Jedną z najfajniejszych rzeczy podczas grania w menedżera
piłkarskiego na komputerze był rozwój kariery. Zaczynało się
w klubie z niższej ligi, a na koniec sezonu trzeba było zdecydować czy zostać na kolejny sezon, czy poszukać nowego
klubu. Na początku twojej kariery tylko mniejsze kluby chciały
cię zatrudnić na stanowisku menedżera, ale kiedy rosła twoja
sława i szacunek, coraz większe kluby interesowały się tobą.
Właśnie te uczucia odtwarza Kampania Solo. Mam nadzieję,
że ci się spodoba!
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Menedżer
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–
–
Zostań na kolejny
Sezon.
Middleham FC
(3 Liga)
Dafton Utd
(3 Liga)

PRZYGOTOWANIE DO GRY
CEL KAMPANII
Rozegrasz serię Scenariuszy, by zostać Menedżerem
jednej z 2 najlepszych drużyn w kraju.Kiedy osiągniesz ten cel, rozpoczyna się finałowy Scenariusz,
a twoim celem będzie zdobycie Mistrzostwa 1 Ligi.
Aby to zrobić, musisz ukończyć finałowy Scenariusz
Kampanii na pierwszym miejscu Tabeli Ligowej.
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Na początek przygotuj odpowiedni arkusz Scenariusza. Rozpocznij grę od 1 Sezonu w Brickton FC.
O tym, który Scenariusz rozegrasz jako kolejny, zadecyduje wynik w pierwszym Scenariuszu.
Przygotuj grę w standardowy sposób. Wszystkie
zmiany każdego ze Scenariuszy znajdziesz na jego
arkuszu, wraz ze specjalnymi zasadami i celami
Scenariusza.

Każdy arkusz Scenariusza przedstawia klub, dla którego pracujesz w tym Sezonie (każda strona przedstawia
jeden Scenariusz/Sezon). Zaczynasz od pierwszego
Scenariusza i jeśli na jego końcu zdecydujesz, by pozostać w klubie, odwracasz arkusz Scenariusza na stronę
Sezon 2.
Jedynym wyjątkiem od tego jest arkusz Scenariusza
Port East i Sheepdale Shire - możesz zagrać w każdym
z tych klubów tylko przez jeden Sezon.
Niektóre Scenariusze wykorzystują specjalne karty, które są przygotowywane zgodnie z opisem na arkuszu
Scenariusza. Karty te są oznaczone Herbem odpowiedniej Drużyny.
Niektóre z tych kart zapewniają ci dodatkowe akcje,
które możesz wykonać poprzez spełnienie ich wymagań i wyczerpanie karty (tak jak zwykle).
Każdy Scenariusz ma określone cele. Na koniec każdego Scenariusza sprawdź tabelę Punktów Zwycięstwa,
aby określić swoje punkty za zrealizowane cele.

Uwaga: Punktowanie działa inaczej niż w wariancie Solo w grze podstawowej.
Ranga
Menedżera

PZ

Zainteresowane
Kluby

Bezwartościowy

0–10

–

Trener
Młodzieżówki
Asystent

11–20

–
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w mediach o twoich decyzjach. Daj z siebie jeszcze więcej, niż w poprzednim
sezonie i pokaż na co naprawdę cię stać.

arkuszE Scenariusza

Cele Sezonu

Przygotuj grę zgodnie z normalnymi zasadami, wprowadzając następujące zmiany:
» Zatrzymaj wszystkich Piłkarzy, Personel, Dyrektorów i Infrastrukturę Stadionową z ostatniego Scenariusza.
i .
» Odrzuć wszystkie , ,
» Odrzuć wszystkie karty Taktyki, poza 1, dowolnie wybraną.
» Cofnij znaczniki na torach Biura i Zasobów na początkowe pola (uwzględniając
premie kart Dyrektora).

ZASADY
SPECJALNE

Władze klubu wyznaczają ci następujące
Cele:
» Osiągnij Rangę Menedżera Amatora.
» Utrzymaj Brickton FC w aktualnej Lidze.
Zaimponujesz władzom klubu, jeśli zrealizujesz następujące Cele dodatkowe:
» Zakończ Sezon na 5 lub wyższym miejscu
w Tabeli Ligowej (zdobywasz 4 ).
» Zakończ Sezon wyżej od Blackston
Kings w Tabeli Ligowej (zdobywasz
4 ).

» Ostra rywalizacja: W zależności od koloru znacznika Przeciwnika, w trakcie Meczu rozpatrz
następujący efekt:
Zielony: po zdobyciu pierwszej bramki, Przeciwnik zdobywa kolejną bramkę.
Niebieski: po zdobyciu pierwszej i drugiej
bramki, Przeciwnik zdobywa kolejną bramkę.
Czerwony: Przeciwnik rozpoczyna Mecz
z dwoma zdobytymi bramkami.

Ranga
Menedżera
Bezwartościowy
Trener
Młodzieżówki
Asystent
Menedżera
Menedżer
Amator
Zawodowy
Menedżer
Najlepszy
Menedżer w Lidze
Menedżer
Światowej Klasy

Zainteresowane
Kluby
0–10

–

11–20

–

21–30

–

31–40
41–50
51–60
61+

Middleham FC
(3 Liga)
Dafton Utd
(3 Liga)

»
»
»
»
»

» Odrzuć wszystkie Zasoby.
» Usuń wszystkie karty Sponsora z pól
Koszulki Meczowej i Bandy Reklamowej.
» Dobierz dwie karty Celu i zachowaj
jedną z nich.
» Twoim znacznikiem w Tabeli Ligowej
jest znacznik Drużyny Brickton FC.
Odrzuć wszystkie karty Przeciwnika Brickton
FC.
Odrzuć wszystkie karty Piłkarza poza 2 (możesz odrzucić więcej, jeśli chcesz).
Odrzuć wszystkie karty Personelu poza
2 (możesz odrzucić więcej, jeśli chcesz).
za każdą odrzuconą kartę
Otrzymujesz 2
Piłkarza i kartę Personelu.
Upewnij się, że karta Blackston Kings znajduje się w talii kart Przeciwnika.

WYNIK SCENARIUSZA
Jeżeli nie osiągniesz rangi Menedżera Amatora albo zakończysz Scenariusz na jednym z dwóch ostatnich miejsc
w Tabeli Ligowej, przegrywasz Scenariusz i wylatujesz!
Jeśli nie wylatujesz - gratulacje! Wygrywasz Scenariusz. Skorzystaj z tabeli po lewej, aby określić kolejny etap swojej
kariery.
Jeśli zdobędziesz Mistrzostwo, kończąc sezon na 1 miejscu
w Tabeli Ligowej, otrzymujesz kartę Puchar 3 Ligi. Zachowaj
ją do końca Kampanii.



Zapisz swoje punkty w tabeli na ostatniej stronie instrukcji (jeśli chcesz ponownie rozegrać Kampanię, na
naszej stronie internetowej znajdziesz czystą tabelę:
https://portalgames.pl/pl/eleven-edycja-polska/
Opcje rozwoju twojej kariery są przedstawione
w tabeli Punktów Zwycięstwa na arkuszu Scenariusza.
Możesz wybrać każdą opcję, której minimalne wymagania spełniasz. Jeśli dobrze ci pójdzie, będziesz mieć
wiele różnych możliwości, a jeśli pójdzie ci gorzej, wtedy możliwości będzie mniej.
Możesz przenieść się do klubu, w którym jeszcze nie
byłeś lub zostać w obecnym klubie na kolejny Sezon.

Uwaga: Czasami kluby nie są tobą zainteresowane i musisz zostać tam, gdzie jesteś.
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TABELA LIGOWA

ZMIANY W PRZYGOTOWANIU

Jeśli przegrasz Scenariusz, możesz spróbować
jeszcze raz, nim przejdziesz dalej.

Przykład: To był udany sezon z tobą w roli
trenera Middleham FC. Udało ci się zdobyć
48 PZ, a przez to masz wiele możliwości. Patrząc na tabelę poniżej, zostajesz oceniony
jako Zawodowy Menedżer, a dzięki temu możesz wybrać czy chcesz zostać w Middleham,
przenieść się do Royalford (do 2 Ligi) lub do
Dafton (do 3 Ligi).
Nie możesz przenieść się do Brightsbury, bo
nie udało ci się zdobyć wystarczającej liczby
Punktów Zwycięstwa, ani do Smokepool, gdyż
ten klub był już przez ciebie prowadzony w poprzednim sezonie.
Ranga
Menedżera

Zainteresowane
Kluby

Bezwartościowy

0–10

–

Trener
Młodzieżówki

11–20

–

Asystent
Menedżera

21–30

–

Menedżer
Amator

31–40

Zostajesz na
kolejny sezon.

Zawodowy
Menedżer

41–50

Dafton (3 Liga)
Royalford (2 Liga)
Smokepool (2 Liga)

Najlepszy
Menedżer w Lidze

51–60

Brightsbury (2 Liga)

Menedżer
Światowej Klasy

61+

POZOSTANIE W KLUBIE
Jeśli zostaniesz w klubie na drugi sezon, odwróć
arkusz Scenariusza na stronę Sezon 2. Nie korzystaj
z zasad podstawowego Przygotowania Gry. Zachowaj wszystko z pierwszego Scenariusza i przeczytaj
instrukcję Przygotowania Gry z arkusza Scenariusza.
Przewagą, jaką daje ci drugi Sezon w klubie, jest
możliwość pozostawienia części Personelu i Piłkarzy. Daje ci to kopa na start, dzięki czemu możesz
zdobyć więcej punktów i zyskać lepsze perspektywy dla rozwoju swojej kariery. Po drugim Sezonie
musisz zmienić klub.

• Znacznik Drużyny Zielonego Przeciwnika przesuwa się o jedno pole niżej.

PRZENIESIENIE DO INNEGO KLUBU
Jeśli przeniesiesz się do innego klubu, weź nowy
odpowiadający mu arkusz Scenariusza.
Nie będziesz mieć możliwości zachowania żadnego członka Personelu ani Piłkarza, ale zatrzymasz
karty Pucharu.

TABELA LIGOWA
Jeśli skończysz na pierwszej pozycji, klub awansuje.
Jeśli zostaniesz w klubie na drugi Sezon, musisz zagrać przeciwko drużynom z wyższej Ligi.
Na koniec Sezonu, jeśli znajdujesz się na tej samej
pozycji w Tabeli Ligowej, co przynajmniej jeden
z Przeciwników, rozstrzygnij remis w poniższy sposób:
• Znacznik Drużyny Czerwonego Przeciwnika
przesuwa się o jedno pole wyżej.
• Znacznik Drużyny Niebieskiego Przeciwnika
przesuwa się o jedno pole wyżej, chyba że twój
poziom Kondycji wynosi co najmniej 4, wtedy
przesuwa się o jedno pole niżej.
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KONIEC TWOJEJ KARIERY
NAJLEPSI Z
NAJLEPSZYC
PUC
H

KONIEC TWOJEJ KARIERY

HAR 1 LIGI

Kiedy z powodzeniem ukończysz Sezon w jednym
z dwóch wiodących klubów (Port East lub Sheepdale Shire), Kampania kończy się twoim zwycięstwem!

IDEA

L

AKCJA:
Znajdź w tali
i Piłk
go za połow arza dowolnego
. Zatrud
ę ceny (zaokr
ąglając w gór nij
ę).

PUCH NY PL
A
AR 2
LIGI N



PUCHAR

2 LIGI

PUCHAR

Odw
róć tę

1 LIGI

Zsumuj swoje najlepsze wyniki z 3 Lig i podziel je
przez 3. Na koniec dodaj
ze swoich kart Pucharu.
W ten sposób otrzymujesz swój ostateczny wynik.

POZOSTAŁE ROZSZERZENIA
KOMPONENTY Z TEGO ROZSZERZENIA POZA KAMPANIĄ
Karty Spotkania Zarządu, karty Celu, karty Dyrektora,
które nie są oznaczone Herbem Klubu, mogą być używane podczas grania w grę podstawową lub wraz
z innymi rozszerzeniami. Przed Przygotowaniem Gry
wtasuj je do odpowiednich talii.

Nie zalecamy, by łączyć Kampanię Solo z rozszerzeniem Nieprzewidziane Wydarzenia ani Międzynarodowy Turniej. Jednakże, jeśli zdecydujesz się
je połączyć, podczas Meczów w Turnieju zignoruj
zasady Specjalne Scenariuszy, które wpływają na
rozgrywanie Meczów.
Możesz łączyć to rozszerzenie ze wszystkimi innymi rozszerzeniami. Wszystkie komponenty z tego
rozszerzenia są oznaczone ikoną , co pomaga
łatwo je rozpoznać.

A
kartę KCJA:
,a
za 3 by Zbud
mnie ować Biu
j.
ro



KARTY pucharu
Kiedy po raz pierwszy zostaniesz Mistrzem Ligi, kończąc Scenariusz na pierwszej pozycji w Tabeli Ligowej, możesz wziąć kartę Mistrzostwa odpowiedniej
Ligi. Potasuj te karty i wylosuj jedną. Na koniec
Kampanii zapewniają one dodatkowe Punkty Zwycięstwa. Dzięki nim otrzymujesz również premie,
które możesz wykorzystać we wszystkich kolejnych
Scenariuszach. Z każdej Ligi możesz mieć tylko jeden Puchar.
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Scenariusz
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Liga

Ostateczna
Punktacja

Scenariusz

Brickton FC
Sezon 1

Royalford Town
Sezon 2

Brickton FC
Sezon 2

Brightsbury FC
Sezon 1

Middleham FC
Sezon 1

Brightsbury FC
Sezon 2

Middleham FC
Sezon 2

Smokepool City
Sezon 1

Dafton United
Sezon 1

Smokepool City
Sezon 2

Dafton United
Sezon 2

Port East

Royalford Town
Sezon 1

Sheepdale
Shire

Liga

Ostateczna
Punktacja

