
Dinosauří závody 
 

Obsah hry 

1 deska s otočnými šipkami (spinner), 16 kulatých oboustranných karet s obrázky sportujících dinosaurů,  

12 medailí (4 zlaté, 4stříbrné, 4 bronzové), 1 skládací hrací deska, 4 dinosauři (figurka), 4 stojánky na figurky,  

1 stupně pro vítěze. 

 

Příprava hry 

Sestavíme hrací desku se závodní dráhou a položíme do jejího středu stupně pro vítěze. Připravíme figurky 

zasunutím obrázku dinosaura do stojánku a každý hráč si jednu připraví na šipku odpovídající barvy. Zamícháme 

kulaté karty a rozmístíme je kolem hrací desky. 

 

Cíl 

Jako první překročit cílovou čáru a vyhrát zlatou medaili. 

 

Pravidla 

 Nejmladší hráč začíná. Zatočí spinnerem. Každý hráč sleduje, u jakého obrázku se zastaví šipka stejné 

barvy jako jeho figurka. Podle toho pak všichni hráči sesbírají karty s tímto obrázkem, spočítají je a 

postoupí o tolik políček po dráze.  

 Kulaté kartičky vrátí otočené opět na stůl. 

 Spinnerem pak točí další hráč a hra pokračuje stejným způsobem. 

 Pokud žádná karta na stole neodpovídá sportu, který ukazuje spinner, hráč v tomto tahu zůstane na 

místě. 

 

Vítěz 

Vítězem se stane hráč, který první překročí cílovou čáru. Tento hráč si postaví figurku na nejvyšší stupeň pro 

vítěze a získá 1 zlatou medaili. Ostatní hráči pokračují ve hře, dokud druhý hráč nezíská stříbrnou a třetí 

bronzovou medaili na odpovídajícím stupni pro vítěze. Pokud do cíle dojedou ve stejném tahu dva či více hráčů, 

o pořadí rozhoduje, jak daleko za čáru dojeli. Pokud někteří dojeli stejně daleko, dostanou oba stejnou medaili 

(záleží na jejich pořadí). 

 

Poznámka 

Hráči si mohou ponechat získané medaile a hrát další závody. Po skončení her vítězí hráč, který má nejvíce 

zlatých medailí. Pokud je to nerozhodně, vítězí hráč s největším počtem zlatých a stříbrných medailí. 

 

Jednodušší varianta pro mladší hráče 

Kulaté karty se nebudou otáčet při vracení na stůl. Počet karet se stejným sportem tak zůstane po celou hru 

stejný. Můžeme je pro zjednodušení počítání seskupit podle obrázků. 

 

 

 

 

 

       Dovozce: Educative Toys s.r.o., Potoční 275, 251 01 Světice 

                        Kontakt: 728 548 504, info@educativetoys.cz, www.hrajtesisnami.cz 

mailto:info@educativetoys.cz
mailto:info@educativetoys.cz
mailto:info@educativetoys.cz
http://www.hrajtesisnami.cz/
http://www.hrajtesisnami.cz/

