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Zawartość:
440 kart, na każdej 4 zadania
1 plansza do gry
1 klepsydra
10 pionków
1 znaczek dla rozpoczynającego gracza
1 zasady gry
Do gry potrzebny jest także papier i ołówek.

Cel
Celem graczy jest przedstawienie zadań
zapisanych na kartach tak, aby pozostali
członkowie drużyny mogli je odgadnąć
i otrzymać jak najwięcej punktów.

Oto szczegółowy opis elementów gry:

Plansza do gry
Na planszy znajduje się 70 pól ponumerowanych
od 1 do 70. Za 50-tym polem jest
czarno-czerwona linia mety.

Karty:
Na każdej karcie są
4 zadania, każde
oznaczone symbolem akcji
i liczbą punktów. Symbol
określa sposób przedstawienia zadania.

Klepsydra
W wydaniu Champion znajduje się
specjalna klepsydra, z „korkami”
w kolorach zielonym i liliowym.
Odmienne kolory korków mają
znaczenie wtedy, gdy pomiędzy
dwoma zadaniami zatrzymujemy czas,
przewracając klepsydrę na bok, po czym
stawiamy ją z powrotem pionowo. Dwa różne
kolory pozwalają na przywrócenie klepsydry do
właściwej pozycji.

Przygotowania
• Rozkładamy planszę na środku stołu
   i stawiamy obok niej klepsydrę.
• Każdy wybiera jeden pionek i stawia go na
   polu startowym.
• Karty należy potasować i zakryty talon położyć
   obok planszy.
• Wybieramy gracza, który rozpocznie grę.
   Gracz ten kładzie przed sobą znaczek
   rozpoczynającego. Po nim następują gracze
   w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek
   zegara
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Przebieg gry
Gracz na początku swojej kolejki bierze
pierwszą kartę z talonu tak, aby inni gracze nie
widzieli zadań, które są na niej wypisane.

Zadanie jest następujące: W ciągu 1 minuty
należy przedstawić i odgadnąć jak najwięcej
zadań znajdujących się na karcie. Zadania
można prezentować w dowolnej kolejności.

Gracz przedstawiający zadania wybiera w ciągu
ok. 10 sekund to zadanie, które chce
przedstawić, po czym odkłada kartę zakrywając
ją, uruchamia klepsydrę i zaczyna się
prezentacja zadania - rysowanie, słowny opis
lub pokazywanie na migi - zależnie od tego, jaka
karta zostanie wyciągnięta.

Rysowanie:
Gracz musi narysować
przedmiot zadania członkom
swojej grupy w taki sposób,
że nie może przy tym mówić
i gestykulować, może tylko
ruchem głowy potwierdzać rozwiązanie
poszczególnych części zadania. Rysunek nie
może zawierać cyfr ani liter.
 

Opisywanie:
Gracz musi opisać zadanie
słownie w taki sposób, że
nie wolno mu wymówić
w żadnej formie
gramatycznej słów
składających się na
rozwiązanie. Jeżeli część
rozwiązania zostanie odgadnięta, to od tego
momentu można jej używać w trakcie
objaśniania.
 

Pokazywanie:
Gracz musi pokazać treść
zadania tak, że w trakcie
nie wolno mu mówić ani
wydawać żadnych
dźwięków. Nie wolno także
używać przedmiotów
znajdujących się w pokoju,
nie wolno nawet na nie patrzeć. Można
natomiast pokazywać i używać części własnego
ciała i ubrania.

Uwaga: Jeżeli gracz naruszy przepisy gry,
należy natychmiast przejść do następnego
zadania.

•  Gdy zabrzmi właściwa odpowiedź, należy
    natychmiast zatrzymać klepsydrę, aby czas
    gry nie biegł dalej. Równocześnie obaj
    zainteresowani gracze - przedstawiający
    i odgadujący - przesuwają się na planszy
    o tyle pól, ile punktów miało zadanie.
•  Jeżeli hasło odgadnie równocześnie więcej niż
    jeden gracz, wszyscy ci którzy odgadli
    otrzymują punkty.
•  Stawiając z powrotem klepsydrę kontynuujemy
    odmierzanie czasu gry. Uwaga: Jeżeli gracze
    zużywają za dużo czasu na odgadnięcie
    zadania, gracz prezentujący zadanie może
    przejść do prezentowania następnego
    zadania z karty. Wtedy klepsydry nie należy
    zatrzymywać.
•  Kolejka gracza prezentującego zadanie trwa
    do końca czasu odmierzanego przez
    klepsydrę, albo do odgadnięcia wszystkich
    zadań z karty.

Gracz prezentujący zadanie po zakończeniu
swojej kolejki odkłada kartę na drugi, zakryty
talon. Następny z kolei gracz zaczyna swoją
kolejkę wyciągnięciem nowej karty.

Koniec gry
Gra kończy się, gdy jeden z pionków przekroczy
linię mety za 50 polem. Kolejkę należy jednak
dokończyć (aż do gracza, który zaczynał grę).
Grę wygrywa ten gracz, którego pionek stoi
najdalej od startu.

Porady
Jedna czy dwie minuty?
Wydanie Champion - jak sama nazwa wskazuje
- jest trudniejsze niż poprzednie. Jeżeli gracze
uważają, że jedna minuta to zbyt mało czasu,
mogą ustalić, że czas gry wyniesie dwie minuty.
W tym przypadku klepsydrę trzeba odwrócić
ponownie po upływie pierwszej minuty.

Strategia
Gracz prezentujący hasła może w czasie, gdy
zastanawia się nad zadaniami obmyślić
strategię gry: albo zacznie od łatwiejszych
zadań i w ten sposób zbierze na początek mniej
punktów, albo zacznie od trudniejszych zadań,
za które może dostać więcej punktów.



Technika prezentacji zadań
•  Zadania w wydaniu Champion to przeważnie słowa złożone. Gracz prezentujący zadania może je
    łatwiej przedstawić dzieląc je na części.

Przykład
Hasło „Zatrucie pokarmowe” łatwiej wytłumaczyć rozbijając je na dwie części: „zatrucie”
i „pokarmowe”. Gracz może przedstawić hasło dzieląc je na słowa lub sylaby, ale musi
zasygnalizować drużynie, którą część hasła prezentuje w danej chwili. W przypadku rysunku
można podzielić kartkę na części i rysować poszczególne części hasła w kolejnych polach kartki.
W czasie pokazywania można palcami przekazać, którą część hasła pokazujemy.



Uwaga! Nie dawać dzieciom poniżej 3 roku życia! Niebezpieczeństwo uduszenia się! Zawiera
drobne elementy! Dzieci mogą połknąć małe elementy, które mogą spowodować uduszenie się.
Prosimy zachować opakowanie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.  
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