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Dobre przygotowanie i ciężka praca prowadzą do 
sukcesu, ale czasem nie wystarczają - nie sposób 
przygotować się na wszelkie niespodzianki. Tak 

jak wszyscy, piłkarze i personel mają swoje własne 
charaktery, które często się ze sobą ścierają, zwłaszcza 

w warunkach stresu i przedmeczowego napięcia. 
Czy twoja drużyna jest gotowa na sprostanie tym 

wyzwaniom?



2 3

Komponenty

 Przygotowanie do gry 

Przygotowanie do gry

Każdy twój  ŚWIETNY PODAJĄCY zyskuje 1  

za każdego Piłkarza z tą cechą.

Kiedy dośrodkowania zawodzą, przychodzi 

czas na  ŚWIETNEGO PODAJĄCEGO.

Jeśli masz  URODZONEGO PRZYWÓDCĘ, możesz 

w tym Tygodniu zagrać dodatkową kartę Taktyki.

Tylko URODZONY PRZYWÓDCA umie dostoso-

wać taktykę podczas meczu.

Granie na  MISTRZA DOŚRODKOWAŃ może nie 

być dobrym pomysłem.

Wszyscy twoi  MISTRZOWIE DOŚRODKOWAŃ 

mają Siłę 0.

SPALONE

Na treningach musimy skupić się na 

unikaniu łapania na spalonych. Ostatnio 

przytrafi a się nam to zbyt często.
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Umieść 1  na dowolnym swoim 
 SNAJPERZE.

Kibice byli zachwyceni grą naszego
 SNAJPERA.

Jeśli masz  NIEZAWODNEGO BRAMKARZA: 
Otrzymujesz 1 .

Wygląda na to, że nasi kibice świętowali urodzi-
ny naszego  NIEZAWODNEGO BRAMKARZA.

Umieść 1  na dowolnym swoim Piłkarzu 
 ”SZKLANCE”.

Jeden z naszych Piłkarzy został trafi ony racą.

Są zakazane, ale kibice jakimś cudem zdołali 
wnieść je na stadion.

RACE NA TRYBUNACH
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Jeśli masz  AGRESYWNEGO PRZEJMUJĄCEGO, otrzymujesz 1  lub 1 .

Fotoreporterzy zrobili wiele zdjęć naszych Piłka-rzy wśród gęsi, a te szybko zyskały popularność w mediach społecznościowych.

Jeśli masz  NURKA, otrzymujesz 1 .

Jeden z Piłkarzy wie, jak je przepłoszyć.

Tracisz 1 bramkę. Umieść  na  NIEZAWODNYM BRAMKARZU. Możesz odrzucić ten żeton podczas następnego Meczu, by zyskać dodatkową .

Strzał odbił się od gęsi.

Wielkie stado ptaków przysiadło na tym wiejskim boisku.

WYPADEK Z GĘSIĄ

����������Kart Nieprzewidzianych 
Wydarzeń36 INSTRUKCJA1

 Komponenty 

Żetony Reputacji 
Graczy4

SPOTKANIE ZARZĄDU

Wyczerp kartę Per-

sonelu z Zielonego 

zestawu.Znajdźmy winnego tej 

usterki.

Możesz w tym Tygo-

dniu rozpatrzyć tylko 

1 dodatkową Płatną 

Akcję karty.

Powinniśmy na razie 

organizować poranne 

treningi, a usterkę 

naprawić w przyszłym 

Tygodniu.

Dzięki pieniądzom 

od ubezpieczyciela 

możemy kupić nowe.

Zbuduj za darmo 

Oświetlenie Stadiono-

we (jeśli to możliwe). 

-1 .

Podczas naszego wieczornego treningu światła 

nagle się wyłączyły.

USTERKA OŚWIETLENIA STADIONU
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SPOTKANIE ZARZĄDU

Musimy ukarać 
Piłkarzy. To nie jest 
zachowanie, którego 
oczekują nasi kibice.

+1 -1

+1 . Umieść po 
1  na wybranym  
i wybranym .

Poprośmy Piłkarzy, by 
wzięli udział w akcji 
dobroczynnej, aby 
odzyskać zaufanie 
kibiców.

+1 -1

Musimy im zapłacić, 
by ich nie publiko-
wali.

Po ostatnim Meczu kilku naszych Piłkarzy urzą-
dziło imprezę w pokoju hotelowym. Paparazzi 

zrobili im kilka kompromitujących zdjęć.

SKANDAL
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SPOTKANIE ZARZĄDU

Na razie utrzymajmy 
dotychczasowe ceny, 
przemyślimy ich pod-
wyżkę po zakończo-
nym sezonie.

-2

Umieść 2  na Sklepi-ku z Pamiątkami (jeśli 
to możliwe).

Powinniśmy znaleźć 
nowego producenta.

Kibice nie będą zado-
woleni, ale trzeba tak 
zrobić. -1 -1

lub

Nasz producent pamiątek podnosi ceny szalików i koszulek, ale czy my też powinniśmy podnieść ceny w naszym sklepie?

PODWYŻKI CEN

����������Kart Spotkania 
Zarządu14

żetonów Reputacji 
Przeciwników5

Wtasujcie karty Spotkania Zarządu do talii Spotka-
nia Zarządu.

Potasujcie karty Nieprzewidzianych Wydarzeń  
i umieśćcie je obok Rynku Transferowego, tworząc 
talię Nieprzewidzianych Wydarzeń.

Umieśćcie planszę Reputacji poniżej Tabeli Ligowej, 
a następnie umieśćcie na niej znaczniki Reputacji, 
zgodnie z przykładem poniżej.

Odłóżcie resztę znaczników Reputacji do pudełka. 

Tryb Solo2 graczy

3 graczy4 graczy

Znacznik 
Pierwszego 
gracza

Przykład:

Plansza 
Reputacji1

Znacznik 
Drugiego 
gracza

Znacznik 
Trzecieg 
gracza

Znacznik 
Czwartego 
gracza

Znacznik  
Przeciwnika



4 5

Tor Reputacji Karty Spotkania Zarządu

 Karty Spotkania Zarządu Twoja pozycja na torze Reputacji jest odzwiercie-
dleniem twojej reputacji wśród Piłkarzy, Personelu 
i Sponsorów. Ilekroć jakikolwiek efekt sprawia, że 
zyskujesz lub tracisz 1 , zamień pozycję swojego 
znacznika Reputacji z sąsiadującym znacznikiem 
(zgodnie z działaniem efektu). Pozycja twojego 
znacznika na torze Reputacji wskazuje premię (lub 
karę), którą musisz rozpatrywać.

 Zyskiwanie Reputacji 

 Tor Reputacji 

 KOSZTY UTRZYMANIA 

 Koniec Gry 

Jako akcja możesz wydać 2 , aby zyskać 1 . 

Jeśli nie masz , by zapłacić za Koszty Utrzymania, 
tracisz dodatkowo 1 . Jeśli równocześnie wielu 
graczy traci 1 , jest to rozpatrywane zgodnie  
z kolejnością graczy. Dodatkowo musisz umieścić 

 na swoich kartach Personelu, tak jak zwykle.

Grając z tym rozszerzeniem, zmieniają się zasady 
rozpatrywania remisów: wygrywa gracz, którego 
klub jest wyżej na torze Reputacji.

Karty Spotkania Zarządu z tego dodatku zawierają 
możliwość utraty i zdobycia Reputacji, ale możesz 
dowolnie łączyć je z kartami Spotkania Zarządu  
z podstawowej gry, jak i innych rozszerzeń.

SPOTKANIE Z
ARZĄDU

Nic s
ię nie dzieje.

Dopóki n
ie zakłóca to 

jego tre
ningów, m

oże 

robić c
o tylk

o chce.

Umieść 
 na dowol-

nej ka
rcie

 Piłka
rza 

z ko
szte

m efektu.
 

Nie możesz k
orzys

tać 

z te
go efektu.

Może zostać z 
nami 

do końca sezonu, 

a później zd
ecyd

uje-

my co
 dalej.

Nie ma mowy. N
ie 

będzie miał dość c
za-

su n
a jedno i d

rug
ie.

-1 
. Odrzuć

 kartę 

dowolnego Piłka
rza.

Jeden z n
aszyc

h Piłka
rzy 

wygrał w sw
oim kra

ju 

wybory d
o Parlamentu. C

hce też ko
ntynuować 

swoją karierę sportową.
WYBORY
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SPOTKANIE ZARZĄDU

Możemy zorganizo-

wać loterię dobro-

czynną i rozdać ten 

sprzęt jako nagrody.

-1
+1

Nic się nie dzieje.

To same śmieci.

Czemu trzymaliśmy je 

tak długo?

-1

+2 +1

Sprzedajmy je jako 

pamiątki.

Jeden z naszych magazynów pełen jest starych 

butów, piłek i sprzętu treningowego. Jest tam 

nawet kosiarka z lat 70.

PRZESTARZAŁY SPRZĘT
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SPOTKANIE ZARZĄDU

Nic się nie dzieje.

Kibice mają już dość 
Weteranów. Chcą 
oglądać obecnych 
Piłkarzy. 

Zaprośmy naszych 
byłych piłkarzy 
i zorganizujmy zjazd 
Weteranów.

+1 -1

Brzmi ciekawie. Może 
chcieliby otworzyć go 
na naszym Stadionie?

Umieść 2  na pustym 
polu Infrastruktury 
Stadionowej. Nie możesz 
umieścić tu żadnego 
innego żetonu.

Grupa Weteranów chce zorganizować Mecz 
przeciwko kibicom, aby zebrać pieniądze na 

swój sportowy bar.

ZJAZD WETERANÓW
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1. Kiedy Zatrudniasz Piłkarza lub Personel albo 
Zdobywasz Sponsora, możesz wybierać tylko 
spośród 2 pierwszych kart od prawej (zamiast 
3 jak zwykle).

2. Kiedy rzucasz kośćmi w trakcie rozpatrywania 
Konsekwencji Meczu, nie możesz wykonywać 
przerzutów.

3. Brak efektu.

4. Brak efektu.

5. Kiedy rzucasz kośćmi w trakcie rozpatrywania 
Konsekwencji Meczu, pierwszy przerzut mo-
żesz wykonać za darmo.

6. Kiedy Zatrudniasz Piłkarza lub Personel albo 
Zdobywasz Sponsora, możesz wybierać spo-
śród 4 pierwszych kart od prawej (zamiast  
3, jak zwykle).

Efekty Toru Reputacji
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Każda karta Nieprzewidzianego Wydarzenia za-
wiera:

• Nazwę Wydarzenia

• Krótki opis Wydarzenia

• 3 efekty

Ten nowy rodzaj kart opisuje różne Nieprzewidziane 
Wydarzenia, które mogą mieć miejsce przed Me-
czem lub w jego trakcie. Po odkryciu kart Przeciwni-
ka, każdy gracz dobiera karty z talii Nieprzewidzia-
nych Wydarzeń, aż dobierze kartę z wymienioną  
Specjalnością odpowiadającą Specjalności jednej 
z jego kart Piłkarza przypisanych do Meczu.

Kiedy każdy z graczy dobierze odpowiadającą 
kartę, każdy gracz musi rozpatrzyć dobraną kartę 
od góry do dołu. Po rozpatrzeniu w pełni wszyst-
kich efektów, odrzućcie wszystkie dobrane karty na 
stos odrzuconych kart Nieprzewidzianych Wydarzeń  
i rozpatrzcie Mecz zgodnie z normalnymi zasada-
mi.

Jeśli dochodzi do konfliktu podczas rozpatrywania 
Nieprzewidzianych Wydarzeń (np: zmieniają one 
waszą kolejność na planszy Reputacji), rozpatrz-
cie karty zgodnie z kolejnością graczy. W rzadkich 
przypadkach, kiedy gracz nie przypisał do Meczu 
żadnych kart Piłkarza lub ma przypisanych tylko 
Niewytrenowanych Młodzików, pomija ten krok.

 Karty Nieprzewidzianych Wydarzeń Przykład: Masz 1 Błyskawicznego Bram-
karza i 2 Porywczych Zawodników. Naj-
pierw musisz umieścić 1  na jednym 
ze swoich  Porywczych Zawodników. 
Ponieważ ten Piłkarz jest już przypisany 
do Meczu, jest traktowany normalnie, 
jednak opuści kolejny Mecz.

Następnie musisz umieścić 1  na swo-
im Błyskawicznym Bramkarzu. Siła tego 
Piłkarza zostaje zmniejszona o 1 na czas 
tego Meczu.

Na koniec, ponieważ nie masz przypisa-
nych Nurków, ignorujesz dolny efekt.

Gdy wyczerpie się talia Nieprzewidzia-
nych Wydarzeń, przetasuj jej stos kart 
odrzuconych, aby utworzyć nową talię.

Karty Nieprzewidzianych Wydarzeń

Wytrenuj dowolnego  NURKA.

W ostatniej sekundzie po indywidualnej akcji 
nasz  NUREK niemal zdobył bramkę.

Umieść 1  na dowolnym swoim
  BŁYSKAWICZNYM BRAMKARZU.

Nasz  BŁYSKAWICZNY BRAMKARZ 
grał kiedyś dla Przeciwników.

Umieść 1  na dowolnym swoim 
 PORYWCZYM ZAWODNIKU.

Nikomu nie podoba się aż tyle agresji.

Meczom przeciwko naszym lokalnym rywalom 
zawsze towarzyszy wiele emocji.

RYWALIZACJA

����������

2
PORYWCZY ZAWODNIK

3ZA
TR
UD
N
IJ

-3

Lopez

Możesz umieścić na 
jego karcie Piłkarza 
2 , aby anulować 

bramkę zdobytą 
przez Przeciwnika.

PO MECZU

1
BŁYSKAWICZNY BRAMKARZ

2za
tr
ud
n
ij

-2

Morales

10
PORYWCZY ZAWODNIK

3ZA
TR
UD
N
IJ

-2

Wright

Umieść 2  na 
dowolnej karcie 

Personelu.

PREMIA

Umieść 1  na dowolnym swoim 

 SNAJPERZE.

Kibice byli zachwyceni grą naszego

 SNAJPERA.

Jeśli masz  NIEZAWODNEGO BRAMKARZA: 

Otrzymujesz 1 .

Wygląda na to, że nasi kibice świętowali urodzi-

ny naszego  NIEZAWODNEGO BRAMKARZA.

Umieść 1  na dowolnym swoim Piłkarzu 

 ”SZKLANCE”.

Jeden z naszych Piłkarzy został trafi ony racą.

Są zakazane, ale kibice jakimś cudem zdołali 

wnieść je na stadion.

RACE NA TRYBUNACH
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Umieść  na każdym swoim  AGRESYWNYM 
PRZEJMUJĄCYM. Nie możesz przypisać ich do 

następnego Meczu.

Nasz  AGRESYWNY PRZEJMUJĄCY nie przywykł 
do takiego klimatu.

Po Meczu umieść 2  na dowolnym 
swoim  DRYBLERZE.

Nasz  DRYBLER się przeziębił.

Otrzymujesz 1  za każdego  PORYWCZEGO 
ZAWODNIKA.

 PORYWCZYCH ZAWODNIKÓW nie obchodzi 
kiepska pogoda.

Jest bardzo zimno. Gramy w długich rękawach, 
ale nasz bramkarz trzęsie się z zimna.

PRZYMROZEK
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Odwróć znacznik Koszulki  ZNAKOMITEGO STRZELCA na stronę .

Przez cały Mecz  ZNAKOMITY STRZELEC nie oddał nawet jednego celnego strzału.

Sprzedaj  DOSKONAŁEGO ZMIENNIKA za 3  lub umieść 2  na jego karcie Piłkarza.

Nasz  DOSKONAŁY ZMIENNIK nie okazał się pomocny. Może czas go sprzedać?

Jeśli masz  BŁYSKAWICZNEGO BRAMKARZA, zdobywasz 1 bramkę i umieszczasz 1  na jego karcie Piłkarza.

Jakimś cudem nasz  BŁYSKAWICZNY BRAMKARZ strzelił bramkę z wolnego w ostatnich sekundach.

Mecz był nudny...
Aż do ostatnich 5 minut.

OSTATNIE MINUTY
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przykład

1
BŁYSKAWICZNY BRAMKARZ

2za
tr
ud
n
ij

-2

Morales
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Inne dodatki, twórcy

Możesz łączyć to rozszerzenie ze wszystkimi innymi 
rozszerzeniami. Wszystkie komponenty z tego roz-
szerzenia są oznaczone symbolem , co pomaga 
łatwo je rozpoznać.

Grając z rozszerzeniem Międzynarodowe Gwiazdy, 
twoja pozycja na torze Reputacji nie wpływa na 
Zatrudnianie Piłkarzy, ale nadal ma wpływ na Za-
trudnianie Personelu i Zdobywanie Sponsorów.

 Nieprzewidziane Wydarzenia i Inne Rozszerzenia 

Grając z rozszerzeniem Międzynarodowy Turniej, 
dobieraj karty Nieprzewidzianych Wydarzeń zarów-
no w meczach Ligowych, jak i w Turnieju.

Rozgrywając Mecze przeciwko innym graczom, zi-
gnoruj karty Nieprzewidzianych Wydarzeń.
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