2 – 6 hráčů
věk 3+
hra obsahuje: hrací plán, 6 vlajkových panáčků, 2 kostky, kvízové karty, přehled typických věcí
Vlajkové panáčky můžeme nahradit obyčejnými figurkami. Případně vyrobit jiné. Například vlajky nalepíme na
párátko, které zapíchneme do víčka či korku.
Kostky si buď vyrobíme s vlajkami, nebo na obyčejné kostce přiřadíme k číslu danou vlajku.
Panáčci jsou připraveni závodit. Který bude v cíli první a který poslední? Kdo uhodne výsledek? Zjisti to, hoď obě
vlajkové kostky a odstartuj závod. Připravit, pozor, teď!
Předmětem hry je uhodnout, který vlajkový panáček překoná cílovou pásku první a který poslední.
Začni tím, že umístíš panáčky na své vlajky. Ve hře je všech 6 panáčků, bez ohledu na počet hráčů. Nejmladší hráč
hodí oběma kostkami a posune o políčko dva panáčky, podle toho jaké vlajky padly na kostkách. Pokud padne na
obou kostkách stejná vlajka, posune příslušného panáčka o dvě políčka.
Jakmile jsou panáčci na cestě, každý hádá, který panáček dojde do cíle jako první a který jako poslední.
Potom hází další hráč.
Hra končí, když známe vítěze i posledního závodníka v cíli.
Hru vyhrává hráč, který správně uhodl výsledky závodu.
Jednodušší verzí je tipovat pouze vítěze nebo pouze posledního závodníka v cíli.
Při hraní děti poznávají typické věci dané země. Své znalosti si mohou vyzkoušet v kvízu.
Konkurenty v závodě jsou panáčci, ne děti! Učí se, že radost je hru hrát, ne nutně vyhrát – zejména v případě, že
vyhraje hráč, který tipoval panáčka, který se dostal do cíle poslední. Žádný panáček není otráven z prohry a je vždy
ochoten závodit znovu. 
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