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REGRAS 

De 2 a 10 jogadores, a partir dos 14 anos e com a duração superior a 45 minutos. 

 

CONTEÚDO DA CAIXA 

1 Livro de regras, 21 “itinerários” hexagonais, 1 hexágono de “classificação geral”, 15 ciclistas (5 equipas 

de 3), 16 fichas para a “classificação geral”, 1 pelotão (para ser posicionado sobre a base), 1 ficha de “líder 

do pelotão”, 1 dado de “pelotão” com 12 lados (com adesivos com os valores 3,4 e 5 para serem colados), 1 

dado de “eventos” de 12 lados, 36 peças de zona de abastecimento (12 amarelas, 12 vermelhas, 12 verdes), 1 

bloco com a “tabela de energia”, 11 fichas (3 de “abastecimentos”, 2 de “bonificação” e 6 de  “prémio de 

montanha”), 12 tabelas de ajuda. 

 

A.PREPARAÇÃO DA CORRIDA 

A1. Configuração da Corrida 

Existem 4 tipos de itinerários: 

 

Planície 

(itinerário com a borda 

verde) 

Terreno em Ascensão 

(itinerário com a borda 

laranja) 

Passagem de Montanha 

(itinerário com a borda 

vermelha) 

Descida 

(itinerário com a borda 

preta) 

    

 

Posiciona os hexágonos de itinerários de forma a construir uma corrida diferente, cada vez que jogas. 

Os hexágonos permitem modificar a configuração da corrida. 

Contudo, as regras que se seguem têm de ser observadas: 

1) O hexágono da “linha de partida” tem de estar no início e o hexágono da “chegada” tem de estar no 

fim. 

 
Hexágonos de “linha de partida” 

 
Hexágonos de “chegada” 

 

2) Pelo menos, um terreno em ascensão tem de estar antes de uma passagem de montanha. 

3) Posiciona uma ficha de “prémio da montanha” no início de cada passagem de montanha (valores de 1 

a 3), cada uma determina a dificuldade de uma subida de montanha e o risco de “desgaste” (ver C2). 

 
Valor 1: 1ª categoria, subida muito difícil 

 
Valor 2: 2ª categoria, subida difícil 

 
Valor 3: 3ª categoria, fácil de subir 
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Também é possível por 2 “categorias de prémio da montanha” na mesma montanha (ver a corrida n.º 2 na 

contracapa da caixa). 

 

4) Posiciona uma ou mais fichas de “abastecimento” conforme mostra a figura. 

 

5) Posiciona na mesa, com a face para baixo, as 36 peças de “zona de abastecimentos” em 3 montes 

(verde, amarela e vermelha) 

 

Para a tua primeira corrida… 

Sugerimos que prepares uma corrida com as seguintes características: 1 linha de partida numa planície, 1 

planície, 1 terreno em ascensão, 2 passagens de montanha, 2 descidas, 1 planície, 1 chegada na planície, 1 

ficha de abastecimento, 1 “prémio da montanha”. Aqui está um exemplo: 

 

“Valor do prémio da montanha” 

 

 

A2. Os Ciclistas 

Os 15 ciclistas que estão na caixa representam 5 equipas. Cada equipa é constituída por 3 ciclistas com a 

camisola da mesma cor, mas com as bases de cor diferente. As bases determinam as características de cada 

ciclista: velocista, líder e trepador 

 

Equipa amarela 

 
Trepador (base vermelha) 

Equipa amarela 

 
Líder (base amarela) 

Equipa amarela 

 
Velocista (base verde) 

 

 

 

Para uma corrida pequena (aprox. 10 hexágonos): 1 abastecimento. 

Para uma corrida longa (aprox. 15 hexágonos): 2 abastecimentos. 

Para uma corrida muito longa (aprox. 20 hexágonos): 3 abastecimentos. 
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Número de ciclistas por jogador 

 Não mais do que 12 ciclistas podem entrar em cada corrida; 

 Em cada corrida, todos os jogadores têm de ter o mesmo número de ciclistas; 

 Os jogadores decidem, em comum acordo, o número de ciclistas que vão participar na corrida: 1,2 ou 3. 

 

 De 2 a 4 Jogadores: todos os jogadores podem jogar com 1, 2 ou 3 ciclistas. Cada jogador terá uma 

equipa constituída por 1 velocista, 1 líder e 1 trepador. As tácticas individuais predominam sobre as 

alianças. 

 5 Jogadores: todos os jogadores só podem jogar com 1 ou 2 ciclistas. Cada jogador escolhe 

alternadamente 2 ciclistas da mesma equipa de acordo com o perfil para a corrida em causa. Nesta 

situação estão a meio caminho entre alianças e tácticas individuais. 

 De 6 a 10 jogadores: todos os jogadores só podem jogar com 1 ciclista. Cada jogador escolhe 1 ciclista 

alternadamente de acordo com o perfil da corrida em causa. Corrida rápida com acordos e roturas em 

volta da mesa. 

 

Notas para corridas com 6 a 10 jogadores, cada um com 1 ciclista: 

 Jogadores diferentes podem jogar com corredores com a camisola da mesma cor (da mesma equipa). 

 Podes ser forçado a escolher o tipo de ciclista (velocista, líder, trepador). Usa estas características da 

melhor maneira e encontra as melhores alianças. 

 

A3.Últimos Preparativos 

Energia 

 Cada jogador posiciona à sua frente o(s) seu(s) corredor(es) e uma “tabela de energia”.  Ele escreve o 

total de energia dada pela corrida aos seus corredores e o nome dos seus corredores (ver figura 1). 

 Antes da corrida, a energia atribuída é igual para todos os jogadores. É igual à soma dos valores das 

pedras de sinalização dos km dos hexágonos usados. Durante a corrida, o valor da energia de 

todos os ciclistas deve ser visível a todos. 

 

Sprinters e Ciclistas de descida 

 Cada jogador decide qual dos seus ciclistas sobressai nas descidas e nos sprints (marcar com uma cruz 

nos respectivos quadrados na tabela de energia) (ver figura 1). 

 O mesmo ciclista não pode ter ambas as qualidades. 

 Todos os ciclistas de descida escolhidos vão ter o benefício de um quadrado extra por cada movimento 

que comece na descida. 

 Todos os sprinters escolhidos vão ter o benefício de um quadrado extra por cada movimento que 

comece na área de sprint (zona posiciona entre os ciclista desenhados na estrada e a linha de chegada). 

Não existe nenhuma área de sprint quando a chegada é numa passagem de montanha. 

 

 

 

 

Corredores desenhados na estrada 
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Pronto para Começar 

 Posiciona o pelotão sobre a linha de partida. 

 

 

 O pelotão 

 

 

A ficha de líder do pelotão 

 

 No início da corrida, todos os ciclistas são considerados como fazendo parte do pelotão. 

 O jogador que foi o último a andar de bicicleta é o líder do pelotão. Ele posiciona a ficha de líder do 

pelotão à sua frente. 

 

 

B.ORDEM DE JOGAR 

1. Posicionamento dos ciclistas fugitivos (se existir algum) de acordo com a ordem da classificação 

2. Escapar do Pelotão 

3. Notificação da perseguição do pelotão 

4. Movimentação do Pelotão 

5. Movimentação dos ciclistas deixados para trás pelo pelotão (se existir algum) de acordo com a 

ordem de classificação. 

6. Mudança do titular da “ficha de pelotão” 

 

B1.Posicionamento dos ciclistas fugitivos  

 Os ciclistas movem-se pelos quadrados dos itinerários. 

 Só um ciclista pode permanecer num quadrado. 

 Um ciclista não pode passar por um quadrado de itinerário ocupado por outro ciclista. 

 Caso existam ciclistas que se tenham afastado (fugido do pelotão), eles irão se mover (1ª acção em todas 

as jogadas do jogo) de acordo com a ordem da classificação. 

 A partir do momento que um ciclista abre uma brecha à frente do pelotão (ver B.2) o jogador tem de 

posicioná-lo no tabuleiro e a partir deste momento move-o de acordo com as suas características. Cada 

ciclista irá beneficiar de um movimento base gratuito, o qual varia de acordo com a sua especialidade 

(líder, velocista, trepador) e de acordo com a sua posição no início do seu movimento (planície, terreno 

em ascensão, passagem de montanha ou descida) (fig. 2). 

 

Corredor que 

sobressai na descida 

Corredor que 

sobressai no sprint 

Energia ao início 
Exemplo de energia depois do 

movimento de subida (trepar) 

Fig.1 



Página 6 de 16 
 

 MOVIMENTOS GRATUITOS 

PLANÍCIE 

Borda verde 

PASSAGEM DE 

MONTANHA 

borda vermelha 

DESCIDA 

Borda preta 

TERRENO EM 

ASCENSÃO 

borda laranja 

Velocista (verde) 3 1  

4 

 

2 Líder (amarelo) 2 2 

Trepador (vermelho) 1 3 

 

 Depois do movimento base, um ciclista pode adicionar um movimento pago (fig.3). 

 

Movimentos pagos 1 2 3 4 5 6 

       

Energia despendida 1 3 5 8 11 15 

 

 Estes movimentos pagos são imediatamente subtraídos na tabela de energia (fig. 4 e 5). 

 

Figura 4. Exemplos de movimentos pagos na planície (borda verde) 

 
 

Velocista (base verde) 

Líder (base amarela) 

Trepador (base vermelha) 

 

 
 

Energia despendida=3 

Energia despendida=5 

Energia despendida=8 

                Quadrados gratuitos + movimentos pagos = energia despendida 

 

Figura 5. Correspondência de energia despendida 

 
 

 Cada ciclista move-se em linha recta ou na diagonal. 

É proibido permanecer parado ou mover-se de lado (fig.6). 

 

Figura 6. Posicionamentos Possíveis 

  

Fig.2 

Quadrados 

“gratuitos” 

(movimento 

base) 

Fig.3 

Custo dos quadrados “pagos” 

               Posicionamento autorizado 

 

        Posicionamento proibido 
 

                            Em curva 

Em linha recta 
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Caso Particular: 

Um ciclista pode ultrapassar se a largura do itinerário estiver completamente ocupada. Contudo, ele tem 

de: 

1. Escolher o caminho mais longo. 

2. Pagar 1 ponto de energia adicional por cada quadrado ocupado que ele atravesse. 

 

 

 

O velocista na última posição tem o caminho “bloqueado”. 

O jogador decide em fazer um movimento de 5 quadrados: 

3 Quadrados são gratuitos (velocista na planície) + 2 quadrados 

pagos + 2 pontos adicionais devido ao atravessar de 2 quadrados 

ocupadas. 

Custo: 5 pontos de energia 

 

 

 Um Ciclista pode alcançar outro ciclista depois de um movimento. Na próxima jogada, ele irá mover-se 

em primeiro lugar (move a sua posição um pouco à frente para determinar a ultrapassagem) (fig. 7). 

 

 

Fig.7 

 
O ciclista amarelo alcança o verde 

 
 Ele é posicionado à frente do verde. Ele irá 

jogar em primeiro lugar na próxima jogada 

(joga-se pela ordem da classificação). 

 

 O pelotão reintegra um ciclista que tenha fugido quando este está ao lado dele. 

Se o posicionamento do pelotão ultrapassar o ciclista, o pelotão irá absorve-lo. 

O jogador deste ciclista absorvido irá posicioná-lo à sua frente (a posição do ciclista no pelotão é a 

mesma que no início da corrida). 

 

 

 

Exemplo no caso de uma curva. 

O pelotão não alcançou o ciclista. Ele não foi absorvido. Se o 

pelotão tivesse movido por mais uma quadrado ou mais, o 

ciclista fugitivo teria sido absorvido. 
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B2.Escapar do Pelotão  

 Alternadamente, cada jogador pode colocar um ou mais dos seus ciclistas fora do pelotão. O 1º a fazê-lo é 

aquele que lidera (aquele jogador que tem a ficha do pelotão), depois no sentido dos ponteiros do relógio, 

cada jogador tem a sua oportunidade. 

 Para fugir, um ciclista tem de fazer um movimento de pelo menos 4 quadradas. 

 Depois de deixar o pelotão, o ciclista adquire as suas características. Os posicionamentos permitidos são 

aqueles mostrados na figura 6. 

 

 

Exemplos de fugas 

 

Os primeiros quadrados permitidos num caso de fuga 

num movimento de linha recta. 

 

 

 

 

 

 

Os primeiros quadrados permitidos num caso de fuga 

num movimento em curva 

 

 

 

 

 

Fuga particular: neste caso, o ciclista foge numa 

planície. 

Ele irá ter depois os quadrados gratuitos 

correspondentes (3 para um velocista, 2 para um líder e 

1 para um trepador). 

 

 

B3.Notificação da perseguição do pelotão  

Antes de lançar o dado, o jogador que é o líder do pelotão declara um “+1”. 

Neste caso, o movimento do pelotão irá seguir o resultado do dado “+1”. 

 

 

B4.Movimentação do Pelotão  

 O pelotão ocupa 2 quadrados longitudinalmente (em comprimento) 

  O jogador cuja equipa é líder do pelotão lança o dado. 

 O pelotão move-se de acordo com o valor do dado. 

 O movimento do pelotão irá ser aumentado por um quadrado. 

- Se não existirem mais ciclistas no pelotão (o pelotão existe sempre, mesmo sem nenhum ciclista). 

- Se a notificação da perseguição do pelotão tiver sido anunciada (ver B3). 
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 Velocidade do pelotão e consequências: 

- Se o movimento do pelotão for 5, todos os ciclistas no pelotão* têm de pagar 1 ponto de energia no final 

do movimento. 

- Se o movimento do pelotão for 6, todos os ciclistas no pelotão* têm de pagar 2 pontos de energia no 

final do movimento. 

Se o movimento do pelotão for 7 (dado=5 + 1 “nenhum ciclista no pelotão” + 1 pela perseguição), todos 

os ciclistas no pelotão* têm de pagar 3 pontos de energia no final do movimento 

 

(*) Ciclistas no pelotão no início do movimento ou ciclistas alcançados do final do movimento. 

 

 Nas curvas, o pelotão move-se pelos quadrados com pontos. 

 Se o dado mostrar a face vermelha, o pelotão faz um movimento de 4 e depois todos os ciclistas correm o 

risco de fazer um furo. (ver C3). 

 

B5.Movimentação dos ciclistas deixados para trás pelo pelotão 

 Se um ciclista não poder pagar depois do movimento do pelotão de 5 ou mais quadrados, ele irá ser 

deixado para trás =>> depois da movimentação do pelotão, o ciclista irá ser posicionado no quadrado 

imediatamente atrás do pelotão. Assim, a partir da próxima jogada, ele irá jogar depois do pelotão e de 

acordo com as suas características como acontece com os fugitivos. 

 Um ciclista pode também ser deixado para trás no caso de um furo (ver C3). 

 Os ciclistas que tenham sido deixados para trás (5ª acção em cada jogada do jogo) irão ser movidos pela 

ordem classificativa. 

 Os ciclistas que tenham sido deixados para trás nunca podem beneficiar do cone de ar do pelotão (ver 

C1). 

 Um ciclista poderá sempre ser deixado para trás do pelotão, de livre vontade, com o objectivo de ajudar 

colegas de equipa com dificuldade em regressar ao pelotão. 

 

B6. A “ficha do pelotão” muda de titular 

Quando todos os ciclistas e o pelotão tenham sido movimentados, a ficha do pelotão muda sempre de mãos 

no sentido dos ponteiros do relógio (mesmo quando o pelotão não tem ciclistas). 

 
 

C. EVENTOS 

C1. Cone de Ar 

 Um ciclista posicionado imediatamente atrás de outro ciclista, antes do último movimento, irá desfrutar 

do benefício de um movimento gratuito no seu próximo movimento. Isto ocorre quando o ciclista da 

frente se mover: se este ciclista tiver que permanecer quieto depois de uma queda ou um furo, o ciclista 

da retaguarda irá perder o cone de ar. 

 O cone de ar é também perdido se o ciclista da frente fizer um movimento de, pelo menos, 6 quadrados 

começando num quadrado na planície, terreno em ascensão ou passagem de montanha e pelos menos 8 

quadrados começando a partir de um quadrado de descida.    
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C2.Correr Riscos: cansaço e quedas 

 Um jogador pode sempre decidir evitar que um ciclista corra riscos de cansaço ou queda, em todos os 

movimentos. 

 O risco é resolvido através do lançamento do dado de “evento”. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cone de ar 

Cone de ar 

SEM Cone de ar 

SEM Cone de ar 

Direcção da Corrida 

Figura 8 

Linha de 

correr riscos 

O trepador já tinha corrido um risco. Se ele 

correr um segundo risco, ele tem de obter 8 

ou mais quando lançar o dado. 
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 Quanto mais riscos um ciclista assume (cansaço ou queda) mais se reduzem as suas oportunidades de 

êxito. Em cada novo risco que o ciclista assume, o resultado requerido para ter êxito aumenta: 

- 1º Risco (cansaço ou queda): o resultado do dado tem de ser igual ou maior do que 5. 

Independentemente do resultado do dado, o jogador tem de fazer uma cruz no quadrado “5” no ciclista 

que tenha corrido o risco (fig. 8). 

- 2º Risco (cansaço ou queda): o resultado do dado tem de ser igual ou maior do que 8. 

Independentemente do resultado do dado, o jogador tem de marcar uma cruz no quadrado “8” no 

ciclista que tenha corrido o risco.  

- 3º Risco ou mais (cansaço ou queda): o resultado do dado tem de ser igual ou maior do que 11. 

 Um ciclista pode assumir o risco de (cansaço ou queda) só se ele tiver energia suficiente para pagar. 

 

 

Cansaço 

 No início de cada passagem de montanha, é posicionada uma ficha de “prémio da montanha”. Este 

número indica o número máximo de quadrados pagos numa passagem de montanha para movimentação 

sem o risco de cansaço. 

 Quando, depois de um deslocamento numa passagem de montanha, o ciclista exceder o valor da ficha, ele 

arrisca o cansaço. Neste caso, depois do seu movimento, o jogador lança o dado “evento”. O resultado 

tem de ser igual ou maior do aquele inscrito na tabela de energia (linha de “correr riscos” fig. 8), caso 

contrário ele tem uma quebra (está exausto) 

 Se um ciclista estiver exausto, ele tem de pagar três vezes o custo do seu movimento. 

Exemplo: Custo do movimento=5, se ele tiver um cansaço => custo de movimento=15. 

Antes de correr este risco, o ciclista tem de ter pelo menos 15 pontos de energia. 

Exemplos de passagens de montanha  

 

O trepador (base vermelha) faz um movimento de 7 quadrados: 2 quadrados gratuitos e 5 quadrados pagos 

=> custo total 11.  

O ciclista move-se apenas por 2 quadrados pagos para subir a montanha, por isso, ele respeita o valor fixado 

e o ciclista não corre o risco de cansaço. 

 

O líder (base amarela) faz um movimento de 4 quadrados: 2 quadrados gratuitos e 2 quadrados pagos => 

custo = 3.  

O ciclista move-se por 2 quadrados pagos para subir a montanha, por isso, ele respeita o valor fixado e o 

ciclista não corre o risco de cansaço. 

 

O velocista (base verde) faz um movimento de 4 quadrados: 1 quadrado gratuito e 3 quadrados pagos => 

custo =5.  

O ciclista move-se por 3 quadrados pagos na subida da montanha, ele excede o valor fixado e corre o risco 

de cansaço. 
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Queda 

 Os quadrados mais escuros são as áreas de “queda” (asfalto traiçoeiro). 

 Um ciclista não arrisca uma queda se não passar num quadrado escurecido durante a sua parte gratuita do 

movimento (movimento base + possível cone de ar). Se ele estiver na parte “paga” do movimento, ele 

corre um risco de queda. Neste caso, depois do seu movimento, ele lança o dado de “evento”. O valor do 

dado a alcançar é fixado na tabela de energia (linha de “correr riscos” fig. 8). 

 Se um ciclista cair, ele é posto fora da estrada ao mesmo nível do quadrado onde ele terminou o seu 

movimento. 

Ele paga duas vezes mais o seu movimento e não joga na próxima jogada (fica uma vez sem jogar). 

Exemplo: Custo do movimento=5. Ele cai => custo de movimento=10 + não joga na próxima jogada. 

Antes de correr este risco, o ciclista tem de ter pelo menos 10 pontos de energia. 

 Atenção: no mesmo movimento, um ciclista só corre um risco de queda. 

 Depois de uma queda, o ciclista começa outra vez no quadrado onde ele terminou o movimento e caiu. 

Ele segue a ordem da classificação. Se o seu quadrado estiver ocupado, ele move-se depois do ciclista 

que ocupa o seu quadrado, tiver realizado o movimento. 

 

 
O líder (base amarela) move-se em 7: 2 gratuitos + 5 quadrados “pagos” (11 pontos de energia). 

Ele passa a montanha com 2 movimentos pagos, por isso não corre o risco de cansaço. Contudo, ele arrisca 

uma queda, uma vez que atravessa uma porção de escurecida com o seu movimento pago. 

 

O trepador (base vermelha) faz um movimento de 8 quadrados: 4 gratuitos + 4 quadrados “pagos” (8 pontos 

de energia). 

Ainda que ele atravesse os quadrados escurecidos, ele não corre o risco de uma queda, uma vez que ele 

passou sobre eles quando ele estava na parte gratuita do seu movimento. 

 

Atenção: aquando do movimento (8 quadrados a partir da descida), o trepador corta o cone de ar ao velocista 

verde que está atrás de si. 
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C3. Furo  

 Se o dado mostrar a face vermelha, o pelotão (e os ciclistas deixados para trás, se existir algum) são 

movidos. 

Depois, todos os ciclistas (fugitivos, no pelotão e aqueles deixados para trás) arriscam-se a furar de 

acordo com a sua ordem classificativa. 

 O pelotão é movido de acordo com o valor do dado ou mais (ver B4.) 

 Depois o jogador que está em 1º lugar na corrida lança o dado de “eventos”. Se sair 1, o ciclista fura. 

Depois o 2º classificado lança o dado de “eventos”. Se sair 1, o ciclista fura e assim em diante para todos 

os ciclistas. 

Para os ciclistas no pelotão, a ordem é a seguinte: os ciclistas do jogador com a ficha do  “líder do 

pelotão” estão na liderança na seguinte ordem: velocista, depois o líder e de seguida o trepador e assim 

em diante no sentido dos ponteiros do relógio para os outros jogadores. 

 Se houver um furo => na jogada seguinte, o ciclista que tivesse furado não irá jogar segundo a sua ordem 

classificativa, mas em último, depois de o pelotão (ver também os ciclistas deixados para trás, se existir 

algum). 

 O ciclista que furou irá permanecer no seu quadrado. Qualquer cone de ar é perdido (para ambos os 

ciclista, aquele que furou e o que estiver atrás dele). 

 Os ciclistas no pelotão que furaram são posicionados num quadrado atrás do pelotão. Na próxima jogada 

irão jogar depois do pelotão. 

Os outros ciclistas não têm a permissão de parar num quadrado de um ciclista com furo, mas têm a 

permissão de atravessá-lo. 

 

 

C4. Recuperar Energia 

Devido à zona de abastecimento 

 O jogador tem de pegar numa peça de “zona de abastecimento” para cada um dos seus ciclistas que 

passem na ficha de “zona de abastecimento”. 

 O velocista pega numa peça verde, o líder numa amarela e o trepador numa vermelha. 

 Estas peças dão energia adicional ao ciclista (de 2 a 5 pontos). 

 Esta energia pode imediatamente ser adicionada à energia do ciclista, mas o ciclista também pode guardá-

la secretamente e usá-la mais tarde (recomendamos). 

 Atenção! Um jogador não pode pegar numa peça de zona de abastecimento para um dos seus ciclistas se 

o ciclista que se seguir já tiver realizado a sua jogada. 

Por exemplo: O jogador em acção passa a ficha de zona de abastecimento com o seu líder e esqueceu-se 

de tirar a peça amarela. 

 

a) O jogador em acção move outros dos seus ciclistas (por exemplo o trepador) e passa a zona 

de abastecimento e lembra-se que não tirou a peça amarela do seu líder. Agora já não pode 

tirar a peça amarela correspondente ao seu líder. 

 

b) Um oponente move o seu ciclista e passa a zona de abastecimento e pega na respectiva peça 

amarela. O jogador do líder lembra-se que se tinha esquecido de tirar a peça amarela. 

Agora já não o pode fazer. 
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Devido a um movimento 

Um ciclista que se move menos que o seu movimento gratuito (movimento base + eventual cone de ar) 

obtém imediatamente 1 ponto de energia por cada quadrado gratuito não usado. Por isso, ele adiciona estes 

pontos na sua “tabela de energia”.  

 

 

O líder (amarelo) move-se por 4 quadrados (2 gratuitos 

+ 2 pagos). 

O velocista (verde) tem 4 quadrados gratuitos (3+1 

cone de ar). 

Se ele se mover por 3 quadrados, obtém 1 ponto de 

energia. 

Se ele se mover por 2 quadrados, obtém 2 pontos de 

energia. 

Se ele se mover por 1 quadrado, obtém 3 pontos de 

energia. 

 

 

 

D. CORRIDA POR ETAPAS 

D1. Estratégia 

Se quiseres jogar uma corrida por etapas, tens de elaborar uma estratégia a longo prazo. Para a tua “1ª vez”, 

podes escolher as etapas ilustradas na parte interna da caixa e escolhera ordem. Três ou cinco etapas são 

suficientes. Prepara também um calendário (1ª etapa pela noite, 2ª pela noite, ….). 

 

A classificação geral é estabelecida no “hexágono de classificação geral” (ver figura a seguir). Existem 15 

fichas de “classificação geral”, cada um representa um ciclista (ver exemplos na fig. 9). 

A ficha maior irá marcar o ciclista na liderança da “classificação geral”. 

 

Representação de um velocista da equipa 

branca 

 

Cor da camisola 

                                    Figura 9 

Cor da base 

 

 
 

 
 

 

 
Trepador da equipa azul Líder da equipa rosa Velocista da equipa branca 
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Ficha para ser posicionada debaixo do 1º 

classificado 

 

                                
 

 

 

Figura 10 

Quadrado de partida 

 

 
 

 No início da 1ª etapa, posiciona as fichas que representam os ciclistas participantes no quadrado largo de 

partida (ver fig.10). 

 Se um ciclista ganhar tempo bónus (ver D2.): move a sua ficha 1 quadrado para frente (no sentido dos 

ponteiros do relógio). 

 Se um ciclista ganhar uma etapa: move a sua ficha 2 quadrados para frente (sentido dos ponteiros do 

relógio). 

 À chegada, a ficha é movida para trás (sentido contrário aos ponteiros do relógio) por tantos quadrados 

quanto o número de jogadas de atraso em relação ao vencedor da etapa. 

 O ciclista que terminar a sua etapa na mesma jogada que o vencedor não tem nenhuma jogada de atraso: a 

sua ficha não irá ser movida. 

 

Eliminação 

- No hexágono da “classificação geral”, se o primeiro classificado alcançar o último ciclista, este é 

definitivamente eliminado. 

- Se um ciclista terminar a sua etapa com mais do que 3 jogadas depois do pelotão, é eliminado. 

 

 A ficha que lidera a classificação geral é posicionada sobre a ficha mais larga (face rosa ou amarela). 

 No caso de um empate, o ciclista com mais energia é o líder. 
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Exemplos de classificação geral 

 

O velocista da equipa branca lidera. 

O líder da equipa azul está em segundo, 2 

jogadas atrás do primeiro. 

O trepador e o líder da equipa verde estão 

ambos em terceiro, com 3 jogadas de atraso 

em relação ao líder. 

O trepador branco é o quinto, a 6 jogadas do 

líder, etc… 

Atenção, o trepador azul (último 

classificado) está apenas a 3 jogadas de ser 

eliminado. 

 
 

 D2. Bonificação (Tempo Bónus) 

 Posiciona uma ou mais fichas de bonificação quando preparas a corrida (fig.11). 

 O ciclista que passar primeiro na linha correspondente às fichas de “bonificação” ganha um 

posicionamento no hexágono da classificação geral => a ficha que representa o seu ciclista é posicionada 

1 quadrado em frente (sentido dos ponteiros do relógio). 

 

 

Fig.11 

 

 

D3. Energia que sobra 

No final de cada etapa, a energia que sobrar de cada ciclista é guardada e adicionada à da etapa seguinte. 

Contudo, a energia que se conserva para adicionar na etapa seguinte nunca poderá ser superior a 15 pontos. 

Exemplo:  

O ciclista A termina a sua 1ª etapa com 6 pontos. O ciclista B termina a sua 1ª etapa com 22 pontos.  

Na etapa seguinte: O A irá começar com a “energia da 2ª etapa” +6. O B irá começar com a “energia da 

2ª etapa” +15. 


