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PRAVIDLA
HRY

Předtím, než provedeš výkop v zápase ADRENALYN XL, 
budeš si muset vybrat své mužstvo. Budeš potřebovat 14 
hráčů, z 11 z nich sestavíš svůj první tým; zbývající 3 jsou tví 
náhradníci. Ujisti se, že máš brankáře a alespoň jednoho a 
nanejvýš pět hráčů na každou pozici.

VYBER SI SVÉ MUŽSTVO

Takže, vybral/a sis svoje mužstvo, teď si musíš zvolit 
rozestavení týmu, např. 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, atd. Pokus
se zvolit si takové rozestavení, které odpovídá tvému 
týmu. Jestliže máš hodně dobrých obránců, použij 
defenzivní rozestavení, ale jestliže máš hodně dobrých 
útočníků, rozestav svůj tým tak, aby byl útočnější.

Až si rozvrhneš rozestavení svého týmu, polož karty lícem 
dolů na odpovídající pozice na hrací desce, tj. obránce do 
obrany, středové hráče do středního pole atd.
Na rubu každé hrací karty je šikovná grafika, která ti 
pomůže. Během hry se nesmíš dívat ani na své vlastní 
skryté karty, ani na karty svého soupeře. Ale jestliže chceš 
mít výhodu, měl/a by ses snažit zapamatovat si hráče, 
které máš.

Ještě než provedete výkop, rozhodněte se, jestli budete 
hrát jako o život (velký zápas) nebo jen pro zábavu 
(přátelské utkání). Jestliže budete hrát jako o život, vítěz 
každého kola si ponechá získané karty. Jestliže budete 
hrát přátelsky, dejte karty po použití na jednu stranu.

ZVOL SI ROZESTAVENÍ

PŘIPRAV SE NA HRU 
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ NEBO
VELKÝ ZÁPAS?

HODNOCENÍ
ÚSPĚŠNOSTI PŘI 

POKUTOVÝCH KOPECH

POST
HRÁČE

JMÉNO 

ZNAK KLUBU

HODNOCENÍ HRÁČE
BODY V ÚTOKU

BODY V OBRANĚ

4-4-2 

BRANKÁŘ OBRÁNCE ZÁLOŽNĺK ÚTOČNĺK

Na zadní straně karty je speciální kód pro online hru, 
kterou najdeš na stránkách www.paniniadrenalyn.com. 
Pomocí kódú si přidej všechny své hráče do online sbírky.

www.paniniadrenalyn.com
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VYSTŘÍDEJ HRÁČE

A VÍTĚZEM SE STÁVÁ…

Když jsou oba hráči připraveni, hoďte si mincí, kdo začne 
první. Vítěz vykopává tak, že si vybere jednu ze svých 
karet, otočí ji a zvolí si, jestli bude vůči svému protihráči 
útočit nebo bránit. Pak si jednu ze svých karet vybere 
protihráč, otočí ji, buď bude útočit, nebo se bude bránit 
v závislosti na předcházejícím tahu svého protihráče. 
Poznámka: jestliže první hráč útočí, potom jeho protihráč 
musí bránit a obráceně.

VÝKOP

Poté si hráči porovnají dvě hodnoty. Ten, který má kartu 
s vyšší hodnotou, dává gól a v příštím kole začíná první. 
Oba hráči dají použité karty poblíž hrací desky; tyto karty 
se již během tohoto zápasu nemohou použít. V případě, 
který není moc pravděpodobný, a to když budou vaše 
body stejné, byste měli porovnat hodnocení hráčů. 
Jestliže budou hodnocení hráčů také stejná, obě karty 
musí být vyřazeny a v tomto kole není vítěz.

HRÁČ 1 VÍTĚZÍ!HRÁČ 1 VÍTĚZÍ!

Jednou za hru může brankář faulovat. Poznámka: tohle je 
možné pouze tehdy, jestliže je v tomto kole druhým hráčem 
a karta soupeře ještě nebyla otočena. Výsledkem je penalta. 
Každý hráč má hodnocení úspěšnosti při pokutových kopech 
a každý brankář má hodnocení chycených penalt. Když 
tyto dva hráče porovnáte, diagram vám ukáže, jestli hráč 
skóroval nebo jestli brankář střelu chytil.

PENALTAPENALTA

STŘÍLÍ, SKÓRUJE!STŘÍLÍ, SKÓRUJE!

BRANKÁŘ TO CHYTIL!BRANKÁŘ TO CHYTIL!

Celkovým vítězem je hráč, který dal nejvíc 
gólů poté, co byly použity všechny karty.

Nebo můžete se svým brankářem hrát kdykoli během hry a 
jednoduše využít jeho bodové hodnocení v útoku nebo obraně.

Pamatuj na to, že jako v opravdové hře mohou náhradníci 
v posledních vteřinách vyhrát zápas. Tak je používej 
chytře! Máš 3 náhradníky a můžeš je použít na začátku 
každého kola předtím, než zvolíš útočníka, středového 
hráče nebo obránce. Poznámka: měl bys vyřadit hráče, 
kterého náhradníkem nahrazuješ.

BODY JSOU STEJNÉ, TAKŽE SE 
POROVNÁVAJÍ HODNOCENÍ HRÁČŮ…

HRÁČ 2 VÍTĚZÍ!HRÁČ 2 VÍTĚZÍ!

Online hra: www.paniniadrenalyn.com
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PENALTOVÝ 
ROZSTŘEL!
CHCEŠ SI ZAHRÁT RYCHLÝ 
FOTBALOVÝ ZÁPAS? ZAHRAJ SI 
NÁŠ PENALTOVÝ ROZSTŘEL!
• Každý hráč si musí vybrat jednoho 
brankáře a pět střelců penalt.
• Dej svého brankáře lícem nahoru a 
pak zamíchej svých pět hráčů a dej 
je na hromádku lícem dolů.
• Hoďte si mincí, kdo začne. Vítěz 
losování vytáhne svého prvního 
hráče shora hromádky a porovná 
se hodnocení úspěšnosti při 
pokutových kopech s hodnocením 
chycených penalt soupeře. Při 
střílení penalt se střídejte a 
počítejte skóre jako při opravdovém 
penaltovém rozstřelu.
• Jestliže je to remíza, dojde na 

rychlou smrt. Vytáhněte si ze svých 
zásob náhodné karty a potom, 
když mineš a tvůj protivník bude 
skórovat, hra pro tebe skončila!

PROFESIONÁLNÍ 
A TURNAJOVÁ 

PRAVIDLA
Hledáš opravdovou výzvu? Zkus 
profesionální pravidla. Ve hře 
s profesionálními pravidly součet 
hodnocení tvých 14 hráčů nesmí 
přesáhnout 1200 bodů.
Turnajové hry se hrají na nejlepšího 
ze tří utkání, což znamená, že 
první hráč, který zvítězí ve dvou 
zápasech, je celkovým vítězem.

Navštiv www.paniniadrenalyn.com abys měl 
aktuální informace o tom, co se děje ve světě 
Adrenalyn XL!


