Introdução
Em uma corrida que não é apenas sobre carros e pilotos, assuma o papel de
uma equipe de brilhantes mecânicos que fazem os carros voarem sobre a pista!
Pit Crew é um jogo de tabuleiro frenético que requer concentração e
pensamento rápido. A cada corrida você será apresentado a uma série de
componentes de carros para consertar. Cada componente é resolvido com
uma operação matemática diferente: soma, subtração, multiplicação e intervalo
aberto entre números. Todos os jogadores resolvem esses problemas e procuram
por fichas numeradas na mesa simultaneamente. Resolva os problemas do seu
carro rapidamente para ganhar a corrida!

Conteúdo
90 fichas
40 pneus, 10 aerofólios, 10 gasolinas, 10
motores, 8 peças sobressalentes e 12 troféus
91 cartas
40 pneus, 10 aerofólios, 10
gasolinas, 10 motores, 14
incidentes e 7 super incidentes
1 tabuleiro de pontuação
4 tabuleiros de carros
4 marcadores de carros
3 marcadores de bandeirada
10 adesivos para marcadores de
carros e bandeiradas
1 manual de Regras (este manual)

Nota do Designer #1 › O que é isso?
Olá, caro jogador, meu nome é Sandro e sou o designer do jogo que tem em mãos.
Venho, por meio dessas notas do designer, oferecer um vislumbre do que pensei
quando tomei certas decisões na hora de fazer as regras do Pit Crew. Esse espaço é
dedicado a designers iniciantes e a entusiastas na bela arte de fazer jogos. Divirta-se!
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Preparação
1 Separe todas as cartas em 6 pilhas: pneus, motor, gasolina, aerofólio,
incidente e super incidente. Embaralhe todas as pilhas individualmente e as
posicione de acordo com a figura.
2 Separe os marcadores de bandeirada e coloque-os no meio da mesa ao alcance
de todos os jogadores. (Ouro, prata e bronze para um jogo de 4 jogadores, ouro
e prata para um jogo de 3 jogadores e apenas ouro para um jogo de 2 jogadores).
3 Escolha aleatóriamente 5 fichas de troféu e as organize em uma pilha com os números voltados para baixo. Coloque a pilha próxima dos marcadores de bandeirada.
4 Organize as fichas de peças sobressalentes em uma pilha (8 fichas) e a
coloque próximo dos marcadores de bandeirada.
5 Distribua as fichas restantes aleatoriamente em dois retângulos de 7x5 fichas,
um de cada lado dos marcadores e fichas centrais de maneira que todas as
peças fiquem ao alcance de todos os jogadores. (Como mostra a figura)
6 Cada jogador deve escolher um tabuleiro de carro e pegar seu marcador de
carro correspondente.
7 Coloque o tabuleiro de pontuação ao lado das fichas e coloque os marcadores de carro de cada participante na posição inicial do tabuleiro (0 pontos).
8 Cada jogador compra suas cartas de componentes (4 pneus, 1 motor,
1 gasolina, 1 aerofólio) e as coloca com a face para baixo no tabuleiro de
carro no local designado para cada carta.
9 O jogador inicial é aquele que esteve em mais corridas de carro na vida
(como espectador ou piloto!), ou pode ser definido de maneira aleatória.
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Objetivo
Solucionar os problemas
do seu carro o mais rápido
possível para ganhar a
corrida e marcar pontos.
Após 5 corridas o jogador
com mais pontos será o
vencedor da partida.

Regras
Cada turno representa uma corrida do campeonato, e o turno é dividido nos
seguintes estágios:
1 Comprar a carta de Incidente.
2 Reparar os problemas dos carros.
3 Contar os pontos para a corrida.
4 Preparar para a próxima corrida.

1 Comprar a carta de Incidente
O jogador inicial (ou o vencedor da última corrida)
compra uma carta de Incidente e a lê em voz alta.

Nota do Designer #2 › Conceito
Você pode estar pensando “de onde veio a ideia e o conceito do jogo?” A história
do Pit Crew começou quando percebi que um dos jogos que gosto muito não
era atrativo para a maioria dos meus amigos. Comecei a analisá-lo para encontrar
o problema. O jogo era rápido, tinha a mecânica sólida e tinha algo que eu adoro,
todos os jogadores jogam ao mesmo tempo. Porém, ele tinha algumas mecânicas
que espantavam algumas pessoas, como eliminação de jogadores e embate
direto, o que permitia que vários jogadores focassem na eliminação de um outro.
Por isso, muitos dos meus amigos tinham a tendência a não se divertir por muito
tempo. Resolvi partir de um princípio mecânico próximo, mas eliminar qualquer
traço do que causava esse desconforto.
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A carta dirá quais componentes do carro devem ser reparados. Existem 3 tipos de
cartas de incidente.

No primeiro tipo de carta todos os jogadores devem
reparar os mesmos componentes.
•

Exemplo: Chuva repentina: Todos os jogadores
devem reparar 4 pneus.

O segundo tipo de carta diz que o jogador líder (aquele com mais pontos no momento, no caso de empate todos os jogadores empatados são considerados
líderes) terá componentes diferentes para reparar.
Exemplo 2: Fumaça: Líder deve reparar motor e
gasolina. Os demais jogadores devem reparar 2
pneus e gasolina.
O terceiro tipo de carta diz que o último colocado
(aquele com menos pontos no momento, no caso
de empate todos os jogadores empatados são
considerados últimos colocados) terá componentes
diferentes para reparar.
•

Exemplo 3: Safety Car: Último lugar deve reparar
4 pneus. Os demais jogadores devem reparar
aerofólio e gasolina.

O jogador que leu a carta deve baixá-la de maneira que fique visível a todos e
então dizer “já!” para o segundo estágio começar.
Na última corrida da partida, ao invés de comprar uma carta de incidente, o
jogador deve comprar uma carta da pilha de super incidentes.

Nota do Designer #3 › Super Incidentes
Durante os testes percebi que algumas vezes o jogo acabava de maneira abrupta.
Decidi então inserir uma emoção extra para a última corrida, melhorando o
pacing do jogo como um todo. Como todas as cartas de super incidentes valem
mais pontos do que as cartas padrão e trazem um tema mais fantástico ao jogo
ela vira uma jogada marcante e decisiva em todas as partidas. Quem iria esquecer
da vez que virou o jogo durante o Armagedom?

5

2 Reparar os problemas dos carros
Quando este estágio começa todos os
jogadores jogam simultaneamente.
Os jogadores podem abrir quaisquer de
suas cartas de componentes revelando 2
números - cada tipo de componente tem
uma regra matemática diferente para ser
reparado.
Para reparar cada componente o jogador
deve encontrar fichas, que representam a
solução da regra matemática presente em
cada carta, e colocá-las no espaço indicado
nesta mesma carta.
Após reparar todos os seus componentes
requeridos pela carta de Incidente o
jogador tem duas escolhas: Pegar o melhor
marcador de bandeirada disponível (Ouro
equivale ao 1º lugar, Prata equivale ao
2º lugar e o Bronze equivale ao 3º lugar)
ou reparar componentes a mais não
requeridos pela carta de Incidente.
Uma vez que o jogador pega um dos
marcadores de bandeirada ele não pode
mais alterar sua jogada.
Após todos os marcadores de bandeirada
serem coletados, a corrida acaba.

N. do Designer #4 › Matemática e velocidade
Escolhi fazer esse jogo frenético e matemático para ilustrar a complexidade e a
pressão que equipes de mecânicos nos boxes devem sofrer. Eles têm que fazer
um trabalho fino e preciso (como a matemática) em um tempo recorde para
que o piloto perca o menor tempo possível. Espero que tenha conseguido me
aproximar pelo menos um pouco de tal sentimento.
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2.1 Reparo de Pneus
Para reparar um pneu o jogador deve encontrar uma, ou mais, fichas de pneu
que contenham a soma ou subtração dos dois números que se encontram na
carta de pneu.
•

Exemplo: A carta mostra os
números 2 e 5, o jogador
pode repará-la com a ficha 3
(subtração 5-2) ou a ficha 7
(soma 5+2).

•

Exemplo 2: A carta mostra
os números 9 e 4, o jogador
pode repará-la com a ficha
5 (subtração 9-4) ou com as
fichas 1 e 3 (soma 9+4).

2.2 Reparo de Aerofólio
Para reparar o aerofólio o jogador deve encontrar fichas de aerofólio que contenham
a soma ou subtração dos dois números que se encontram na carta de aerofólio.
Para reparar o aerofólio é sempre necessário encontrar duas fichas.
Reparar um aerofólio é bem similar à reparar um pneu, mas os números da carta
de aerofólio são compostos por dois dígitos.
•

Exemplo: A carta mostra os
números 69 e 12, o jogador
pode repará-la com as fichas 5
e 7 (subtração 69-12=57) ou as
fichas 8 e 1 (soma 69+12=81).

•

Exemplo 2: A carta mostra os
números 19 e 29, o jogador
pode repará-la com as fichas 1
e 0 (subtração 29-19=10) ou as
fichas 4 e 8 (soma 29+19=48).

2.3 Reparo de Gasolina
Para reparar a gasolina o jogador deve encontrar fichas de gasolina que contenham
o intervalo aberto entre os dois números que se encontram na carta de gasolina.
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Para reparar a gasolina é sempre necessário encontrar duas fichas.
Os números variam de 0 até
9 e começam a se repetir.
(01234567890123456789...)
•

Exemplo: A carta mostra os
números 3 e 6, o jogador pode
repará-la com as fichas 4 e 5.

•

Exemplo 2: A carta mostra os
números 8 e 1, o jogador pode
repará-la com as fichas 9 e 0.

2.4 Reparo de Motor
Para reparar o motor o jogador deve encontrar fichas de motor que contenham
a multiplicação entre os dois números na carta de motor.
Para reparar o motor é sempre
necessário encontrar duas fichas.
•

Exemplo: A carta mostra os
números 3 e 9, o jogador pode
repará-la com as fichas 2 e 7
(3x9 = 27).

•

Exemplo 2: A carta mostra
os números 10 e 7, o jogador
pode repará-la com as fichas
7 e 0 (10x7 = 70).

2.5 Reparando componentes que não foram requisitados pela
carta de Incidente
A qualquer momento, ainda durante a fase de reparos, um jogador pode escolher reparar um, ou mais, componentes que não foram requisitados pela carta de Incidente.
Para fazê-lo, o jogador deve simplesmente abrir uma carta extra, presente em
seu tabuleiro individual, e resolvê-la normalmente.
O jogador pode escolher deixar o componente não resolvido, sem nenhuma
penalidade, mesmo depois de abrir a carta.
Só é permitido ao jogador abrir cartas extras antes dele pegar um marcador de
bandeirada.
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Nota do Designer #5 › Componentes extras
A lógica aqui é explorar a ganância de jogadores mais experientes e mais rápidos.
Nos testes, descobri que algumas pessoas têm maior aptidão do que outras
para o Pit Crew, o que é normal e verdade para todos os jogos. Mas aqui, essas
pessoas sentiam que terminavam as coisas muito rápido e tinham que esperar os
outros jogarem. Para resolver esse problema, permiti que jogadores consertassem
peças extras, uma mecânica de risco e recompensa, já que, por tentar fazer
pontos a mais, o jogador está escolhendo dar mais tempo para seus adversários
conquistarem sua bandeirada. Essa mudança tornou o jogo mais equilibrado e
divertido para todos.

2.6 Peças sobressalentes
Existirão casos onde o jogador pode não estar
encontrando a ficha que está procurando,
talvez alguém já a tenha pego ou o jogador
simplesmente não consegue encontrá-la.
Nesses casos o jogador pode pegar uma ficha
de Peça Sobressalente, essa ficha funciona como
um coringa e substitui uma outra ficha qualquer.
No fim da corrida cada jogador recebe -1 ponto
para a primeira Peça Sobressalente que utilizar,
-2 para a segunda peça, -3 para a terceira e
assim por diante.
Apenas 8 fichas de peças sobressalentes estão disponíveis por corrida.
2.7 Regras adicionais
Um jogador não pode segurar mais de duas fichas ao mesmo tempo para utilizar
no reparo dos componentes. Caso isso ocorra o jogador deve devolver todas as
fichas para a mesa e, no final da corrida, é penalizado em 3 pontos.
Um jogador não pode segurar uma ficha por tempo indeterminado apenas para
impedir que outro jogador não a use. Se o jogador estiver com uma ficha na
mão e não usá-la para reparar um componente em 10 segundos ele deve devolvê-la para a mesa ou sofrer, no final da corrida, uma penalidade de 3 pontos.
9

Nota do Designer #6 › Regras adicionais
Vou confessar uma coisa… eu não gosto dessas regras. Mas elas são necessárias
para fazer um manual que contempla todas as possibilidades. Mas, cá entre
nós… se está jogando com jogadores que usam esses artifícios propositalmente,
aconselho a escolher outros amigos. :D Essas regras servem também para jogar
com crianças mais novas, que podem fazer isso tudo sem más intenções.

3 Contar os pontos para a corrida
Primeiro de tudo, os jogadores devem verificar se as fichas que pegaram
reparam seus componentes corretamente (mesmo para componentes que não
foram requisitados pela carta de Incidente).
Cartas deixadas vazias não são consideradas erradas. Porém, caso uma carta
vazia seja um dos requisitos da carta de incidente, e o jogador, erroneamente,
pegou um marcador de bandeirada, ela sim é considerada um erro.
Essa verificação deve ser iniciada pelo jogador que ficou com a melhor
colocação, depois o segundo colocado e assim por diante.
•

Se existir qualquer erro, o jogador que o cometeu é penalizado e perde seu
marcador de bandeirada, que deve ser passado para o jogador na colocação
seguinte. (1º lugar para o 2º lugar, 2º lugar para o 3º lugar e assim por diante).

•

Caso o jogador que recebeu esse novo marcador já possua um, ele deve
passar o seu marcador antigo para o próximo colocado até que todos os
jogadores tenham apenas um marcador.

•

Caso um jogador tenha sido penalizado ele nunca deve receber um novo
marcador.

•

Caso o marcador não possa ser dado a ninguém, ele volta para o centro da
mesa e ninguém marca pontos por ele.

Uma vez que todas as verificações tiverem sido feitas, o jogador que tem o
marcador de bandeirada de primeiro lugar é o vencedor da corrida.
O vencedor então compra uma ficha de troféu aleatoriamente e a coloca ao lado
de seu tabuleiro de carro. (As fichas de troféu serão usadas como desempate no
final da partida).
O verso da ficha de troféu mostra a pontuação para todos os marcador de
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bandeirada daquela corrida. Assim, ela
determina a pontuação de todos os marcadores
e não apenas do marcador vencedor.
Apenas jogadores com marcadores de
bandeirada recebem pontos do troféu.
•

Em um jogo de dois jogadores existe apenas
um marcador de bandeirada, e apenas o
jogador vencedor recebe pontos.

•

Em um jogo de três jogadores existem
apenas dois marcadores de bandeirada, e
apenas dois jogadores recebem pontos.

•

Caso o incidente da corrida seja um super
incidente, o jogador com a bandeirada de 1º
lugar ganha 3 pontos extras.

Todos os jogadores (mesmo aqueles penalizados
ou sem marcadores de bandeirada) recebem
pontos por cada componente reparado corretamente, 1 para cada pneu e 2 para cada gasolina,
aerofólio ou motor. (Lembre-se: os jogadores
podem reparar componentes não requeridos nas
cartas de Incidente para ganhar pontos extras).
Reduza os pontos por cada peça sobressalente
utilizada. (Um jogador não pode receber pontos
negativos em uma corrida).
No fim da corrida, mova o marcador de pontos
de cada jogador para a sua nova pontuação.

N. do Designer #7 › Poxa, foi só um errinho...
É. Eu sei… mas esse errinho pode ter feito você pegar uma ficha que outro
jogador queria, não é? Você deve passar o marcador de bandeirada porque o
erro influenciou no jogo do seu adversário. Mas você ainda tem os seus pontos
por consertar os componentes corretamente. Aceite suas perdas e tente ser mais
cuidadoso na próxima corrida!
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4 Preparar para a próxima corrida
Após o final da corrida, marcadores de bandeirada, fichas de peças
sobressalentes e fichas de componentes devem ser colocadas na posição inicial.
Todos os jogadores repõem em seus tabuleiros as cartas de componentes que
foram reveladas.
Caso qualquer pilha de cartas tenha acabado, uma nova pilha deve ser formada
embaralhando a pilha de descarte.
O vencedor da última corrida agora é o jogador inicial. Ele compra a carta de
Incidente e dá início a uma nova corrida.

Término do jogo
Após 5 corridas o jogo acaba.

Vencedor
O jogador com mais pontos é declarado o
vencedor. No caso de um empate, o jogador com
mais fichas de troféus vence. Na rara ocasião de
outro empate… ambos são declarados vencedores.

Regras Opcionais
Campeonatos mais longos
Um campeonato padrão tem 5 corridas, porém é possível ter quantas corridas
forem desejadas para determinar o campeão.
O número de corridas deve ser combinado antes do início do jogo, durante a
preparação separe o número de troféus equivalente ao númedo de corridas.
Existem 12 fichas de troféus. Como cada corrida usa uma das fichas, é
recomendado que o campeonato tenha, no máximo, até 12 corridas.
Depois de atingir quatro quintos do número total de corridas, os incidentes
devem ser substituidos por super incidentes.
Campeonato por pontos:
Um campeonato padrão tem um número fixo de corridas, porém existe a alternativa de se jogar por uma meta de pontos e não por quantidade de corridas.
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Nessa modalidade o jogo acaba quando um dos jogadores chega a 40 pontos e
cruza a linha de chegada.
Use as cartas de super incidentes quando um jogador estiver com 30 pontos ou mais.
Essa modalidade tem a tendência de durar mais tempo mas pode oferecer um
final mais emocionante.
Pontuação padronizada para corridas
Se houver interesse em diminuir o fator sorte no seu jogo, ao invés de pontuar
usando os valores na ficha de troféu, é possível padronizar a pontuação ganha
no final da corrida.
•

5 pontos para o primeiro colocado, 3 pontos para o segundo colocado e 2
pontos para o terceiro colocado em um jogo de 4 jogadores.

•

4 pontos para o primeiro colocado e 2 pontos para o segundo em um jogo
de 3 jogadores.

•

3 pontos para o primeiro colocado em um jogo de 2 jogadores.

Lembre-se de entregar a ficha de troféu para o vencedor mesmo assim, pois elas
podem ser usada no caso de empates.
Jogo básico (sem multiplicações)
Esse modo foi feito para que jogadores que não saibam como multiplicar
possam jogar (usualmente crianças com menos de 7 anos).
Retire do jogo as fichas de motor, cartas de motor e as seguintes cartas de
Incidente: Raio, Gremlin, Armagedom, Roda Solta, Fumaça, Motor Desregulado,
Sabotagem, Casco Azul, Explosão, Gryphon Knight Epic, Drillit e War Zoo.
Todas as demais regras são aplicadas normalmente.

N. Designer #8 › Regras opcionais e até logo!
Eu adoro regras opcionais, adoro mudar e adaptar regras de jogos, é o trabalho
que amo, afinal de contas! Se você tem mais regras que acha que são legais e
válidas para o Pit Crew, altere o jogo para que ele fique mais legal para você e
seus amigos. E se você tiver vontade de mostrar para alguém, eu sempre estarei
disposto a ouvi-las, é só enviar um email para pitcrew@cyberrhinostudios.com.
Espero que gostem do jogo e até a próxima!
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