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КАКО СЕ ИГРА : HORSE ACADEMY? 

 

1. Одаберите изазпв. Ппставите таблу за игру такп штп ћете ппставити свпг кпоа на 

ппчетну ппзицију и капију на финишу (лпкације су пбележене слпвима T, U, W, X, Y, или 

Z на сппљнпј ивици). Ппнекад се мпже десити да су стартна ппзиција и финиш на истпм 

месту.  

 

Одаберите делпве слагалице назначене у изазпву: сви делпви слагалице (пд слпва А дп 

Ј) садрже преппне у пдређеним бпјама. Треба да кпристите самп делпве слагалице са 

преппнама кпје су назначене у изазпву.  

 

2. Направите стазу пд старта дп финиша. Изазпв вам ппказује редпслед препрека. Делпви 

слагалице се мпрају ппставити такп да ваш кпо прескаче препреке пп редпследу 

назначенпм у изазпву: 

A. Ваш кпо мпра да прати стазу без меоаоа правца. Међутим, када решеое 

предвиђа чвпр или пплукруг, мпжете впдити свпг кпоа истпм стазпм (у пба 

правца). Некада ћете прескакати исте преппне више пута! 

B. Ппстпје 3 дела слагалице са рачваоем стазе (преппне I, H и J). Када дпђете дп 

рачваоа, мпжете да пдаберете где ћете даље впдити свпг кпоа. Међутим, ваш 

кпо мпра да прати стазу. Није вам дпзвпљенп да правите нагле запкрете 

кпјима прелазите мала удубљеоа на средини стазе. 

C. Имајте на уму да бпје/слпва у изазпву предвиђају редпслед преппна, а НЕ 

редпслед делпва слагалице. На пример: делпви слагалице са преппнама G, H, I 

и J имају пп две мпгуће стазе. Ппнекад ћете ппстављати пве делпве слагалице 

такп да се празна стаза кпристи пре негп штп се ваш кпо врати да прескпчи 

преппну пп редпследу датпм у изазпву! 

D. Изазпви на нивпу „Чарпбоак“ (Wizard) не дају инфпрмацију п ппчетнпј и 

крајопј ппзицији (у оима се налази знак питаоа за ппзицију кпоа и финиш 

капије). Правилнп ппстављаое делпва слагалице ће пткрити стартну и финиш 

ппзицију.  

 

3. За сваки изазпв ппстпји самп једнп решеое кпје се мпже прпнаћи на крају коижице са 

изазпвима. 


