
’’Run Run’’
Money Race/Dash For Dollar$

Afstand 400 & 800 Meters
Samenvatting van het spel
Het spel heeft twee versies die een race-evenement simuleren op afstanden 
van 400 en 800 meter.  Het is een luchtig spel dat zorgt voor een goede sfeer 
en non-stop interactiviteit tussen de spelers van begin tot eind.  Met de snelle 
en voortdurende beweging van de race streeft elke speler ernaar om de eerste 
te zijn, deals te sluiten en verschillende bedragen te verdienen aan RunRun 
e-dollar van de racesponsor. Beloond en bestraft worden is heel goed mogelijk 
tijdens de race. Een speler moet de 3 hindernisfiches betalen die essentieel 
zijn om naar de finish te gaan.  Het resultaat is een onvoorspelbare finish die 
als eerste de grootste prijsuitbetaling heeft, maar niet gegarandeerd de game-
winnaar is.  De speler die de meeste e-dollars verdient bij het voltooien van het 
spel, is de winnaar en krijgt de gouden medaille.
 Alle transacties zijn via de mobiele applicaties. De laatste en climax activiteit 
is de “Cash Lucky 6 Bonus” dobbelsteen worp, het geld dat hiermee verdiend 
wordt kan het verschil maken tussen de 1e - 8e plaats.  
Het spel is gemaakt voor binnen/ buiten gebruik en stelt 2-8 spelers in de leeftijd 
vanaf zeven jaar in staat om te strijden voor de overwinning. Het regelement is 
ongecompliceerd en leidt tot een snelle installatie en speeltijd.  Er zijn vijf talen 
om de spellen te spelen.  Engels, Frans, Portugees, Spaans of Nederlands. 

Inhoud/gebruik: 
Familie en jongere entertainment
2 - 8 spelers
Leeftijd: 7 tot volwassen
Speeltijd 45 minuten
Gebruik: binnen/ buiten
1 bord, 2 spellen (8 banen, 56 spelvakken van beginnen tot einden).
8 Runners (pionnen), Lijn: 1. zwart, 2. groen, 3. oranje, 4. roze, 5. geel, 6. 
paars, 7. rood,  8. blauw
8 dobbelstenen in bijpassende kleuren voor de Runners.
1 grote dobbelsteen “Cash Lucky 6 Bonus”
11 beloningskaarten
12 strafkaarten
1 hindernis
1 gouden medaille
Download de RunRun Terminal-app. 

(NL)



Het spel spelen 
Kies het spel naar keuze 400 of 800 meter race. Leg het bord op het tafelblad 
en vouw het goed uit. De dobbelsteen-ring, beloning- en strafkaarten moeten 
op de daarvoor bestemde plek worden geplaatst. De hindernispositie wordt 
geplaatst op de lijn die de “Cash lucky 6 Bonus” en $85.000 van elkaar scheidt. 
De spelers kiezen de Runner (pion) en de bijpassende kleur dobbelsteen en 
plaatsen de Runner op het startnummer. Download of scan de QR-code om 
toegang te krijgen tot de RunRun Terminal. Elke speler krijgt $150.000 RunRun 
e-dolllars om de race te starten.
Wijs een persoon of een speler toe als de spelsponsor/scheidsrechter 
deze houdt de transacties en activiteiten van de speler bij. Elke speler is 
verantwoordelijk voor zijn of haar account/rekening en mag de accounts van 
de andere speler volgen op hun terminal. (Het aangewezen sponsoraccount is 
het officiële spelaccount).

Er wordt één speler gekozen die “Dice!” roept bij elke worp. 
1)  Spelers gooien de dobbelstenen gelijktijdig in de dobbelsteen-ring.
2)  De dobbelstenen moeten onaangeroerd blijven liggen totdat alle spelers 

klaar zijn met bewegen over het bord. 
3)  De speler in de baan met het laagste nummer verplaatst als eerste zoveel 

velden als aangegeven op zijn of haar dobbelsteen vervolgens de spelers in 
de baan met het volgende nummer en zo door totdat speler in de baan met 
het hoogste nummer is verplaatst.

Strafpunten:
•  Als de dobbelstenen van een speler niet in de dobbelsteen-ring beland )het 

aangewezen gebied op het bord) moet deze spelereen ronde overslaan. Hij/
zij mag in de volgende ronde weer mee dobbelen. 

•  Elke speler die betrapt wordt op het verplaatsen van meer of minder vakjes 
dan zijn / haar dobbelstenen aangeven moet twee beurten overslaan en 
betaalt $20.000 boete aan de sponsor.



6 SPECIALE vakken: “Cash lucky 6 bonus” / hindernis / beloning / 
straf / $ Som / gratis
a) “Cash Lucky 6 Bonus” Hoe verdien je de chip/fiche: 

• Land op het veld “Cash Lucky 6 Bonus”. 
• Verkregen via een beloningskaart.
• Gooi nummer zes met de opeenvolgende dobbel beurten. 
• Gooi het getal zes drie keer tijdens het spel.
-  Als een speler één bestaande zes heeft en een opeenvolgende zes gooit, 

verdient hij/ zij 2 fiches.
- Gooi drie opeenvolgende zessen en verdien 2 fiches.

* Om geld in te zamelen, gooit een speler aan het einde van het spel de Lucky 
6 dobbelstenen, ongeacht de worp wordt het vermenigvuldigd met 10.000. 
(voorbeeld: nummer 1 = $10.000, nummer 2 = $20.000, enz.).

b) Hindernisfiches 
Voor het oversteken van de hindernis zijn hindernissenchips nodig, de speler 
moet de sponsor betalen het kost 3 fiches voordat je verder kunt.

Hoe kun je een fiche te verdienen: 
• Land op hindernissenchipruimte. 
• Verkregen via een beloningskaart. 
• Gekocht van sponsor voor $20.000. 
•  Gekocht van andere spelers voor een onderling overeengekomen prijs tussen 

$10.000 - $19.000.

c-d) Belonings- en strafkaarten. 
Elke keer dat een speler op het belonings- / strafveld belandt, neemt hij / zij de 
bovenste kaart van die stapel.
Na het lezen en uitvoeren van de beschreven instructie, moet de kaart onderaan 
de stapel worden teruggelegd.

* Een kaart die de speler wel mag houden is de (”Je bent veilig voor het missen 
van een dobbelsteenworp ronde”, de kaartwaarde is $20.000, de kaart kan 
voor contant geld worden verkocht aan de sponsor of een speler voor het 
genoemde bedrag).

e) Vrije ruimte 
Elke keer dat een speler op dit veld landt, is er geen winst of verlies.

f) Dollarsom 
Deze hoeveelheid aan RunRun e-dollar wordt er verdient : $1.000, $5.000, 
$10.000, $15.000, $20.000, $30.000, $50.000

* extra geld na overschrijding van de hindernis $35.000, $45.000, 
$55.000, $65.000, $75.000, $85.000, $100.000



De  RunRun applicatie: 
De telefoon met de RunRun applicatie is de officiële recordhouder van het spel 
van alle e-dollars, Cash Luck 6 Bonus fiches, Hindernis fiches en Dobbelsteen 
genummerd (6x) zes dobbelsteen transactie activiteiten. Veeg het gebied 
van de dollarsom van links naar rechts om toegang te krijgen tot het vereiste 
bedrag. De app is toegankelijk via de websitelink: www.emphasisentertainment.
eu/runrunapp of via de QR-code op de speeldoos en het bord. Nadat de 
applicatie op de een telefoon is gedownload, werkt deze offline en is er geen 
internetverbinding nodig, zolang het tabblad openblijft en de browsercache niet 
wordt gewist, is het niet nodig om opnieuw te laden.

Spel prijzengeld: 1e - 8e plaats
1e $300.000 2e $200.000 
3e $150.000 4e $75.000 
5e $50.000 6e $40.000 
7e $30.000 8e $10.000

Einde van de race: 
* Het spel eindigt met spelers die hun hindernisfiches en beloningskaart 
verzilveren en daardoor inruilen voor de geldwaarde. De laatste activiteit is het 
innen van de “Cash Lucky 6 Bonus” -fiches. De speler met het laagste nummer 
gooit eerst met de dobbelstenen. (Het gegooide getal wordt vermenigvuldigd 
met 10.000)

Race winnaar 
De speler die het dichtst bij de finish is, is de winnaar van de race wanneer het 
laatste dobbelsteen aantal hem of haar op of over de finishlijn zet. 
Als de positie van twee of meer spelers hetzelfde is, wordt de winnaar van de 
race toegekend aan de speler die het hoogste aantal heeft gegooid voordat de 
laatste dobbelstenen werden gegooid.

SPELWINNAAR 
De speler die aan het einde van het spel het meeste geld heeft verzameld, is de 
winnaar en krijgt de gouden medaille.
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