
Pro 2 hráče Od 6 let  Doba hry: 15 minut 

OBSAH
19 karet s úkoly
10 kalíšků (po 2 od každé barvy: modré, červené,
      zelené, černé a žluté)

CÍL HRY
Každý hráč dostane 5 barevných kalíšků, se kterými 
se snaží co nejrychleji vyřešit dané úlohy. Potřeba 
je rychlost a dobré oko: karty ukazují, jak kalíšky 
prostorově uspořádat . Stojí astronaut před raketou 
nebo vedle ní? Které kufry leží na zeleném autě? 
Jsou kalíšky správně poskládané? Pak je třeba 
rychle sebrat kartu! Vyhrává nejrychlejší hráč.
 

Autor:  Haim Shafir
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PŘÍPRAVA HRY
Každý hráč dostane kalíšky v modré, červené, 
zelené, černé a žluté barvě. Od každé barvy jeden. 
Karty s úkoly zamíchejte a celý balíček položte 
obrázkem dolů doprostřed stolu.

PRŮBĚH HRY
Libovolný hráč otočí vrchní kartu z balíčku a položí 
na stůl obrázkem nahoru tak, aby na ni všichni 
viděli. Jakmile se karta otočí, oba hráči se současně 
snaží co nejrychleji sestavit své kalíšky podle 
barevných obrázků na kartě. 

POZOR: symboly na kartách jsou oproti základní verzi 
hry řazeny nejen horizontálně a vertikálně, ale jsou 
také rozestavěny prostorově. 
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Pokud si hráč myslí, že své kalíšky sestavil správně, 
sebere co nejrychleji kartu s úkolem, který plnil. 
Pokud vše souhlasí, smí si hráč kartu nechat.
Pokud však první hráč udělá chybu, kartu získá 
druhý hráč, i když sám úkol nesplnil správně. 

Kalíšky zůstanou pro další kolo rozestavěné tak, 
jak byly. Otočte další kartu z balíčku a pokračujte 
ve hře.
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KONEC HRY
Hra končí po odehrání všech 19 karet. 
Vyhrává hráč, který získal nejvíce karet.

SPEED CUPS² spolu se základní verzí hry
Pokud máte doma základní verzi hry, zamíchejte 
jednoduše všechny karty dohromady. Hru může 
hrát nyní až 6 hráčů a platí pravidla základní hry.

Navštivte nás na Facebooku  Amigo Spiele a Piatnik CZ.

Zakoupili jste kvalitní produkt vyrobený v EU. Pokud byste i 
přesto měli důvod k reklamaci, obraťte se, prosím, přímo na nás.

Pokud máte ke hře otázky nebo 
připomínky, prosím, obraťte se na:
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591, 
CZ-160 00 Praha 6
www.piatnik.cz 
e-mail info@piatnik.cz

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5
D-63128 Dietzenbach, www.amigo-spiele.de

E-Mail: hotline@amigo-spiele.de

© AMIGO Spiel + Freizeit GmbH
D-63128 Dietzenbach, MMXIV
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