
Člověče, vyhraj všechny medaile

Pravidla hry:
Všechny figurky jsou před začátkem hry umístěny ve startovním domečku, který je
barevně vyznačen stejnou barvou, jakou jsou označeny 3 figurky hráče.

Cílem hry je dovést své figurky jedné barvy ze startovního pole do cílového
domečku, kde získá všechna tři umístění. To lze pouze tak, že figurka musí projít
postupně všemi poli na obvodu hracího plánu. Každý hráč posune při svém tahu
figurku o tolik bodů, kolik padlo při jeho hodu kostkou. Skončí-li s figurkou na políčku
obsazeném cizí figurkou, je tato odstraněna ze hry a vrácena zpět do startovního
domečku. Na políčko obsazené figurkou stejné barvy vstoupit nelze.

K nasazení figurky na startovní pole je potřeba hodit šestku. Nemá-li hráč
nasazenou žádnou figurku, hází kostkou do té doby, dokud nepadne šestka,

maximálně však třikrát. Pokud ani po třetím hodu nepadne šestka, pokračuje ve hře
další hráč. Na začátku hry se první figurka umisťuje na startovní pole okamžitě.

Během hry po hozené šestce hází hráč kostkou ještě jednou a posune jednu
zvolenou figurku o součet bodů při obou hodech.

Protože člověče, vyhraj všechny medaile, není tradiční hra, jsou do hry zapojeny i
cheerleadingové úkoly. Pokud hráč figurkou stoupne na úkolové pole (označené
světle modře s číslem), musí splnit daný úkol, který je popsán v dolní části hrací desky. 

Vyhrává ten hráč, který první oběhne hrací plán všemi svými figurkami a umístí je do
cílového domečku. Ostatní hráči po té obvykle pokračují ve hře a hrají tak o další
pořadí.

Součástí balení:
1x hrací deska
1x hrací kostka
12x hrací figurky

Desková hra pro 2-4 hráče, kteří se
chtějí utkat v cheerleadingu.



Hrací kostka:

Hrací figurky:

Člověče, vyhraj všechny medaile

Pro lepší hraní doporučujeme
vytisknout na tvrdší papír



Člověče, vyhraj všechny medaile

 zatoč piruetu
vytvoř sestavu na osm dob
udělej most
vymysli krátký pokřik a předveď ho
 vyjmenuj 5 cheer klubů
skoč toetouch
udělej kotrmelec
vyjmenuj 3 performance kluby
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