carro pode ser colocado ao lado desse espaço. Neste caso, o carro que 
não consegue encontrar um lugar para ficar “Temporariamente Fora” fica “Definitivamente Fora” (figura 6). 
 

  
6 7 

 

Ao longo dos 14 espaços da faixa da direita (num tabuleiro de longa distância), ou dos 8 espaços da faixa da 
direita (num tabuleiro de curta distância) da reta da meta, não é possível ficar “Temporariamente Fora”. Só é 
possível ficar “Temporariamente Fora” na faixa da esquerda. Os carros que passem por um carro 
“Temporariamente Fora” ao atravessar a via das boxes, não faz com que esse carro possa ser virado ou regresse à 
pista. Se a faixa da esquerda estiver ocupada ou o quadrado onde um carro fica “Temporariamente Fora” já tem 
outro carro “Temporariamente Fora” ao seu lado, então, o carro que não consegue encontrar um lugar, fica 
“Definitivamente Fora” (figura 7). 
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Preparação da Grelha de Partida 
 

Para configurar o início de um jogo, cada jogador deve lançar três dados para um dos seus carros para atribuir a 
sua posição no tabuleiro, ou mesmo é dizer, a sua posição na grelha de partida. Quem obtiver o maior resultado 
posiciona o seu carro na primeira posição da grelha de partida (espaço da direita à frente da linha de partida), 
o jogador com o 2º melhor resultado, posiciona o seu carro na segunda posição (espaço da esquerda à frente da 
linha de partida), e assim em diante. Quando cada jogador tiver colocado um carro na grelha de partida, o 
processo é repetido para o segundo carro de cada jogador. Os jogadores experientes podem decidir as posições da 
grelha de partida através de uma ronda de treinos de qualificação (ver treinos de qualificação na página 11). 
 
 

Fase da Largada 
 

No automobilismo as colisões são frequentes durante a fase da largada e são neutralizadas com o reinício desse 
processo. A fim de evitar isto, os carros só têm autorização para usar um dado normal de 6 lados, durante a fase 
da largada, na zona de partida, qualquer que seja a cor da pista. Nem a quebra de um limite de velocidade, 
nem uma faixa bloqueada pode levar a um carro a ficar de fora, no início do jogo. Por esta razão, o dado 
especial não pode ser utilizado. Claro que, os carros só devem ser movidos tão longe quanto o número de espaços 
que o limite de velocidade ou faixa bloqueada, o permitem. 
O fim da zona de partida está marcado por dois pontos diferentes marcados a azul, com as letras S e L ao lado da 
pista. O S é para as corridas com duas seções e o L identifica o fim da zona de partida para as corridas de longa 
distância, utilizando três seções. Quando um carro deixa a zona de partida, as regras normais são então observadas 
por todos os lançamentos seguintes. É evidente que as regras especiais para a fase da largada aplicam-se apenas 
durante a primeira volta. 
 
 

Ordem do Movimento 
 

O carro na primeira posição da grelha de partida é quem começa. Em seguida, aquele que estiver na segunda 
posição e assim por diante. Quando todos os carros na grelha de partida tiverem sido movidos, então, move aquele 
que se encontra à frente, após o primeiro conjunto de movimentos ter sido concluído. Quando os carros estão em 
espaços adjacentes o carro da direita está sempre em primeiro lugar. Em seguida, os outros carros movem-se da 
mesma maneira. Por isso, a ordem em que os carros se movem não depende da ordem em que os jogadores 
estão sentados, mas é determinada exclusivamente pelas diferentes posições dos carros na corrida. 
Assim, se, por exemplo, o carro número dois ultrapasse o 
carro número um numa ronda de movimentos, então, na 
próxima ronda de movimentos, o carro número dois vai 
mover-se antes do carro número um. É normal que não 
demore muito tempo, para um carro ser dobrado (ficar 
com voltas de atraso). As dobragens influenciam a ordem 
dos movimentos na mesma maneira como uma 
ultrapassagem normal. Por isso, não é a posição na 
corrida que decide a ordem dos movimentos, mas sempre 
o posicionamento atual (lugar real) dos carros. 
Simplificando: os espaços da frente prevalecem sobre 
os que estão atrás, e os espaços da direita têm 
precedência sobre os do lado esquerdo (figura 8). 
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Cone de Aspiração 
 

Os carros participantes podem usar o cone de aspiração dos outros carros para acelerar. Para ser possível usar 
o cone de aspiração, os 2 últimos quadrados do movimento normal deve ocorrer na mesma faixa que o carro 
que está a ser ultrapassado. Em seguida, o cone de aspiração leva-te por mais três espaços para a frente 
(figuras 9a - c). Não há nenhuma obrigação em usar um cone de aspiração. Se for utilizado, o carro deve 
mover-se por todos os três espaços. Os carros que ainda se encontram na zona de partida não podem ser 
usados para a aceleração do cone de aspiração. 

 

   
9a 9b 9c 

 

Distância da Corrida 
 

A corrida tem a duração de 6 voltas. A fim de monitorizar o número de voltas que um 
carro concluiu existem pinos coloridos de volta, que são presos ao carro sempre que uma 
volta é completada. Nenhum pino é utilizado no início da corrida. 

 

 

Quando a linha de meta é atravessada no fim da primeira volta, o pino da cor amarelo é inserido no carro. 
Para as voltas seguintes os pinos são usados pela ordem de laranja, vermelho, azul, verde. 
 
 

Pit Stop (paragem nas boxes) 
  

Os carros só podem percorrer 4 voltas sem problemas, sem que tenham efetuado um pit stop. Isto significa que, 
durante uma corrida, um pit stop deverá ser realizado a fim de reparar as capacidades de condução de um carro. Isso é 
possível, durante o final da segunda volta, optando por fazer cedo a paragem (quando se dirige para a linha de 
meta com um pino de volta amarelo). Quando o pit stop é alcançado com sucesso, este é indicado pela colocação de 
um friso amarelo na traseira do carro. 
 

Quando um carro cruza a linha de meta no final da quarta volta (pino de volta vermelho) sem um friso de pit stop, 
recebe um friso de incapacidade vermelho. Isto indica que o carro não tem, a partir desse momento, todas as suas 
capacidades de condução. Independentemente da cor da pista, os limites de velocidade ou um eventual bloqueio da 
pista, o carro deve sempre se mover usando um dado normal, em cada turno. Isso retarda a sua corrida. Isto também 
leva a um maior risco de ficar de fora, porque o dado especial não pode ser utilizado. Também não é possível o uso de 
um cone de aspiração. Se o piloto sobreviver à condução com um friso de incapacidade vermelho, pode, obviamente, 
entrar na via das boxes no final da quinta volta (pino de volta azul). 
 

A via das boxes só pode ser alcançada através de um único espaço. Para passar por este espaço de entrada, não 
deves lançar mais do que seis (figura 10a). Isso pode acontecer com dois dados, um dado ou dado especial, 
dependendo do quadrado em que estás ao te dirigires para a via das boxes. No entanto, não é permitido ignorar as 
regras do Fair Play, usando menos de dois dados quando se inicia o movimento a partir de um espaço duplo sem limite 
de velocidade ou pista bloqueada. Quando um jogador quer ter a certeza de alcançar a via das boxes, primeiro deve 
escolher um espaço em que possa sair a jogar com menos de dois dados. Caso contrário, vais ter uma pequena 
esperança que o seu lançamento, num espaço de dois dados, sem limite de velocidade, só vai chegar ao máximo de seis 
ou que a pista esteja bloqueada. Se mais voltas estão disponíveis antes de um pit stop ser necessário, pode ser um risco 
aceitável. Antes do final da quarta volta o caminho mais seguro deve ser escolhido, o que pode ainda, no entanto, não 
estar disponível devido aos espaços bloqueados por outros carros. 
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Não é permitido ultrapassar na via das boxes, porque não é possível entrar na 
boxe de outra equipa.  

 Se o primeiro espaço da via das boxes estiver bloqueado por um outro carro, não é 
possível entrar na via das boxes (figura 10b).  

 Se o lançamento não pode ser concluído na via das boxes, porque outro carro está 
a bloquear o quadrado a seguir ao primeiro da via das boxes, ainda podes entrar na 
via das boxes (Figura 10c). Os restantes pontos dos dados são desconsiderados. 

 

 

Contudo, o lançamento ainda não pode mais do que seis pontos. Não é possível ficar de fora devido ao bloqueio 
da pista na via das boxes. 

 

   
10a 10b 10c 

 

Os movimentos seguintes na via das boxes devem sempre usar um dado normal de seis lados, até que 
o carro alcance a sua boxe. O último movimento na via das boxes de acesso à boxe da respetiva equipa é 
efetuado na diagonal. Os pontos supérfluos dos dados podem ser desconsiderados. Nas corridas em 
pista curta, não há um número suficiente de boxes para cada equipa. Então, podes escolher para a tua 
paragem qualquer boxe que desejares.       

Se um carro está nas boxes e é o seu turno para se mover, então faz um lançamento com dois dados: 
 

 Se forem alcançados, pelo menos, quatro pontos, o pit stop foi concluído com êxito e o carro 
recebe um friso de boxe amarelo.  

 Se um dos dois dados tiver no mínimo um quatro, o carro também pode deixar a boxe na diagonal no 
mesmo movimento, avançando pelos pontos do segundo dado.  
 

Nos movimentos seguintes, depois de um pit stop bem-sucedido, apenas um dado pode ser usado para 
avançar até que se atinja novamente a pista de corrida. A saída ocorre por via dos dois espaços de saída 
(figuras 11a - b). Durante o movimento de saída para fora da via das boxes, ainda não é possível, ficar 
de fora devido a bloqueio, mesmo na pista de corrida. O movimento é efetuado, tanto quanto possível e 
todos os pontos supérfluos são desconsiderados. O cone de aspiração de um carro na pista de corrida pode 
ser usado. 
 

  
11a 11b 
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Quando os carros estão lado a lado, o carro na pista de corrida 
tem precedência na ordem de movimentos, em seguida, o que 
tiver via das boxes, e depois, o carro que está nas boxes (figura 
12).  
 
 
Um carro que já tenha tido um pit stop bem-sucedido não pode 
regressar à via das boxes. 
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Fim da Corrida 
 

Quando o primeiro carro cruza a linha de meta, depois de seis voltas e com o pino de volta verde, todos os carros 
que se seguirem param assim que passarem a linha de meta, independentemente de quantas voltas tiverem 
concluído. Cada carro que tenha completado, pelo menos, quatro voltas é considerado. Todos aqueles que fizeram 6 voltas 
são colocados à frente daqueles que fizeram 5. Um carro que não completou a sexta volta devido a estar fora está em 
melhores condições do que aquele que acaba de completar cinco voltas. Assim como os carros que estão fora podem ser 
levados em conta para a classificação da corrida, os carros que ficaram “Definitivamente Fora” na quinta ou sexta voltas não 
devem ter os seus pinos removidos. 
 
 

Treinos de Qualificação 
 

Se quiseres usar os treinos de qualificação para determinar a posição de um carro na grelha de partida, cada carro deve 
conduzir sozinho sem se importar com as regras especiais da fase de largada. A volta começa na linha de partida / meta. A 
cor da pista e os limites de velocidade devem ser observados. São contados, o número de lançamentos dos dados, com 
exceção do último lançamento que leve o carro a atravessar a linha de meta. Este número preenche a posição antes do 
ponto. Quando o carro passa sobre a linha de meta, o número de espaços que passou para além dela nesse turno, 
fornecer o número depois do ponto. A contagem total do último lançamento proporciona o número depois da barra.  
 

Número de vezes que os 
dados foram lançados 

 
. 

Número de espaços que passou para 
além da linha de meta 

 
/ 

Soma dos dados do 
último lançamento 

 

Assim, se um carro, por exemplo, levou oito lançamentos para ficar no sexto espaço antes da linha de meta, e no 
lançamento seguinte registou 11, o tempo dos treinos de qualificação seria 8.6/11. O carro com o menor número antes do 
ponto é o mais rápido nos treinos de qualificação.  

 Se os números antes do ponto são os mesmos para dois ou mais carros, o número menor após o ponto é o melhor.  

 Se os números antes e depois do ponto são os mesmos, o número mais elevado depois da barra é o melhor.  

 Se todos os números são os mesmos, a posição de partida deve ser decidida lançando os três dados. 
Se um carro excede o limite de velocidade durante os treinos por apenas um ponto, o carro não é retirado ou 
movido, mas um lançamento é adicionado à sua pontuação (tempo de qualificação).  
Se um carro excede o limite de velocidade em mais de um ponto fica “Definitivamente Fora” dos treinos e não obtém 
tempo de qualificação. Antes dos treinos de qualificação, deves decidir se esses carros devem ser desqualificados da corrida 
atual, ou se eles devem ser colocados atrás do carro mais lento da grelha de partida. 
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Sumário 
 

1. As posições iniciais da grelha de partida são decididas tanto por lançar os dados ou por uma volta à pista em treinos 
de qualificação, de acordo com os desejos dos jogadores. 
 

2. A ordem dos movimentos é decidida pela posição dos carros da frente para trás. Para os carros que estão lado a lado, 
o lado direito prevalece sobre o esquerdo, exceto para os carros na via das boxes e boxes, onde a ordem é pista de 
corrida antes da via das boxes e via das boxes antes das boxes. 

 

3. A velocidade dos carros é decidida pelo lançamento dos dados. Na fase da largada, um dado é usado. A partir daí, 
dependente da cor da pista onde carro se encontra. Cinza escura significa um dado, cinza médio, dois dados, e cinza 
claro três dados. Deves sempre te mover tão longe quanto possível. Ao usar dois dados nunca podes utilizar o dado 
especial. 
 

4. Temporariamente Fora – O carro é posicionados ao lado da pista e deve deixar dois carros passá-lo (não incluindo 
aqueles na via das boxes), antes de voltar à pista, quando: 

a.) O limite de velocidade foi excedido por 1 ponto. 
b.) A pista está bloqueada e o lançamento excede os espaços livres disponíveis na pista por 1 espaço. 

 

5. Definitivamente Fora – O carro fica fora da corrida quando: 
a) O limite de velocidade é excedido em mais do que 1 ponto. 
b) A pista está bloqueada e o lançamento excede os espaços livres disponíveis em mais do que 1 ponto. 
c) Não é possível ficar apenas temporariamente fora devido ao lado de fora da pista estar ocupada por um 

outro carro temporariamente fora.  
d) Foram usados mais dados do que o permitido, a menos que outro jogador objete. Esta é a regra "fora" que 

também se aplica na fase da largada e área do pit stop. 
 

6. Regras do Fair Play - Não podes usar menos dados para um determinado lançamento do que o necessário para 
evitar o risco de ficar de fora nesse movimento. 

 

7. O cone de aspiração permite um movimento, que começou pelo menos 2 quadrados atrás do carro a ser 
ultrapassado e na mesma faixa e, em seguida, terminou logo atrás dele, em mais três espaços. Mais do que um cone 
de aspiração pode ser usado por movimento. 

 

8. A distância da corrida é de seis voltas. 
Por cada volta completada ganhas um pin colorido pela ordem: amarelo, laranja, vermelho, azul e verde. 
 

9. Todas as capacidades de condução de um carro só duram até quatro voltas sem um pit stop. 
 

10. O pit stop pode ser usado, numa opção mais cedo, no final da segunda volta. É realizado com dois dados. Um pit 
stop bem-sucedido requer um mínimo de quatro pontos e é identificado pela colocação de um friso de pit stop 
amarelo. Com este friso não é permitido reentrar na via das boxes. 

 

11. Depois de quatro voltas sem um pit stop o carro recebe um friso de incapacidade vermelho para indicar uma 
capacidade de condução reduzida. O carro só se pode mover com um dado normal de seis lados, e não com um 
dado especial. 

 
12. Depois do vencedor cruzar a linha de meta, todos os restantes carros param depois de cruzarem a linha de meta, 

independentemente de quantas voltas fizeram. 
 
 

Linha de Ajuda Permanente 
 

Para todas as questões sobre o jogo, podes contactar a nossa central d7 dias por semana até às 24.00 horas 
(GMT), disponível em Inglês, Alemão e Russo, no (+49) 201 2667119. Para mais informações sobre a nossa 
empresa e interesse nas competições relativas às nossas corridas da série MotorChamp e Turfmaster 
consulta o nosso website em www.aza-spiele.de. 
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Epílogo do Autor 
 

A corrida nunca é longa. Assim começou o título de um livro, no início dos anos sessenta sobre o agora lendário 
piloto alemão Wolfgang Graf Berghe von Trips. Para mim, ele não foi, então, uma lenda, mas o meu ídolo desportivo 
da época, que tinha despertado em mim um entusiasmo pelo desporto do automobilismo. Fiquei profundamente 
chocado quando ouvi no rádio a notícia da sua morte num acidente em Monza. Ele estava à beira de ganhar o 
campeonato mundial e eu estava febrilmente à espera para ver se ele poderia alcançar esse prémio final. Foi nessa 
época que começamos a desenvolver este jogo de corrida. Queríamos que o nosso ídolo vivesse, mesmo que seja 
apenas através do nosso jogo de corrida. Então pegamos num jogo de tráfego e desenhamos uma pista de corrida na 
parte de trás, e fingimos que os carros que vieram com o jogo eram carros de alto desempenho. Naturalmente, o 
melhor jogador do nosso grupo foi quem conduziu o carro do nosso ídolo, para que ele continuasse a ganhar muitas 
corridas. 
 
O automobilismo continuou. Estávamos entusiasmados com as 24 horas de Le Mans, as corridas em Indianápolis e o 
campeonato mundial. Naquele tempo não havia carros em miniatura de Vanwall, Cooper, Lotus e Porsche, e 
colocámo-los na pista recém-projetada. Desenvolvemos a Fórmula 1, carros desportivos e regras de rally, e jogámos 
campeonatos semelhantes na nossa mesa da cozinha. Incorporámos as mudanças do automobilismo e desta forma o 
jogo cresceu ao longo dos anos para se tornar numa simulação de uma corrida cujo entusiasmo não nos deixou, 
mesmo depois de todos estes anos. 
 
Na década de oitenta, ofereci o jogo para algumas empresas de jogos, mas ninguém estava interessado no tema do 
automobilismo. O desporto estava então adormecido na Alemanha e nos bastidores dos media. Eu, pessoalmente, 
não tive oportunidade de trazer o jogo ao mercado. Agora, isso mudou graças à empresa de jogos da minha esposa. 
Estou feliz por não ter saído antes. Ninguém poderia ter desenvolvido o jogo com tanto carinho e com tanta paixão. 
Agora, é ainda mais divertido em mover os carros ao longo da pista e desfrutar da emoção do jogo. A qualidade dos 
componentes garante que, para todos os entusiastas das corridas, que a corrida nunca é longa. 
 
 
Essen outubro 2000 
 
Albrecht Nolte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MotorChamp 
Copyright 2000 

 
AZA-Spiele e.K. 

Schnutenhausstr. 3 
D-45136 Essen 

 
Phone: +49-201-266 78 66 

Fax: +49-201-266 71 26 
E-Mail: info@aza-spiele.de 
http://www.aza-spiele.de 

 
 
 
 
 

Versão Portuguesa: 
 

Paulo Santos 

 
Junho de 2014 

 
http://dreamwithboardgames.blogspot.pt/ 

 

http://dreamwithboardgames.blogspot.pt/

