
PROFIPACK – upravující pravidla: 
 

1. Všechna pravidla hry Arrivée zůstávají v platnosti.  

2. Změny základních pravidel pro hraní PROFIPACKu jsou v daných bodech následující:  
 
1.1  
Každý hráč si na začátku hry vybere jeden tým. Každý tým se skládá ze čtyř cyklistů a jednoho 
doprovodného vozidla. Z těchto čtyř cyklistů hráč jmenovitě určí lídra, sprintera, vrchaře a domestika. Hráči 
si vylosují jednotlivé Osobní karty cyklistů mezi sebou podle výše hodu kostkou. Na karty dopíší startovní 
číslo vybraného cyklisty, jméno a příjmení, tým.  
 
4.1.  
Cyklisté v trikotech v PROFIPACKu nemají ve hře jakékoliv výhody (žlutý, zelený, puntíkatý, bílý, duhový).  
 
5.2.  
Pokud některý cyklista nepřejede do konce etapy časový limit, je penalizován 5 vteřinami za každé 
nedokončené pole k časovému limitu a v další etapě může opět nastoupit. Časový limit je graficky vyznačen 
na silnici. V další etapě má tým snížený počet přidělených karet Sprint/Únik. Za jednoho cyklistu, který 
nepřejel časový limit v předcházející etapě, jsou odebrány karty +4 a +4 únik a jedna karta zpomalení. Za 
dva cyklisty, kteří nepřejeli časový limit, jsou odebrány karty +2, +4, +4 únik a +6 únik + dvě karty 
zpomalení. Toto platí vždy pouze v následující etapě.  
Nová pravidla pro PROFIPACK:  
 
15.1. Osobní karty cyklistů  
Každý cyklista má podle svých předpokladů přiřazenu jednu kartu (sprinter, vrchař, lídr, domestik). Na této 
kartě je vyznačeno, jak se smí cyklista na některých úsecích etap pohybovat. Plusové výhody pohybu na 
kartě jsou pro daného cyklistu nepovinné a může je nebo nemusí ve svém tahu využít. Naopak minusové 
nevýhody pohybu jsou pro daného cyklistu povinné vždy. Karty jsou nepřenosné z hráče na hráče ani z 
cyklisty na cyklistu. Výhody i nevýhody pohybu na kartě jsou platné i v případě, že cyklista je držitelem 
některého z trikotů.  
 
15.2.  
Úsekem, vyznačeném na kartě počtem polí pohybu na zeleném nebo červeném podkladu, se rozumí 
začátek (první pole) daného úseku (stoupání/rovinky/klesání) až po danou prémii 
(vrchařskou/sprinterskou). Pokud je prémie uvnitř úseku, pak výhoda pohybu je ukončena místem prémie 
(šipkou na žetonu).  
 
15.3.  
Sprinter používá výhodu pohybu v úseku před sprinterkou prémií a cílem. Vrchař používá výhodu v úseku 
stoupání s vrchařskou prémií. Domestik nasazuje doprovodné vozidlo blíže (3,4,5 polí) než je uvedeno v 
pravidlech (6 polí). Toto je vyznačeno na každé Osobní kartě domestika. Lídr využívá výhod na každém 
úseku dle Osobní karty.  
 
15.4. 
Na úseku dlažebních kostek se cyklisté pohybují bez výhod na kartách. 



PROFIPACK – extended rules: 
 

1. All basic Arrivée rules are still applied.  

2. In following points are extended rules for PROFIPACK:  
 
1.1  
Each player shall choose one team. Each team shall consist of four cyclists and one accompanying car. Of 
these cyclists, the player chooses one leader, sprinter, climber and domestic. Players randomly choose 
Cyclists´ cards. The player, who threw highest number shall choose first and then others. After all players 
have 4 cards each, They fill in the cyclists´ race number, name, Suriname and the team name.  
 
4.1.  
In PROFIPACK, none of cyclists in jerseys has his advantages (yellow, green, polka-dot, white, rainbow)  
 
5.2.  
If any cyclists fails to cross the time limit at the end of the stage, he shall be penalised by 5 seconds for 
each field, he did not reach to the time limit (1 field - 5 seconds, 2 fields - 10 seconds, 3 fields - 15 seconds, 
…), So in the next stage he could continue. Time limit is marked on the road piece. For one cyclist, who did 
not cross the time limit in the previous stage, the player looses +4 and +4 Escape cards Sprint/Escape and 
one slowdown card. For two cyclists, who didn´t cross the time limit in the previous stage, the player 
looses +2, +4, +4 Escape, +6 Escape cards Sprint/Escape and two slowdown cards. This is applied only for 
the next stage.  
New PROFIPACK rules:  
 
15.1. Cyclists´ cards  
Each cyclist has his own persona lability card (sprinter, climber, leader, domestic). This card says how does 
the cyclist move on profile and road sections. It is not necessary to use advantages (plus values) in cyclist´s 
turn, but it is necessary to apply his disadvantages (minus values). Cards are not portable neither from 
player to player, nor from cyclist to cyclist. All advantages and disadvantages are also applied, when the 
cyclist wears some jersey.  
 
15.2.  
Each section, marked by points of movement in the green or red field in the card, begins on the first field 
of profile section (uphill /flat/ /downhill) and ends by crossing the premium. If the premium is placed inside 
the profile section, then the movement advantage is applied until the cyclist cross the premium, on the 
rest of the section he moves without applying this advantage.  
 
15.3.  
Sprinter shall use his movement advantage efore the sprint premium and before the finish line. Climber 

shall use his movement advantage on uphill section before the mountain premium. Domestic should place 

an accompanying car closer, while refreshing (3,4,5 fields) than it´s said in the rules (6 fields). This is also 

marked on his personal cyclist´s card. Leader shall use his advantages on each section marked in his 

cyclist´s card. 

15.4. 

On cobblestones, cyclists move without using advantages on thein cards 

 


