Szabályfüzet
A Focifogadás egy izgalmas focis társasjáték, amelyben a meccs különböző eseményeire lehet tippelni. A játékban háromféle
játékmód van: „Drukker” (3. oldal), „Bukméker” (10. oldal) és „Fogadás élő meccsre” (13. oldal).
Az első két játékmódban a játékosokon múlik, hogy mi lesz a mérkőzés eredménye. Minden játékos részt vesz mindkét focicsapat
irányításában, és akciókártyák segítségével befolyásolhatják a meccs alakulását.
A „Drukker” játékváltozatban minden játékosnak saját, titkos céljai vannak. Az akciókártyáikat igyekeznek úgy kijátszani, hogy a
meccs alatt bekövetkező események végül minél több céljuknak megfeleljenek.
A „Bukméker” változatban a játékosok először fogadási eseményeket választanak (például: Az eredmény 0:2 lesz), utána pedig a
társasjátékhoz tartozó játékpénzzel fogadhatnak is a többiek eseményeire. A focimeccs kimenetele így duplán izgalmas. A játékosok
az érdekeiknek megfelelően játszhatnak egymás ellen, vagy szerezhetnek szövetségeseket, miközben az akciókártyáik kijátszásával
a meccs kimenetelét befolyásolják.
A „Fogadás élő meccsre” játékváltozatban nem a játékosoktól függ a focimeccs eredménye, hanem olyan meccsre fogadnak, amit
éppen élőben közvetít a televízió!
A doboz tartalma
• játékpálya
• 54 db fogadáskártya
• 80 db akciókártya
• 7 db fa jelölőkocka

• 1 db kezdőjátékos-kártya
• játékpénz (100, 500, 1000 és 2000 pééénzes címletekben)
• 2 db félidős eredményt jelző lapka
• 36 db tétjelző (játékosonként 6 db)

A játék előkészítése
Tegyétek középre a játékpályát.
Az akciókártyák
A játékban ötféle akciókártya van, típusonként különböző hátlappal.
Válogassátok szét őket típus szerint, majd mind az öt paklit keverjétek
meg külön-külön, és tegyétek őket képpel lefelé fordítva a futballpálya
mellett kijelölt helyre.
Az akciókártyákkal tudjuk befolyásolni a meccs alakulását.
Ezekkel a kártyákkal lehet irányítani a labdát a pályán (például van
közöttük cselezés, rárúgás, rövid passz), és ezekkel a lapokkal lehet gólt
is rúgni.
Az akciókártyák hátoldalának jele mutatja meg, hogy az esemény
a futballpálya melyik szakaszán történik.
Az akciókártyákról további részletek a 6. oldalon találhatók.
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• 6 db segédlap
• 1 db 12 oldalú dobókocka
• 24 db szorzókorong
• játékszabály

Hazai csapat
Vendégcsapat
Hazai csapat térfele
térfele Vendégcsapat
16-osa
16-osa
Középpálya

Akciókártyák hátlapja
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A Fogadáskártyák
A jól megválasztott fogadáskártyák határozzák meg a játékosok céljait,
amelyek teljesítésével győzhetnek.
Kétféle fogadáskártya van.
A világoszöld fogadáskártyákon az 1. vagy 2. félidőre vonatkozó események,
különböző gólarányok és szabálytalanságok, szögletek számával kapcsolatos
tippek szerepelnek.
A sötétzöld fogadáskártyákon a meccs lehetséges végeredményei
szerepelnek.
Válogassátok szét őket típusonként, és képezzetek belőlük egy-egy paklit.
A két paklit keverjétek meg külön-külön, és minden játékosnak osszatok ki
mindkettőből 4-4 lapot.
Az eseményjelzők
A játék elején tegyétek a hét fehér fakockát a tábla mellé. Ezekkel kell a meccs eseményeit a játéktábla mezőin jelezni: belőlük lesz a
piros és a kék csapat góljelzője, az első gólt jelző kocka, a szögletet, sárga lapot, piros lapot és a meccs idejét jelző kocka.
(A színes kockákra csak a „Bukméker” és „Fogadás élő meccsre” játékmódokban
lesz szükség. A használatukról a 11-13. oldalon olvashatsz.)
A játékidő jelzője
Az egyik jelölőkockát tegyétek a tábla 1. félidőt jelző mezőjére.

A játék időjelzője

A 2 db félidős eredményt jelző lapkát tegyétek
a tábla felső részéhez, a gólmezők közelébe.
A kezdőjátékos
A legnagyobb focirajongó kezdi a játékot, aki megkapja a kezdőjátékos-kártyát.
Ha nem tudjátok egyértelműen eldönteni, hogy ki a leglelkesebb szurkoló, akkor
azé legyen a kezdőjátékos-kártya, aki a legnagyobbat dobja a 12 oldalú dobókockával.

A kezdőjátékos-kártya

Pénzfeldobással döntsétek el, melyik csapat kezdi a meccset: A hazai csapat (piros) vagy a
vendégcsapat (kék). A kezdőjátékos-kártya azzal a felével legyen felfordítva a kezdőjátékos előtt,
amelyik csapat kezd.
A labda
A labdát szimbolizáló 12 oldalú dobókocka a meccs kezdetén a futballpálya középpálya szakaszára
kerül, a kezdőcsapat címerére.
Innentől kezdve, amikor a szabály a labdára hivatkozik, akkor az a 12 oldalú dobókockát jelenti.

A labda
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Drukker

játékmód
Társasjáték 9 éves kortól
Játékosok száma: 2–6

A játék célja

A játékosok fogadáskártyákat választanak, majd akciókártyákkal úgy irányítják a mérkőzést, hogy a saját fogadáskártyáik közül
minél többet teljesítsenek. A játékot az nyeri, akinek a játék végén a legtöbb játékpénze van.
A játék menete
1 – Fogadási események kiválasztása
2 – A futballmeccs lejátszása
3 – A fogadási események ellenőrzése
4 – FOGADÁSKÁRTYÁK KIFIZETÉSE
Előkészítés
Minden játékosnak osszatok ki 400 pééénzt.
1 – FOGADÁSI ESEMÉNYEK KIVÁLASZTÁSA
A játék előkészítése során minden játékos kapott 8 db fogadáskártyát. Ezekből kell mindenkinek tetszőlegesen négyet kiválasztania,
és titkosan, képpel lefelé maga elé tennie. A maradék
fogadáskártyákat tegyétek vissza a dobozba.
A hazai csapat támadási iránya
A játékosok a meccs közben bármikor megnézhetik
a saját fogadáskártyáikat, és arra kell törekedniük,
hogy minél többet megvalósítsanak belőlük.
2 – A FUTBALLMECCS LEJÁTSZÁSA
A játékosok a meccset az akciókártyákkal játsszák le.
A labda mozgatása a pályán
A játék során kijátszott akciókártyák határozzák meg
azt, hogy a futballpályán éppen hová kerül a labda.
A meccs lejátszása az akciókártyákkal
Az aktuális játékos húz két lapot abból az akciókártyapakliból, amelyik pályaszakaszon a labda éppen van.
Ezek közül az egyiket eldobja, a másikat kijátssza,
és a kijátszott laptól függően mozgathatja a labdát
a pályán. A felhúzott akciókártyákat egyszerre
kell letenni úgy, hogy csak egy kártya látsszon: az
eldobásra szánt akciókártyát el kell fedni a kijátszásra
szánt akciókártyával. Az eldobott és kijátszott
lapok a mellé az akciókártya-pakli mellé kerülnek,
amelyikből felhúztuk őket.

A vendégcsapat támadási iránya
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A piros fejléces lapok a hazai csapatot erősítik.
A kék fejléces lapok a vendégcsapatot erősítik.
A zöld fejléces lapok semlegesek, ezért az éppen labdát birtokló csapatot segítik.

Kockadobások
Aki olyan akciókártyát játszik ki, melyen
be, és hová kerül a labda.

jel van, az dob a kockával, és a dobott érték megmutatja, milyen esemény következik

Két teljesen egyforma akciókártya felhúzása
Ha valaki két teljesen egyforma akciókártyát húz, akkor nincs döntéshelyzetben. Ilyenkor megmutatja mindkét kártyát, és miután
kijátszotta a lapot a szabály szerint, ismét ő következik, vagyis az a játékos, akinek nem volt választási lehetősége.
Az eseményjelzők kezelése
Gól
A gólt minden esetben jelezni kell a góllövő csapat góljelző sávján. A legelső gól lövése után egy jelzőt kell tenni a góllövő csapat
góljelző sávjának 1-es számú mezőjére. Innentől kezdve minden további gól esetén eggyel jobbra kell tolni a góljelzőt a góllövő
csapat sávján.
6-nál több gól esetén újból kell kezdeni a számlálást az 1-es jelzőtől, és hozzáadni az eredményhez 6-ot.
Továbbá a legelső gól lövése után egy jelzőkockát kell tenni annak a csapatnak a címere mellett található
1. gólt jelző mezőre, amelyik csapat a legelső gólt lőtte.

Gól után a gólt kapó csapat a középpályáról folytatja a játékot.
Szöglet, sárga lap, piros lap
Szöglet, sárga lap vagy piros lap esetén egy jelzőt fel kell helyezni a táblára az eseménynek kijelölt sáv első mezőjére, vagy ha már
van ott fent jelző, akkor eggyel jobbra kell tolni.
Azon ritka esetben, amennyiben ezek a jelzők kifutnának a nekik szánt sáv mezőjéből, a jelző a sáv legutolsó mezőjén marad, és ezt
az értéket kell figyelembe venni a fogadáskártyák értékelésekor.
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A játékidő múlása
Amennyiben egy akciókártya-pakli elfogy, újra kell keverni az adott pakli már kijátszott lapjait, új húzópaklit képezve belőlük, és
képpel lefelé visszatenni oda, ahonnan elfogytak.
Ezután eggyel jobbra kell tolni az időjelző kockát a tábla játékidőt jelző sávján.
Akkor is eggyel jobbra kell mozgatni az időjelzőt, amikor valaki Passzolgatás akciókártyát játszik ki.
Az első félidő vége
Egy félidő akkor ér véget, ha az időjelző kocka kikerül a félidő sávjának utolsó zöld mezőjéből is.
A futballmérkőzés két félidőből áll. Amikor a második félidőnek is vége van, a meccs véget ér.
Teendők és lehetőségek az első félidő végén
Új fogadáskártyák vásárlása
Az 1. félidő végén lehetőség van új fogadáskártyák vásárlására azok helyett, amiket a játékos elbukott az első félidő során, vagy
amiről úgy véli, nem tudja teljesíteni a meccs végéig.
A kezdő játékostól kiindulva mindenki eldönti, hogy akar-e vásárolni 1 vagy 2 új fogadáskáskártya-paklikról a Drukker mód kezdetén
kapott 400 pééénzből. Egy új kártya megvásárlása 200 pééénzbe kerül. Az el nem költött pééénz a játék végén hozzáadódik a
teljesített fogadáskártyák értékéhez.
Aki kártyát kér, félreteszi a fölösleges lapját, és húz két lapot tetszőlegesen a fogadáskártya-paklikról az új kártya kiválasztásához.
Ezek közül az egyiket eldobja képpel felfelé fordítva, a másikat megtartja magának. Aki 2 új fogadáskártyát vásárol, az egyszerre
teszi félre a 2 fölösleges lapját, húz 4 lapot és azok közül választ kettőt. A játékosnak ezt a választott lapját képpel felfelé, nyíltan
kell maga elé tennie. Ha olyan eseményt húz, ami az első félidő végén már lezárult (teljesült vagy már nem teljesülhet) akkor ezt
félre kell tennie, és újat húznia.
Teendők a 2. félidő kezdete előtt
Keverjétek meg az összes (felhasznált és fel nem használt) akciókártyát paklinként, és tegyétek őket képpel lefelé fordítva a
játéktábla nekik kijelölt részére, ahogyan a játék kezdetén is kellett.
Vegyétek elő mindkét félidős eredményt jelző lapkát, és tegyétek azokat a góleredményt jelző kockák alá.

Így ha további gólok születnek a játék során a 2. félidőben, és ennek megfelelően tovább mozdulnak a góljelző kockák, akkor is
látható marad, hogy mennyi volt félidőben a meccs eredménye.
A 2. félidőt az 1. félidőben kezdő csapattal ellentétes csapat kezdi. Azt, hogy melyik csapat kezdett az első félidőben, a kezdőjátékos
előtti kártya mutatja meg.
A 2. félidőt az a játékos kezdi, aki az 1. félidő utolsó akciókártyáját kijátszó játékos után következik.
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3 – A FOGADÁSI ESEMÉNYEK ELLENŐRZÉSE
A focimeccs végén minden játékosnak fel kell fednie a titkosan kezelt fogadáskártyáit, hogy ellenőrizhessétek, mennyit sikerült
teljesítenie belőlük. A beteljesült fogadások játékpénzt hoznak a játékosoknak.
4 – FOGADÁSKÁRTYÁK KIFIZETÉSE
A játék végén a beteljesülő, fix végeredményt mutató sötétzöld fogadáskártyák 1000 pééénzt érnek.
Minden egyéb (nem konkrét végeredményt mutató) beteljesülő fogadáskártya 400 pééénzt ér. A be nem teljesült
fogadáskártyák nem adnak nyereményt.
A játék vége
A játékot az nyeri, akinek a játék végén a legtöbb pééénze van.
Ne feledd, játsszatok sportszerűen!
Ha vesztettél, kérj visszavágót, és mutasd meg, hogy jobb is tudsz lenni.
Ha pedig nyertél, adj újabb lehetőséget a másiknak a győzelemre!

=400 pééénz!

=1000 pééénz!

Jó játékot!
Lássuk, milyen akciókártyákkal játszhatjuk le a meccset!
Az akciókártyák típusa és mennyisége paklinként változó. Vannak olyan akciókártyák,
amelyeken kockadobás dönti el a kártyára írt esemény eredményét. Bizonyos
akciókártyáknál ez az eredmény a két csapat saját térfelén pontosan fordítva következik be.
Az akciókártya jobb széle azt a pályaszakaszt mutatja, ahová a labda
a kockadobás után kerül.
A piros vagy kék csapatjelvény és az ennek megfelelő háttérszín azt mutatja, hogy melyik
csapatnak kedvez az akciókártya.
A semleges kártyák vagy zöldek, vagy mindkét csapat színe és jelvénye szerepel rajtuk.
A lap hatása annál a csapatnál érvényesül, amelyik a lap kijátszásakor éppen birtokolja a
labdát.
A dobókocka azt jelzi, hogy dobni kell.
A számértékek körének piros vagy kék színe azt jelöli, hogy melyik dobott érték alapján
melyik csapathoz kerül a labda, a zöld körök pedig konkrét eseményt jeleznek (pl: Gól!), és
annak megfelelően kell eljárni.

Cselezés
Ahhoz a csapathoz kerül a labda, amilyen színű a kártya, vagy ha már nála volt, akkor az a
csapat megtartja a labdát.
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Rövid és hosszú passz
Ahhoz a csapathoz kerül a labda, amilyen színű a kártya,
és a csapat eggyel előrébb rúgja a labdát.
A zöld fejléces (semleges) rövid és hosszú passz kártya
esetén amelyik csapat épp birtokolja a labdát, az
passzolhatja eggyel, illetve kettővel előrébb a labdát a
támadási irányának megfelelően.

Passzolgatás
A labda pozíciója nem változik. Az időhúzás jelzésére told
eggyel jobbra az időjelző kockát a tábla időjelző sávján.

Felszabadítás
Kaput felszabadító rúgás. A labda a védőkhöz kerül, és a csapat eggyel előrébb passzolja
a labdát a támadási irányának megfelelően.
Hazaadás
A szorongatott helyzetben lévő játékos hátrapasszolja a labdát, ami a legtöbbször kirúgást
eredményez, de ez néha veszélyes is lehet.
Dobj a kockával!
1 Öngól! A védő véletlenül öngólt rúgott! A gólt kapó csapat a középpályáról folytatja a
játékot.
2–5 Kirúgás. A labda a védők pályaszakaszának térfelére kerül. A piros vagy kék körök
mutatják meg, hogy melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
6–9 Kirúgás. A labda a középpályára kerül. A piros vagy kék körök mutatják meg, hogy
melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
10–12 Kirúgás. A labda a másik csapat térfelére kerül. A piros vagy kék körök mutatják meg,
hogy melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
Bedobás
Bedobás történik. Dobj a kockával, és a dobás értékétől függően változik a labda helyzete.
1 Leszerelés. A labda a középpályán marad, de megszerzi az ellenfél.
2–3 Hátra dobás. A labdát a bedobást végző játékos egy pályaszakasszal hátrébb dobja.
4–6 Röviddobás. A labda a középpályán marad a vendég/hazai csapatnál, a lap színétől
függően.
7–12 Előredobás. A labdát a bedobást végző játékos egy pályaszakasszal előrébb dobja, a
támadási irányának megfelelően.

7
Szabaly.indd 7

2014.05.09. 9:48:44

Szöglet
A kártya kijátszásakor ne felejtsd el rögtön jelezni a szögletet a szögletjelző sávon!
Dobj a kockával!
1–3 Újabb szöglet. Told még eggyel jobbra a szögletjelzőt, és dobj ismét a kockával.
4–7 Kirúgás. A szögletet kirúgás követi, és a labda a védők pályaszakaszának térfelére kerül.
A piros vagy kék körök mutatják meg, hogy melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől
függően.
8–9 Kirúgás. A szögletet kirúgás követi, és a labda a középpályára kerül. A piros vagy kék
körök mutatják meg, hogy melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
10–12 GÓÓÓl! A gólt kapó csapat a középpályáról folytatja a játékot.

Passz/Rárúgás
Ha a labda a védőnél van, akkor eggyel előrébb passzolja a labdát a középpályára. Ha a labda
a támadónál van, akkor kapura rúghat.
Dobj a kockával!
1–9 Védés. A kapus kivédte a rárúgást. A labda a védők 16-osának körébe kerül.
10–12 GÓÓÓL! A gólt kapó csapat a középpályáról folytatja a játékot.

Gól/Passz
Ha a labda a támadónál van, akkor GÓÓÓL! A gólt kapó csapat a középpályáról folytatja a
játékot.
Ha a labda a védőnél van, akkor a védekező csapat eggyel előrébb passzolja a labdát a
támadási irányának megfelelően.

Gól/Kirúgás
Ha a labda a támadónál van, akkor GÓÓÓL! A gólt kapó csapat a középpályáról folytatja a
játékot.
Ha a labda a védőnél van, akkor kirúgás, aminek távolsága a dobás értékétől függ.
Dobj a kockával!
1–4 Kirúgás. A labda a védők pályaszakaszának térfelére kerül. A piros vagy kék körök
mutatják meg, hogy melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
5–9 Kirúgás. A labda a középpályára kerül. A piros vagy kék körök mutatják meg, hogy
melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
10–12 Kirúgás. A labda a másik csapat térfelére kerül. A piros vagy kék körök mutatják meg,
hogy melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
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11-es/Kirúgás
Ha a labda a támadónál van, akkor 11-est rúghat.
Dobj a kockával!
1–10 GÓÓÓL! A gólt kapó csapat a középpályáról folytatja a játékot.
11–12 Védés. A kapus kivédte a 11-est. A labda a védők 16-osának körébe kerül.
Ha a labda a védőnél van, akkor kirúgás, aminek távolsága a dobás értékétől függ.
Dobj a kockával!
1–4 Kirúgás. A labda a védők pályaszakaszának térfelére kerül. A piros vagy kék körök
mutatják meg, hogy melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
5–9 Kirúgás. A labda a középpályára kerül. A piros vagy kék körök mutatják meg, hogy
melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
10–12 Kirúgás. A labda a másik csapat térfelére kerül. A piros vagy kék körök mutatják meg,
hogy melyik csapat szerzi meg, a dobás értékétől függően.
Szabálytalanság a csapatok térfelén
Szabálytalanság történt. Dobj a kockával!
1–6 Nem osztottak büntető lapot.
7–10: Sárga lap! Tegyél fel egy jelzőt a táblán a sárga lapnak kijelölt mezőre, vagy ha már
volt sárga lap, akkor a jelzőt told eggyel jobbra.
11–12: Piros lap! Tegyél fel egy jelzőt a táblán a piros lapnak kijelölt mezőre, vagy ha már
volt piros lap, akkor a jelzőt told eggyel jobbra.
A dobás eredménye azt is megmutatja, hogy melyik csapat szabálytalankodott, és hová kerül
a labda a pályaszakaszon belül. Ha dobás eredménye PÁROS, akkor a Piros csapathoz kerül a
labda, ha PÁRATLAN, akkor pedig a Kék csapathoz.
Szabálytalanság a 16-oson belül
Szabálytalanság történt. Dobj a kockával!
1–6 Nem osztottak büntetőlapot.
7–10: Sárga lap! Tegyél fel egy jelzőt a táblán a sárga lapnak kijelölt mezőre, vagy ha már
volt sárga lap, akkor a jelzőt told eggyel jobbra.
11–12: Piros lap! Tegyél fel egy jelzőt a táblán a piros lapnak kijelölt mezőre, vagy ha már
volt piros lap, akkor a jelzőt told eggyel jobbra.
A dobás eredménye azt is megmutatja, hogy melyik csapat szabálytalankodott, és mi lesz
ennek a következménye.
Ha a dobás értéke páros, akkor a hazai csapat 11-est rúg!
Dobj ismét kockával!
1–10 GÓÓÓL! A gólt kapó csapat a középpályáról folytatja a játékot.
11–12 Védés. A kapus kivédte a 11-est. A labda a védők 16-osának körébe kerül.
Ha a dobás értéke páratlan, akkor a vendégcsapathoz kerül a labda a 16-oson belül.
Az eredmény a két csapat térfelén pontosan fordítva következik be.
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Bukméker
játékmód

Társasjáték 12 éves kortól
Játékosok száma: 3–6

A játék célja
A Focifogadás társasjáték Bukméker verziójában a játékosok fogadók és bukmékerek is egyben. Lehetőség van a futballcsapatok
erősségének felmérésére is, ami alapján aztán a játékosok bukmékerként fogadási eseményeket kínálnak egymásnak, majd maguk
is megteszik tétjeiket. A fogadáskártyák értékét különböző szorzók határozzák meg. A meccset a játékosok az akciókártyákkal
játsszák le. A játékot az nyeri, akinek a beteljesült fogadáskártyáinak kifizetése után a legtöbb játékpénze van.
A játék előkészítése
A játék elején kiosztott 8 db fogadáskártya mellé mindenkinek osszatok
ki annyiszor 1000 pééénzt, ahányan játszotok. (Például, ha négyen
játszotok, mindenki 4000 pééénzt kap.)
Mindenki válasszon egy színt, és vegye magához a színének megfelelő
segédlapot és a 6 db tétjelző kockát. A segédlap mutatja meg, hogy
melyik akciókártya-pakliban milyen lapok milyen arányban vannak,
továbbá azt is jelzi, hogy melyik játékos melyik színnel játszik.
Helyezzétek el a szorzókorongokat nagyság szerint kiválogatva a pálya
közelében, hogy mindenki könnyen hozzáférhessen.
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Végül mind az ötféle akciókártya-pakli felső négy lapját vegyétek le,
és tegyétek képpel lefelé fordítva a paklik elé, a tábla mellé, külön, kis
paklikat képezve belőlük. Ezek a lapok nem szerepelnek majd a játékban,
de a meccs előtt lesz még szerepük a futballcsapatok erősségének
felmérése során.
A játék menete
1 – A futballcsapatok erősségének felmérése
2 – Fogadási események kiválasztása
3 – A fogadások megtétele
4 – A futballmeccs lejátszása
5 – A fogadási események ellenőrzése és a kifizetés
1 – A futballcsapatok erősségének felmérése
Mielőtt elkezdenénk a fogadásokkal foglalkozni, a kezdőjátékostól kezdve sorban, minden játékos megnézhet a 4 lapos kis
akciókártya-paklik közül hármat titokban, úgy, hogy csak ő lássa a lapokat.
Fontos: A hazai és vendégcsapat 16-os paklija közül játékosonként csak az egyik választható megtekintésre!
Ezekből a kieső lapokból kiderülhet, melyik csapatnak milyen lapjai maradtak játékban. Ebből lehet megtippelni, melyik csapat
mennyire erős lapokkal rendelkezik éppen, milyen esélyekkel következhetnek be a különböző események, és mi lehet a végeredmény.

10
Szabaly.indd 10

2014.05.09. 9:48:54

Például: Zoli megnézi a hazai (piros) csapat 16-osának 4 lapját, a hazai csapat térfelének 4 lapját, és a vendégcsapat (kék) térfelének 4 lapját. Mivel a piros csapat
16-osának 4 lapját választotta, Zoli a kék csapat 16-osának, vagyis kapu előtti akciókártyáinak lapjait már nem nézheti meg.
Ha például a játékból a kék csapatot támogató akciókártyák közül 2 gólerős lap is kikerül, akkor logikusan kevesebb gólt rúghat majd a vendégcsapat, így ennek
megfelelő eseményekre fogadunk majd. Vagy minél több szögletkártya van a játékból kikerülő akciólapok között, annál kisebb az esély a szögletrúgásokra, így a
szögletrúgásokkal kapcsolatos fogadáskártyákra pontosabban fogadhatunk.

A segédlap használata
A segédlapon mind az ötféle akciókártya-pakli lapjai fel vannak tüntetve pontos darabszámmal. Ennek segítségével kaphatunk
képet a csapatokat támogató vagy épp semleges, illetve bizonyos fogadási események bekövetkeztét segítő akciókártyák arányairól.
Miután minden játékos megnézte a félretett akciókártyák közül az általa választott háromféle kis paklit, ezeket a kis paklikat képező
akciókártyákat szedjétek össze, és tegyétek vissza a dobozba. Innentől kezdve ezekre már nem lesz szükség.
A játéktábla alatt így most mind az ötféle akciókártyából 12-12 db maradt a paklikban. Velük játsszuk le a futballmeccset.
2 – Fogadási események kiválasztása
A játék elején kiosztott 8 db fogadáskártya közül minden játékos választ egyet, képpel lefelé maga elé helyezi, majd a maradék 7
lapot a tőle balra ülő játékos mellé teszi.
A játékosok most bukmékert alakítanak, vagyis olyan eseményt választanak, ami szerintük kis valószínűséggel fog bekövetkezni.
Ugyanis, ha a többi játékos fogad nálad, akkor amennyiben az az esemény bekövetkezik, ki kell fizetned nekik a téteknek és
szorzóknak megfelelő összeget. Viszont a fogadáskártyáidra tett, jól megválasztott szorzó csábító lehet a többi játékosnak, akik, ha
tesznek tétet az általad kínált eseményekre, kötelesek fizetni is neked.
x6
Szorzókorongok lehelyezése x4
Miután mindenki kiválasztott egy fogadáskártyát, a kezdőjátékos felfordítja a sajátját, és választ hozzá egy szorzókorongot.
A szorzó értéke határozza meg, hogy a tét hányszorosát kell kifizetnie a bukmékernek, ha a kártyán szereplő esemény bekövetkezik.
Ez után a tőle balra ülő játékos fordítja fel a választott fogadáskártyáját, tesz mellé szorzókorongot és így tovább.

Miután mindenki választott szorzókorongot az előtte lévő fogadáskártyához, a játékosok kézbe veszik a szomszédjuktól kapott
7 fogadáskártyát. Az előbbi módszerrel kiválasztanak közülük ismét egy lapot, a maradék hatot pedig a tőlük balra ülő játékos
mellé teszik. Miután mindenki választott lapot, sorban felfordítják a kártyájukat, és ezekhez is tesznek a fentebb leírtak alapján egy
szorzókorongot.
x6
x4
A játékosok harmadszor is megteszik ugyanezt, míg végül minden, bukmékert alakító
x6
játékos előtt 3 db, szorzókoronggal ellátott fogadáskártya lesz.
Példa: Ha valaki egy fogadási eseményhez 4-es szorzókorongot tett, akkor a meccs végén annak az eseménynek a
bekövetkeztekor a négyszeresét fizeti ki annak az összegnek, amit egy (vagy több) másik játékos tétként feltett nála erre
az eseményre.

Figyelem! Úgy kell kiválasztani a három fogadáskártyát, hogy közülük legalább az egyik
fix eredményt mutasson.
Ezután következik a tétjelzők lerakása.
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3 – A fogadások megtétele
A kezdőjátékos kiválaszt egy másik játékos előtt lévő fogadáskártyát, majd rátesz valamennyit a tétjelző kockáiból. Utána a tőle
balra ülő játékos következik, és így tovább, egészen addig, amíg minden játékosnak el nem fogynak a tétjelző kockái.
Fontos! Senki sem fogadhat a maga elé lehelyezett fogadáskártyára, mivel azt bukmékerként kínálja a többi játékosnak!
A játékosok tetszőleges arányban oszthatják el a rendelkezésükre álló 6 db tétjelzőt, de egy fogadáskártyára egy játékos
legfeljebb 3 tétjelzőt tehet.
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Tétlimit
Amíg van olyan fogadáskártya, amin nincs egyetlen tét sem, addig egy fogadáskártyára
legfeljebb két játékos fogadhat. Csak ha már minden fogadáskártyán legalább egy tétjelző
kocka van, és még maradt valakinél tétjelző, akkor kerülhet háromféle tétjelző is egy
fogadáskártyára.

NZ

100

!

100

NZ

100 0
10

ÉÉ
PÉ

100

100

100

!

100

Peti

! 100

NZ
ÉÉ
PÉ

Példa: tegyük fel, hogy Zoli 2 db, Peti pedig 3 db tétjelzőt tett Mikinél egy 4-es szorzókorongos fogadási eseményre. Amikor
Zoli letette a tétjelzőit, a két kockája után 200 pééénzt ad Mikinek, Peti pedig 300 pééénzt, mert ennyi a fogadásra szánt
tétjeik összege. Mivel minden tétjelző 100 pééénzt ér, ebben az esetben a játék végén Zoli 4×200, vagyis 800 pééénzt, Peti
pedig 4×300, vagyis 1200 pééénzt nyerhet Mikitől, amennyiben az a fogadási esemény bekövetkezik.

Zoli

100

Amikor egy játékos a tétjelzőjével fogad egy másik játékosnál, azonnal ki kell fizetnie
neki tétjelző kockánként 100 pééénzt, ami a fogadásra szánt tétjének az összege.
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Egy tétjelző kocka 100 pééénzt ér.
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Tétet emelni nem lehet!
Vagyis, ha egy játékos letett már valahová valamennyi tétjelző kockát, akkor ugyanoda már nem tehet
újabb tétjelzőt, hogy megemelje a korábbi tétjét.
Fontos! A meccs végén a játékosok a tétjelzőik alapján kaphatnak nyereményt egymástól a
játékpénzből, minden helyesen megtippelt fogadási esemény után. A be nem következett
fogadáskártyákra tett tétek a bukmékernél maradnak.
Ha minden játékos megtette tétjeit, elkezdődhet a focimeccs lejátszása.
4 – A futballmeccs lejátszása
A játékosok a meccset az akciókártyákkal játsszák le. Lásd „A futballmeccs lejátszása” fejezetben (3. oldal) azzal a kivétellel, hogy a
Bukméker játékmódban a félidőben nincs lehetőség új fogadáskártyák vásárlására.
5 – A fogadási események ellenőrzése és a kifizetés
A meccs végén minden fogadáskártyát ellenőrizni kell, és a téteknek megfelelően rendezni a nyeremények kifizetését a rendelkezésre
álló játékpénzből.
Mindenkinek meg kell vizsgálnia, hogy az előtte lévő fogadáskártyák közül melyek teljesültek. Az ezekre a kártyákra tett tétek után
kell fizetniük a játékosoknak, méghozzá minden kocka után annyiszor 100 pééénzt, ahányas a szorzókorong értéke.

12
Szabaly.indd 12

2014.05.09. 9:48:57

A tétek kifizetésének sorrendje
Minden fogadáskártyát a rátett szorzókorong értéke alapján értékelünk ki.
Elsőként a legkisebb, vagyis a 2-es szorzókoronggal ellátott fogadáskártyát értékeljük ki, aztán a 3-asokat, majd a 4-eseket és így
tovább. Amennyiben több, egyforma értékű szorzókorongos fogadáskártya is van a játékosok előtt, azt fizetjük ki közülük elsőként,
amelyikre kevesebb jelzővel fogadtak a játékosok. Amennyiben ez is megegyezne, akkor ezeket a téteket egyszerre fizetjük ki.
Ha ugyanarra a fogadáskártyára többen is ugyanolyan téttel fogadtak, de a bukméker nem tudja kifizetni mindkettőjüket, akkor a
nyertesek egyenlően osztoznak a bukméker utolsó pénzén.
Aki nem tudja kifizetni az előtte lévő fogadáskártya nyereményét a rá fogadó játékos(ok)nak, de később kap pénzt, abból már nem
kell kifizetnie utólag a korábban nem kifizetett összegeket.
A játékot az nyeri, akinek a fogadási események kifizetése után a legtöbb játékpénze van.

Fogadás élő meccsre
játékmód

Társasjáték 12 éves kortól
Játékosok száma: 3−6

A játék célja
Ebben a játékmódban a futballmeccset nem az akciókártyákkal kell lejátszani, hanem az a valóságban zajlik le egy közvetített
mérkőzés során. Vagyis a játék során a képernyőn nézett futballmeccsre fogadunk! A valódi meccs előtt a játékosok fogadáskártyákat
választanak ki, és téteket adnak és vesznek.
A játékot itt is az nyeri, akinek a fogadási események kifizetése után a legtöbb játékpénze van.
A játék előkészítése
A játék elején kiosztott 8 db fogadáskártya mellé mindenkinek osszatok ki annyiszor 1000 pééénzt, ahányan játszotok.
Helyezzétek el a szorzókorongokat nagyság szerint kiválogatva a pálya közelében, hogy mindenki könnyen hozzáférhessen.
Mindenki válasszon egy színt, és vegye magához a színének megfelelő 6 db tétjelző kockát. Egyet tegyetek a saját pééénzetek
mellé: ez jelzi, hogy melyik színnel játszotok. A többivel tehetitek meg fogadáskor a tétjeiteket.
A játék menete
1 – Fogadási események kiválasztása
2 – A fogadások megtétele
3 – A televízióban közvetített futballmérkőzés végigszurkolása
4 – A fogadási események ellenőrzése és kifizetés
A „Fogadás élő meccsre” játékváltozat egyes szakaszai megegyeznek a „Bukméker” játékváltozat egyes szakaszaival. A két
játékváltozatban ugyanolyan módszerrel kell kiválasztani és szorzókorongokkal ellátni a fogadáskártyákat (1.szakasz), megtenni a
téteket (2.szakasz), illetve a játék végén történő „fogadási események ellenőrzése és a kifizetés” rész (4.szakasz) sem változik.
A különbség mindössze annyi, hogy a játékosok nem használják az akciókártyákat a meccs lejátszására, hanem végigszurkolják a
valós idejű futballmérkőzés közvetítését, és annak eredményei alapján rendezik a fogadási események ellenőrzését és kifizetését
a rendelkezésükre álló játékpénzből.
A játékot az nyeri, akinek a fogadáskártyák nyereményeinek kifizetése után a legtöbb játékpénze van.
A közvetítés során figyeljünk rá, hogy a játéktáblán mindig jelezzük a gólok, a szögletek és sárga lapok számát, valamint az első
félidő eredményét.
Jó játékot! Jó szurkolást!
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Példajáték a labdavezetésre
Egy példán keresztül szemléltetjük a labda mozgását a középpályától egy gól lövéséig.

A meccset a hazai (piros) csapat kezdi, ezért a labda a pálya középpálya szakaszának felső, piros körébe kerül.
1 – A kezdőjátékos felhúz két lapot az akciókártyák közül a középpálya pakliból.
Az egyik lap eldobása mellett kijátszott kártya egy kék Cselezés. A labdát máris
megszerezte a vendégcsapat, így a labdát át kell tenni a középpálya alsó részére, a
kék körbe. Mivel a labda nem hagyta el a középpályát, a következő játékos ennek
megfelelően ismét a középpálya pakliból húz és játszik ki lapot.

2 – A következő lap egy piros Rövid passz, amitől a hazai csapat visszaszerzi a labdát,
és egyből előrébb is passzolja eggyel. A labda így először visszakerül a középpálya
piros körébe, majd ez után azonnal eggyel előrébb (vagyis jobbra) is jut a passz miatt,
a hazai csapat támadási irányának megfelelően.

3 – Mivel a labda a vendégcsapat pályaszakaszára került, a következő lapot már
az ennek megfelelő jelzésű akciókártyák közül kell felhúzni. A kijátszott lap egy
semleges (zöld) Rövid passz kártya lett. Mivel a labda éppen a piros csapatnál volt,
rájuk érvényes a semleges lap, és a hazaiak egy rövid passzal még előrébb lőhették a
labdát, így az már a vendégcsapat 16-osán belülre kerül, a piros körbe.
4 – A következő lap a vendégcsapat 16-osának megfelelő akciókártyák közül a
Szöglet!
A szöglet miatt egy jelzőt a pálya mellől a játéktábla felső részén lévő, szögleteket
számláló sor első mezőjére kell tenni. Ezt a jelzőt minden további szöglet esetén eggyel
jobbra kell tolni majd.

A Szöglet kártya kockadobásra szólít fel! A lapot kijátszó játékos dob a dobókockával.
Az eredmény 6, így a labda a vendégcsapat térfelére, a piros körbe kerül.
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5 – A következő játékos egy Szabálytalanság kártyát játszik ki, hátha ezzel megszerezheti a labdát a kékeknek,
ugyanis az egyik fogadás kártyája szerint „Az első gólt a vendégcsapat rúgja”. Ráadásul ez a játékos arra is fogadott,
hogy „Pontosan kettő sárga lapot adnak a meccsen”, így már emiatt is érdemes ezt a lapot választania. Dob egyet
a kockával.
Az eredmény 9. A kártya szerint 7–10 esetén ítélnek sárgalapot, így ez a dobás kedvezett a játékosnak, azonban
a labda a dobás páratlan értéke miatt a pirosaknál marad.
Ez után a pálya mellől egy jelzőt kell tenni a sárga lapot számláló sor első mezőjére. Ez a
számláló mutatja, hogy a játék során hány sárga lapot adnak. Ezt a jelzőt minden további sárga
lap esetén eggyel jobbra kell tolni majd.
6 – A sorra kerülő játékos arra fogadott, hogy a „2. félidőben több gólt rúgnak, mint az 1. félidőben”, így neki az az
érdeke, hogy az első félidő minél kevesebb góllal érjen véget. Ezért az általa kijátszott lap egy Passzolgatás.
A labda pozíciója nem változik, azonban a meccs idejét jelentő jelzőt eggyel jobbra kell tolni az aktuális, első
félidő sávjában.

7 – A következő lapot olyan játékos játssza ki, akinek az egyik fogadáskártyája
szerint „Az 1. félidő végén a hazai csapat vezet”, ezért a semleges Rárúgás/Passz
lapot választja. Mivel a labda a pirosaknál volt, ennek megfelelően a kártya Rárúgás
része érvényesül, és a hazai csapat megpróbálkozhat egy rárúgással. A fogadásaiktól
függően egyesek annak szurkolnak, hogy sikerüljön a gól, mások azon izgulnak,
hogy a kapus megfogja a labdát.
A távoli rárúgás izgalmas része jön, a kockadobás!
Az eredmény 12.
GÓÓÓL! Micsoda GÓÓÓL! A hazai csapat belőtte az első gólját!!!
A pálya mellől tegyetek egy jelzőt a piros csapat góljait mutató sáv első négyzetére,
továbbá egy másik jelzőt a meccs 1. gólját mutató négyzetek közül a piros csapatéra.
A példajáték első gólja után ilyen helyzetben láthatók a játék jelzői a tábla felső részén:

A Gól után a vendégcsapat a középpályáról folytatja a meccset. Tegyétek a labdát a középpálya sávjában a kék körbe. A soron
következő játékos a középpályának megfelelő akciókártyák közül húz majd két lapot, és a mérkőzés folytatódhat tovább.
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