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PRAVIDLÁ
HRY

Pred tým, ako urobíš výkop v zápase ADRENALYN XL, budeš si 
musieť vybrať svoje mužstvo. Potrebuješ 14 hráčov, z 11 z nich 
zostavíš prvý tím, zvyšní 3 sú tvoji náhradníci. Uisti sa, že máš 
aspoň jedného brankára a najviac päť hráčov na každú pozíciu.

VYBER SI SVOJE MUŽSTVO

Vybral si si svoje mužstvo. Teraz si zvoľ rozostavenie tímu, 
napríklad 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 atď. Pokús sa vybrať také 
rozostavenie, ktoré zodpovedá tvojmu tímu. Keďže máš veľa 
dobrých obrancov, použi defenzívne rozostavenie. Ak  však 
máš  veľa dobrých útočníkov, rozostav svoj tím tak, aby bol 
útočnejší.

Keď si rozvrhneš rozostavenie svojho tímu, polož 
karty lícom dole na zodpovedajúcu pozíciu na hracej 
ploche, to znamená  obranca do obrany a stredoví hráči 
do stredného poľa atď. Na rube každej hracej karty je 
šikovná grafika, ktorá ti pomôže.  Počas hry sa nesmieš 
pozerať ani na svoje vlastné skryté karty,  ani na karty 
súpera.  Ale keď chceš mať výhodu, mal by si sa snažiť 
zapamätať hráčov, ktorých máš.

Ešte pred tým, ako urobíte výkop, rozhodnite sa, či 
budete hrať ako o život (veľký zápas) alebo len pre 
zábavu (priateľský zápas). Pri hre o život si víťaz každého 
kola ponechá získané karty, pri priateľskom dajte karty 
po použití na jednu stranu.

ZVOĽ SI ROZOSTAVENIE

PRIPRAV SA NA HRU 
PRIATEĽSKÝ ALEBO
VEĽKÝ ZÁPAS?

HODNOTENIE
ÚSPEŠNOSTI PRI 

POKUTOVÝCH KOPOCH

POST
HRÁČA

MENO

ZNAK KLUBU

HODNOTENIE HRÁČA
BODY V ÚTOKU

BODY V OBRANE

4-4-2 

BRANKÁR OBRÁNCA ZÁLOŽNĺK ÚTOČNĺK

Na zadnej strane karty je špeciálny kód pre online hru, 
ktorú nájdeš na stránkach www.paniniadrenalyn.com. 
Vďaka kódu si pridaj všetkých svojich hráčov do online 
zbierky.

www.paniniadrenalyn.com
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VYSTRIEDAJ HRÁČOV

A VÍŤAZOM SA STÁVA…

Keď sú obaja hráči pripravení, hoďte si mincou, kto začne 
prvý. Víťaz vykopáva tak, že si vyberie jednu  zo svojich 
kariet, otočí ju a zvolí si, či bude voči svojmu protihráčovi 
útočiť, alebo sa brániť. Potom  si zo svojich kariet vyberie 
protihráč, otočí ju a  buď bude útočiť,  alebo sa brániť 
v závislosti od predchádzajúceho ťahu svojho protihráča. 
Poznámka: Ak prvý hráč útočí, potom jeho protihráč musí 
brániť a naopak.

VÝKOP

Potom si hráči porovnajú dve hodnoty. Ten,  ktorý 
ma kartu s vyššou hodnotou,  dáva  gól  a v ďalšom 
kole začína prvý. Obaja  hráči dajú použité karty čo 
najbližšie k  hracej ploche a tieto karty sa už počas tohto 
zápasu nemôžu použiť. V prípade,  ktorý nie je veľmi 
pravdepodobný, a to keď budú vaše body rovnaké, mali 
by ste  porovnať hodnotenie hráčov. Ak bude hodnotenie 
hráčov tiež rovnaké, obe karty musia byť vyradené 
a v tomto kole nie je víťaz.

HRÁČ 1 VÍŤAZÍ!HRÁČ 1 VÍŤAZÍ!

Raz za hru môže brankár faulovať. Poznámka: Toto je možné 
iba vtedy, ak je v  tomto kole druhým hráčom a karta súpera 
ešte nebola  otočená. Výsledkom je penalta. Každý hráč má 
hodnotenie úspešnosti pri pokutových kopoch a každý brankár je 
hodnotený  chytením penált.  Ak týchto dvoch hráčov porovnáte, 
diagram vám ukáže, či hráč skóroval,  alebo brankár strelu 
chytil. 

PENALTAPENALTA

STRIEĽA, SKÓRUJE!STRIEĽA, SKÓRUJE!

BRANKÁR TO CHYTIL!BRANKÁR TO CHYTIL!

Celkovým víťazom je hráč, ktorý dal najviac 
gólov po tom, čo boli použité všetky karty. 

Alebo môžeš  so svojím brankárom hrať kedykoľvek počas hry 
a jednoducho využiť jeho bodové hodnotenie v útoku či  obrane.

Pamätaj na to, že tak ako v ozajstnej hre môžu náhradníci 
v posledných sekundách  vyhrať zápas. Tak ich používaj 
rozumne! Máš 3 náhradníkov a môžeš ich použiť na začiatku 
každého kola pred tým, než zvolíš útočníka , stredových 
hráčov alebo obrancov. Poznámka:  Mal by si vyradiť hráča,  
ktorého náhradníkom nahrádzaš.

BODY SÚ ROVNAKÉ, POROVNAJ 
HODNOTENIE HRÁCOV…

HRÁČ 2 VÍŤAZÍ!HRÁČ 2 VÍŤAZÍ!

Online hra: www.paniniadrenalyn.com
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PENALTOVÝ 
ROZSTREL!
CHCEŠ SI ZAHRAŤ RÝCHLY 
FUTBALOVÝ ZÁPAS? ZAHRAJ SI 
NÁŠ PENALTOVÝ ROZSTREL!
• Každý hráč si musí vybrať jedného 
brankára a 5 strelcov penált.
• Daj svojho brankára lícom hore, 
potom zamiešaj svojich 5 hráčov 
a daj ich na kopu lícom dolu.
• Hoďte si mincou, kto začne. 
Víťaz losovania vytiahne svojho 
prvého hráča zhora a porovná 
si hodnotenie úspešnosti pri 
pokutových kopoch s hodnotením 
chytených penált súpera. 
Pri strieľaní penált sa striedajte 
a počítajte skóre ako pri skutočnom 
penaltovom rozstrele.

• Ak je to remíza, následkom je 
rýchla smrť. Vytiahnite si zo svojich 
zásob náhodné karty  a potom, 
keď minieš a tvoj protivník bude 
skórovať, hra sa pre teba skončila!

PROFESIONÁLNE 
A TURNAJOVÉ 

PRAVIDLÁ
Hľadáš skutočnú výzvu? Skús 
profesionálne pravidlá. V hre 
s profesionálnymi pravidlami súčet 
hodnotení  tvojich 14 hráčov nesmie 
presiahnuť 1 200 bodov. 
Turnajové hry sa hrajú 
na najlepšieho z troch zápasov, 
čo znamená, že prvý hráč, ktorý 
vyhrá z dvoch zápasov, je celkovým 
víťazom. 

Navštív www.paniniadrenalyn.com aby si mal
aktuálne informácie o tom, čo sa deje vo 
svete Adrenalyn XL!


