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1. Configurar a Corrida
De acordo com a altimetria, existem 4 tipos diferentes de percursos: Plano (estrada 
com a borda a verde), Monte (estrada com la borda laranja), Montanha (estrada 
com a borda a vermelho) e Descida (estrada com a borda a preto). Fig. 1
Além disso, existem 3 tipos de asfalto: Asfalto Normal (cinzento claro), Asfalto 
Traiçoeiro (cinzento escuro) e Pavimento em Paralelo (paralelos). Fig. 2

Escolhe e coloca os hexágonos da estrada, um após o outro para formar uma corrida.
Os hexágonos permitem criar corridas diferentes de cada vez.
Qualquer tipo de estrada pode ser colocado atrás de um hexágono de montanha.

1. Coloca uma ficha “início de corrida” no início da corrida e uma ficha “meta” no
final. Fig. 3
2. Quando jogas uma etapa da corrida, coloca uma ou duas fichas “metas-volantes”
na corrida. Fig. 4
3. Coloca uma ficha “início zona de sprint” antes da meta num dos dois últimos
hexágonos.
Coloca outra ficha no hexágono antes da ficha “meta-volante”. No entanto 
nenhuma ficha “início zona de sprint” pode ser colocada quando a ficha “meta-
volante” ou “meta” forem colocadas num hexágono de montanha. Fig. 4
4. Coloca apenas uma ficha “categoria de prémio da montanha” no início de cada
montanha (valores de 1 a 4). A ficha determina a dificuldade e o risco 
de “quebra” para essa subida de montanha. Fig. 5
5. Coloca uma ou mais marcador(es) “zonas de reabastecimento” como na fig. 6.
6. Baralha as 36 fichas “zona de reabastecimento” e coloca-as na mesa com a 
face para baixo em 3 montes (verdes, amarelas, vermelhas).
7. Se quiseres jogar com as condições atmosféricas, lê as regras à frente.

2. Os Ciclistas
Os 12 ciclistas na caixa são membros de 4 equipas.
Cada equipa é composta por:
- 3 ciclistas com camisolas da mesma cor. A cor da base determina a característica 
de cada ciclista: roladores (base verde), líder (base amarela) e trepador (base 
vermelha). 
- 1 ficha (da mesma cor). A ficha representa os ciclistas de apoio da equipa. Fig. 7
Os jogadores decidem o mesmo número de ciclistas que vão ter. Se jogarem só 
com 1 ciclista, a corrida será rica em acordos e desacordos em volta da mesa. Se 
jogarem com 2 ou 3 ciclistas, táticas individuais prevalecem sobre as alianças.

3. O Pelotão
O pelotão é representado por uma ficha no seu suporte de carta e um bloco. Fig. 8
• A ficha é movida pelo resultado do lançamento do dado.
• O bloco é colocado na mesa. Nele serão colocados os ciclistas que vão no pelotão.
As fichas de apoio ao ciclistas são sempre colocadas no bloco.
• O bloco está dividido em 2 áreas: retaguarda do pelotão e a frente do pelotão.
• Todos os ciclistas podem estar na retaguarda ou na frente do pelotão. Os ciclistas 
de apoio só podem estar na área da frente do pelotão.

4. Energia e número de perseguições
Todos os ciclistas começam a corrida com o mesmo número de energia e todas 
as equipas (ficha dos ciclistas de apoio ) começam a corrida com o mesmo 
número de perseguições disponíveis.

• A energia inicial dos ciclistas é igual à soma dos valores das pedras de milhas
dos hexágonos usados na corrida.
• As perseguições iniciais disponíveis para as equipas são 6.
• Cada jogador coloca à sua frente o(s) seu(s) ciclista(s) (e as fichas de opoio aos
ciclistas), e uma “tabela de energia”. Ele escreve a energia total dada pela corrida 
aos seus ciclistas, o número de perseguições dadas aos seus ciclistas de apoio e 
o nome dos seus ciclistas (fig.9).
• A tabela de energia deve permanecer visível a todos os jogadores durante o jogo.

Fig. 6 Zona de Reabastecimento
1 zona de Reabastecimento para uma 
etapa de corrida com aprox.10 
hexágonos ou para uma corrida clássica
2 zonas de Reabastecimento para uma 
etapa de corrida com aprox. 15-20 
hexágonos

fig.5 Categoria de Prémio da Montanha

Valor 1: subida muito difícil 
Valor 2: subida difícil 
Valor 3: subida normal 
Valor 4: subida fácil

Plano Monte

Montanha

Fig. 2 Asfalto: Normal, Traiçoeiro, Paralelo

Fig. 3 Início da Corrida ou Meta

Fig. 4 Início da Zona de Sprint e Meta-
volante

Leader 1, Hell of the North

Fig. 7 Fichas de Ciclistas de Apoio: 
ciclistas de apoio preto, branco, verde e 
laranja.

Fig. 8 O pelotão: ficha e bloco

       Descida              
Fig. 1 Tipos de Estrada

PREPARAR A CORRIDA

FRENTE

RETA
GUARDA



5. Qualidade dos Ciclistas
Cada jogador decide qual dos seus ciclistas tem mais uma qualidade: descensor, 
sprinter e combativo (marca o quadrado correspondente na tabela de energia como 
mostrado na figura 9). O mesmo ciclista não pode ter mais do que uma qualidade. 
Dois ciclistas da mesma equipa não podem ter a mesma qualidade.  

Organização do Pelotão
Coloca a ficha do pelotão no seu suporte na linha de partida.
No início da corrida, todos os ciclistas são considerados como fazendo parte 
do pelotão e são colocados no bloco de pelotão.

O primeiro a colocar é:
• A equipa-líder na classificação geral se estás a jogar uma corrida por etapas;
• A equipa do último jogador a andar de bicicleta se estás a jogar uma clássica.

Colocação dos ciclistas de apoio
Em primeiro lugar, os jogadores colocam as suas fichas de ciclistas de apoio.
O primeiro jogador coloca-a na primeira posição no bloco do pelotão (perto da seta). 
De seguida, os outros jogadores colocam as suas fichas por ordem. Fig. 10
As fichas de ciclistas de apoio determinam a ordem de jogar para as ações 
relacionadas com o pelotão.
O jogador cuja equipa lidera recebe o dado.

Colocação dos ciclistas
De acordo com a ordem dada pelos ciclistas de apoio, os jogadores escolhem colocar 
os seus ciclistas na frente ou na retaguarda do bloco de pelotão. O primeiro a 
escolher é o jogador cuja equipa está a liderar (mais perto da seta), seguido do 
jogador em segundo, etc.

OBJETIVO DO JOGO
Estás agora pronto para começar. O objetivo é ser o primeiro ciclista a passar a 
meta com uma parte da bicicleta. O ciclista é declarado vencedor da corrida.

1. Movimento dos ciclistas em fuga
2. Fugir
3. Movimento dos ciclistas dentro do pelotão
4. Notificação da perseguição do pelotão e do movimento do pelotão
5. Movimento dos ciclistas “deixados para trás” do pelotão

1. Movimento dos ciclistas em fuga
Os ciclistas movem-se nos quadrados da estrada. Nunca pode haver mais que um 
ciclista num quadrado. Os ciclistas não podem atravessar um quadrado ocupado por 
outro ciclista a menos que não tenham outra escolha.

• Assim que um ciclista tiver fugido, ele move-se (primeira ação de cada turno do jogo)
de acordo com a ordem da classificação.
• Assim que um ciclista abrir uma brecha à frente do pelotão o jogador deve colocá-lo 
no tabuleiro. A partir deste momento ele move-se de acordo com as suas 
caraterísticas e qualidades.
• Cada ciclista recebe gratuitamente um movimento base que varia de acordo com a
sua especialidade (líder, rolador e trepador), a sua qualidade (descensor, sprinter 
ou combativo) e de acordo com a sua posição no início do seu movimento (plano, 
monte, montanha ou descida) (fig. 11).
• Após este movimento base, o ciclista pode escolher o movimento pago. Fig.12 e 13.
Este movimento pago é subtraído imediatamente da tabela de energia.
• Os ciclistas asó podem mover-se em frente ou diagonalmente. É proibido ficar
quieto ou mover-se para o lado (fig. 14) a não ser que o quadrado lateral termine 
à frente.
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Rolador 3 1 2Líder 2 2
Trepador 1 3

Fig. 11 Quadrados “Gratuitos”

Fig. 12 Custo de quadrados “pagos”

Fig. 13 Quadrados Gratuitos + Quadrados Pagos
Roladores (base verde) 
Líder (base amarela) 
Trepador (base vermelha)

Energia Gasta = 3
Energia Gasta = 5
Energia Gasta = 8

Movimentos Proibidos 
Fig. 14 Movimentos possíveis

Movimentos Permitidos

Curvas

Movimentos em reta

Movimentos 
Pagos 1 2 3 4 5 6

Energia Gasta 1 3 5 8 11 15

Descensores receberão um quadrado extra gratuitamente por cada 
movimento iniciado lnuma descida.
Combativo correrão o risco de queda apenas a partir do segundo quadrado 
escurecido que passarem, durante o pagamento de parte do seu movimento. 
Sprinters receberão um quadrado extra gratuito por cada movimento iniciado 
na zona de sprint (área colocada entre a ficha “zona de início de sprint” e a 
ficha de “meta” ou de “meta-volante”).

Fig. 10 A equipa preta lidera, 
seguida da branca, da verde e da 
laranja.

TURNOS DO JOGO

Fig. 9 Tabela de Energia
A atribuição de qualidades faz com que 
ciclistas com as mesmas caraterísticas 
sejam diferentes, de forma a ter um jogo 
mais estratégico e sempre diferente!
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Caso particular:
O ciclista pode atravessar quadrados ocupados por outros ciclistas somente quando a 
largura da estrada se encontra completamente ocupada. No entanto, ele deve (fig. 15):

- Escolher o caminho mais longo.
- Pagar  1 ponto adicional de energia por cada quadrado ocupado que atravesse.

• Se um ciclista alcança outro ciclista após movimento, ele mover-se-á primeiro no
próximo turno. Sugerimos que coloques o ciclista ultrapassante um pouco à frente para 
determinar a circulação (fig. 16). Esta regra é vital durante os sprints.

• Se o pelotão:
- Alcançar um ciclista isolado*, o ciclista é absorvido na frente do pelotão. 
- Ultrapassar um ciclista isolado*, o ciclista é absorvido na retaguarda do pelotão.

* considerar a frente do pelotão e a frente do ciclista.

Recuperação de Energia
Devido a uma zona de reabastecimento
Quando um ciclista passa por um marcador “zona de reabastecimento” (tanto 
isolado  como dentro do pelotão), o seu jogador tira uma ficha “zona de 
reabastecimento”.
• O jogador tira uma ficha verde se o ciclista é um rolador, uma amarela se o
ciclista é um líder e uma vermelha se é um trepador.
• Esta ficha dá energia adicional ao ciclista (de 2 a 5 pontos).
• Esta energia pode ser adicionada imediatamente à energia do ciclista ou pode
ser guardada secretamente e adicionada mais tarde na corrida (solução sugerida). 
Atenção! Se um jogador se esquecer de tirar a ficha de zona de reabastecimento 
para um dos seus ciclistas, ele perde-a se o ciclista seguinte já se tiver movido. Isto 
também acontece se o ciclista em questão for da sua equipa.

Devido a um movimento
Os ciclistas que se movam menos que o número total de movimentos gratuitos 
(movimento básico + possível cone de ar + qualidade) ganham imediatamente 1 
ponto de energia por cada quadrado gratuito não usado. A energia recuperada é 
adicionada à energia total do ciclista na sua “tabela de energia”.

2. Fuga
Começando pelo jogador cuja ficha de ciclista de apoio está em 2º lugar (ver ordem 
das fichas de ciclistas de apoio), seguido do 3º, do 4º e finalmente do 1º, cada jogador 
pode tirar um ou mais dos seus ciclistas do pelotão.
• Só os ciclistas na frente do pelotão podem fugir: ciclistas na retaguarda do
pelotão nunca podem fugir.
• Para fugir, um ciclista tem de realizar um movimento de pelo menos 4 quadrados.
• Após deixar o pelotão, o ciclista adquire as suas características e qualidades. Os
seus movimentos permitidos são os mostrados na fig. 17 A, B e C.

3. Movimento dos ciclistas dentro do pelotão
É agora a vez dos ciclistas dentro do pelotão decidirem se querem mudar de 
posição dentro do pelotão.

• De acordo com as suas posições, é-lhes permitido realizar certos movimentos. Se
estão na:
- Retaguarda do pelotão, é-lhes permitido ficar na retaguarda, mover-se para a 
frente do pelotão ou deixa-se fichar para trás, de forma a ajudar colegas de equipa 
em dificuldades em regressar ao pelotão.
- Frente do pelotão, é-lhes permitido ficar na frente do pelotão ou mover-se para a 
retaguarda do pelotão.

4. Notificação da perseguição do pelotão e movimento do pelotão
Perseguição
• No início da corrida, os ciclistas de apoio de cada equipa têm 6 perseguições
(coluna direita na tabela de energia). Estas perseguições permitem aos ciclistas 
de apoio acelerar o pelotão.
• Começando pela primeira ficha de ciclista de apoio, o jogadores decidem se
querem acelerar o pelotão. Assim que o jogador declarar acelerar o pelotão, a 
sua ficha de ciclista de apoio é colocada na 1ª posição. Desta forma, uma nova 
ordem é determinada pelas 4 fichas (ver figura 18).

Fig. 15 O Rolador na última posição tem 
a estrada "bloqueada". O jogador decide 
um movimento de 4 quadrados. 4 
quadrados são gratuitos (descida) + 2 
pontos adicionais dado que transita em 
2 porções ocupadas.
Custo: 2 pontos de energia

Fig. 16 Jogar pela ordem da classificação 
O líder alcança o rolador e é colocado à 
sua frente. Joga primeiro no próximo 
turno.

Fig. 17 A Primeiros quadrados 
permitidos no caso de Fuga (reta).

Fig. 17 B Primeiros quadrados 
permitidos no caso de Fuga(curva)

Fig. 17 C Fuga particular: neste caso, o 
ciclista foge numa estrada plana. Terá os 
correspondentes quadrados gratuitos (3 
para um rolador, 2 para um líder, 1 para 
um trepador



• Se um jogador decide acelerar o pelotão, subtrai 1 perseguição da sua coluna de
ciclistas de apoio na tabela de energia. Os 4 ciclistas de apoio começam a corrida 
com 6 perseguições, poderão portanto acelerar um máximo de 6 vezes durante a 
corrida.
• Um jogador não pode acelerar mais que 2 vezes seguidas.
• Se nenhum jogador acelerar, a posição das fichas dos ciclistas de apoio não muda.
Movimento do pelotão
Em comprimento o pelotão ocupa 2 quadrados longitudinalmente.. O pelotão move-
se nos quadrados pontilhados, se presentes.

• O jogador cuja equipa lidera o pelotão lança o dado. O pelotão é movido pelo
resultado do dado.
• Se a perseguição do pelotão é anunciada o movimento do pelotão é aumentado em
1 quadrado.
• Quando o movimento do pelotão termina, todos os ciclistas no pelotão devem pagar
de acordo com a sua posição no pelotão.
Se o movimento do pelotão é 3 ou 4, todos os ciclistas:

- na retaguarda do pelotão: não pagam pontos de energia; 
- na frente do pelotão: pagam 1 ponto de energia*

Se o movimento do pelotão é 5 ou mais, todos os ciclistas:
- na retaguarda do pelotão: pagam 1 ponto de energia*; 
- na frente do pelotão: pagam 2 pontos de energia*;

* a ser subtraído na tabela de energia
Notas

- Se o movimento do pelotão começa num quadrado de montanha, todos os

5. Movimento dos ciclistas deixados para trás do pelotão
Um ciclista é deixado para trás se não conseguir pagar após o movimento do pelotão, 
se furar ou se desejar ser deixado para trás.
• Após o movimento do pelotão, os ciclistas serão colocados no quadrado 
imediatamente atrás do pelotão. A partir do turno seguinte, ele jogará após o pelotão 
de acordo com as suas características assim como as dos ciclistas deixados para trás.
• Ciclistas deixados para trás (5ª ação de cada turno do jogo) serão movidos pela
ordem de Classificação
• Ciclistas deixados para trás nunca podem beneficiar do Cone de Ar do pelotão.

1. Cone de Ar
Um ciclista que termina o seu movimento exatamente atrás de outro, antes do 
movimento deste último, beneficia de um movimento gratuito no turno seguinte (fig.19).
• Isto ocorre após o ciclista de frente se ter movido. Se este ciclista ficar parado após
uma queda ou um furo, o ciclista atrás perde o cone de ar.
• O cone de ar também é perdido se o ciclista da frente fizer um movimento de pelo
menos 6 quadrados começando numa estrada plana, de monte ou montanha, de 
pelo menos 5 quadrados começando num quadrado em paralelo e de pelo menos 8 
quadrados começando num quadrado de descida.

2. Arriscar (correr um risco): Quebra e Queda
Um jogador pode decidir fazer um ciclista arriscar (quebrar ou queda) onde isto puder 
ocorrer.
• O risco é resolvido lançando o dado.
• Quanto mais um ciclista arrisca (quebrar ou queda) menores são as suas hipóteses.
A cada novo risco corrido o valor do dado requerido aumenta:
- 1º Risco corrido (quebrar ou queda): o valor do dado deve ser maior do que 3. 
Independentemente do valor do dado, o jogador deve riscar o 1º quadrado da linha 
de riscos corridos do ciclista (fig. 20).
- 2º Risco (quebrar ou queda): o valor do dado deve ser maior do que 4. 
Independentemente do valor do dado, o jogador deve riscar o 2º quadrado da linha 
de riscos corridos do ciclista
- 3º Risco e segintes (quebrar ou queda): o valor deve ser 4 laranja ou o 4 azul.
• Um ciclista só deve arriscar um qubrar se tiver energia suficiente
para pagar.
Quebrar: Quando, após um movimento em montanhas, um ciclista excede o 
valor da ficha, ele arrisca quebrar (fig. 21).

Cone de Ar

Sem Cone de Ar
fig.19 

fig.20 Correr Risco

Túnel de Vento:
Entrar no Túnel de Vento é por 
norma a tática apropriada para 
realizar uma fuga com sucesso.

Fig. 18 Os ciclistas de apoio mudam de 
posição para uma perseguição de pelotão

1. Posição Inicial
2. O jogador verde e depois o jogador
laranja, não aceleram o pelotão. O jogador 
branco decide acelerar. O branco move-
se na 1ª posição e as fichas verde e 
laranja seguem-na.
3. Nova posição

roladores no pelotão pagam 1 ponto de energia extra.
- Se o movimento do pelotão é num quadrado escurecido, todos os ciclistas do 
pelotão não arriscam.
- Se não restam ciclistas no pelotão, o movimento do pelotão é aumentado em  1 
quadrado.

EVENTOS



• No início de cada montanha, uma ficha “categoria de prémio de montanha” é
colocada. Este número indica o número máximo de quadrados a ser pagos 
numa montanha, que o ciclista se pode mover sem arriscar esgotar.
• Se um ciclista exceder o valor da ficha, após o seu movimento, o jogador lança o
dado.
• Se o ciclista quebrar deve pagar duas vezes o custo da sua colocação.
Exceção:
Se um trepador foge do pelotão num quadrado de montanha, ele não arrisca 
quebrar pelo seu movimento.
Queda
Quando um ciclista termina o seu movimento e passa em asfalto traiçoeiro durante 
a porção do seu “pagamento” do movimento, ele arrisca uma queda. Um ciclista 
só pode arriscar uma vez durante o seu movimento (fig. 22).

• Os quadrados escurecidos são áreas de “queda” (asfalto traiçoeiro).
• Os ciclistas não arriscam uma queda quando passam no quadrado escurecido
durante a porção gratuita do movimento (colocação base + possível cone de ar + 
qualidade).
• Se um ciclista arrisca uma queda, após o seu movimento, ele lança o dado. O valor
do dado a alcançar depende do número de riscos corridos na tabela de energia.
• Se um ciclista cair, é colocado ao lado do quadrado onde terminou o seu
movimento. Paga o seu movimento e salta um turno.
• Após uma queda, o ciclista recomeça do quadrado onde terminou a colocação. Ele
segue a ordem da classificação. Se o seu quadrado está ocupado, move-se após 
o ciclista, que ocupa o seu quadrado, se mover.
Lembrar! O combativo arrisca a queda no 2º quadrado escurecido que atravessa 
durante a porção de “pagamento” do seu movimento.

3. Furo
Quando o dado do pelotão é lançado e mostra a face vermelha, todos os ciclistas 
(que fugiram, ainda no pelotão e deixados para trás) arriscam um furo.

1. Em primeiro lugar, o pelotão é movido de acordo com o valor do dado (ou mais).
2. Depois, todos os ciclistas lançam o dado novamente de acordo com a sua ordem
na classificação. Se um 4 vermelho for lançado, o ciclista fura.
3. O jogador do ciclista classificado em 1º, lança primeiro. Depois é a vez do jogador
com o ciclista em 2º lugar a lançar o dado e por aí em diante para todos os ciclistas 
na corrida. Para os ciclistas no pelotão, a ordem é a ordem dos ciclistas de apoio.
• Se um ciclista fura: no turno seguinte, o ciclista não jogará segundo a sua
classificação, mas sim em último, depois do pelotão (verificar os ciclistas 
deixados para trás se existirem).
• O ciclista que furou fica no seu quadrado. Qualquer cone de ar é perdido (tanto
para o ciclista que furou como para o ciclista que o seguia).
• Os ciclistas no pelotão que furam são colocados num quadrado atrás do pelotão. No
próximo turno, jogarão após o pelotão.
• Os outros ciclistas não podem parar no quadrado do ciclista que furou mas podem
atravessá-lo sem pagar energia adicional.

4. Paralelo
Quando um ciclista passa por paralelos, os jogadores aplicam as mesmas regras que 
no asfalto normal. No entanto, se ele passar em asfalto traiçoeiro durante a porção 
de “pagamento” do movimento, ele arrisca uma queda ou um furo (fig. 23).
• Se o ciclista arrisca, após o seu movimento, ele deve lançar o dado. Se falhar (ver a
tabela), sofre os efeitos da queda ou furo, mas não marca o risco na linha de riscos 
corridos na tabela de energia.
• Em paralelo o cone de ar é perdido se o ciclista à frente fizer um movimento de
pelo menos 5 quadrados começando no quadrado de paralelos.
• O combativo mantém a sua qualidade.

5. Condições Atmosféricas
Quando se prepara uma corrida, os jogadores decidem o número de fichas de 
condição atmosférica com que querem jogar e colocam-nos com a face para baixo ao 
longo da corrida.
Nunca pode haver mais que uma ficha de condição atmosférica num hexágono.

Fig. 22 Queda
O líder faz um movimento de 5: 4 
gratuitos + 1 "pago" (1 ponto de energia). 
Ele arrisca a queda porque atravessa a 
porção escurecida com o seu movimento 
pago.
O trepador faz um movimento de 8 
quadrados:4 gratuitos + 4 "pagos" (8 
pontos de energia). Embora atravesse os 
quadrados escurecidos, não arrisca a 
queda porque passou por eles na porção 
gratuita do movimento.
Nota: o rolador verde perde o cone de ar 
porque o trepador moveu-se 8 
quadrados começando na descida.

fig.23 Riscos em Paralelos

Fig. 21 Quebrar
O trepador realiza um movimento de 7 
quadrados: 2 quadrados gratuitos e 5 
quadrados pagos, custo: 11. O ciclista 
moveu-se apenas por 2 quadrados pagos 
montanha acima, respeita o valor fixo e o 
ciclista não arrisca quebrar.
O líder faz um movimento de 4 
quadrados: 2 gratuitos e 2 pagos, custo: 
3. O ciclista moveu-se por 2 pagos 
montanha acima, respeita o valor fixo e o 
ciclista não arrisca quebrar.
O rolador faz um movimento de 4 
quadrados: 1 gratuito e 3 pagos, custo: 5. 
O ciclista move-se por 3 pagos na 
montanha, excede o valor fixo e arrisca 
quebrar.

Valor do Dado Efeito
4 laranja - 4 azul queda

4 vermelho furo

Nota de Quebrar
Custo de movimento = 5. Se um ciclista 
tiver uma quebra, o custo de movimento é 
10. Antes de correr este risco, o ciclista 
deve ter pelo menos 10 pontos de 
energia.

Nota Queda
Custo de movimento = 5. Se um ciclista 
tiver uma queda o custo de movimento é 5 
mas salta um turno. Antes de correr este 
risco, o ciclista deve ter pelo menos 5 
pontos de energia.



• Uma ficha de condição atmosférica é virada para cima assim que o primeiro (ciclista
ou pelotão) entra no penúltimo hexágono antes do que tem a ficha. A condição 
atmosférica mostrada na ficha é aplicada a todos os hexágonos com a ficha.
• O pelotão não é afetado por condições atmosféricas.

Chuva: os ciclistas arriscam uma queda se passarem em quadrados escurecidos 
num hexágono chuvoso durante a porção gratuita ou de “pagamento” do 
movimento. O combativo mantém a sua qualidade.

Calor: Se um ciclista se mover* 6 ou mais quadrados num hexágono de calor, ele 
sofre com o calor. O jogador deve mostrar a todos os outros jogadores, uma das 
suas fichas de zona de reabastecimento. Esta energia deve ser adicionada 
imediatamente à sua tabela de energia. Se o ciclista não tem uma ficha de zona de 
reabastecimento, nada acontece.

Vento contrário: Se um ciclista se mover* num hexágono de vento contrário sem 
cone de ar, ele paga 1 ou 2 (de acordo com a ficha) pontos de energia extra pelo 
seu movimento.

Vento favorável: Se um ciclista se mover* num hexágono de vento favorável, ele 
subtrai 1 ou 2 (de acordo com a ficha) pontos de energia pelo seu movimento.

* Os movimentos dos ciclistas podem ser: parciais, completos ou atravessar o
hexágono completamente.

1. Corrida de 1 Dia (clássica)
Se jogares uma corrida de um dia (clássica), lembra-te de tirar uma ficha de “zona 
de reabastecimento” por cada ciclista no início do jogo. Pode ser adicionada 
imediatamente à energia ou ser mantido em segredo e adicionada mais tarde na 
corrida. Representa a forma do teu ciclista nesse dia em particular.

2. Corrida por Etapas
Se jogares uma corrida por etapas, terás de construir uma estratégia de longa 
duração. A classificação geral é definida contando o número de turnos de atraso 
comparado com o vencedor da etapa. O vencedor ganha um bónus de 2 turnos; o 
segundo classificado 1 turno.

Eliminações
Se um ciclista exceder 22 turnos de atraso de diferença entre o líder da classificação 
geral é eliminado definitivamente.

Metas-Volantes
Lembra-te de colocar uma ou mais fichas de metas-volantes nos hexágonos ao 
iniciar a corrida. O primeiro ciclista a atravessar a linha correspondente à ficha de 
“Meta-Volante” ganha 1 turno.

Energia restante e Perseguições restantes
Se no final de cada etapa, os ciclistas têm energia sobrante, a energia é guardada e 
adicionada à próxima etapa. No entanto, a adição nunca pode ser mais do que 15 
pontos. A partir da segunda etapa, o número inicial de perseguições para os ciclistas 
de apoio é 4. Se os ciclistas de apoio ainda têm perseguições sobrantes no final de 
cada etapa, as perseguições são guardadas e adicionadas à próxima etapa. No 
entanto, a adição nunca pode ser mais que 2 para ter um máximo de 6 perseguições 
em cada etapa.

20 hexágonos de corrida

12 ciclistas (4 equipas de 3)

4 fichas "ciclista de apoio"

1 pelotão (a ser 
colocado no suporte)

1 bloco de pelotão

1 bloco de "tabelas de 
energia"

23 fichas:
2 marcadores "zona de 
reabastecimento"

2 "metas volantes"

1 "linha de partida" 
1 "meta"

8 "categoria de prémio 
de montanha"

3 "início de zona de 
sprint"

6 "condições atmosféricas"

1 dado de 12 lados 
"pelotão" (valores: 3, 4 e 5)

12 cartas de referência

1 manual

Especificações e apoio: 
Encontra mais detalhes e regras 
para aumentar a simulação em 
www.ghenosgames.com e 
www.blackrockeditions.com

A Ghenos games agradece 
também a Daniel Kazaniecki, 
Andreas Ervald, Tonni Jensen, 
Claudio Cri-velli e Luca Viero pelas 
ideias nos hexágonos.

COMPONENTES

NOTAS NAS CORRIDAS

36 fichas "zona de 
reabastecimento" (12 amarelos, 
12 vermelhos, 12 verdes)
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