
Any 2214. Una Terra massa pol·lucionada fa inviable la vida a mig

termini. És per això que una dotzena de tripulacions han estat

enviades  a  diferents  llunes  del  sistema  solar  per  preparar  el

terreny per a una evaquació a gran escala del nostre planeta.

Tu  ets  membre  d'una  d'aquestes  tripulacions,  i  la  persona

encarregada del radar i dels ràigs làser. La teva feina és molt

important, sobretot ara que esteu a punt d'entrar a una zona plena

d'asteroides. Els asteroides (roques des de la mida d'un còdol a

la d'un transatlàntic) vaguen descontrolats per l'univers, i poden

impactar en qualsevol moment amb la nau. Un accident d'aquestes

característiques seria desastrós, ja que us impediria acomplir la

vostra missió (si és que no us mata directament).

Els ràigs làser -a part de la perícia del pilot- són la vostra

única  opció.  Estan  acoblats  a  dues  naus  escorta  dirigides  per

control remot que es poden moure lliurement per l'espai. Poden

disparar en quatre direccions: endavant, endarrere, a la dreta i a

l'esquerra. 

Seràs capaç de salvar la tripulació d'aquesta terrible amenaça????
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NORMES "OPERACIÓ ASTEROIDE"

2 Jugadors: 1 s'encarrega de les naus espacials i l'altre/a dirigeix els asteroides.

Objectius del joc

• Objectiu  Nau  espacial:  aconseguir  el  màxim  de  punts  possibles  eliminant  tots  els
asteroides.

• Objectiu Asteroides: aconseguir el màxim de punts possibles i destruir l'astronau.

Funcionament

• Situació inicial: les dues naus a les posicions (1,0) i (-1,0). Cap asteroide al radar.

Es juga per torns, començant pels asteroides:

Qui juga amb els asteroides col·loca d'1 a 5 asteroides on vulgui tocant a la línia negra exterior. Ha
de dir les coordenades de cada posició.

Qui juga amb les naus pot moure'n una o les dues sumant com a màxim 4 moviments entre les
dues naus (1 moviment és un quadre en vertical, horitzontal o diagonal). Ha de dir les posicions
inicials i finals de les dues naus.

Qui juga amb els asteroides els ha de moure tots simultàniament dos quadres cada un. Es poden
moure en qualsevol  de les 8 direccions menys quan travessa una línia  que marca una zona
d'alerta.  En  aquest  cas  només  es  pot  moure  en  vertical  o  en  horitzontal,  i  n'ha  de  deixar
constància per escrit. En cas que l'altre/a jugador/a s'adoni d'un error l'asteroide haurà de "recular"
a la posició anterior.

Quan hi ha un asteroide a la mateixa vertical o horitzontal, es pot eliminar disparant un raig làser.
Per disparar el raig ha d'estar a un màxim de 6 enters de distància. Disparar un tret és equivalent
a consumir dos moviment en aquell torn.

El  tret  té  efecte  si  qui  dispara  diu  correctament  la  situació  de  la  nau (inicial),  la  situació  de
l'asteroide (final) i fa la suma correctament (amb números positius si és cap amunt o a la dreta i
amb números negatius si és cap avall o a l'esquerra). A més, ho ha d'escriure. Si l'altre/a jugador/a
s'adona d'un error aquell tret es considera fallat.

Es  poden  anar  introduint  asteroides  quan se  n'elimina un.  N'hi  poden  haver  un  màxim de  5
simultàniament.

Obtenció de punts

• Naus espacials: per cada asteroide eliminat abans de l'alerta taronja: 2 punts.
per cada asteroide eliminat després de l'alerta taronja: 1 punt.

• Asteroides: Superar la línia d'alerta groga: 1 punt.
Superar la línia d'alerta taronja: 1 punt.
Superar la línia d'alerta roja: 1 punt.

Quan s'eliminen tots els asteroides se sumen tots els punts. Qui dirigeix els asteroides també
guanya la partida immediatament si aconsegueix que un asteroide arribi a la coordenada (0,0), és
a dir, destrueix la nau amb la tripulació.
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