


DLA GUIDO - MOJEGO OJCA

GRAFIKA: SCRIBABS, PAOLO VALLERGA

CHCIAŁBYM SZCZEGÓLNIE PODZIĘKOWAĆ PAOLOWI MO-
RIEMU (WWW.INVENTORIDIGIOCHI.IT), PONIEWAŻ BEZ 
JEGO POCZĄTKOWEGO POMYSŁU TRENER W AMO-
KU (HYSTERICOACH - TAK BRZMI TYTUŁ ORYGINALNE-
GO, WŁOSKIEGO WYDANIA GRY) NIGDY BY NIE POWSTAŁ. 
ZARAZ PO NIM DZIĘKUJĘ PAOLOWI VALLERDZE ZA TO, 
ŻE OD PIERWSZEJ CHWILI WIERZYŁ W IDEĘ TRENERA 
W AMOKU I ŻE WZBOGACIŁ JĄ SWOJĄ FACHOWĄ WIE-
DZĄ I DOŚWIADCZENIEM.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA

 7 pionków Piłkarzy niebiesko-żółtych
  ponumerowanych od 1 do 7;
 7 pionków Piłkarzy czerwono-białych
  ponumerowanych od 1 do 7;
 2 pionki Sędziów liniowych;
 1 plansza Boisko;
  

 2 plastikowe Piłki - czerwona i niebieska;
 1 Kostka sześcienna;

 25 kart Schematów gry;
 18 kart Drużyn (po 2 dla każdej drużyny) 
  z nazwiskami zawodników;

 12 kart Graczy (po 6 dla każdej drużyny).
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OPRACOWANIE GRAFICZNE: SCRIBABS/GRANNA

SCRIBABS PAOLO VALLERGA
VIA BORG PISANI 11, 10141 TURYN

WWW.SCRIBABS.IT     SERVICE@SCRIBABS.IT

WSZYSTKIE ILUSTRACJE ZAWARTE W GRZE SĄ WŁASNOŚCIĄ FIR-
MY SCRIBABS PAOLO VALLERGA. WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE 
CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO KOPIOWANIA ZAWARTEGO MA-
TERIAŁU SĄ ZASTRZEŻONE.

WWW.GRANNA.PL     WWW.SUPERFARMER.PL
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Siedzicie na niewygodnej ławce w szatni i nie wiadomo jeszcze, czy nie bę-
dziecie na niej siedzieć nawet wtedy, kiedy zacznie się mecz. Jesteście napięci 
jak struna i pocicie się jak w tureckiej łaźni, czekając na nadchodzący debiut. 
W tym momencie wchodzi trener. Patrzy wam prosto w oczy i z wrodzoną de-
likatnością rozpoczyna kazanie:

„PIŁKA NOŻNA JEST GRĄ ZESPOŁOWĄ. KAŻDY GRACZ MUSI DAĆ Z SIEBIE 
WSZYSTKO DLA DOBRA DRUŻYNY. NIE TRZEBA BYĆ MISTRZEM ŚWIATA, WY-
STARCZY ZROZUMIEĆ I BYĆ GOTOWYM DO WYKONANIA TEGO, CZEGO ŻYCZY 
SOBIE TRENER. KAŻDY CEL, RÓWNIEŻ TAKI, KTÓRY WYDAJE SIĘ NIEOSIĄGAL-
NY LUB ODLEGŁY, STANIE SIĘ OSIĄGALNY! NIE BĘDĄ TOLEROWANE: ZBYTNIA 
DELIKATNOŚĆ CZY BUMELANCTWO, A JEŚLI KTOŚ NIE ROZUMIE DZIAŁANIA 
SCHEMATU, LEPIEJ DLA NIEGO, ŻEBY ZOSTAŁ W SZATNI! CECHY INDYWIDU-
ALNE KAŻDEGO Z GRACZY MUSZĄ ZOSTAĆ POŁĄCZONE - DRUŻYNA PRZEDE 
WSZYSTKIM! ATAKUJEMY W SIÓDEMKĘ I BRONIMY W SIÓDEMKĘ; KAŻDE 
ZWYCIĘSTWO BĘDZIE NASZYM WSPÓLNYM ZWYCIĘSTWEM, A KAŻDA PRZE-
GRANA NASZĄ WSPÓLNĄ PRZEGRANĄ. SŁOWO TRENERA!”

PRZYGOTOWANIE GRY

W TRENERZE W AMOKU grają dwie dru-
żyny…. Słuchajcie, to piłka nożna! Każda 
drużyna składa się z trenera i graczy, których 
liczba jest zmienna i waha się od jednego 
do sześciu – w odróżnieniu od meczu pił-
karskiego rozgrywanego między przyjaciół-
mi, gdzie trenerów jest tylu, ilu graczy. Na 
początku meczu trenerzy losują jedną Kar-
tę Drużyny, czyli Drużynę Narodową, któ-
rą poprowadzą do zwycięstwa. Dla każdej 
Drużyny Narodowej są dwie karty Drużyny: 
jedną bierze trener, drugą dostają gracze. 
Uwaga! Obecność sędziego nie jest obo-
wiązkowa, ale jeśli ktoś chce, może nim 
zostać.

Planszę do gry przedstawiającą boisko 
rozłóżcie na środku stołu. Piłkarze obydwu 
drużyn zajmują swoje miejsca na przeciw-
ległych połowach boiska… No, w końcu to 

jest gra o piłce nożnej… pobudka! Trener 
zajmuje miejsce za plecami graczy drużyny 
przeciwnej (rys. 1).
Rozłóżcie 7 Pionków Piłkarzy na własnej 
połowie boiska, według jakiegoś pomysłu 
czy taktyki, lub w dowolnych miejscach -  
w końcu gra jeszcze się nie rozpoczęła!

TRENER 
NIEBIESKO-ŻÓŁTYCH

TRENER 
CZERWONO-BIAŁYCH

GRACZE DRUŻYNY
CZERWONO-BIAŁEJ

GRACZE DRUŻYNY 
NIEBIESKO-ŻÓŁTEJ

RYS. 1

PIONKI PIŁKARZY CZER-

WONO-BIAŁYCH ATAKUJĄ 

„W DÓŁ”, A PIONKI PIŁKA-

RZY NIEBIESKIO-ŻÓŁTYCH 

„DO GÓRY”. TRENER PA-

TRZY W OCZY WŁASNYCH 

GRACZY TAK, ABY MÓC 

JAK NAJLEPIEJ UDZIELAĆ IM 

WSKAZÓWEK.
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Bramkarz zajmuje miejsce na polu kar-
nym przed bramką… Musimy wszystko 
tłumaczyć, czy możemy przejść dalej? 
Obok bramkarza umieszczacie piłkę, po 
jednej dla każdego bramkarza, niebieską 
dla niebiesko-żółtego i czerwoną dla czer-
wono-białego (osobna piłka dla każdej 
z drużyn jest jedną z głównych różnic mię-
dzy TRENEREM W AMOKU, a prawdziwą pił-
ką nożną. Prawdopodobnie wprowadzenie 
dodatkowej piłki do gry w prawdziwej piłce 
nożnej dobrze wpłynęłoby na ożywienie 
widowiska). Każdy z graczy może się poru-
szać wcześniej określoną liczbą pionków 
(w zależności od liczby graczy). Aby dowie-
dzieć się, którymi konkretnie pionkami ma 
się poruszać podczas gry, każdy gracz losuje 
Kartę Gracza ze swojej drużyny (zawierają-
cą numer). 

PRZYKŁAD: Gdy w grze bierze udział tylko 
7 graczy, to 1 gracz jest sędzią, a każda druży-
na składa się z trenera i 2 graczy. Ci dwaj gra-
cze rozlosowują pomiędzy sobą wszystkie 
karty graczy swojej drużyny (każdy dostanie 
3 karty). Hej, w trakcie gry nie możecie po-
ruszać pionkami Sędziów Liniowych, nawet 

nie próbujcie!
Z boku planszy 

kładziecie talię Kart 
Schematu (schematy 
muszą być zasłonię-
te), a pionki Sędziów 
Liniowych na po-
lach „zero”. Sędziów 
Liniowych używa się 
do zaznaczania zdo-
bytych bramek.

Każdy trener musi wylosować teraz jed-
ną Kartę Schematu (jeśli jest sędzia, to on 
losuje Karty Schematu dla trenerów). Karta 

KARTY SCHEMATU
I KARTY DRUŻYNY

Schematu wskazuje 
pozycję, którą mu-
szą zająć piłkarze 
na boisku, aby móc 
dotrzeć do bramki 
i oddać strzał. Uwa-
ga! Trener w trakcie 
wydawania poleceń 
nie może używać o-
kreśleń: „w prawo”, 
„w lewo”, „do przodu”, „do tyłu”. W żad-
nym języku! Na Karcie  Schematu wskaza-
ne są numery koszulek piłkarzy, podczas 
gdy na Karcie Drużyny wskazany jest 
skład drużyny wychodzącej na boisko. Je-
den egzemplarz Karty Drużyny ma trener, 
a drugi egzemplarz – gracze. Każdy z nume-
rów znajdujących się na Karcie Schematu 
odpowiada jednemu nazwisku na Karcie 
Drużyny i, w konsekwencji, jednemu Pion-
kowi Piłkarzowi na boisku, poruszanemu 
przez jednego z graczy.

PRZYKŁAD: numer 3 drużyny brazylij-
skiej nazywa się Toninho Topinho. Aby go 
poruszyć, trener musi krzyknąć „TONINHO 
TOPINHO!”, a pionek odpowiadający temu 
piłkarzowi zostanie przestawiony przez gra-
cza posiadającego Kartę gracza z nr 3. UWA-
GA: Za każdym razem trzeba krzyknąć 
kompletne imię i nazwisko!

Na Karcie Schematu znajduje się żółta 
kreska. W grze z użyciem REGUŁ OPCJO-
NALNYCH (patrz str. 8) karta ta przedsta-
wia kolejność, w jakiej trener musi ustawiać 
pionki. W REGULAMINIE PODSTAWOWYM 
po prostu zignorujcie ją; najważniejszą spra-
wą jest, aby na końcu akcji piłka (przykład 
z lewej) znalazła się przy pionku nr 5 (zwe-
ryfikowanie tego należeć będzie do sędzie-
go lub, w przypadku jego braku, do trenera 
drużyny przeciwnej), a gracz posiadający 
kartę nr 5 musi rzucić kostką (schemat prze-
widuje, że piłkarz z nr 5 oddaje strzał!).
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UWAGA: NIEKTÓRE KARTY SCHEMATU PRZEWIDUJĄ 
TAKŻE RUCH BRAMKARZA; W TYM PRZYPADKU PIONEK 
PRZEDSTAWIAJĄCY BRAMKARZA BĘDZIE PRZESTAWIAŁ 
KTÓREGOKOLWIEK Z GRACZY; OCZYWIŚCIE Z TYM SCHE-
MATEM DRUŻYNA PORUSZA JEDNYM PIONKIEM WIĘCEJ 
I MOŻE ZOSTAĆ UKARANA, ALE SKORO TAKA JEST WOLA 
TRENERA, TO MOŻECIE MIEĆ ŻAL TYLKO DO NIEGO!

Z początkowym gwizdkiem trenerzy za-
czynają wołać… Wołać?! – Krzyczeć! Krzy-
czeć, wrzeszczeć jak wściekli, tak jak to robią 
prawdziwi trenerzy wobec swoich nieroz-
garniętych piłkarzy… Trener musi zawołać 
piłkarzy po imieniu – oczywiście każdego 
z osobna – i próbować ustawić ich na bo-
isku, opierając się na schemacie, który ma w 
ręku i gestykulując, ile mu się podoba. Czy 
to wszystko nie sprawia wrażenia niezłego 
bałaganu? No cóż, wyobraźcie sobie, jak się 
w to gra! W każdym razie spróbuję to lepiej 
wytłumaczyć.

PRZYKŁAD: Trener Brazylii ma w ręku 
Kartę Drużyny i Kartę Schematu, według 
której musi przesunąć piłkarza nr 4 na okre-
śloną pozycję. Sprawdza na Karcie Drużyny, 
jak nazywa się piłkarz nr 4 i krzyczy jego 
imię: „ABRACACAO!”. Gracz, który ma Kartę 
Gracza nr 4, słysząc imię, bierze do ręki pio-
nek nr 4 (a jeśli nie pamięta, że to właśnie on 
jest piłkarzem nr 4, sprawdza Kartę Drużyny, 
albo zmienia grę). W tym momencie trener 
zaczyna mu dawać wskazówki: „ABRACA-
CAO, ABRACACAO idź bokiem, bokiem, nie 
tym, tym drugim!!!”. Zadaniem gracza jest 
zrozumienie tego, czego oczekuje od nie-
go trener i natychmiastowe wykonanie 
polecenia. Naturalnie, obydwie drużyny 
grają jednocześnie, więc gdy trener bra-
zylijski krzyczy do swoich piłkarzy, trener 
drugiej drużyny krzyczy do swoich graczy, 

np. Rosjan!
Każdy trener musi starać się osiągnąć 

konfigurację przedstawioną na Karcie Sche-
matu jako pierwszy. Drużyna, której uda się 
to jako pierwszej, będzie mogła oddać strzał 
na bramkę! Jeśli jeszcze nie zrozumieliście 
tych reguł, to może lepiej spróbujcie zagrać 
w Chińczyka.

W SKRÓCIE, CO ROBI TRENER:
1 • Trener w jednym ręku trzyma Kartę 
  Schematu, a w drugim Kartę Drużyny 
  (trzymanie w ręku Karty Schematu przy-
  pomina sytuację z prawdziwego meczu 
  piłki nożnej, podczas którego trener ma 
  w głowie schemat ustawienia drużyny, 
  który miesza mu się z listą zakupów 
  i problemami okresu dojrzewania jego 
  córki);
2 • Trener sprawdza na Karcie Schematu, 
  który pionek należy przesunąć;
3 • Trener odnajduje na Karcie Drużyny na-
  zwisko piłkarza odpowiadające nume-
  rowi odpowiedniego pionka, a następ-
  nie wzywa go krzykiem;
4 • Trener musi wskazać – rękami, głosem, 
  gestami, układając ręce w tubę przy 
  ustach – kierunek, w którym chce prze-
  sunąć swojego piłkarza.
SUGESTIA: JEŚLI CHCECIE WYGRAĆ, LENIWCE JEDNE, PRÓ-
BUJCIE WYKONYWAĆ PUNKTY OD 1 DO 4 BARDZO SZYBKO!

W SKRÓCIE, CO ROBIĄ GRACZE:
1 • Gracze muszą kontrolować nazwisko 
  wykrzyczane przez trenera na swojej 
  Karcie Drużyny;
2 • Gracz, który ma Kratę Gracza o nume-
  rze odpowiadającym wykrzyczanemu 
  przez trenera nazwisku, przesuwa swój 
  pionek aż do pozycji wskazanej przez 
  trenera.

PIERWSZE ROZEGRANIE
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Kiedy trener widzi, że Pionek Piłkarz osią-
gnął właściwą pozycję wskazaną na Karcie 
Schematu, krzyczy: „PODAJ!”. Odpowied-
ni gracz rozumie, że osiągnął cel i szybko 
umieszcza Piłkę (ale tylko swoją, nie kombi-
nujcie!) na polu, na którym stoi Pionek Pił-
karz. Teraz trener może wywołać nazwisko 
kolejnego piłkarza i wydawać następne po-
lecenia.

KIEDY JEDEN GRACZ POSIADA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ KARTĘ 
GRACZA, WCHODZI DO GRY ZA KAŻDYM RAZEM, KIEDY 
JEDEN Z JEGO PIŁKARZY ZOSTAJE WYWOŁANY. POZO-
STALI GRACZE MOGĄ DOPINGOWAĆ GRACZY SWOJEJ 
DRUŻYNY, ALE BEZ PRZESUWANIA PIONKÓW.

Kiedy trener widzi, że ostatni Pionek Pił-
karz osiągnął pozycję określoną na Karcie 
Schematu, krzyczy: „STRZELAJ!”. Gracz, 
który ma pionek w tej pozycji, bierze Pionek 
Piłkę i ustawia go na pozycji swojego Pionka 
Piłkarza, którego dopiero co ustawił.

W tym momencie gra musi się zatrzy-
mać i trzeba sprawdzić poprawność sche-
matu (robi to trener przeciwnej drużyny, 
lub – jeśli jest – sędzia); jeśli wszystko się 
zgadza, można strzelać na bramkę. Gracz, 
który jako ostatni ustawiał Pionek Piłkarza, 
rzuca kostką (patrz rys. 2). Aby uznać strzał 
jako zdobytą przez drużynę bramkę, gracz 
musi wyrzucić kostką liczbę oczek większą 
o jeden od aktualnego wyniku drużyny. Jeśli 
drużyna zdobyła do tej pory 4 bramki, gracz 

PODANIE, STRZAŁ… GOL! musi wyrzucić przynajmniej 5 lub 6 oczek, 
żeby została uznana kolejna – piąta bramka. 
Wynik 1 oczka jest zawsze uznawany jako 
nietrafiony strzał, a wynik 6 oczek jest za-
wsze uznany jako zdobyty gol.

UWAGA: PRZED WYKONANIEM RZUTU NALEŻY ZA 
KAŻDYM RAZEM SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ SCHEMA-
TU TRENERA Z USTAWIENIEM PIONKÓW NA PLANSZY. 
SPRAWDZENIE NALEŻY DO ZADAŃ TRENERA PRZECIW-
NEJ DRUŻYNY LUB DO SĘDZIEGO – JEŚLI BIERZE UDZIAŁ 
W GRZE… SPRAWDZENIE SCHEMATU POWINNO ODBY-
WAĆ SIĘ BEZSPORNIE: ALBO JEST ZGODNOŚĆ SCHEMATU 
I USTAWIENIA, ALBO JEJ NIE MA… ALE JUŻ MY WIEMY, 
JAK TO SIĘ ODBYWA W PIŁCE NOŻNEJ…

JEŚLI WSZYSTKIE PIONKI PIŁKARZY ZNAJDUJĄ SIĘ WE 
WŁAŚCIWYCH POZYCJACH, ZGODNYCH Z KARTĄ SCHE-
MATU, MOŻNA PRZEJŚĆ DO WYKONANIA RZUTU. JEŚLI 
JEDNAK TAK NIE JEST I USTAWIENIE PIŁKARZY NIE JEST 
IDENTYCZNE Z KARTĄ SCHEMATU, DRUŻYNA NIE MOŻE 
WYKONAĆ RZUTU. OTRZYMUJE WTEDY NOWĄ KARTĘ 
SCHEMATU, DO USTAWIENIA KTÓREGO MUSI DĄŻYĆ, 
PODCZAS GDY DRUŻYNA PRZECIWNA DĄŻY NADAL DO 
USTAWIENIA SCHEMATU, PRZEDSTAWIONEGO NA KAR-
CIE, KTÓRĄ MA W RĘKU.

Kiedy strzeli się gola, który zostanie 
uznany, trzeba dać ujście radości! Sędzia Li-
niowy drużyny, która zdobyła gol, zostaje 
przesunięty o jedną pozycję, a Pionki Piłki 
– umieszczone przy odpowiednich bramka-
rzach. Pionki Piłkarze pozostają na swoich 
pozycjach. Kiedy obydwie drużyny są goto-
we, trenerzy losują nowe Karty Schematu 
i gra zostaje podjęta.

Jeśli po zdobyciu gola gracze chcą go 
uczcić ściągając koszulki, robiąc węża wo-
kół stołu (szczególnie w obecności graczy 
płci pięknej), czy też robiąc fikołka lub wy-
śmiewając się z przeciwnika, opóźniając 
tym samym podjęcie gry, sędzia lub trener 
przeciwnej drużyny może zastosować śro-
dek dyscyplinujący, czyli uścisk a la Mariusz 
Pudzianowski!

RYS. 2

NA ZAKOŃCZENIE AKCJI PIŁKA MUSI 

ZNAJDOWAĆ SIĘ U STÓP PIONKA 

Z NR 5. WYKONANIE RZUTU KOSTKĄ 

NALEŻY DO GRACZA POSIADAJĄCEGO 

KARTĘ GRACZA Z NR 5.

6



Jeśli rzut się nie uda, mimo gwizdów ki-
biców i przekleństw trenera, gracze mu-
szą rozpocząć wszystko od początku, ale 
wylosować nową Kartę Schematu musi 
jedynie drużyna, która chybiła, strzela-
jąc na bramkę. Druga drużyna może kon-
tynuować (jest uprzywilejowana) realizację 
ustawienia schematu, który realizowała do 
tej pory. W praktyce wykonuje wspaniały 
kontratak!

Uwaga! Kiedy losuje się Kartę Schema-
tu, trzeba podać Piłkę własnemu bram-
karzowi.

Tak jak to ma zazwyczaj miejsce w trak-
cie każdego prawdziwego i porządnego 
meczu piłki nożnej, tak i w tym wypadku 
mogą zdarzyć się nieczyste zagrania ze 
strony jednego lub większej liczby graczy, 
ale również ze strony trenerów. Jeśli w grze 
uczestniczy sędzia, wychwycenie tego typu 
zachowań będzie proste i należy właśnie do 
zadań sędziego. Jeśli natomiast w grze nie 
uczestniczy sędzia, ocenę tych zachowań 
pozostawia się dobremu duchowi sporto-
wej rywalizacji… To sytuacja podobna do 
tej, gdy grając w piłkę z grupą przyjaciół, go-
dzinami dyskutuje się czy był faul, czy też go 

nie było. W każdym razie, 
jeśli zdarzy się nieczyste 
zagranie i zostanie ono za-
uważone, drużyna zostaje 
ukarana rzutem karnym.

Aby wykonać rzut karny, 
trzeba tylko zdecydować, 
który z graczy będzie go 
wykonywał. To on będzie 
rzucał kostką, przy akom-
paniamencie okrzyków ki-
biców.

CHYBIONY STRZAŁ

NIECZYSTA GRA

Drużyna, która popełni drobne wykro-
czenie, zostanie ukarana zamianą Karty 
Schematu, natomiast karą za poważne wy-
kroczenia jest Rzut Karny. Nie bądźcie jed-
nak zbyt drobiazgowi!

DROBNE WYKROCZENIA TRENERÓW:
• Wywołanie NUMERU pionka;
• Wywołanie, imienia i nazwiska zawodnika 
 (nawet bramkarz ma imię!), zamiast PO-
 ZYCJI JAKĄ ZAWODNIK MA W DRUŻY-
 NIE;
• Wywołanie gracza (tego z krwi i kości) 
 jego prawdziwym imieniem;
• Wskazanie pionka ręką;
• Wypowiadanie poleceń: „DO PRZODU”, 
 „DO TYŁU”, „W PRAWO”, „W LEWO”. 
 W jakimkolwiek języku!

DROBNE WYKROCZENIA GRACZY:
• Przesuwanie pionków za kolegów z dru-
 żyny;
• Rzucanie kostką za kolegów z drużyny. 
 Przypominamy, że rzut może wykonać 
 jedynie gracz, który posiada Kartę Gracza 
 odpowiadającą numerowi wskazanemu 
 na schemacie (rys. 2).

POWAŻNE WYKROCZENIA TRENERÓW:
• Wykorzystywanie sytuacji, że w trakcie 
 gry trenerzy znajdują się za plecami swo-
 ich przeciwników i kopanie ich, szczypa-
 nie, wrzeszczenie im do uszu;
• Dotykanie pionków.

POWAŻNE WYKROCZENIA GRACZY:
• Świadome i dobrowolne dotykanie ja-
kiegokolwiek pionka innego gracza.

KARY I RZUTY KARNE
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CZAS TRWANIA MECZU 
I ZWYCIĘSTWO
TRENER W AMOKU może być rozgrywa-

ny w dwóch trybach: „na czas” i „na wynik”. 
Na początku gry drużyny ustalają czas roz-
grywki (połowy 15-minutowe, 10-minuto-
we lub 5-minutowe). Niektórzy szaleńcy 
będą chcieli grać regularne 45 minut każ-
dej połowy tak, jak to odbywa się w trakcie 
tradycyjnego meczu piłki nożnej. W takim 
przypadku należałoby postarać się o spon-
soring firmy produkującej pastylki od bólu 
gardła lub przynajmniej powiadomić naj-
bliższy szpital psychiatryczny. Możecie usta-
lić, że wygrywa drużyna, która jako pierw-
sza osiągnie wynik o 3 punkty wyższy od 
wyniku przeciwnika. W ten sposób, z pomo-
cą lichych trenerów (którzy szybko zostaną 
zwolnieni), można ciągnąć grę godzinami. 
A właściwie, to róbcie jak chcecie!

TRENER W AMOKU jest jedyną grą w piłkę 
nożną, w której trener może zostać pozba-
wiony swojej funkcji w trakcie trwania 
meczu. Jeśli trener w trakcie meczu okaże 
się niezdolny do prowadzenia drużyny, jego 
miejsce może zająć (bez zbędnego tracenia 
czasu na ceregiele) każdy inny gracz.

W tym przypadku wykluczony trener, 
wśród drwin pozostałych graczy, zajmie 
miejsce gracza, który go zastąpił, a Karty 
Gracza zostaną przetasowane i ponownie 
rozlosowane pomiędzy graczy danej dru-
żyny… Z drugiej strony, każda zmiana na 
ławce rezerwowych powoduje zagubienie 
graczy!!!

TRENER W AMOKU jest także grą dla przy-
szłych trenerów, w związku z tym mogą grać 

WYKLUCZENIE

w nią również dzieci. Każda Karta Drużyny 
ma też stronę Junior, na której znajdują się 
nazwiska graczy łatwiejsze do wymówienia. 
Dlatego możliwe są rozgrywki „mieszane”, 
czyli między drużynami dorosłych i dzieci 
– wystarczy, że dorośli będą posługiwać się 
nazwiskami piłkarzy ze strony „Senior”. Ok, 
rozumiem, że wy – trenerzy – chcecie za-
wsze wygrywać za wszelką cenę, ale oszu-
kiwać dzieci…

Jeśli chcecie zrobić sobie krzywdę, mo-
żecie zastosować reguły opcjonalne, któ-
re można ściągnąć ze strony internetowej 
(www.scribabs.it/hystericoach), ale zanim 
to zrobicie przedstawię wam jedną z nich: 
Karta Schematu ma żółtą linię, która teore-
tycznie przedstawia kolejność ustawienia, 
w jakim trener musi układać pionki – i to już 
wiecie. Reguła opcjonalna polega na zasto-
sowaniu „teorii”: trener musi ustawić Pionki 
Piłkarzy we właściwym ustawieniu; kiedy 
krzyczy „PODAJ!” gracz ustawia Pionka 
Piłkę w przegródce Pionka Piłkarza, tak jak 
zawsze, ale później musi również odłożyć 
Kartę Piłkarza na stos kart poprzedzających. 
W ten sposób można będzie skontrolować 
właściwy porządek partii. Ale teraz dość pu-
stego gadania, tłum skanduje… wychodzi-
my na boisko!

WERSJA DLA JUNIORÓW

REGUŁY OPCJONALNE

BRAKUJĄCE

ELEMENTY:

IMIĘ I NAZWISKO,
ADRES:

DROGI KLIENCIE!
NASZE GRY KOMPLETOWANE SĄ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNO-
ŚCIĄ. JEŻELI JEDNAK ZDARZĄ SIĘ JAKIEŚ BRAKI (ZA CO Z GÓRY 
SERDECZNIE PRZEPRASZAMY), PROSIMY WYPEŁNIĆ TEN KUPON 
I WYSŁAĆ POD ADRESEM: GRANNA, UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA 47, 
03-788 WARSZAWA
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