
ELEVEN - Przebieg tygodnia
Podstawowe zasady
Zaawansowane zasady
Tryb Solo
Międzynarodowe Gwiazdy
Międzynarodowy Puchar
Nieprzewidziane Wydarzenia

Produkcja
Zyskaj Zasoby zgodnie z pozycją swoich znaczników 
Statystyki na torach oraz dodatkowe Zasoby zapew-
niane przez żetony Infrastruktury.
Możesz odrzucić znaczniki Zarządzania i Pieniędzy, 
by otrzymać znaczniki Lotu

Spotkanie Zarządu
Dobierz kartę Spotkania Zarządu. Rzuć kością sześcien-
ną. Sprawdź głosy swoich Dyrektorów. Rozpatrz decyzję  
z największą liczbą głosów.
Możesz wydać 1 znacznik Kibiców, aby przerzucić 
wynik na kości.

Główna akcja
Rozpatrz jedną z następujących akcji:

• kup Piłkarza lub Młodzika
• sprzedaj Piłkarza lub Młodzika
• zatrudnij Personel
• zdobądź Sponsora
• zbuduj Infrastrukturę Stadionową
• zbuduj Biuro
• wykonaj akcję Karty Personelu lub Dyrektora
• zyskaj Reputację

Dodatkowa płatna akcja
Zapłać 2 znaczniki Zarządzania, aby rozpatrzyć 
akcję karty Personelu lub Dyrektora

Rozpatrz ją podobnie jak Wtorek
Rozpatrz Mecz w Turnieju

Rozpatrz go podobnie jak Wtorek

Rozpatrz kolejno następujące kroki

Przygotowanie do Meczu
• Przeczytaj Raport Skauta
• Zagraj kartę Taktyki jako Formację
• Ułóż koszulki na boisku zgodnie z Formacją  

i przypisz karty Piłkarzy do Meczu
• Rzuć kośćmi i rozpatrz efekt Sędziego
• Przypisz znaczniki Kibiców do Trybun
• Rozpatrz efekty kart Piłkarzy PRZED MECZEM
• Odrzuć po 1 znaczniku Kontuzji lub Zawieszenia 

z kart Piłkarzy

Rozpatrzenie Meczu
• Odkryj kartę Przeciwnika
• Dobierz kartę Nieprzewidzianego Wydarzenia
• Możesz zagrać jedną kartę Taktyki dla jej efektu
• Rozpatrz efekty kart Piłkarzy
• Porównaj 5 par Sekcji
• Rozpatrz efekty kart Piłkarzy PO MECZU

Zakończenie Meczu
• Określ wynik Meczu
• Przesuń żetony Drużyn w Tabeli Ligowej
• Odrzuć znaczniki Kibiców z Trybun, aby zyskać 

po 1 znaczniku Pieniędzy
• Odrzuć wszystkie zasoby oraz żetony Tymcza-

sowej Siły i Osłabienia z kart Piłkarzy przypisa-
nych do Meczu

• Wykonaj i rozpatrz wynik rzutu na Konsekwencje 
Meczu. Możesz wydać 1 znacznik Kibiców, aby 
przerzucić wynik na kości

• Dla każdej z Drużyn, z którą nie grał żaden  
z graczy, wykonaj rzut kością w odpowiadają-
cym kolorze  
i przesuń żetony Drużyn o wskazaną liczbę pól 
w Tabeli Ligowej

 PONIEDZIAŁEK 

 wtorek 

 środa 

 czwartek 

 dzień meczu 



• Przygotuj wszystkie wyczerpane karty

• Przesuń znaczniki Punktacji na pola 0, odrzuć kartę Przeciwnika

• Opłać koszty Utrzymania, jeśli nie masz wystarczająco wiele Pieniędzy strać 1 poziom Reputacji oraz 
umieść 2 żetony Wykluczenia na wybranej karcie Personelu za każdy brakujący znacznik

• Odrzuć pierwszą od prawej kartę z każdego rzędu Rynku Transferowego i uzupełnij go

• Możesz odrzucić wszystkie karty z wybranego rzędu Rynku Transferowego i uzupełnić go

• Zamiast odrzucać pierwszą od prawej kartę Piłkarza, odrzuć wierzchnią kartę z każdej talii kart bez 
znacznika Skauta.

• Zachowaj wszystkie znaczniki Pieniędzy i po 1 znaczniku Kibiców, Zarządzania i Kondycji, a pozostałe 
odrzuć

• Odrzuć niepotrzebne żetony przypominające

• Jeżeli nie ma już kolejnych kart Przeciwnika, przejdź do Końca Gry

 koniec tygodnia 

ELEVEN - Przebieg tygodnia

Materiał powstały na podstawie pomysłu Pawła Lewickiego 
zaproponowanego w facebookowej grupie Fani Portal Games. 
Paweł - dziękujemy!

https://www.facebook.com/groups/fani.portal.games

