
GUINNESS WORLD RECORDS® KIHÍVÁSOK
A hivatalos GUINESS WORLD RECORDS Kihívások 
társasjáték próbára teszi a világrekordokról szerzett 
tudásodat, és lehetőséget ad arra, hogy megmutasd  
a képességeidet, és legyőzd az ellenfeleidet.

• 1 Guinness világrekord játéktábla
• 150 darab kérdéskártya Guinness világrekordokról  

(600 kérdés)
• 20 darab kihívás kártya: 
• 10 darab „30 másodperces” kihívás kártya 

(narancssárga)
• 10 darab  „Legjobb idő” kártya (lila)
• 1 „Útmutató a kihívásokhoz” füzet
• 1 jegyzettömb 
• 1 pingpong labda 
• 5 bábu
• 1 dobókocka

• Okostelefon vagy stopperóra,  
századmásodperc pontosságú 

• 1 palack víz (500 ml)
• 10 pár zokni (legalább)
• 1 pakli kártya, 52 darabos  

(a kérdéskártyákkal helyettesíthető)
• 1 érme (5, 10 vagy 50 forintos)
• 25 érme (5, 10, 20 vagy 50 forintos)
• 5 félliteres pohár (műanyag is lehet)
• 25 fém gemkapocs
• 10 darab A4-es papírlap
• 12 darab rozsdamentes teáskanál

KÉRDÉSKÁRTYÁK

Egyik oldalon egy Guinness világ-
csúcstartó képét találod, a másik oldalon 
pedig egy rekord leírását négy  
hozzá kapcsolódó kérdéssel  
(összesen 600 kérdés).

KIHÍVÁS KÁRTYÁK

30 másodperces (narancssárga kártyák)
Hajtsd végre a kiszabott feladatot, és állítsd fel  
a rekordodat 30 másodpercen belül.

Legjobb idő (lila kártyák)
Próbáld meg elérni a kártyán leírt rekordot, 
és állítsd be a saját csúcsodat a minimum 
teljesítményérték alapján. 

• Érdemes észben tartani, hogy a társasjátékban felkínált GUINNESS VILÁGREKORDOK, amelyeket kipróbálhatsz, és a hozzájuk tartozó minimum elvárások a kihívás kártyákon úgy lettek meghatározva, hogy azok a játék élményét 
fokozzák, és bármilyen korosztály bevonását lehetővé tegyék. Így tehát, még ha el is éred a minimum eredményt egy-egy rekordnál, az nem jelenti azt, hogy új, hivatalos GUINNESS VILÁGREKORDot állítottál be, mivel a hivatalos 
világcsúcsok értékei magasabbak lehetnek.

• Szintén ne feledd, hogy a világrekord beállítását máshol is megkísérelheted, például a www.guinnessworldrecords.com honlapon, így elképzelhető, hogy az adott rekordnál korábban már született egy, a minimumnál magasabb 
eredmény. Továbbá valamennyi GUINNESS VILÁGREKORDot a Guinness World Records hagy jóvá, miután arról megfelelő bizonyíték került benyújtásra. A társasjáték során felállított rekordokra is ugyanez érvényes.

• Vagyis, ha azt szeretnéd, hogy a kísérleted eredményét a Guinness World Records is elismerje, a legegyszerűbb az, ha felkeresed a www.guinnessworldrecords.com honlapot, ahol utánajárhatsz vajon a te rekordodat megdöntötték-e már,  
és ha igen, mi a jelenlegi csúcs. Hivatalos GUINNESS VILÁGREKORD cím beállításához keresd fel a www.guinnessworldrecords.com honlapot.
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Megjegyzés
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fajta2kártya



Lépd át a célvonalat három kihívással, és nyerd meg a játékot! A két színű 
kihíváskártya mindegyikéből legalább egy kell, hogy legyen nálad (egy lila 
Legjobb idő kihíváskártya, egy narancssárga 30 másodperces kihíváskártya), 
a harmadik kártya bármelyik színű lehet. Hívd ki az ellenfeleidet, mutasd 
meg a képességeidet, és bővítsd a tudásodat a Guinness világrekordokról.

1. Minden játékos válasszon magának egy bábut. 
2. Valamennyi bábut helyezzétek a START mezőre.
3.  Keverjétek meg a Guinness Világrekordok kérdéskártyákat, és osszátok 

két egyenlő paklira, amelyeket a táblán jelölt helyekre kell tenni. 
4. A kártyákat képpel felfelé helyezzétek el.
5. A kihívás kártyákat keverjétek össze és helyezzétek a táblán kijelölt 

helyükre fejjel lefelé úgy, hogy a kihívások ne látszódjanak.
6. A játékosok számától függően az alábbi számú kihíváskártyára  

van szükségetek:
7. 

2 játékos:   3 db Legjobb idő kártya + 3 db 30 másodperces kártya  
3 játékos:   5 db Legjobb idő kártya + 5 db 30 másodperces kártya  
4 játékos:   7 db Legjobb idő kártya + 7 db 30 másodperces kártya  
5 játékos:   9 db Legjobb idő kártya + 9 db 30 másodperces kártya  

A játékban használt kihívás kártyákat  
minden esetben véletlenszerűen válasszátok ki.

Megjegyzés:  A kártyát visszadobhatod, ha nincsenek hozzá meg a kellő eszközök.

 

1. A legfiatalabb játékos kezd. Dobj a kockával, és a dobott értéknek 
megfelelően lépj a táblán. A dobást követően két eset állhat fenn: ha a 
kocka egy számot mutat (1-től 4-ig), lépj előre a táblán a megfelelő számú 
mezőt; ha színt dobtál a kockával, lépj a következő kihívás mezőre a táblán.

KÉRDÉSEK MEZŐ:
• Húzz egy kérdéskártyát a pakliból, és válaszold meg azt a kérdés, 

amely megegyezik a dobott számmal.
• A kérdést a soron lévő játékostól balra ülő játékos teszi fel.
• A válasz előtt mindig olvassátok fel a rekord leírását a kártyán. 
NE FELEDD! A kockával kidobott számmal azonos számú kérdést 
kell megválaszolni.
Példa: 3-ast dobtál a kockával. Lépj előre 3 mezőt a táblán, és válaszold meg  
a kihúzott kérdéskártyán szereplő 3-as számú kérdést.

KIHÍVÁS MEZŐ:
• Kihívás mezőre kétféleképpen léphetsz:

1. Ha a kocka egyik színes oldalát dobtad ki, lépj az első  
azonos színű mezőre.

2. A dobókockával kidobott szám is eljuttathat  
egy kihívás mezőre.

• Itt választhatsz, hogy felhúzol egy a dobott színnel megegyező színű 
kihívás kártyát, vagy kihívsz egy másik játékost (akinek már van egy 
ugyanolyan színű kihíváskártyája), hogy üsse meg a rekordodat.

• Ha megütöd a kártyán szereplő minimum értéket, vagy egy másik 
játékos által felállított rekordot, megtarthatod a kihívás kártyát, és 
jegyezd le az elért értéket a jegyzettömbre.

NE FELEDD! A kijátszott kártyákat a játékosok maguk elé helyezik 
úgy, hogy valamennyi játékos jól lássa őket, és folyamatosan 
követni tudja a játék előrehaladtát, valamint a rekordok birtokosait.

»  Ha helyesen válaszolsz a kérdésre, vagy megnyered a kihívást,  
újra dobhatsz a kockával, és megint rajtad a sor.

»  Ha elhibázod a kérdést, vagy nem sikerül megnyerned a kihívást,  
a kör halad tovább a jobb oldaladon ülő játékossal.

2. Ha a START mezőn kevesebb mint 3 kihívás kártyával haladsz át, még egy 
kört kell tenned a táblán, hogy beszerezd a hiányzó kihívást. Ha rálépsz a 
START mezőre, kapsz egy kihívást, amelyet bármelyik színű kihíváskártyák 
közül kihúzhatsz és végrehajthatsz.

A GUINNESS VILÁGREKORDOK KIHÍVÁS játék győztese az lesz, aki  
először lépi át a célvonalat úgy, hogy három személyes rekord van  
a birtokában (legalább egy-egy a két színből).

FIGYELEM! 3 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott. 
Apró részeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak, 
ha kisgyermekek lenyelik őket. Kérjük, őrizze meg a 
tájékoztatót jövőbeni felhasználás céljából. 

©2017 Guinness World Records Limited

FONTOS INFORMÁCIÓK: A kérdéskártyák tartalma helyenként 
idejétmúlttá válhat, mivel a rekordok szinte percenként dőlnek meg.

A KIHÍVÁSOK MEGKEZDÉSE ELŐTT JAVASOLJUK,  
HOGY OLVASSÁTOK EL A DOBOZBAN LÉVŐ SZABÁLYOKAT.

16062017H3 a.3
KÉSZÜLT KÍNÁBAN. 

1.  A játék célja

2.  Előkészületek

3.  Hogyan játszunk?

4.  Ki nyer?

A dobókocka oldalai


