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Navegue entre as ilhas e em volta das bóias. Evita as colisões e acaba depressa! 
Número de jogadores: 2–6 | Tempo de jogo: 1 hora | Idade: 9–99 

 

Conteúdo 

• 6 Peças do lago    • 4 Peças da borda do lago 

 

• 1 Peça de partida/chegada 

 
 

• 6 Barcos de Corrida 

 
 
• 18 Dados (1-2-3) 

 

• 5 Bóias 

Monta as bóias de acordo com os 
números/símbolos, com as setas na mesma 
direcção. 

 
 
• 6 Marcadores de Pontuação 

 
 
• 10 Fichas de Danos (causados ao barco) 
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Preparação 
- Conecta as 4 longas peças para formar as bordas do lago e encaixa, de forma 

aleatória, as 6 peças do lago, dentro da moldura. Usa os lados com a água da 
cor azul escura. Os jogadores mais experientes podem optar por jogar com as 
costas em azul claro. 

- Cada jogador recebe o barco de corrida na cor do seu lado do tabuleiro do 
jogo. 

- Posiciona os respectivos marcadores de pontuação no trilho da pontuação na 
posição “0”. 

- Utiliza os dados para determinar o jogador inicial. 
- Posiciona o stock dos dados junto ao tabuleiro do jogo. 
- Posiciona as fichas de danos na ilha com maior dimensão. 
(Existem dados e fichas suficientes, na eventualidade de não serem suficientes sê inventivo) 
 

Construir um Percurso 
Os jogadores tentam alcançar a maior soma de pontos em 3 corridas. Para construir o primeiro percurso, usa as quatro posições 
assinaladas com A (na água e na terra). Para o segundo percurso, usa as posições assinaladas com B, e para o terceiro percurso 
as posições C. Posiciona aleatoriamente uma bóia 0, 1, 2 e 3 nestas quatro posições. Posiciona a peça partida/chegada ao lado 
da letra sobre a bóia de partida (0). Posiciona a bóia de chegada na outra extremidade da peça de partida/chegada. As bóias 1, 2 
e 3 têm 2 lados: setas em direcção da esquerda ou da direita. Posiciona as setas de modo a que os barcos não tenham de fazer 
um círculo completo numa bóia, quando contornam as bóias pela ordem 1, 2 e 3. Por fim, faz com que as bóias de partida e 
chegada mostrem em que direcção os barcos passam a peça de partida e em que direcção eles terminam o percurso. Escolhe as 
direcções mais acessíveis para a partida e chegada. 
 

 

 
                                                  

                           

 

Stock de Dados 

2 1 

3 

 

Aqui temos a construção de um percurso. As 

setas mostram a rota a seguir em volta das 

bóias, começando com a 1, depois a 2, a seguir 

a 3 e por fim a Chegada. A bóia 1, 2 e 3 são 

posicionadas de maneira a que, as setas das 

bóias não façam com que os barcos tenham de 

fazer um círculo completo em volta de uma 

bóia. Ou seja, quando vais em direcção à bóia 

seguinte, não atravesses o caminho que 

seguiste a partir da bóia anterior. 

A peça de chegada/partida está conectada ao 

lado onde o “A” está desenhado no espaço com 

a bóia de partida. A bóia de chegada é 

posicionada na outra extremidade da peça. 

Peças de 

Danos 

Peças de 

Danos Partida 

Chegada 

Marcadores 

de 

Pontuação 

Área colorida para 

os dados 

Para contornares uma bóia 

não precisas de estar perto 

dela. Pode haver ilhas (ou 

mesmo outras bóias) entre o 

teu barco e a bóia. Por 

exemplo, quando contornas a 

bóia 1, podes ir à volta das 

ilhas perto do lado Preto ou 

Amarelo do tabuleiro do jogo.   
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Escolher as Posições de Partida 
O vizinho do lado direito do jogador inicial é o primeiro a 
posicionar o seu barco de corrida na peça de partida ou por detrás 
dela, seguido por todos os outros jogadores, no sentido contrário 
aos ponteiros do relógio, um de cada vez (de forma a que o 
jogador inicial seja o último). Dois barcos não podem partilhar um 
espaço. Faz com que a frente do teu barco de corrida aponte na 
direcção de um lado do seu espaço, não em direcção a um canto.  
 

Jogadas 

Primeiro: Lançamento dos dados 

Os dados que estão na área da tua cor, no cais do lago, indicam a 
tua velocidade. Esta é zero quando começas uma corrida (ainda 
não tens nenhum dado). 
• Número de Dados: Em cada jogada, podes adicionar 1 dado 
(tirado do stock) ou remover 1 dado (para o stock), ou manter o 
mesmo número de dados. 
• Voltar a Lançar: Podes também seleccionar quais dos dados dos 
que estão na área da tua cor, queres voltar a lançar. 
Tu lanças os dados seleccionados e o dado adicionado se 
escolheres um, todos ao mesmo tempo. 
Adiciona estes dados lançados à área da tua cor (onde todos os 
dados permanecem até à tua próxima jogada). 
 

 Segundo: Virar o teu barco de corrida 
Antes de efectuares o movimento, podes virar o teu barco em 60º 
para o lado esquerdo ou direito. Tens de escolher uma direcção 
para onde possas movê-lo pela soma dos números dos teus 
dados. O teu barco tem de se mover por uma linha recta através 
de espaços de água. Se colidires com um espaço de terra ou com 
uma bóia em todas as 3 direcções, então tens de optar pela 
direcção com o maior caminho em linha recta, ao longo da água, 
antes de colidires. Se isso for igual em 2 ou 3 direcções, então 
escolhes uma dessas direcções. 
 

Terceiro: Movimento 

Move o teu barco nessa direcção em linha recta, pela soma dos 
teus dados. O teu barco termina o movimento no último espaço 
de água que alcançar. Agora, o teu vizinho da esquerda inicia a sua 
vez de jogar. 
 

Danos 
Tu tens uma colisão, se um espaço de terra ou uma bóia bloquear 
o teu barco em qualquer direcção, pelo que não podes usar o 
número completo do resultado dos teus dados. O teu barco 
permanece no espaço de água mais distante que tu possas 
alcançar. O restante movimento em falta, é o número de fichas 
de danos que recebes. O teu barco perde completamente a sua 
velocidade, pelo que perdes todos os teus dados. Coleccionar 4 
ou mais fichas de danos, significa que o teu barco se afundou e 
estás fora da corrida que está a decorrer. Podes reparar o teu 
barco para o próximo percurso, contudo tens de ficar com uma 
ficha de dano (o teu barco permanece menos seguro). Aplica-se o 
mesmo, aos jogadores com 1, 2 ou 3 fichas de danos: tu podes 
reparar o barco para a próxima corrida, mas guardas uma ficha de 
dano. Depois da segunda corrida, aplica-se o mesmo, pelo que 
podes ter 2 fichas de danos no início do terceiro percurso. 
 

 
No início da vez de jogar do Amarelo, ele tem dois dados 

s e r. O Amarelo mantém o s, e volta a lançar o r, e 

lança um novo dado. O Amarelo obtém q e s. Assim, o 

Amarelo tem s, q e s, o que dá 7 no total. 
(tu é que escolhes o número de dados que voltas a lançar, 
mas não podes adicionar ou remover mais do que 1 antes 
de lançares os dados!) 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 Laranja, Roxo, Vermelho e 

Amarelo escolhem o seu 

espaço de partida. 

 
 

Direcções Possíveis para o 

movimento de um barco. 

O Amarelo tem de 

se mover por 7 

espaços. Ao virar 

para a esquerda, o 

barco iria colidir 

directamente com 

um espaço de terra, 

essa colisão 

acontece depois de 

6 espaços. Assim, o 

Amarelo tem de 

virar para a direita, 

antes de se 

movimentar.   

O Amarelo move-se por 

7 espaços por uma 

linha recta. No último 

espaço o barco tem de 

permanecer na 

direcção segundo a 

qual fez o seu 

movimento.  

O Vermelho tem s, r e r, mas quer 

abrandar, O Vermelho mantém um r, 

remove 1 dado e volta a lançar o outro dado 

e obtém um s. Agora tem r e s, o que dá 

5. O caminho mais longo para o Vermelho 

tem 3 espaços. Ele tem de virar à direita e 

colidir com a ilha. O Vermelho recebe 2 

fichas de danos (5 de velocidade menos 3 

espaços de movimento) e perde ambos os 

dados. Na próxima jogada, o vermelho pode 

ligar novamente o motor, lançando 1 dado, 

tal como no início da corrida ou o Vermelho 

só se vira para a esquerda ou direita. 
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Passar pelos Barcos 
Podes passar através dos espaços que tenham outros barcos. Mas se terminares o teu movimento no mesmo espaço que o teu 
oponente, tens de permanecer por detrás do outro barco, no último espaço livre que consigas alcançar. 

  
 

O Amarelo tem r e q. 
Não adiciona ou remove 
um dado e volta a lançar os 
dados. O Amarelo obtém 

s e r e passa o Laranja e 
o Roxo. 

O laranja tem s, r e q. O laranja 

remove o s e não lança os 
restantes dois dados. Vira para a 

direita e move-se por 3 espaços (r 

+ q) fazendo com que o Laranja 
termine o movimento no mesmo 
espaço que o Amarelo. Mas não é 
permitido 2 barcos no mesmo 
espaço, pelo que o Laranja move-
se para o último espaço livre. 

O Vermelho tem s e s. Para evitar uma colisão, o 
Vermelho remove um dado e lança o outro. Mas volta a 

obter um s. Em cada direcção possível, o Vermelho só 
tem 2 espaços antes de colidir com a terra. O Vermelho 
opta por se mover em frente, recebe 1 ficha de dano (o 
movimento que o Vermelho não efectuou em função do 
valor do dado) e tem de remover o dado para o stock. 
Uma vez que não se pode terminar num espaço com outro 
barco, o Vermelho neste caso termina o movimento 1 
espaço atrás do Roxo. O Roxo não recebe qualquer dano. 

 
Fim de um Percurso 
Para completar um percurso tens de alcançar ou passar a peça de chegada. 
Nota: Uma colisão depois de terminar o percurso ainda danifica o teu barco. 

 
Pontos de Vitória 
Na 1ª corrida, o vencedor obtém pontos iguais ao número de 
jogadores menos 1. O jogador que terminar em segundo lugar 
obtém menos 1 ponto e o terceiro jogador menos 2 pontos e 
assim em diante. Desta forma, o último jogador não obtém 
qualquer ponto. Os jogadores afundados não obtém pontos, a 
menos que a colisão aconteça depois de terminarem. Na 2ª 
corrida todas as posições dão o dobro dos pontos que na 1ª 
corrida e na 3ª terceira corrida o triplo dos pontos da 1ª.  
Exemplo: num jogo com 5 jogadores obténs na corrida A: 4, 3, 
2, 1 pontos; na corrida B: 8, 6, 4, 2 pontos e na corrida C: 12, 
9, 6, 3 pontos. 
Marca os pontos com os marcadores de pontuação ao longo 
do trilho da pontuação. 
Se existir em empate depois da última corrida, então as 
posições finais da última corrida determinam a ordem.  
Em cada nova corrida, o vizinho da esquerda do anterior  
jogador inicial irá ser o novo jogador inicial. 
 
 

 

 
Pontuação para um jogo com 2 jogadores / Variante da Pontuação 
No caso de 2 jogadores, ou alternativamente para mais jogadores: Em suplemento aos pontos de vitória, conta quantas jogadas 
cada jogador terminou antes do último jogador o fazer. Adiciona essa diferença no trilho da pontuação. Os jogadores obtêm 5 
pontos extras por cada barco afundado. 

O Amarelo tem q e s e não 

adiciona, remove ou volta a lançar os 

dados. O Amarelo move-se por 4 

espaços e termina a corrida. Atenção 

que, lançar os dados teria sido 

arriscado para o Amarelo, uma vez 

que o movimento de 6 ou mais 

espaços, fazia com que o Amarelo 

tivesse de virar para outra direcção 

para evitar a colisão com a ilha. 


