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PELIN 
TAVOITE
Vältä vaara-alueet ja 
kisaa radan ympäri. Liu’u 
ensimmäisenä maaliviivan 
yli voittoon!

ENSIMMÄINEN PELIKERTA: tämä tehdään vain kerran!

2.  Irrota öljylätäköt ja hidastustöyssyt (A) varovasti 
muovikehikoistaan. Hio tarvittaessa osien ylimääräiset 
ulkonemat pois kynsiviilalla tai hiekkapaperilla. Vie 
kehikot roskiin, kun olet irrottanut osat niistä.

3.  Paina liikennekeilat, öljylätäköt ja hidastustöyssyt radan 
reikiin. Voit panna ne minne tahansa, mutta varmista, että 
hidastustöyssyt ovat litteinä kaidetta vasten. Pane Martti-
nappula radan keskelle.

1.  Esimerkki radan 2:sta valmiista osasta. Pane kaiteet radan 
kaikkiin osiin seuraavien ohjeiden mukaisesti.   

S
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Ä

L

T

Ö

HARJOITTELE! 
1.  Jokainen pelaaja valitsee kilpa-auton ja panee sen 

haluamaansa kohtaan radalle. Jokaisen pelaajan 
ympärille tulee jäädä hiukan tilaa.

2.  Harjoittele vauhdin antamista kilpa-autollesi alla 
kuvatulla tavalla. Se on kuitenkin vain esimerkki.
Voit valita oman tyylisi!

2.  Liimaa tarrat kaarevien kaiteiden sisäpuolelle. 
Sovita tarran kulmikas pää (ympyröity) kaiteen 
vastaavaan kulmikkaaseen osaan.

3. •  Sovita kaarevat kaiteet rataan 
värillisten pisteiden (ympyröity) 
avulla.

•  Kiinnitä kaiteet rataan. Aloita 
sovittamalla radan pykälä (A) 
kaiteeseen (3A). 

• Tee samoin suorien kaiteiden kohdalla.
•  Varmista, että kieleke (B) on radan päällä 

sitä vasten.

AIKUISEN KOOTTAVA.

RAKENNA OMA RATA!
1.  Työnnä radan 

osat kiinni 
toisiinsa tasaisella 
alustalla. 

3A3

1

3

2

1 3B2

1

Harjoitelkaa,
kunnes kaikki 

ovat tyytyväisiä 
vauhdinanto-
tekniikkaansa.

2–4
PELAAJAA

IKÄ

6



Pelaa edellä 
annettujen 
ohjeiden
mukaan.
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2.   Pidä silmällä vaara-alueita ja bonusalueita (katso
Alueet-kohta).

3. Ota yksi uusi kierrosmerkki joka kerta, kun ylität maaliviivan.
4.  Kun olet kiertänyt radan neljä kertaa, on viimeisen kierroksen 

aika. Ensimmäisenä maaliviivan ylittänyt pelaaja voittaa!
  Jos kilpa-autosi menee nurin tai lentää radalta, pane se 

takaisin aloituskohtaan. Vuorosi päättyy.

KUKA ALOITTAA?
Päättäkää seuraavan pienen testin avulla, kuka 
aloittaa. Pisimmälle kilpa-autonsa vauhdittanut 
pelaaja aloittaa kisan.

1.  Valitkaa aloittava pelaaja (kuka tahansa voi 
aloittaa).

2.  Aloittava pelaaja! Pane kilpa-autosi lähtöviivalle. 
Kun olet valmis, anna sille vauhtia ja liu’uta se 
niin pitkälle radalla, kuin pystyt. Saat yrittää vain 
kerran, joten tee parhaasi!

TOISEN PELAAJAN 
VAUHDINOTTOALUE
Voi ei. Jos pysähdyt tai sinut 
tönäistään toisen pelaajan 

vauhdinottoalueelle, hän 
voi antaa kilpa-autollesi 
heti vauhtia minne 
tahansa hän haluaa. 
SORRY!

KILPAILE!
1.  Vauhdittakaa kilpa-autot vuorotellen radan ympäri. 

Jokainen pelaaja saa antaa autolleen kaksi kertaa 
vauhtia oman vuoronsa aikana.

3.  Kun kilpa-autosi pysähtyy, siirrä se aivan radan 
ulkopuolelle täsmälleen samaan kohtaan. Näin 
rata on vapaa seuraavalle pelaajalle. Nyt on 
seuraavan pelaajan vuoro.

4.  Kun kaikki ovat pelanneet vuoronsa,
katsokaa, kuka sijoittui ensimmäiseksi,
toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi. Pankaa 
autot lähtöruutuihin tässä järjestyksessä.

5.  Tämä on lähtöjärjestyksenne. Kierrosmerkit 
pannaan radan viereen aloitusjärjestyksessä.

SÄTEILYALUE
Olet menettänyt ajoneuvosi 
hallinnan! Kun annat vauhtia 
tältä alueelta, tee se silmät 
kiinni! SORRY!

OMA 
VAUHDINOTTOALUE
Jippii! Anna heti uudestaan 
vauhtia! Saat ylimääräisen 
vauhdinottokerran, vaikka 
sinut tönäistäisiin tänne.

RAKENNA 
UUSIA 
HAUSKOJA 
RATOJA! KIIHDYTYSAJORADAT

Älä välitä alueista.
Älä välitä vuoroista.

MUISTA LAITTAA 
PELIN OSAT TAL-
TEEN PELAAMISEN 
JÄLKEEN!
Pane radan osat (jätä kaiteet 
paikoilleen), esteet, nappulat, 
kilpa-autot ja palkintokoroke 
laatikon pohjalle – helppoa!

MARTTI-ALUE: Ota Martti-nappula 
itsellesi. Jos se on jollain toisella pelaajalla, SORRY! 
Se kuuluu nyt sinulle! Käytä Martti-nappulaa 
panemalla se radan keskelle. Nyt, jos
•  kilpa-autosi menee nurin tai lentää radalta – 

vuorosi ei pääty, vaan saat yrittää vielä kerran!
•  annat vauhtia säteilyalueelta – pidä silmät auki, 

kun annat vauhtia!
•  pysähdyt toisen pelaajan vauhdinottoalueelle – 

hän ei voi antaa autollesi vauhtia!

Ensimmäisenä autonsa 
lähdöstä maaliin saanut 

pelaaja voittaa!

ALUEET: MISSÄ KILPA-AUTOSI ON?

VAARA-
ALUEET

KOLARI!

BONUS-
ALUEET
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Tärkeää tietoa vauhdin antamisesta
Keskity vauhdin antamiseen! Jos kilpa-autosi kolaroi 
ensimmäisellä vauhdinantovuorolla, et saa yrittää toista kertaa.
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