
Bolidy SOLO 
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Przygotowanie: 

Wybierz swój ulubiony bolid, a następnie: 

1. Postaw go na pole position, weź kafelek ze swoim kolorem. Nic za niego nie płacisz. 
2. Losowo rozmieść resztę bolidów na pozostałych pozycjach startowych. 
3. Weź 3 losowe karty prędkości, a następnie wtasuj karty z wartością 8 do reszty talii. 
4. Możesz wziąć kartę stylu jazdy. Jeśli to zrobisz, wpisz 3 mln $ w pole Koszt. 

(Jeśli chcesz zagrać na poziomie trudności Nowicjusz, nie wpisuj kosztu karty stylu jazdy) 

Podczas wyścigu: 

W swojej turze zagrywasz jedną kartę prędkości z ręki i rozpatrujesz ją wg standardowych 
zasad gry, a następnie dociągasz ze stosu nową, aby zawsze mieć 3 karty w ręku. 

Zmiany w rozgrywce: 

1. Za każdym razem, gdy dociągniesz kartę prędkości z wartością 8 (w dowolnym kolorze), 
musisz zagrać ją natychmiast. 

2. Nie możesz używać jokerów, do poruszania swojego bolidu. 
3. Za każdym razem, gdy zagrywasz kartę prędkości ze swoim kolorem na górze (nawet 

jeśli rozpatrujesz ją w odwrotnej kolejności za pomocą stylu jazdy Podstępny), postaw 
znak X na swojej karcie do obstawiania. Wyjątek: Nie musisz stawiać znaku X, po 
zagraniu karty o wartości 8 w swoim kolorze. 

4. Jeśli wszystkie 3 karty w ręku mają na samej górze twój kolor (nie licząc karty o wartości 
8, którą musisz zagrać natychmiast), możesz je odrzucić i dobrać nowe 3. 

Obstawianie: 

Obstawianie odbywa się wg standardowych zasad. Możesz obstawić także własny bolid. 

Zakończenie: 

Gra kończy się natychmiast, gdy wszystkie bolidy przekroczą linię mety lub gdy nie możesz już 
dociągnąć karty na koniec swojej tury. Policz punkty wg standardowych zasad, a następnie 
odejmij 2 mln $ za każdy X na swojej karcie do obstawiania. 

Punktacja:

26 mln $ i więcej – MISTRZ 

22-25 mln $ – Demon prędkości 

18-21 mln $ – Wojownik szos 

12-17 mln $ – Nowicjusz 

6-11 mln $ – Niedzielny kierowca 

0-5 mln $ – Samochód bezpieczeństwa 

Mniej niż 0 mln $ – Wrak 

http://www.planszsolo.pl/

