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Οδηγίες

Ήρθε η ώρα για ποδήλατο! Πάρτε τα κράνη σας, φορέστε τις επιγονατίδες σας, ετοιμάστε 
τα ποδήλατά σας και… φύγαμε για τον πιο εκπληκτικό αγώνα!

Οι «Ποδηλατοδρομίες» είναι ένα πρωτότυπο παιχνίδι για τους λάτρεις του ποδηλάτου, 
κάθε ηλικίας! Μέσα από μια συναρπαστική διαδρομή, γεμάτη εμπόδια και ανατροπές, θα 
διασκεδάσετε και επιπλέον θα μάθετε για τη σωστή χρήση του ποδηλάτου,  την ιστορία 
του, το άθλημα της ποδηλασίας και πολλά άλλα που σχετίζονται με την αγαπημένη μας 
συνήθεια!

• 1 ταμπλό παιχνιδιού
• 4 ποδηλάτες-πιόνια
• 4 πλαστικές βάσεις για τα πιόνια
• 90 κάρτες Ερωτήσεων, 30 ανά 
  διαφορετικό κομμάτι της 
  διαδρομής (πόλη, εξοχή, βουνό)
• 20 κάρτες Εντολής
• 18 κάρτες Εξοπλισμού
• 1 ζάρι
• 1 φυλλάδιο οδηγιών
• 1 ενημερωτικό φυλλάδιο 
   του Ι.Ο.ΑΣ. προς τους γονείς

Περιεχόμενα

Άρης Ασλανίδης
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Σκοπός του παιχνιδιού

Οι παίκτες είναι ποδηλάτες που συμμετέχουν σε έναν αγώνα ποδηλασίας. Ο πρώτος που θα 
φτάσει στον τερματισμό είναι ο νικητής!

Πριν ξεκινήσετε

Πριν παίξετε για πρώτη φορά, αφαιρέστε τους 4 ποδηλάτες από την καρτέλα τους και 
τοποθετήστε τους στις πλαστικές βάσεις.

Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού. 

Κάθε παίκτης επιλέγει ένα από τα πιόνια και το τοποθετεί στη θέση της Αφετηρίας.

Ανακατέψτε τις κάρτες Εξοπλισμού και μοιράστε τυχαία 1 σε κάθε παίκτη. Οι παίκτες 
κρατούν τις κάρτες αυτές στο χέρι τους και δεν τις δείχνουν στους άλλους. Τοποθετήστε τις 
υπόλοιπες κάρτες σε μία στοίβα δίπλα από το ταμπλό.

Ξεχωρίστε τις κάρτες Ερωτήσεων σε 3 στοίβες με βάση την πλάτη τους. Ανακατέψτε τις 
στοίβες αυτές και τοποθετήστε τες δίπλα από το ταμπλό. Κάθε στοίβα αντιστοιχεί και σε 
ένα διαφορετικό κομμάτι της διαδρομής.

Ανακατέψτε τις κάρτες Εντολής και τοποθετήστε τες σε μία στοίβα δίπλα από το ταμπλό.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε! Ο παίκτης που έκανε πιο πρόσφατα ποδήλατο παίζει πρώτος.

Διεξαγωγή Παιχνιδιού

Κάθε παίκτης, στη σειρά του, ρίχνει το ζάρι και προχωράει το πιόνι του τόσες θέσεις όσες ο 
αριθμός που έφερε. Στη συνέχεια, ο παίκτης στα δεξιά του τραβάει μία κάρτα Ερωτήσεων 
από τη στοίβα που αντιστοιχεί στο κομμάτι της διαδρομής που βρίσκεται και του κάνει μία 
ερώτηση. Κάθε κάρτα περιέχει μία εύκολη και μία δύσκολη ερώτηση:
• Εάν η ζαριά του παίκτη ήταν 1, 2 ή 3, τότε του κάνει την εύκολη ερώτηση.
• Εάν η ζαριά του παίκτη ήταν 4, 5 ή 6, τότε του κάνει την δύσκολη ερώτηση.

 

Εύκολη Ερώτηση

Δύσκολη Ερώτηση

Αμοιβή
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Αν ο παίκτης απαντήσει σωστά στην ερώτηση, τότε κερδίζει την αμοιβή που αναγράφεται 
στην κάρτα και προχωράει επιπλέον θέσεις ή κερδίζει μία κάρτα Εξοπλισμού.

Στη συνέχεια, παίζει ο επόμενος παίκτης στ’ αριστερά του.

Αν ένας παίκτης μετά την κίνηση του καταλήγει σε θέση στην οποία βρίσκεται ήδη άλλος 
παίκτης, τον προσπερνάει και σταματάει στην αμέσως επόμενη.

Ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει στον τερματισμό είναι ο μεγάλος νικητής! Για να φτάσει δε 
χρειάζεται να φέρει τον ακριβή αριθμό στο ζάρι. Οποιοσδήποτε αριθμός μεγαλύτερος από 
την απόστασή του μέχρι τον τερματισμό σημαίνει ότι έφτασε!

Θέσεις Εμποδίων

Σε κάποιες από τις θέσεις του ταμπλό εικονίζονται εμπόδια που συναντούν οι παίκτες στη 
διαδρομή τους –όπως καρφιά, λακκούβες ή πέτρες.

Όταν ένας παίκτης καταλήξει σε μια θέση με εμπόδιο, τότε σταματάει αμέσως ο γύρος του. 
Δεν απαντάει σε καμία ερώτηση και παίζει ο επόμενος παίκτης στ’ αριστερά του. 

Θέσεις Εντολών

Αν ένας παίκτης καταλήξει σε μία τέτοια θέση, τότε δεν απαντάει σε κάποια ερώτηση αλλά 
τραβάει μία κάρτα Εντολής και ακολουθεί τις οδηγίες που είναι γραμμένες σ’ αυτήν.

Στη σπάνια περίπτωση που τελειώσει η στοίβα με τις εντολές, ανακατέψτε όλες τις 
χρησιμοποιημένες εντολές και δημιουργήστε ξανά τη στοίβα.

Κάποιες από τις θέσεις του ταμπλό 
είναι σημειωμένες με ένα θαυμαστικό. 
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Κάρτες Εξοπλισμού

Οι κάρτες αυτές παρέχουν εξοπλισμό στους 
παίκτες που τους βοηθάει κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
οποιαδήποτε στιγμή στον γύρο του παίκτη.

Προϊόν της Παιχνίδια Δεσύλλας
Χρυσοστόμου 12
121 32 Περιστέρι-Αθήνα
Τηλ. 210 5737725

Δημιουργός: 
Άρης Ασλανίδης
Εικονογράφηση: 
Γιώργος Δουτσιόπουλος
Επιμέλεια: 
Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης
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Κάθε κάρτα γράφει ακριβώς πώς χρησιμοποιείται και σε τι βοηθάει. Μετά τη χρήση της, 
τοποθετείται στην άκρη και δεν αξιοποιείται από τον παίκτη ξανά στο παιχνίδι. 

Δεν υπάρχει όριο στο πόσες κάρτες μπορεί να έχει ένας παίκτης στο χέρι του.


