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Kiedy klub się rozwija, wraz z nim rośnie baza kibiców.
Kolejki wydają się nie mieć końca, i każdy chce mieć 

miejsce na Stadionie. Poza tym, im więcej masz kibiców, 
tym większe są ich oczekiwania, a ty będziesz musiał 

ciężej pracować, aby zbudować obiekt, który ich zadowoli. 
Zapowiada się ciekawy sezon, więc przygotuj na to 

Sponsorów i staw czoło nowym wyzwaniom!



2 3

KOMPONENTY I PRZYGOTOWANIE DO GRY

Nowe karty Spotkania Zarządu z tego rozszerze-
nia, są wtasowywane do talii Spotkania Zarządu. 
Niektóre z tych kart pozwolą ci Zatrudnić Personel  
z Różowego zestawu. Kiedy Zatrudniasz taką kar-
tę, przeszukaj talię Personelu i dodaj odpowiednią 
kartę Personelu poniżej swojej planszy Klubu.

Nowe żetony i karty

Wtasujcie nowe karty Celu do talii Celu, nowe karty 
Spotkania Zarządu do talii Spotkania Zarządu i nowe 
karty Sponsora do talii Sponsora

Umieśćcie nowe karty Personelu w zakrytym stosie 
obok talii Spotkania Zarządu. Nie tasujcie tych talii ra-
zem. 

Podzielcie żetony Unikalnej Infrastruktury Stadionowej 
na dwie grupy: obok talii Spotkania Zarządu utwórzcie 
stos ze wszystkich żetonów oznaczonych ,  
następnie z pozostałych dobierzcie dwa razy więcej 
Unikalne żetony Infrastruktury Stadionowej, niż graczy 
bierze udział w grze. Dodajcie je do Puli Zasobów tak, 
by były widoczne dla wszystkich graczy. Odłóżcie po-
zostałe Unikalne żetony Infrastruktury Stadionowej na 
bok. 

Resztę komponentów przygotujcie tak, jak zwykle.

Instrukcja1

 KOMPONENTY  PRZYGOTOWANIE DO GRY 

PARTNERZYPARTNERZY

CEL AMBITNY:

Ponadto 
przynajmniej 1 z tych par powinna grać  w tej samej 

STREFIE.

CEL 
PODSTAWOWY:

Posiadaj 
przynajmniej  2 pary Piłkarzy 

z tą samą 
Specjalnością.

Nasi Piłkarze rozumieją się bez słów.
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WYSZKOLENIWYSZKOLENI

CEL AMBITNY:

Ponadto każdy 
z nich znajduje 

się na innej 
karcie Piłkarza.

CEL 
PODSTAWOWY:

Posiadaj 
przynajmniej 
3 żetony  na 
swoich kartach 

Piłkarza.

Nasi Piłkarze rozwijają się i rosną  
w siłę.
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UNIKATOWY STADION
UNIKATOWY STADION

CEL AMBITNY:

Dodatkowo 

posiadaj  

7 innych 

żetonów 

Infrastruktury 

Stadionowej.

CEL 

PODSTAWOWY:

Posiadaj  

3 unikatowe 

żetony 

Infrastruktury 

Stadionowej.

Chcemy, żeby nasz stadion był 

unikatowym miejscem z wieloma 

różnymi udogodnieniami. 

OB001OB001 kart Celu5  NOWE KARTY SPOTKANIA ZARZĄDU 

ZA KAŻDĄ

CENTRUM 
MEDYCZNE

ZA KAŻDĄ

TRYBUNA DLA 
RODZIN

CECHA:

Może być 

umieszczony 

poza polem 

na żetony 

Infrastruktury 

Stadionowej.

ROZSUWANY 
DACH

PRODUKCJA:

Przypi-

sane  

zapewniają 

dodatkowe  

. TRYBUNA VIP
Unikalne żetony 
Infrastruktury stadionowej24

Karty Personelu z tego rozszerzenia należą do nowego, 
Różowego zestawu. Zamiast zwykłego kosztu, posia-
dają specjalny symbol: . Możesz zdobyć 
te karty, wykorzystując efekty nowych kart Spotkania 
Zarządu. Jeśli jakakolwiek karta nakazuje ci Zatrudnić 
kartę z tego zestawu, przeszukaj talię w poszukiwaniu 
wskazanej karty i umieść ją poniżej planszy Klubu. Pa-
miętaj, by zaktualizować tor Kosztów Utrzymania.

  NOWE KARTY PERSONELU 

Nowe karty Sponsora z tego rozszerzenia, są wtaso-
wywane do talii kart Sponsora. Niektóre z tych kart po-
zwalają ci Budować żetony Infrastruktury Stadionowej, 
oznaczone specjalnym symbolem:  albo 
Zatrudniać karty Personelu z Różowego zestawu.

 NOWE KARTY SPONSORA 

 NOWE KARTY CELU 
Nowe karty Celu z tego rozszerzenia są wtasowy-
wane do talii Celu. Cele te są podobne do tych 
występujących w podstawowej grze i nie mają żad-
nych specjalnych efektów.

 UNIKALNE ŻETONY INFRASTRUKTURY STADIONOWEJ 
Wszystkie nowe żetony Infrastruktury Stadionowej 
są Unikalne, co oznacza, że każdy występuje tyl-
ko raz. Niektóre z nich oznaczone są symbolem: 

. Możesz zbudować je tylko, gdy na-
kazują to karty Spotkania Zarządu lub Sponsora.

Pozostałe Unikalne żetony Infrastruktury Stadiono-
wej mają swój własny koszt i efekt, podobnie do 
innych żetonów Infrastruktury Stadionowej w grze 
podstawowej.

Tak jak dotychczas, możesz wydać 3 , by zbudo-
wać dowolny żeton Infrastruktury Stadionowej, znaj-
dujący się poniżej Rynku Transferowego.

Niektóre karty Spotkania Zarządu pozwalają ci zbu-
dować Unikalne żetony Infrastruktury Stadionowej. 
Możesz zbudować je, nawet jeśli zostały odłożone 
na bok podczas Przygotowania do Gry.
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MARKETING MANAGER

Stefan Foster
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Keira Marsh

CECHA:

PRZED MECZEM LIGOWYM 

W DRUGIEJ, CZWARTEJ  

I SZÓSTEJ RUNDZIE:

Zdobywasz b
ramkę.

GREEN
KEEPER
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SPRZEDAWCA PAMIĄTEK

CECHA:

Możesz w
ydawać za

równo 

 i 
, płacąc za

 Koszty
 

Utrzym
ania.
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coln Jr

ST010ST010

za
tr

ud
n

ij

zasady specjalne

KIEROWNIK FUNDACJI

Harry Rees

PREMIA:Możesz natychmiast rozpatrzyć Akcję Kierownika Fundacji.
Akcja:

Zyskaj 3 .
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albo
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Akcja:
Umieść 1  i 1  na 

dowolnej karcie Piłkarza.

Marion Cooper
DIETETYK
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SPRZEDAWCA HOT DOGÓWSean Turner

PREMIA:

Zyskaj 2 .
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kart 
Personelu10

SPOTKANIE ZARZĄDU

-1  i -1 / . Odrzuć dowolne ze swoich kart Sponsora bez konsekwencji. Następnie Zdobądź Sponsora tego samego rodzaju ( / ) z Rynku Transferowego.

Możemy znaleźć innych Sponsorów.Kogo oni obchodzą?

-1   za każdą twoją kartę Sponsora.

Zadbajmy o to, by nie dowiedzieli się o tym piłkarze i kibice.

Powinniśmy zatrudnić kogoś, kto się nimi zaopiekuje.

Otrzymujesz kartę Personelu - Kierownik Marketingu.

Nasi dwaj Sponsorzy nie mogą się dogadać  
i kłócą się. Obaj straszą, że zerwą kontrakt.Jak to załatwimy?

Kłopoty marketingowe
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SPOTKANIE ZARZĄDU

Otrzymujesz kartę Per-
sonelu - Sprzedawca 
Hot dogów.

Powinniśmy go przeko-
nać, by nie opuszczał 
stadionu i zatrudnić mu 
pomocnika.

Zorganizujmy Dzień 
Hot dogów, by uczcić 
Johna.

+1+1

-1

-1+3

W porządku. Zbuduj-
my nową restaurację 
w miejscu jego stare-
go stoiska.

Przez ostatnie 40 lat stary John sprzedawał 
naszym kibicom hot dogi podczas meczów.

Chce odejść na emeryturę, czy chcemy 
jakoś na to zareagować? 

Tradycja
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SPOTKANIE ZARZĄDU

Jeśli jako swoich Spon-

sorów  lub   masz 

Home Beerz, Super 

Friezz lub Jackie’s 

Burgers odrzuć ich 

karty i zwróć ich  

premie.

Powinniśmy zorgani-

zować kampanię  

o zdrowym odżywia-

niu.

Otrzymujesz kartę 

Personelu - Dietetyk.Może to z tego powo-

du ostatnio piłkarze 

są tacy zmęczeni. 

Zatrudnijmy kogoś.

Powinniśmy zatrudnić 

sponsora, który zaj-

mie się ich dietą.

Znajdź kartę Sponsora 

Frank’s Fruit i Zdobądź 

ją jako  lub  (jeśli to 

możliwe).

Nasz najlepszy piłkarz był widziany, kiedy objadał się 

frytkami Super Friezz. Teraz kibice zaczynają dowcipko-

wać i żądają zmian w diecie zespołu. Co powinniśmy 

zrobić?

fast food

BM004BM004 kart Spotkania 
Zarządu25
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Take a reroll token.

Odrzuć dowolną kartę Sponsora ze swojej planszy Stadionu i umieść tę kartę na wolnym polu. +1 .To słynny dom mody z Mediolanu. Podobno 
mają wysłać darmowe garnitury wszystkim członkom zarządu.
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+1
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Take a reroll token.Wydaj do 5 , aby zyskać 1   
i 2  za każdy wydany .

Produkują kolekcjonerskie karty sportowe i naklejki, 
które dzieciaki uwielbiają zbierać. Chcieliby wydru-

kować specjalną serię z podpisami naszych piłkarzy.
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Zbuduj za darmo Stanowisko 

Komentatorskie.

Ta zagraniczna stacja telewizyjna transmituje mecze  

z wielu egzotycznych krajów. Postanowili sponsorować 

twój klub, aby ulepszyć swoją ramówkę.

SP001SP001

kart 
Sponsora10
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Możesz łączyć to rozszerzenie ze wszystkimi innymi 
rozszerzeniami. Wszystkie komponenty z tego roz-
szerzenia są oznaczone symbolem , co pomaga 
łatwo je rozpoznać.

 NIEPOWTARZALNY STADION I INNE ROZSZERZENIA 

Boisko Treningowe Młodzików pozwala ci  
w każdy Poniedziałek (podczas Produkcji) Wy-
trenować Młodzika i zapewnia 1 .

Inne żetony mają różną wartość  w zależności 
od liczby posiadanych przez ciebie kart Persone-
lu z konkretnych zestawów. 

PRODUKCJA:

Wytrenuj 
Młodzika. 

Otrzymujesz 
1 .

BOISKO 
TRENINGOWE 
MŁODZIKÓW

Przykład: 

ZA KAŻDĄ

CENTRUM 
MEDYCZNE

stadion

Centrum Medyczne przynosi 1  na Koniec Gry 
za każdą kartę Personelu z Czerwonego zesta-
wu.

Wiele nowych żetonów zawiera efekty, które 
należy rozpatrzyć podczas Produkcji w Ponie-
działek.


