
Cel gry
Gotowi na kalambury 
w piłkarskim wydaniu? 
Podawajcie zawodnikom 
piłkę na planszy, żeby 
zdobyć możliwość 
rysowania, pokazywania 
albo objaśniania haseł 
pozostałym graczom. 
Zbierzcie jak najwięcej kart! 
Finałowa seria rzutów 
karnych wyłoni zwycięzcę!

Przygotowanie gry
1. Ustawcie planszę, połóżcie obok 

niej talię kart (hasłami do dołu), 
a następnie wyłóżcie 3 karty. Nie 
odwracajcie ich.

2. Miejcie w pobliżu notes, ołówek i 
klepsydrę. Połóżcie żeton piłki na 
zdjęciu bramkarza.

3. Teraz można rozpocząć mecz! 
Zaczyna najmłodszy z graczy.

Zawartość: Plansza, żeton piłki, 100 kart (400 haseł), 
klepsydra (60 sekund), notatnik i ołówek.



Piłka w grze!
Możliwość prezentowania hasła zdobywa się, podając piłkę do zawodników 
na planszy i zdobywając tytuł Kapitana. Trzy wyłożone karty pokazują, do 
których zawodników można podawać.

1. Osoba rozgrywająca turę próbuje 
pstryknąć żeton piłki tak, żeby podać 
go do jednego z trzech zawodników. 
Podczas tego etapu gracz może 
swobodnie poruszać się wokół planszy.

• Jeżeli żeton trafi – nawet tylko 
częściowo – na zdjęcie jednego 
z trzech zawodników, gracz 
zostaje Kapitanem! Teraz może 
zaprezentować hasło pozostałym 
graczom.

• Jeżeli podanie się nie uda i piłka 
nie trafi na zdjęcie jednego z trzech zawodników, tura przechodzi 
na kolejnego gracza. Rozpoczyna on podanie z miejsca, na którym 
zatrzymał się żeton po nieudanym podaniu.

Uwaga! Zawodnik nie może podawać sam do siebie, nawet jeśli więcej 
niż jedna wyłożona karta przedstawia tego samego zawodnika. Jeżeli na 
wszystkich trzech kartach widnieje ten sam zawodnik, trzeba odłożyć je do 
talii, potasować ją i wyłożyć trzy nowe karty.

2. Jeżeli dojdzie do autu (gracz wystrzeli 
żeton poza linię boczną planszy), 
piłkę należy ustawić w miejscu, w 
którym przekroczyła linię boczną. 
Tura przechodzi na następnego 
gracza. Może on rozpocząć swoje 
podanie z linii bocznej ALBO po prostu 
położyć żeton na zdjęciu najbliższego 
zawodnika.

3. Po udanym podaniu Kapitan bierze pasującą kartę i wybiera jedno z 
czterech haseł oraz jeden z trzech sposobów przedstawiania. Pozostali 
gracze mogą próbować odgadywać hasło ile razy chcą.



4. Jeśli ktoś odgadnie hasło przed 
upływem czasu, Kapitan i osoba, 
która zgadła, zdobywają po 
karcie! Kapitan bierze kartę, z 
której wybierał hasło, a gracz, 
który odgadł, bierze wierzchnią 
kartę z talii. Jeżeli nikt nie zgadł, 
kartę z hasłem należy odłożyć na 
spód talii, a tura przechodzi na 
następnego gracza.

5. Jeżeli Kapitan zdobędzie kartę, 
należy wyłożyć nową – przed 
każdą turą trzech zawodników 
musi być gotowych na podania. 
Teraz kolejny gracz może 
rozegrać swoją turę i zostać 
Kapitanem!

Rysowanie – Kapitan wybiera hasło, 
obraca klepsydrę i zaczyna rysować! 
Na rysunku nie może być liter, ale 
liczby i symbole są dozwolone. 
Reszta graczy próbuje jak najszybciej 
zgadnąć!

Objaśnianie – Kapitan wybiera hasło, 
obraca klepsydrę i zaczyna słownie 
objaśniać hasło. Nie wolno używać 
żadnej formy słów składających się 
na hasło. Reszta graczy próbuje jak 
najszybciej zgadnąć!

Pokazywanie – Kapitan wybiera hasło, 
obraca klepsydrę i zaczyna objaśniać 
je gestami. Nie wolno wydawać 
żadnych dźwięków! Reszta graczy 
próbuje jak najszybciej zgadnąć!



Konkurs rzutów  
karnych i zwycięzca! 
Gdy jeden lub dwóch graczy zbierze 5 kart, 
rozpoczyna się konkurs rzutów karnych! Każda 
osoba wykonuje tyle strzałów, ile kart udało jej 
się zebrać.

1. Połóżcie zebrane karty i talię obok planszy, 
a następnie odwróćcie planszę – na drugiej 
stronie znajduje się pole karne i bramka. 

2. Podczas swojej tury gracz ustawia piłkę na 
punkcie karnym i pstryka żeton w stronę 
bramki. Jeżeli żeton minie swoim całym 
obwodem linię bramkową i nie wypadnie 
poza planszę - liczy się to jako gol! 

3. Jeżeli gracz nie zdobędzie bramki, odkłada 
jedną ze swoich kart na bok. Jeżeli zaś 
strzeli gola, kładzie jedną ze swoich kart 
pod jednym z boków planszy (każdy gracz 
wybiera jeden bok). To będą jego punkty na 
koniec meczu. 

4. Gdy wszystkie rzuty karne zostaną 
wykonane, pora wyłonić zwycięzcę! Zostaje 
nim osoba, która strzeliła najwięcej karnych!

58554Więcej gier znajdziesz na:


