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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 zde-

cydować 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!

   Thomas Jansen
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KOMPONENTY

Rozegrasz serię Scenariuszy, by zostać Menedżerem 
jednej z 2 najlepszych drużyn w kraju.Kiedy osią-
gniesz 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.

 CEL KAMPANII 

PRZYGOTOWANIE DO GRY

Na początek przygotuj odpowiedni arkusz Scena-
riusza. Rozpocznij grę od 1 Sezonu w Brickton FC.  
O tym, który Scenariusz rozegrasz jako kolejny, za-
decyduje 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.

WYGRANA

PRZEGRANA/REMIS
Kibice są zadowo-

leni, ale oczeki-

wali od ciebie tej 

wygranej.

Niektórzy kibice 

wyszli wcześniej.

Usuń 1  z Trybun.

Umieść 1  obok 

talii Kibiców.

Odwróć 1  na  

na jednej ze swo-

ich przypisanych 

kart Piłkarza.

AA
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Mecz był nieprawdopodobnie ciężki.
Szwedzki napastnik strzelał jak szalony.

JEŚLI ten Piłkarz ma przynajmniej 3 , 
nic się nie dzieje.

W PRZECIWNYM RAZIE umieść 1  na 
jego karcie Piłkarza.
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Umieść 1  na 
swojej karcie Bramkarza. Otrzymuje on 1  i 1 .

Umieść 1  na dowol-
nych 2 kartach Piłkarzy.

Jeśli Mecz zakończy się Remisem, zdoby-wasz jedną bramkę.

BITWA O DALESBITWA O DALES

VSVS

����������

Jeśli masz 3 Zasoby na torze, rozpatrz jego efekt podczas Meczu Derbowego.

kart trybu 
Solo36

Udało Ci się osiągnąć sukces! Jesteś Bohaterem Brickton FC, ale wciąż wielu ludzi 

uważa, że miałeś po prostu farta. Według nich brakuje ci umiejętności i jesteś zbyt 

pewny siebie. Dyrektor Blackston Kings wyjątkowo krytycznie wypowiada się 

w mediach o twoich decyzjach. Daj z siebie jeszcze więcej, niż w poprzednim 

sezonie i pokaż na co naprawdę cię stać.

Umocnienie pozycji

 Sezon 2  Brickton Football Club  2/3 Liga 

WYNIK SCENARIUSZA

Jeżeli nie osiągniesz rangi Menedżera Amatora albo za-

kończysz Scenariusz na jednym z dwóch ostatnich miejsc 

w Tabeli Ligowej, przegrywasz Scenariusz i wylatujesz!

Jeśli nie wylatujesz - gratulacje! Wygrywasz Scenariusz. Sko-

rzystaj 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.

ZA
SA

DY
 

SP
EC

JA
LN

E  » Ostra rywalizacja: W zależno-

ści od koloru znacznika Przeciw-

nika, w trakcie Meczu rozpatrz 

następujący efekt:

Zielony: po zdobyciu pierwszej bramki, Prze-

ciwnik zdobywa kolejną bramkę.

Niebieski: po zdobyciu pierwszej i drugiej 

bramki, Przeciwnik zdobywa kolejną bramkę.

Czerwony: Przeciwnik rozpoczyna Mecz 

z dwoma zdobytymi bramkami.

Cele Sezonu

Władze klubu wyznaczają ci następujące 

Cele:
 »  Osiągnij Rangę Menedżera Amatora.

 »  Utrzymaj Brickton FC w aktualnej Lidze.

Zaimponujesz władzom klubu, jeśli zrealizu-

jesz 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 ).

Przygotuj grę zgodnie z normalnymi zasada-

mi, wprowadzając następujące zmiany:

 » Zatrzymaj wszystkich Piłkarzy, Personel, Dy-

rektorów i Infrastrukturę Stadionową z ostat-

niego Scenariusza.

 » Odrzuć wszystkie , ,  i .

 » Odrzuć wszystkie karty Taktyki, poza 1, do-

wolnie wybraną.

 » Cofnij znaczniki na torach Biura i Zaso-

bów na początkowe pola (uwzględniając 

premie kart Dyrektora).

 » 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 (mo-

żesz odrzucić więcej, jeśli chcesz).

 » Odrzuć wszystkie karty Personelu poza 

2 (możesz odrzucić więcej, jeśli chcesz).

 » Otrzymujesz 2  za każdą odrzuconą kartę 

Piłkarza i kartę Personelu.

 » Upewnij się, że karta Blackston Kings znajdu-

je się w talii kart Przeciwnika.

ZMIANY W PRZYGOTOWANIU

Ranga

Menedżera

Zainteresowane

Kluby

Bezwartościowy 0–10
–

Trener
Młodzieżówki

11–20
–

Asystent
Menedżera

21–30
–

Menedżer
Amator

31–40
Middleham FC

 (3 Liga)

Zawodowy
Menedżer

41–50
Dafton Utd

 (3 Liga)

Najlepszy

Menedżer w Lidze
51–60

Menedżer

Światowej Klasy
61+
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To będzie kolejny zwykły Sezon dla Sheepdale Shire. Oczekiwania są wysokie, wszyscy chcieliby, żeby zespół wygrał Ligę, ale chodzi o coś więcej. Lokalny rywal, Grassdale County, właśnie awansował do Pierwszej Ligi. Wygranie „Bitwy o Dales” jest równie ważne, jak zdobycie mistrzostwa. Żadnych wymówek!

Żadnych wymówek
 Sezon 1  Sheepdale Shire  1 Liga 

WYNIK SCENARIUSZA
Jeżeli nie zdobędziesz rangi Najlepszego Menedżera w Lidze lub nie wygrasz z prze-ciwnikiem Grassdale County, przegrywasz Scenariusz i wylatujesz!
Jeśli nie wylatujesz - gratulacje! Wygrywasz Scenariusz i Kampanię! Możesz dowolnie kontynuować swoją karierę i wybierać dowolny klub, który chcesz prowadzić, albo przejść do podliczenia końcowego rezultatu.
Jeśli zdobędziesz Mistrzostwo kończąc Sezon na 1 miejscu w Tabeli Ligowej, otrzymu-jesz kartę Puchar 1 Ligi. Zachowaj ją do końca Kampanii.

 » Przygotowania: Możesz użyć swojej karty 
Dyrektora, aby umieszczać zasoby na kar-
cie Bitwa o Dales, by uzyskać premie do 
wykorzystania w trakcie meczu derbowego.
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Cele Sezonu

Władze klubu wyznaczają ci następujące Cele:
 » Osiągnij rangę Najlepszego Menedżera w Lidze.
 » Wygraj Mecz przeciwko Grassdale County.

Zaimponujesz władzom klubu, jeśli zrealizu-jesz następujące Cele dodatkowe:
 » Wygraj Ligę, kończąc Sezon na 1 miejscu w Tabeli Ligowej (zdobywasz 7 ).
 » Wypełnij tory na karcie Bitwa o Dales (zdoby-wasz 2  za każdy wypełniony tor).

Przygotuj grę zgodnie z normalnymi zasada-
mi, wprowadzając następujące zmiany:
 » Twoim znacznikiem w Tabeli Ligowej jest 

znacznik Drużyny Sheepdale Shire.
 » Na potrzeby tego Scenariusza usuń karty 

Przeciwnika Sheepdale Shire.
 » Zamiast dobierać losowego Młodzika i We-

terana, dobierz karty Piłkarza o łącznej Sile 
nie większej niż 7.

 » Po dobraniu każdej z kart, uzupełnij Rynek 
Transferowy nową kartą Piłkarza.

 » Usuń wierzchnią kartę Celu Derby z gry.

 » Połóż kartę Bitwa o Dales obok planszy Sta-
dionu.

 » Użyj następujących kart Dyrektora: Lusten-
berg (specjalna karta Dyrektora), Bogda-
nov i Alvarez.

 » Dobierz 2 karty Podstawowej Taktyki.
 » Włóż kartę Przeciwnika Grassdale County 

do talii kart Przeciwnika na 5 miejsce.
 » To będzie Bitwa o Dales - mecz derbowy.

ZMIANY W PRZYGOTOWANIU

Ranga
Menedżera

Bezwartościowy 0–10

Trener
Młodzieżówki 11–20

Asystent
Menedżera 21–30

Menedżer
Amator 31–40

Zawodowy
Menedżer 41–50

Najlepszy
Menedżer w Lidze 51–60

Menedżer
Światowej Klasy 61+
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Sytuacja fi nansowa klubu poprawiła się. Czas na kolejny krok - powrót do rozgrywek w 1 Lidze. Powodzenia!

 Z każdym sezonem coraz lepsi Sezon 2  Middleham FC  2/3 Liga 

WYNIK SCENARIUSZA
Jeżeli nie zdobędziesz rangi Zawodowego Menedżera i nie wy-pełnisz dodatkowego Celu (2 lub 3 Ligi), przegrywasz Scenariusz i wylatujesz!
Jeśli nie wylatujesz - gratulacje! Wygrywasz Scenariusz. Skorzy-staj z tabeli po prawej, aby określić kolejny etap swojej kariery.Jeśli zdobędziesz Mistrzostwo, kończąc sezon na 1 miejscu w Tabeli Ligowej, otrzymujesz odpowiednią kartę Puchar 3 Ligi lub Puchar 2 Ligi. Zachowaj ją do końca Kampanii.Uwaga: Jeśli poprzednio prowadziłeś klub z wyższej Ligi, możesz zamiast tego użyć tabeli z arkusza Scenariusza tamtego klubu.

 » Priorytety: Użyj karty Celu Konkurencja.
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Cele Sezonu

Władze klubu wyznaczają ci następujące Cele:
 » Osiągnij Rangę Zawodowy Menedżer. » 3 Liga: Wygraj Ligę, zdobywając pierwsze miejsce w Tabeli Ligowej. » 2 Liga: Zakończ sezon na 5 lub wyższym miej-scu w Tabeli Ligowej.

Zaimponujesz władzom klubu, jeśli zrealizu-jesz następujący Cel dodatkowy: » Posiadaj  na 5 poziomie (zdobywasz 5 ).

Przygotuj grę zgodnie z normalnymi zasadami, wprowadzając następujące zmiany: » Zatrzymaj wszystkich Piłkarzy, Personel, Dyrekto-rów i Infrastrukturę Stadionową z ostatniego Sce-nariusza.
 » Odrzuć wszystkie , ,  i .  » Odrzuć wszystkie karty Taktyki, poza 1 dowolnie wybraną.
 » Cofnij znaczniki na torach Biura i Zasobów na początkowe pola (uwzględniając premie kart Dy-rektora).
 » Odrzuć wszystkie Zasoby. » Usuń wszystkie karty Sponsora z pól Koszulki Me-czowej i Bandy Reklamowej.

 » Twoim znacznikiem w Tabeli Ligowej jest znacznik Drużyny Middleham FC.
 » Na potrzeby tego Scenariusza usuń karty Przeciw-nika Middleham FC.
 » Odrzuć wszystkie karty Piłkarza poza 2 (możesz odrzucić więcej, jeśli chcesz). » Odrzuć wszystkie karty Personelu poza 2 (możesz odrzucić więcej, jeśli chcesz). » Otrzymujesz 2  za każdą odrzuconą kartę Piłka-rza i kartę Personelu.

ZMIANY W PRZYGOTOWANIU

Ranga
Menedżera

Zainteresowane
Kluby

Bezwartościowy 0–10 –
Trener

Młodzieżówki 11–20 –
Asystent

Menedżera 21–30 –
Menedżer
Amator 31–40 –

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+
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Scenariuszy  
kampanii Solo14

DYREKTOR
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Cecha:

Na koniec każdego Tygodnia możesz 

zatrzymać do 3 .

Finlay postrzega klub 

jako przedsięwzięcie 

fi nansowe.

Liczą się pieniądze.

DYREKTOR

+1

FINLAY PRICE
DYREKTOR
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AKCJA:
Rozpatrz akcję dowolnej wyczerpanej 

karty Personelu.

Rose wierzy, że klub 
istnieje dla kibiców. 
Piłkarze są zaledwie 
częścią historii, której 
doświadczają kibice.

DYREKTOR

+1

ROSE SUTTON
DYREKTOR
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AKCJA:
Wydaj 1 , aby otrzymać 2 .

DYREKTOR

+1

Benjamin wie, że 
sukces klubu zależy 

przede wszystkim od 
umiejętności Piłkarzy.

BENJAMIN SHAW

karty 
Dyrektora*4

KONKURENCJA
KONKURENCJA

CEL AMBITNY:

Dodatkowo 

zakończe grę 

wyżej od RYWALA 

w Tabeli 

Ligowej.

CEL PODSTAWOWY:

Wybierz przeciwni-

ka z czerwonym 

znacznikiem Drużyny 

i zadeklaruj, że to 

twój Rywal. Upewnij 

się, że masz jego 

kartę Przeciwni-

ka w swojej talii 

Przeciwnika. Wygraj 

Mecz przeciwko tej 

Drużynie.

Zawsze chodziło o to, żeby ich 

pokonać...
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BIUROKRACIBIUROKRACI

CEL AMBITNY:

Ponadto zrób to 
przed końcem 

piątego Tygodnia.

CEL 
PODSTAWOWY:

Zbuduj Biuro 
czterokrotnie.

Zbudowanie Biura jest ważniejsze, niż 
sądzą kibice.
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ZDYSCYPLINOWANIZDYSCYPLINOWANI

CEL AMBITNY:

Ponadto zrób to 
przed czwartym 

Tygodniem.

CEL 
PODSTAWOWY:

Posiadaj 
przynajmniej 
8  lub .

Nikt jeszcze nie zdobył bramki bez wsparcia swoich kolegów z drużyny.
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SPOTKANIE ZARZĄDU

Umieść  na pustym 

polu Bandy Reklamowej 

lub Koszulki Meczowej. 

W tym Tygodniu nie 

możesz Zdobyć tam 

Sponsora.

Powinniśmy zorganizo-

wać kampanię społecz-

ną, by pokazać ludziom, 

że nie popieramy takich 

praktyk.

W tym tygodniu nie 

możesz przerzucać 

kości. Umieść  na 

planszy Klubu jako 

przypomnienie.

Niech robi, co chce 

w swoim wolnym 

czasie.

Hazard to nałóg 

i może prowadzić 

do długów. Powi-

nien udać się do 

psychiatry.

Jeśli nie masz Lekarza, 

zatrudnij jednego 

z Rynku Transferowego 

lub z talii Personelu za 

normalną cenę.

Jeden z naszych Piłkarzy często odwiedza 

kasyno. To nie sprzyja naszej reputacji.

Co powinniśmy zrobić?

HAZARD
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SPOTKANIE ZARZĄDUSPOTKANIE ZARZĄDU

Możesz umieścić 2  
na dowolnej ze swoich 
kart Personelu, aby 
otrzymać jego Premię.

Jeden z członków nasze-
go Personelu tygodniami 
pracował nad swoim 
tajnym projektem. Teraz 
jest wyczerpany, ale 
zdołał przygotować coś 
niezwykłego.

Możesz umieścić 1  
na dowolnej ze swoich 
kart Piłkarza, aby 
otrzymać jego Premię.

Jeden z naszych Pił-
karzy aż kipi energią.
To może skończyć się 
kontuzją!

Nasz Zarząd ma 
mnóstwo nowych 
pomysłów.

Możesz obniżyć poziom 
dowolnej Statystyki o 1, 
aby rozpatrzyć Premię 
dowolnego swojego 
Dyrektora.

Ten weekend był słoneczny i dał 
nam dużo energii do pracy.

Co powinniśmy zrobić?

NOWY POCZĄTEK

����������

SPOTKANIE ZARZĄDU

Odrzuć kartę Sponso-
ra i zwróć jego Premię 

. Dobierz kartę 
Celu.

Wiemy co robimy.
Możemy zrobić nawet 
więcej.

Możesz odrzucić kartę Celu, aby umieścić, 
1  na dowolnym 
Wytrenowanym 
Piłkarzu.

Najważniejsze, że 
nasi Piłkarze wiedzą 
co robić.

Zrobimy co w naszej 
mocy, by spełnić ich 
żądania.

Odrzuć kartę Celu.
Dobierz 2 karty Celu, 
zatrzymaj jedną z nich, a drugą odrzuć.

Nasi Sponsorzy żądają, żebyśmy zrewidowali nasze priorytety. Sądzą, że się pogubiliśmy. Co powinniśmy 
zrobić?

PRIORYTETY
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kart Spotkania 
Zarządu*6

Instrukcja1

* Te komponenty mogą być użyte zarówno w Kampanii Solo, 
jak i w innych trybach gry.

 KOMPONENTY 
Smokepool nie przedłużyło umowy z Port East. Większość Młodzików 

odeszło do nich. Co więcej, wielu Piłkarzy zrezygnowało z gry dla 

Smokepool. Z bardzo ograniczonym składem i niewielkim budżetem, klub 

próbuje stanąć na nogi.

Wyzwolony Klub
 Sezon 2  Smokepool City  2 Liga 

WYNIK SCENARIUSZA

Jeżeli zakończysz Sezon na 7 lub niższym miejscu w Tabeli 

Ligowej lub nie zdobędziesz rangi Najlepszego Menedże-

ra w Lidze, 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 miej-

scu w Tabeli Ligowej, otrzymujesz kartę Puchar 2 Ligi. Za-

chowaj ją do końca Kampanii.

Uwaga: Jeśli poprzednio prowadziłeś klub z wyższej Ligi, możesz zamiast tego użyć tabeli z arkusza Scenariusza tamtego klubu.

Cele Sezonu

Władze klubu wyznaczają ci następujące 

Cele:
 » Osiągnij rangę Najlepszego Menedżera 

w Lidze.

 » Ukończ Scenariusz przynajmniej na 6 miejscu 

w Tabeli Ligowej.

Zaimponujesz władzom klubu, jeśli zrealizu-

jesz następujący Cel dodatkowy:

 » Zakończ Sezon na 2 lub wyższym miejscu 

w Tabeli Ligowej (zdobywasz 10 ).

Przygotuj grę zgodnie z normalnymi zasada-

mi, wprowadzając następujące zmiany:

 » Zatrzymaj wszystkich Piłkarzy, Personel, Dy-

rektorów i Infrastrukturę Stadionową z ostat-

niego Scenariusza.

 » Odrzuć wszystkie , ,  i . 

 » Odrzuć wszystkie karty Taktyki, poza 1 dowol-

nie wybraną.

 » Cofnij znacznik na pierwsze pole na torze 

Biura.

 » Odrzuć wszystkie Zasoby.

 » Usuń wszystkie karty Sponsora z pól Koszulki 

Meczowej i Bandy Reklamowej.

 » Dobierz dwie karty Celu i zachowaj wybraną 

z nich.

 » Twoim znacznikiem w Tabeli Ligowej jest 

znacznik Drużyny Smokepool City.

 » Na potrzeby tego Scenariusza usuń karty 

Przeciwnika Smokepool City.

 » Odrzuć wszystkie swoje karty Piłkarzy.

 » Odrzuć wszystkie karty Personelu poza 

2 (możesz odrzucić więcej jeśli chcesz).

 » Otrzymujesz 2  za każdą odrzuconą kartę 

Piłkarza i kartę Personelu.

 » Niezależnie od posiadanych kart Dyrektora, 

rozpocznij grę z każdą Statystyką na pozio-

mie 1.

ZMIANY W PRZYGOTOWANIU

Ranga
Menedżera

Zainteresowane

Kluby

Bezwartościowy 0–10 –

Trener
Młodzieżówki

11–20 –

Asystent
Menedżera

21–30 –

Menedżer
Amator

31–40 Middleham (3 Liga)

Zawodowy
Menedżer

41–50 Dafton (3 Liga) 

Najlepszy

Menedżer w Lidze
51–60

Sheepdale (1 Liga)

Brightsbury (2 Liga)

Menedżer

Światowej Klasy
61+ Port East (1 Liga)
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Awanse nie zdarzały się często w historii Brickton. Największym sukcesem było awansowanie do 
3 Ligi. Tylko że to było 40 lat temu. Przygoda nie potrwała długo. Po kilkunastu wysokich porażkach 

klub wrócił do grania w amatorskich ligach. Ale w tym roku będzie inaczej. Sezon rozpoczęli 
od przygotowania długoterminowych planów podboju profesjonalnych lig. Wszyscy w klubie są 

pewni, że tym razem uda się odnieść sukces. Zewnętrzni komentatorzy i eksperci wskazują jednak 
Brickton jako murowanego kandydata do spadku. Pokażmy im, że się mylą!

Nie przyszliśmy tu, by przegrać Sezon 1  Brickton Football Club  3 liga 

WYNIK SCENARIUSZA
Jeżeli nie osiągniesz rangi Asystenta Menedżera, albo zakończysz 
Scenariusz na ostatnim miejscu w Tabeli Ligowej lub przegrasz 
Baraże, przegrywasz Scenariusz i wylatujesz!Jeśli nie wylatujesz - gratulacje! Wygrywasz Scenariusz. Skorzystaj 
z tabeli po prawej, 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. W takim wypadku musisz wybrać nowy klub - 
Brickton FC nie stać już na wypłacanie ci pensji.

 » Ostra rywalizacja: W zależności od koloru znacznika Przeciwnika, w trakcie Meczu rozpatrz następujący efekt: Zielony: po zdobyciu pierwszej bramki, Przeciw-nik zdobywa kolejną bramkę. Niebieski: po zdobyciu pierwszej i drugiej bramki, Przeciwnik zdobywa kolej-ną bramkę. Czerwony: Przeciwnik rozpoczyna Mecz z dwoma zdobytymi bramkami.
 » Baraże: Jeśli zakończysz Sezon na drugim od końca miejscu w Tabeli Ligowej, dobierz losową nieuży-waną kartę Przeciwnika z 3 Ligi i połóż ją zakrytą na planszy Meczu. Otrzymaj  zgodnie z twoim  i natychmiast rozpatrz Mecz Barażowy przeciwko temu Przeciwnikowi. Jeśli wygrasz ten Mecz, utrzymujesz się w Lidze. Jeśli przegrasz, Brickton spada do niższej Ligi, a ty przegrywasz Scenariusz. W przypadku remi-su, rzuć sześcienną kością. Jeśli otrzymany wynik bę-dzie równy lub niższy twojemu aktualnemu poziomowi, wygrywasz ten remis (jak zwykle możesz wyda-wać , aby przerzucić kość) - zwyciężasz w serii rzu-tów karnych.
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Cele Sezonu
Władze klubu wyznaczają ci następujące Cele: » Osiągnij Rangę Asystenta Menedżera. » Zakończ Sezon powyżej drugiego miejsca od koń-ca w Tabeli Ligowej lub wygraj Baraże (zobacz Specjalne Zasady Baraży opisane poniżej).Zaimponujesz władzom klubu, jeśli zrealizujesz na-stępujące Cele dodatkowe: » Wytrenuj minimum 3 Młodzików (zyskaj 4 ). » Rozegraj minimum 2 Mecze z Wyprzedanym Stadio-nem (z minimum 4  na Trybunach) (zyskaj 4 ).

Przygotuj grę zgodnie z normalnymi zasadami, wpro-wadzając następujące zmiany: » Umieść po 1 nieużywanym znaczniku Biura na torach poniżej, aby móc śledzić swój postęp osiągania ce-lów.
 » Twoim znacznikiem w Tabeli Ligowej jest znacznik Drużyny Brickton FC.
 » Odrzuć karty Brickton FC z talii Przeciwnika. » Użyj następujących kart Dyrektora: Ricci, Kamińska i Archambault.
 » Zamiast zwykłego przygotowania talii Spotkania Za-rządu, użyj 6 kart Spotkania Zarządu z tego dodatku. » Rozpocznij grę bez żadnych kart Piłkarza.

ZMIANY W PRZYGOTOWANIU

Wytrenuj 3 Młodzików

Rozegraj 2 mecze z Wyprzedanym Stadionem

00 11 22 33

00 11 22
Ranga

Menedżera
Zainteresowane

Kluby
Bezwartościowy 0–10 –

Trener
Młodzieżówki 11–20 –

Asystent
Menedżera 21–30 Zostań na kolejny

Sezon.Menedżer
Amator 31–40 Middleham FC

 (3 Liga)Zawodowy
Menedżer 41–50 Dafton Utd

 (3 Liga)Najlepszy
Menedżer w Lidze 51–60

Menedżer
Światowej Klasy 61+
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WYGRANA

PRZEGRANA/REMIS
Kibice są zadowo-

leni, ale oczeki-

wali od ciebie tej 

wygranej.

Niektórzy kibice 

wyszli wcześniej.

Usuń 1  z Trybun.

Umieść 1  obok 

talii Kibiców.

Odwróć 1  na  

na jednej ze swo-

ich przypisanych 

kart Piłkarza.

AA
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 PRZYGOTOWANIE DO GRY 

Każdy arkusz Scenariusza przedstawia klub, dla które-
go pracujesz w tym Sezonie (każda strona przedstawia 
jeden Scenariusz/Sezon). Zaczynasz od pierwszego 
Scenariusza i jeśli na jego końcu zdecydujesz, by pozo-
stać 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, któ-
re są przygotowywane zgodnie z opisem na arkuszu 
Scenariusza. Karty te są oznaczone Herbem odpowied-
niej Drużyny.

Niektóre z tych kart zapewniają ci dodatkowe akcje, 
które możesz wykonać poprzez spełnienie ich wyma-
gań i wyczerpanie karty (tak jak zwykle).

Każdy Scenariusz ma określone cele. Na koniec każde-
go Scenariusza sprawdź tabelę Punktów Zwycięstwa, 
aby określić swoje punkty za zrealizowane cele.

Uwaga: Punktowanie działa inaczej niż w warian-
cie Solo w grze podstawowej.

 Arkusze Scenariusza 

karty Celu*4

Ranga  
Menedżera PZ Zainteresowane 

Kluby

Bezwartościowy 0–10 –

Trener  
Młodzieżówki 11–20 –

Asystent 
Menedżera 21–30 –

Amateur 
 Manager 31–40 Stay for Sezon 2

Professional 
 Manager 41–50

Dafton (Div. 3)
 Royalford (Div. 2)
Smokepool (Div. 2)

Best Manager 
 in the League 51–60 Brightsbury (Div. 2)

World Class 
 Manager 61+
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arkuszE Scenariusza

Zapisz swoje punkty w tabeli na ostatniej stronie in-
strukcji (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 wyma-
gania spełniasz. Jeśli dobrze ci pójdzie, będziesz mieć 
wiele różnych możliwości, a jeśli pójdzie ci gorzej, wte-
dy 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 zaintereso-
wane i musisz zostać tam, gdzie jesteś.

Udało Ci się osiągnąć sukces! Jesteś Bohaterem Brickton FC, ale wciąż wielu ludzi 
uważa, że miałeś po prostu farta. Według nich brakuje ci umiejętności i jesteś zbyt 

pewny siebie. Dyrektor Blackston Kings wyjątkowo krytycznie wypowiada się 
w mediach o twoich decyzjach. Daj z siebie jeszcze więcej, niż w poprzednim 

sezonie i pokaż na co naprawdę cię stać.

Umocnienie pozycji
 Sezon 2  Brickton Football Club  2/3 Liga 

WYNIK SCENARIUSZA
Jeżeli nie osiągniesz rangi Menedżera Amatora albo za-
kończysz Scenariusz na jednym z dwóch ostatnich miejsc 
w Tabeli Ligowej, przegrywasz Scenariusz i wylatujesz!

Jeśli nie wylatujesz - gratulacje! Wygrywasz Scenariusz. Sko-
rzystaj 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.
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E  » Ostra rywalizacja: W zależno-
ści od koloru znacznika Przeciw-
nika, w trakcie Meczu rozpatrz 
następujący efekt:
Zielony: po zdobyciu pierwszej bramki, Prze-
ciwnik zdobywa kolejną bramkę.
Niebieski: po zdobyciu pierwszej i drugiej 
bramki, Przeciwnik zdobywa kolejną bramkę.
Czerwony: Przeciwnik rozpoczyna Mecz 
z dwoma zdobytymi bramkami.

Cele Sezonu

Władze klubu wyznaczają ci następujące 
Cele:
 »  Osiągnij Rangę Menedżera Amatora.
 »  Utrzymaj Brickton FC w aktualnej Lidze.

Zaimponujesz władzom klubu, jeśli zrealizu-
jesz 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 ).

Przygotuj grę zgodnie z normalnymi zasada-
mi, wprowadzając następujące zmiany:
 » Zatrzymaj wszystkich Piłkarzy, Personel, Dy-

rektorów i Infrastrukturę Stadionową z ostat-
niego Scenariusza.

 » Odrzuć wszystkie , ,  i .
 » Odrzuć wszystkie karty Taktyki, poza 1, do-

wolnie wybraną.
 » Cofnij znaczniki na torach Biura i Zaso-

bów na początkowe pola (uwzględniając 
premie kart Dyrektora).

 » 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 (mo-

żesz odrzucić więcej, jeśli chcesz).
 » Odrzuć wszystkie karty Personelu poza 

2 (możesz odrzucić więcej, jeśli chcesz).
 » Otrzymujesz 2  za każdą odrzuconą kartę 

Piłkarza i kartę Personelu.
 » Upewnij się, że karta Blackston Kings znajdu-

je się w talii kart Przeciwnika.

ZMIANY W PRZYGOTOWANIU

Ranga
Menedżera

Zainteresowane
Kluby

Bezwartościowy 0–10 –

Trener
Młodzieżówki 11–20 –

Asystent
Menedżera 21–30 –

Menedżer
Amator 31–40 Middleham FC

 (3 Liga)

Zawodowy
Menedżer 41–50 Dafton Utd

 (3 Liga)

Najlepszy
Menedżer w Lidze 51–60

Menedżer
Światowej Klasy 61+
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Przykład: To był udany sezon z tobą w roli 
trenera Middleham FC. Udało ci się zdobyć  
48 PZ, a przez to masz wiele możliwości. Pa-
trząc na tabelę poniżej, zostajesz oceniony 
jako Zawodowy Menedżer, a dzięki temu mo-
żesz 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 po-
przednim 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+

PRZENIESIENIE DO INNEGO KLUBU
Jeśli przeniesiesz się do innego klubu, weź nowy 
odpowiadający mu arkusz Scenariusza.

Nie będziesz mieć możliwości zachowania żadne-
go członka Personelu ani Piłkarza, ale zatrzymasz 
karty Pucharu.

POZOSTANIE W KLUBIE
Jeśli zostaniesz w klubie na drugi sezon, odwróć 
arkusz Scenariusza na stronę Sezon 2. Nie korzystaj 
z zasad podstawowego Przygotowania Gry. Zacho-
waj wszystko z pierwszego Scenariusza i przeczytaj 
instrukcję Przygotowania Gry z arkusza Scenariu-
sza.

Przewagą, jaką daje ci drugi Sezon w klubie, jest 
możliwość pozostawienia części Personelu i Piłka-
rzy. Daje ci to kopa na start, dzięki czemu możesz 
zdobyć więcej punktów i zyskać lepsze perspekty-
wy dla rozwoju swojej kariery. Po drugim Sezonie 
musisz zmienić klub.

Jeśli skończysz na pierwszej pozycji, klub awansuje. 
Jeśli zostaniesz w klubie na drugi Sezon, musisz za-
grać 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 spo-
sób:

• 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.

TABELA LIGOWA

 TABELA LIGOWA 

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

• Znacznik Drużyny Zielonego Przeciwnika prze-
suwa się o jedno pole niżej.
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Kiedy z powodzeniem ukończysz Sezon w jednym  
z dwóch wiodących klubów (Port East lub Sheep-
dale Shire), Kampania kończy się twoim zwycię-
stwem!

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.

Kiedy po raz pierwszy zostaniesz Mistrzem Ligi, koń-
cząc Scenariusz na pierwszej pozycji w Tabeli Ligo-
wej, możesz wziąć kartę Mistrzostwa odpowiedniej 
Ligi. Potasuj te karty i wylosuj jedną. Na koniec 
Kampanii zapewniają one dodatkowe Punkty Zwy-
cięstwa. Dzięki nim otrzymujesz również premie, 
które możesz wykorzystać we wszystkich kolejnych 
Scenariuszach. Z każdej Ligi możesz mieć tylko je-
den Puchar.

PUCHAR 1 LIGI
PUCHAR 2 LIGI

AKCJA: 

Odwróć tę kartę, aby Zbudować Biuro 

za 3  mniej.

IDEALNY PLANPUCHAR 2 LIGI
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AKCJA: Znajdź w talii Piłkarza dowolnego . Zatrudnij 
go za połowę ceny (zaokrąglając w górę).

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCHPUCHAR 1 LIGI
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 KARTY pucharu 

 KONIEC TWOJEJ KARIERY 

KONIEC TWOJEJ KARIERY POZOSTAŁE ROZSZERZENIA

 KOMPONENTY Z TEGO ROZSZERZENIA POZA KAMPANIĄ 

Nie zalecamy, by łączyć Kampanię Solo z rozsze-
rzeniem Nieprzewidziane Wydarzenia ani Między-
narodowy 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 inny-
mi rozszerzeniami. Wszystkie komponenty z tego 
rozszerzenia są oznaczone ikoną , co pomaga 
łatwo je rozpoznać.

Karty Spotkania Zarządu, karty Celu, karty Dyrektora, 
które nie są oznaczone Herbem Klubu, mogą być uży-
wane podczas grania w grę podstawową lub wraz 
z innymi rozszerzeniami. Przed Przygotowaniem Gry 
wtasuj je do odpowiednich talii.

PROJEKT GRY: Thomas Jansen
ROZWÓJ GRY: Jan Maurycy, Ignacy Trzewiczek 
PROJEKT GRAFICZNY: Mateusz Kopacz, Rafał Szyma, 
Gaba Palicka
ILUSTRACJA NA OKŁADCE: Hanna Kuik
ILUSTRACJE: Hanna Kuik, Maciej Simiński
INSTRUKCJA: Thomas Jansen
PRODUCENT WYKONAWCZY: Grzegorz Polewka,  
      Damian Mazur
MENEDŻER PROJEKTU: Marek Dąbrowski
WERSJA ANGIELSKA: Tyler Brown

Autor pragnie podziękować testerom i redaktorom za ich pomoc w rozwoju gry.

Specjalne podziękowania dla: Joanki Kijanki, Kuby Jarosza, Vincenta Salzillo, 
Joanny Wareluk, Cheviego, Michaela Eckenfelsa, Kajtka Witrambowskiego, Alicji 
Święcickiej, drużynie Laga Warszawa (Szymon & Jędrzej Święciccy, Carlos, Dorsz, 
GDM, Janik), Marka Spychalskiego, Filipa Makówki, Wojtka Kondrackiego, Sławka 
Winszczyka, Karola Hana i innych, którzy pomagali w testach tej gry.

Ta gra jest produktem wysokiej jakości. Została skompletowana z wielką 
starannością. Jeśli jednak w Twoim egzemplarzu zdarzyły się jakieś braki, 
serdecznie za nie przepraszamyProsimy, poinformuj o tym nasz Dział Obsługi 
Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie: 
portalgames.pl/pl/reklamacje/ 

Portal Games Sp. z o.o. 
ul. H. Sienkiewicza 13, 44-190 Knurów, Poland. 
© 2022 PORTAL GAMES Sp. z o.o. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Scenariusz Liga Ostateczna 
Punktacja

Brickton FC 
Sezon 1

Brickton FC 
Sezon 2

Middleham FC 
Sezon 1

Middleham FC 
Sezon 2

Dafton United 
Sezon 1

Dafton United 
Sezon 2

Royalford Town 
Sezon 1

Scenariusz Liga Ostateczna 
Punktacja

Royalford Town 
Sezon 2

Brightsbury FC 
Sezon 1

Brightsbury FC 
Sezon 2

Smokepool City 
Sezon 1

Smokepool City 
Sezon 2

Port East

Sheepdale 
Shire


