
1 20 MEZŐNYJÁTÉKOS KÁRTYA / 20 player cardS 

A TÁMADÓ ERŐ / attacking Skill

B VÉDEKEZŐ ERŐ / defending Skill

2 12 KAPUS KÁRTYA / 12 goalkeeper cardS

3 64 AKCIÓ KÁRTYA / 64 action cardS

4 9 KAPURA LÖVÉS KÁRTYA / 9 Shooting cardS

5 2 CSAPAT KÁRTYA / 2 teaM cardS

6 2 SÁRGA LAP/ 2 yellow cardS

7 1 PIROS LAP/ 1 red card

8 1 LABDA JELÖLŐ / 1 ball token

magyar fordítás: drkiss 
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1 Rakjátok le a mezőnyjátékos kártyákat a 

képen látható módon!

2 Határozzátok meg a kezdőcsapatot (pl. 

pénzfeldobással), és tegyétek a labda 

jelölőt a kezdőcsapat 6-os számú játékosára!

3 Mindkét játékos megkeveri az 

akciókártyáit és képpel lefelé képez belőlük egy 

húzópaklit.

4 Mindkét játékos húz 3-3- akciókártyát a 

saját húzópaklijából.

5 A csillaggal jelölt kapus, a kapura lövés 

és a csapat kártyákat, illetve a sárga és 

piros lapokat tegyétek félre!

6 Készen álltok a játék megkezdésére. 

Következik az 1. LÉPÉS – Kártya kijátszása. 

1 Setup the player cards as seen in the 
picture.
2 determine the starting team (i.e. by 
flipping a coin) and place the ball token on 
their player no. 6.
3 both managers shuffle their action cards 
and place them (face-down) within their 
reach.
4 both managers draw 3 actions cards 
from their decks.
5 Star goalkeepers, as well as shooting, 
yellow, red and team cards can be placed 
aside for now. 
6 you are ready to start the match. go to 
Step 1 - play a card.

F the manager who will score more goals over the period of 2 halves 
wins. draws are permitted.

F a half finishes when both managers run out of action cards in their 
decks (used cards go to the discard pile). first manager to finish his 
deck must make a temporary one (using the discard pile) to contin-
ue the game until his opponent runs out of cards too (thus finishing 
the half ).

F a half cannot finish when the ball is in the final two lines of the pitch. 
both players must then use their temporary decks (see above) until 
the ball is cleared.

F to start the 2nd half setup the game once more, only this time give 
the ball to the team (player no. 6) that has not started the 1st half.

F Az a játékos nyer, aki több gólt szerez egy két félidős játék során. A 
döntetlen megengedett.

F Egy félidő akkor ér véget, amikor mindkét játékosnak elfogy a húzópak-
lija (a felhasznált kártyák a dobópaklira kerülnek). Akinek elsőként fogy 
el a húzópaklija, az képez egy ideiglenes húzópaklit a dobópakliját 
megkeverve, hogy folytathassa a játékot addig, amíg a másik játékosnak 
is el nem fogy a húzópaklija (és ezáltal véget nem ér a félidő).

F A félidő nem érhet véget akkor, amikor a labda a kapu előtti első két 
sor valamelyikében tartózkodik. Ekkor mindkét játékosnak az ideiglenes 
húzópakliját kell használnia (lásd fentebb) addig, amíg a labda ki nem 
kerül ebből a helyzetből. 

F A második félidő kezdéséhez tegyétek meg a már leírt előkészületeket, 
ám ezúttal tegyétek annak a csapatnak a 6-os számú játékosára a 
labda jelölőt, amelyik az első félidőben nem a kezdő csapat volt.

A JÁTÉK CÉLJA gaME ObjEcTIvE

ELŐKÉSZÜLETEK gaME SETUP
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Minden mezőnyjátékos kártyának 
két oldala van: egy kezdő 
alapszintű és egy csillaggal jelölt 
haladó szintű (az utóbbi jobb 
képességekkel). Kezdésnek csak 
a kezdő alapszintű oldalt 
használjuk, de a szabálykönyv 
utolsó oldalán található egy 
táblázat, hogy mely játékosokat 
kell a csillaggal jelölt oldalával 
felfelé fordítani, hogy létre-
hozzátok a 32 nemzeti csapat 
valamelyikét. 

each player card has a first-team 
regular on one side and a star 
performer (with better stats) 
on the other. for now, we will 
be using only first-team regu-
lars, but on the last page of this 
booklet you can find guidelines 
showing which players to flip to 
their star side to construct 32 ex-
emplary national teams.



1 A támadó csapat (akinél a labda van) mozog először. A 
támadó játékos mozgathatja az egyik mezőnyjátékost 
(amelyiknél nincsen labda) eggyel előre vagy hátra (oldalra 
sohasem). Ezáltal vagy helyet cserét a szomszédos játékossal, 
vagy az üres helyek (A, B, C, D) egyikére lép be. 

2 Ezt követően a labdát tartó mezőnyjátékosnak 

át KELL adnia a labda jelölőt az azonos sorban 

lévő legközelebbi csapattársának.

F Ha két csapattárs van ugyanabban a sorban 

azonos távolságra, a játékos dönti el, hogy ki 

kapja a labdát.

F Ha nincs csapattárs ugyanabban a sorban, a 

labda marad az eredeti mezőnyjátékosnál.
3 Végül a védekező csapat (akinél nincs labda) 
mozoghat. A szabály ugyanaz, mint a támadó 
csapat mozgásánál (figyeljetek arra, hogy melyik 
oldalon vannak a labdák).

1 the attacking team (with the ball) moves first. the attacking 
manager can move his player (without the ball) one step forward or 
backward (never sideways).  it will result in swapping positions with 

a neighbouring player or entering one of four 
empty spaces (a, b, c, d).

2 next, the player with the ball MuSt give it 
to the nearest team-mate in the same line.
F if there are two team-mates at the same 

distance, the manager can choose which 
one will receive the ball

F if there is no team-mate in the same line, 
the ball stays with the player

3 finally, the defending team (without the 
ball) can move. the procedure is the same as 
with the attacking team’s move (remember 
about the side).

2. LÉPÉS - MOZGATÁS STEP 2 - MOvE

we can move only 
those players that 
have footballs on the 
same side as the ac-
tion card we have just 
played. 
In the example on the 
right only the player 
no. 4 may move, as he 
has footballs on the 
same side as the ac-
tion card.

1. LÉPÉS - KÁRTYA KIJÁTSZÁSA
1 Mindkét játékos kijátszik egy akciókártyát (képpel lefelé) a kézben 

tartott lapjaiból. Minél több labda van a kártyán, az annál erősebb. 
2 Mindkét játékos húz egy új kártyát a húzópaklijából, és kiegészíti a 

kézben tartott lapjait 3-ra.
3 A kijátszott kártyákat felfordítjuk.

STEP 1 - PLay a caRd
1 both managers play an action card (face-down) from the hand. 

the more footballs on the card, the stronger it is. 
2 both managers draw a new card from their deck so as to have 3 

cards in the hand. 
3 the cards they have played are revealed.3 3

2 21 1

Csak azok a 
m e z ő n y j á t é k o s o k  
m o z g a t h a t ó k ,  
amelyeken ugy-
anazon az oldalon 
vannak a labdák, 
mint az éppen kijátszott 
akciókártyán. 
A jobb oldali példában 
csak a 4-es számú 
m e z ő n y j á t é k o s  
mozoghat, mivel neki 
vannak az akciókártyával 
azonos oldalán a labdák.

Mozgatás közben a védekező játékos nem változtat-

hatja meg a labdát tartó mezőnyjátékos helyzetét.
while moving, the defending player cannot change 
the position of the player with the ball.
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Amikor a támadó csapat Rövid Passzt 
játszik ki: 
1 Mindkét csapat összeadja a labdával
azonos sorban lévő mezőnyjátékosokon 
feltüntetett labdák számát (a támadó csapat 
a támadó erőt jelképező labdákat, a védekező 
csapat a védekező erőt jelképező labdákat 
- lásd a piros keretet). 
2 Mindkét csapat eredményét megnöveljük a 
kijátszott akciókártyán lévő labdák számával.
A bal oldali példában a kék csapatnak összesen 9
labdája van (7 a mezőnyjátékosoknál és 2 az 
akciókártyán). A piros csapatnak csak 5 van (1 a 
mezőnyjátékosoknál és 4 az akciókártyán). A 
támadó (kék) csapat nyer, tehát a passz sikerül.
3 Egy végrehajtott passzal a támadó csapat 
a labdát egy sorral előrébb juttatja a legalac-
sonyabb számozású csapattárshoz. Ha nincs 
csapattárs a célsorban, a labda ugyanabban a 
sorban marad és a legalacsonyabb számozású 
csapattárs támadó mezőnyjátékoshoz kerül.
4 Ha a védekező csapatnak van több 
labdája, a passz nem sikerült - a labda 
ugyanabban a sorban marad, de az ellen-
félhez kerül, a legalacsonyabb számozású 
védekező mezőnyjátékoshoz.
Amint az akciónak vége, kezdjetek egy új kört.

when the attacking team has played a short 
pass: 
1 both teams add up their players’ footballs in 
the line with the ball (attacking footballs for 
the attacking team, and the defending footballs 
for the defending team - see the red box);
2 each team’s score is increased by the num-
ber of footballs from the cards played this turn;
In the example on the left, the Blue team has 9 
footballs total (7 from the players and 2 from the 
card), while the Red Team only 5  (1 from the play-
er, 4 from the card). The attacking (Blue) team wins 
so the pass is completed.
3 a completed pass lets the attacking team 
play the ball one line forward to the team-mate 
with the lowest number.  if there is no team-
mate in the destination line, the ball stays in the 
same line (goes to the attacking player with the 
lowest number). 
4 if it is the defending team that has more 
footballs, the pass is intercepted - the ball stays 
in the same line, but goes to the defending play-
er with the lowest number.
once the action has been completed, start a 
new turn.

3/A. LÉPÉS - AKCIÓ (RÖVID PASSZ) STEP 3a - acTION (SHORT PaSS)

Mind a Rövid Passz, mind a Hosszú Passz, mind 

a Cselezés esetén a döntetleneket az a csapat 

nyeri, aki az erősebb akciókártyát játszotta ki (a 

több labdával). Ha még így is döntetlen, akkor 

a védekező csapat szabálytalanságot követett 

el (lásd a Szabadrúgás / Büntető szabályait).

whether it is a short pass, long ball or drib-
bling, the draws are always won by the team 
that has played a stronger action card (with 
more footballs). if it is still a draw, the de-
fending player has fouled (see free kickS/ 
penaltieS).

3. LÉPÉS - AKCIÓ
A kör utolsó lépése a támadó csapat akciókártyáján lévő akció 
kijátszása. A Hat Trickben háromféle akció létezik: Rövid 
Passz (1), Hosszú Passz (2) és Cselezés (3).

A következőkben bemutatjuk, hogy mi történik akkor, amikor 
a támadó csapat ezek egyikét hajtja végre.

STEP 3 - acTION
the final step of the turn is to perform the action from the attacking 
team’s action card. there are 3 types of actions in hat-trick: Short 
paSS (1), long ball (2) and dribbling (3).

in the following sections we will se what would happen if the 
attacking team played each of these cards.
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Cselezésnél összehasonlítjuk a labda jelölőt birtokló 

mezőnyjátékos támadó erejét mutató labdák számát 

1 a vele pont szemben lévő védekező mezőnyjátékos 

védekező erejét mutató labdák számával 2. 
Mindkét játékos ehhez hozzáadja az épp kijátszott ak-

ciókártyán lévő labdák számát. 

Akinek több labdája van, az nyer.

Ha a támadó nyer, előremozog (helyet cserél a 

védekezővel). Ha a védekező nyer, megkapja a labda 

jelölőt, a mezőnyjátékosok pedig a helyükön maradnak.

Ebben a helyzetben a kék játékos vesztett, mert csak 4 

labdája volt (3 a mezőnyjátékosnál és 1 az akciókártyán), 

miközben az ellenfélnek 7 labdája volt (3 a 

mezőnyjátékosnál és 4 az akciókártyán).

F Ha a cselező mezőnyjátékos előtt saját csapattársra 

van, egyszerűen átadja neki a labda jelölőt.

F Ha a cselező mezőnyjátékos előtt üres hely 

van, automatikusan nyer és előre mozog.

Amint az akciónak vége, kezdjetek egy új kört.

when performing a dribbling, we compare the 
number of attacking footballs of the player with 
the ball 1 and the defending footballs of the op-
ponent positioned right in front 2. both players 
add up the footballs from their action cards played 
that turn 3. the one who gets more footballs wins.
if the attacker wins, he goes forward (swaps posi-
tions with the defender). if the defender wins, he 
receives the ball and the players stay where they 
are.
This time it is the blue player that has lost as he has 
only 4 footballs (3 from the player and 1 from the 
card), while his opponent 7 (3 from the player and 4 
from the card).   
F if the dribbling player has a team-mate right in 
front, he simply passes the ball to him. 
F if the dribbling player has an empty space in 
front, he automatically wins and goes forward. 
having performed the action, start a new turn.

3/C. LÉPÉS - CSELEZÉS STEP 3c - acTION (dRIbbLINg)

Az akció befejeztével mindig új kört kezdünk, kivéve, ha a támadó 
csapat elérte a kapu előtti utolsó sort a labda jelölővel (ebben az es-
etben lásd a PONTSZERZÉSI LEHETŐSÉG 1. részt).

having performed the action, we always start a new turn unless the 
attacking team has reached the final line of the pitch (in which case 
we move to Scoring opportunity 1).

A Hosszú Passz kijátszásához a támadó játékosnak 

először ki kell választania, hogy 1, 2 vagy 3 sorral

előrébb akarja-e juttatni a labdát. Ezt követően 

ugyanazt az eljárást követjük, mind a Rövid Passz es-

etében (lásd fentebb), azzal az eltéréssel, hogy most a

célsorban lévő mezőnyjátékosok kártyáin lévő labdák 

számát adjuk össze.

A kék csapat egy Hosszú Passzt játszik ki 1, megpróbálva 2

sorral előrébb juttatni a labdát 2. A célsorban összesen 11

labdájuk van (7 a mezőnyjátékosoknál, 4 az akciókártyán 

1). A piros csapatnak 7 labdája van (3 a 

mezőnyjátékosoknál és 4 az akciókártyán 3). A támadó 

(kék) csapat nyer, és a labda jelölő az ő legalacsonyabb 

számozású mezőnyjátékosukhoz kerül a célsorban 4. Ha a 

védekező (piros) csapatnak lett volna több labdája, akkor a 

labda jelölő az ő legalacsonyabb számozású 

mezőnyjátékosukhoz került volna a célsorban 5.  

Amint az akciónak vége, kezdjetek egy új kört. 

to play a long ball the attacking manager must 
first choose whether he is passing the ball 1, 2 or 3 
lines forward. next, we follow the same procedure 
as with the short pass (see above), only this time 
we add up the players’ footballs in the destination 
line.  
The Blue Team plays a long ball 1 trying to pass the 
ball 2 lines forward 2. They have 11 footballs total 

in the destination line (7 from the players, 4 from 
the card). The Red Team has 7 footballs (3 from 
the players and 4 from the card 3). The attack-
ing (Blue) team wins and the ball goes to their 
player with the lowest number in the destination 
line 4.
If it was the defending (Red) team that had more 
footballs, the ball would go to their player with 
the lowest number in the destination line 5. 
having performed the action, start a new turn.

3/B. LÉPÉS - HOSSZÚ PASSZ STEP 3b - acTION (LONg baLL)

when playing a long ball, the attacking ma-
nager must (if possible) first choose a destina-
tion line with his player. 

Hosszú Passz kijátszásánál a támadó 
játékos először ki kell, hogy válassza (ha 
lehetséges) a célsort.

1
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PONTSZERZÉSI LEHETŐSÉG 1. - KÁRTYA KIJÁTSZÁSA ScORINg OPPORTUNITy 1 (PLay a caRd)
Amint a támadó csapat elérte a kapu előtti sort, a pontszerzési 
lehetőség fázisába lép a játék. Pontosan úgy kezdjük, mint egy 
normál kört, azaz egy kártyát kijátszunk 1. Ezúttal azonban a 
játékosok nem húznak fel új kártyát X. Ezt követően felfordítjuk a 
kijátszott kártyákat 2.

A mozgatás is ugyanazt a szabályt követi, mint egy normál körben, egy fontos 

kivétellel: A VÉDEKEZŐ JÁTÉKOS ÚGY IS MOZOGHAT, HOGY ÁTHELYEZI 

A LABDA JELÖLŐT BIRTOKLÓ TÁMADÓ MEZŐNYJÁTÉKOST.

A kapura lövés érdekében (lásd LÖVÉS) a támadó 
játékosnak végre kell hajtania a kijátszott 
akciókártyán lévő akciót. Ebben a fázisban az ak-
ciókártyák máshogy működnek, mint általában:
F A Rövid Passz lehetővé teszi, hogy a játékos 
átadja a labdát egy (akár átlósan is) szomszédos 
csapattárs mezőnyjátékosnak – nem számoljuk a 
labdákat, csak átadjuk a labdát.
F A Hosszú Passz lehetővé teszi, hogy a játékos 
átadja a labdát bármelyik csapattárs mezőnyjátékosnak, 
amelyik a kapu előtti 3 sor valamelyikében tartózkodik 
– nem számoljuk a labdákat, csak átadjuk a labdát.
F A Cselezésnek nincs hatása, egyszerűen a 
megengedi a labdát birtokló játékosnak, hogy 
passzolás nélkül kapura lőjön. 
A támadó (kék) csapat a 8-as számú 
mezőnyjátékost mozgatja a körben kijátszott 
akciókártyával (lásd az 1. LÉPÉS-t fentebb) 1 aztán 
átadja a labda jelölőt a sorban lévő legközelebbi 
csapattársnak 2. Most a védekező (piros) csapat 
mozgatja a 2-es számú mezőnyjátékost 3, eltolva a 
labdát birtokló ellenfelet a kaputól távolabb. Hogy 
kapura tudjon lőni, a támadó játékosnak végre kell 
hajtania az akciókártyáján lévő akciót (Hosszú 
Passz). Ezt a 8-as számú mezőnyjátékosnak való 
passzolással oldja meg 4, aki innen már kapura 
tud lőni.
Ha az akciót végrehajtották és a labdát birtokló
mezőnyjátékos a kapuhoz legközelebb lévő 2 sor
valamelyikében van, lépjetek a LÖVÉS fázisba. 
Ellenkező esetben a játékos nem lőhet kapura – 
menjetek vissza a PONTSZERZÉSI LEHETŐSÉG 
1. lépéshez.

once the attacking team has reached the final line of the pitch, we 
move to the Scoring opportunity stage. we start it exactly in the 
same way as the regular turn, that is - by playing a card 1, only this 
time the managers do not get to draw a new card X. next, we reveal 
the played cards 2.

Moving follows the same procedure as in the regular turn with one im-
portant exception: the defending player can Move So aS to repo-
Sition the opponent with the ball.

in order to shoot on goal (see Shooting), the 
attacking player MuSt complete the action 
from the action card he has played. at this stage, 
the action cards work in a different way:
F  Short paSS lets the player give the ball to 
an adjacent (diagonally too) team-mate - we do 
not count the footballs, just pass the ball;
F long ball lets the player give the ball to 
any team-mate  that is in the 3 final lines of the 
pitch - we do not count the footballs, just pass 
the ball;
F dribbling does nothing, yet lets the player 
with the ball shoot without the need to pass. 
The attacking (Blue) team moves the player num-
ber 8 using the card played this turn (see STEP 1 
above) 1, and next gives the ball to the closest 
team-mate in the line 2. Now, the defending 
(Red) team moves the player number 2 3, push-
ing the opponent with the ball away from the 
goal. In order to shoot the attacking player must 
perform the action from his team’s card (long ball). 
He does so by passing the ball to the player num-
ber 8 4 who can now shoot on goal.
if the action has been performed and the play-
er with the ball is in the final 2 lines, move to 
the Shooting section. otherwise, the player 
cannot shoot - go back to the Scoring oppor-
tunity 1. 

PONTSZERZÉSI LEHETŐSÉG 2. - MOZGATÁS ScORINg OPPORTUNITy 2 (MOvE)

PONTSZERZÉSI LEHETŐSÉG 3. - AKCIÓ ScORINg OPPORTUNITy 3 (acTION)
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1 A kapura lövéshez a támadó játékos kiválaszt egy KAPURA LÖVÉS 

kártyát ugyanabból a színből, amilyen az az akciókártya volt, amivel 

a kapura lövést a játékos végrehajtja (tegyük fel, hogy ez Hosszú Passz 

volt, akkor ezek a narancs színű kártyák lesznek). A kártyákat meg le-

het előtte nézni. A kártyát képpel lefelé kell kijátszani az asztalra.

2 Ugyanekkor a védekező játékos kijátssza képpel lefelé az egyik 

KAPUS kártyáját. 

3 Mindkét kártyát felfedjük, és a képen látható módon egymásra 

tesszük őket.

4 Meghatározzuk a lövés erejét úgy, hogy összeadjuk a lövéshez 

használt akciókártyán lévő labdák számát (3) és a KAPURA LÖVÉS 

kártyán lévő számot (+3). Esetünkben ez 6 (3 az akciókártyáról, 3 a 

KAPURA LÖVÉS kártyáról). 

5 A védekező játékos megpróbálja kivédeni a lövést úgy, hogy kártyákat 

húz fel az akciókártya húzópaklijából. A felhúzott kártyák száma attól 

függ, hogy honnan történt a kapura lövés, ezt pedig a KAPUS kártya 

mutatja meg. 

6 Ha a védekező játékos által felhúzott kártyákon lévő összes labda 

száma nagyobb, mint a lövés ereje, a kapus kivédte a lövést (ilyenkor menj 

a KIRÚGÁS részhez).

7 Ha a védekező játékos által felhúzott kártyákon lévő összes labda 

száma egyenlő a lövés erejével, a kapus kiütötte a labdát - ekkor 

mindkét játékos kiegészíti a kézben tartott lapjait 3-ra, és a labda jelölő 

ahhoz a mezőnyjátékoshoz kerül a kapuhoz legközelebbi sorban, akinek 

a sorszáma a lövés erejéhez a legközelebb van. Ha két játékosnak is 

azonos a sorszáma, a védekező csapathoz kerül a labda jelölő. Ha a 

támadó játékoshoz kerül vissza a labda, térjetek vissza a PONT-

SZERZÉSI LEHETŐSÉG 1. lépéshez. Egyébként folytassátok a normál 

szabályok szerint a játékot.

8 Ha a védekező játékos által felhúzott kártyákon lévő összes labda 

száma kisebb, mint a lövés ereje, a támadó csapat gólt szerzett. Rögzít-

sétek azt eredményt és állítsátok vissza a mezőnyjátékosokat úgy, mint 

ahogy a játék előkészületeinél leírtuk. A gólt kapott csapat (6-os számú 

mezőnyjátékosa) kezdi újra a játékot.

1 to shoot on goal the attacking manager chooses one 
Shooting card of the same colour as the action card that 
has led to this shot (let’s assume it was a long ball, so the col-
our is orange) and plays it (face-down) on the table. 
2 at the same time, the defending manager plays (face-
down) one of his goalkeeper cardS.
3 both cards are revealed and arranged in the way shown 
in the picture.
4 we determine the power of the shot by adding the foot-
balls from the action card that has led to the shot (3) and the 
modifier from the shooting card (+3). in our case it is 6 (3 from 
the action card and 3 from the shooting card).
5 the defending manager is trying to make a save by draw-
ing cards from his action cards deck. the number of cards he 
gets to draw depends on the place from which the shot has 
been made and can be found on the goalkeeper card.

6 if the total number of footballs on the cards drawn by the 
defending manager is bigger than the power of the shot, the 
shot is saved (go to the goalkeeper’S kick section).
7 if the total number of footballs is equal to the power of the 
shot, the goalkeeper parries the ball - both manager draw up 
to 3 action cards and the ball goes to the player with the num-
ber closest to the power of the shot in the final line (draws are 
won by the defending players with the lower number). if it 
is the attacking player, go back to Scoring opportunity 1. 
otherwise, proceed with normal play. 
8 if the number of footballs is smaller than the power of the 
shot, the attacking team has scored.  note down the result 
and setup the players like during the gaMe Setup.  the team 
that has conceded (player no. 6) restarts the play.

LÖVÉS SHOOTINg

Ha a 3. lépésben a kapus keze a + jelnél van 3, a 
védekező játékos +1 kártyát húz fel, míg ha a - jelnél, 
akkor -1 kártyát húz fel. 

if in the step 3 the goalkeeper’s hand is next to the plus 
symbol, the defending manager gets to draw 1 card more.  
if it is next to the minus symbol, it is one card less.

while saving a shot, the defending manager can stop drawing cards 
at any point.

Egy lövés kivédésénél a védekező játékos bármikor abbahagy-
hatja az akciókártyák felhúzását.

the attacking manager can voluntarily refuse toperform the action 
or shoot on goal, and to go back to Scoring opportunity 1 
instead (i.e. to find a better shooting position).    

A támadó játékos önként lemondhat az akció végrehajtásáról vagy a 
kapura lövésről, és ehelyett visszatérhet a PONTSZERZÉSI LE-
HETŐSÉG 1. lépéshez (pl. hogy egy jobb lövőhelyzetet találjon).

if the attacking manager runs out of cards without shooting on 
goal, the ball goes to the player with the lowest number in the same 
line (defending players win the draws). both managers draw up to 3 
action cards and proceed with the play.  

Ha a támadó játékos kifogy a kártyákból anélkül, hogy kapura lőtt 

volna, a labda jelölő a legalacsonyabb számozású mezőnyjátékoshoz 

kerül ugyanabban a sorban (ha két azonos számú mezőnyjátékos van 

a sorban, akkor a védekező csapathoz). Mindkét játékos húz 3-3 ak-

ciókártyát és folytatják a játékot.

1

4

2

3

4

5



Mindkét játékos kiegészíti a kézben tartott lapjait 3-ra, és egy saját játékosát mozgath-

atja (nem számít, hogy melyik oldalán vannak labdák). A támadó csapat kezdi a 

mozgatást.

Ezt követően a támadó játékos kijátszik egy kártyát (képpel felfelé), és húz egy újat. A 

labda a legalacsonyabb sorszámú mezőnyjátékoshoz kerül: 
F a támadó kapus kapujához legközelebbi sorban, ha a kijátszott kártya Cselezés;
F a kaputól a második sorban, ha a kártya Rövid Passz;
F a kaputól a harmadik sorban, ha a kártya Hosszú Passz volt.
Ha a célsorban két játékosnak van egyszerre a legkisebb sorszáma, a védekező játékos 
kapja a labdát.

both managers draw up to 3 cards and can move one player regardless 
of the side (the attacking team starts).

next, the attacking manager plays a card (face-up) and draws a new 
one. the ball goes to the player with the lowest number in the:
F 1st line (from the attacking goalkeeper) if the card is a dribbling;
F 2nd line if it is a Short paSS;
F 3rd line if it is a long ball.
if there are 2 players with the lowest number in the destination line, 
the defending player gets the ball. 

Amikor az egyik játékos szabálytalanságot követ el, az akciót úgy hajtjuk végre, 

mintha azt a támadó játékos nyerte volna meg, a védekező játékos pedig kap 

egy sárga lapot. Ha már van neki egy sárga lapja, visszaadja azt, és azt a 

mezőnyjátékost, aki a szabálytalanságot elkövette, kivesszük a játéktérről.

Ezt követően a támadó csapat szabadrúgást hajt végre az alábbiak szerint: 

1 Mindkét játékos mozgat egy-egy mezőnyjátékost, úgy, ahogy az a KIRÚGÁS

résznél le van írva, ezúttal azonban először a védekező játékos mozgat először. 

Mozgatás közben nem mozdítható el a labdát birtokló mezőnyjátékos és az a 

védekező mezőnyjátékos, akit éppen most mozgattak.

2 Most a játéktéren lévő helyzetétől függetlenül a támadó játékos rögtön a PONT-

SZERZÉSI LEHETŐSÉG 1. szabályait alkalmazhatja. Ha úgy dönt, hogy mégsem, 

akkor a normál játék szabályai szerint folytatódik a játék (menjetek az 1. LÉPÉS - 

KÁRTYA KIJÁTSZÁSA részhez).

Ha a szabálytalanság egy olyan akciót állított meg, amelynek eredményeként a 

támadó játékos az ellenfél kapusa előtti két mező valamelyikére jutott volna be, 

büntető rúgás következik. A védekező játékos sárga lapot kap, az akciót úgy hajtjuk 

végre, mintha a támadó játékos nyerte volna, majd a labdát birtokló játékos kapura 

lő a szerint az akciókártya szerint, amit abban a körben kijátszott (tizenegyes). 

Egy döntetlennel zárult játék győztesét úgy határozzuk meg, hogy hosszab-

bítást játszunk le (3. félidő - a kezdőjátékost véletlenszerűen választjuk 

ki). Ha ez is döntetlennel zárul, mindkét csapat rúghat 5 tizenegyest, a 

húzópaklik legfelső 5 akciókártyáit felhasználva ehhez. Ha még így is 

döntetlen, folytassátok a tizenegyesek rúgását addig, amíg az egyik 

csapat gólt szerez, a másik viszont már nem. 

whenever a player commits a foul, the action is completed as if it was 
won by the attacking team and the defending manager receives a 
yellow card. if he already has one, he gives it back and the player who 
has fouled is removed from the pitch.  

next, the attacking team performs a free kick in the following way: 
1 both managers move one player like in the goalkeeper’S kick 
section, only this time the defending player moves first. while mov-
ing, you can’t reposition the player with the ball and the defending 
player that has just moved.
2 now, regardless of the position on the pitch, the attacking manag-
er can go to Scoring opportunity 1. if he chooses not to, he can 
progress with the normal play (go to Step 1 - play a card).
if the foul has stopped the action which would have resulted in the 
attacking player entering one of the two fields in front of the oppos-
ing goalkeeper, we have a penalty kick. the defending manager gets 
a yellow card, the action is completed as if won by the attacker and 
the player with the ball shoots on goal with the action card played 
that turn.  

to determine the winner of a match that ended in a draw, you can 
play an extra-time (3rd half - pick the team that starts at random). 
if it ends in a draw as well, both teams get to shoot 5 penalties, using 
the topmost action cards from their decks. 
if it is still a draw, continue with the penalties until one team scores 
and the other doesn’t.

SZABADRÚGÁS/BÜNTETŐ FREE KIcKS/PENaLTIES

A támadó mozgatása után a védekező játékos nem mozdíthatja el azt 

a mezőnyjátékost, amelyiket a támadó játékos épp most mozgatott.

A szabálytalanságot mindig a legalacsonyabb sorszámú 
védekező játékos követi el: Rövid Passznál a labdával azonos 
sorban lévő, Hosszú Passznál a célsorban lévő. Cselezésnél 
az a védőjátékos a szabálytalan, aki a cselezésben érintett 
volt.

the foul is always commited by the defending player with the 
lowest number in: the line with the ball (Short paSS); in the des-
tination line (long ball).  in case of a dribbling the defending 
player involved in the dribbling has fouled.

while saving a penalty, the defending manager gets to draw 1 
card less than during a normal shot. 

Egy büntető rúgás kivédésekor a védekező játékos 1-gyel 

kevesebb kártyát húzhat, mint normál lövés esetén.

after the attacker’s move, the defending player cannot reposition 
the player that has just moved.

KIRÚGÁS gOaLKEEPER’S KIcK
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* Egy csapat kialakításához egyszerűen fordítsd a megjelölt mezőnyjátékos kártyát (lásd a fenti táblázatot)

a csillagozott oldalával felfelé.
* To make a given team simply flip the indicated players (see the table above) to their star side.


