
Кількість гравців: від 2-х до 8-ми учасників.

Вік учасників: для дітей від 10 років і старших.

Комплектація гри:
•	 Ігрове	поле	—	1	шт.
•	 Гральні	фішки	—	8	шт.
•	 Гральні	кубики	—	2	шт.
•	 Спеціальні	гроші	—	1	комплект
•	 Картки	на	право	власності	—	24	шт.
•	 Картки	«Зірки	професійного	футболу»	—	56	шт.
•	 Карточки	«Футбольний	магнат»	—	40	шт.
•	 Правила	гри	—	1	шт.

Мета гри
Гравцям	надається	можливість	стати	монопольними	власником	усіх	грандів	
європейського	клубного	футболу,	напрацювати	максимально	можливий	ка-
пітал	або,	хоча	б,	залишитися	єдиним	гравцем,	який	не	став	банкротом.

Пересуваючись	по	ігровому	полю,	кожний	гравець	може	купувати	футболь-
ні	клуби,	брати	участь	в	аукціоні	на	їх	придбання,	підписувати	контракти	з	
професійними	футболістами,	брати	кредити	у	банку	під	заставу	клубів,	які	у	
нього	є.	Крім	того,	гравці	можуть	брати	плату	з	інших	учасників	гри,	які	від-
відують	стадіони	їх	футбольних	клубів.	При	цьому	гравцям	доведеться	пла-
тити	штрафи,	зарплату	своїм	футболістам,	оплачувати	їх	реабілітація	після	
травм,	вигравати	клубні	турніри.

Підготовка до гри.
Відокремте	картки	«Зірки	професійного	футболу».	Перетасувавши,	покла-
діть	 їх	стовпчиком	на	відповідну	позначку	 ігрового	поля	(виділене	пунк-
тиром).	Відокремте	картки	«Футбольний	магнат»	перетасувавши	їх,	покла-
діть	так	само	на	виділену	пунктиром	позначку	на	ігровому	полі.	Усі	картки	
«Зірки	професійного	футболу»	і	«Футбольний	магнат»	повинні	лежати	зво-
ротною	 стороною	догори.	Кожний	 гравець	 вибирає	 собі	 гральну	фішку	 і	
ставить	її	на	поле	«СТАРТ».	Одного	з	гравців	обирають	Банкіром.	Він	може	
бути	звичайним	гравцем.	Ігрові	гроші	відповідають	номіналу	купюри	по-
множеному	на	1	000	EUR,	наприклад	купюра	“5	ігрових	грошей”	відповідає	
сумі	5	000	EUR.	Банкір	видає	усім	учасникам	гри	по	1,5	млн.	EUR	кожному	
у	таких	купюрах:
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•	 1	—	5	купюр
•	 5	—	1	купюра
•	 10	—	2	купюри
•	 20	—	1	купюра
•	 50	—	1	купюра
•	 100	—	4	купюри
•	 500	—	2	купюри

Примітка. У власності Банка знаходяться усі футбольні клуби і картки 
права власності до тих пір, поки вони не будуть «викуплені» гравцями про-
тягом гри. В обов’язки Банкіра входить видавати гравцям платежі, призові 
фонди турнірів, давати суду під заставу клубів, а також збирати усі плате-
жі, штрафи, повернення суд та відсотків по них. При проведенні аукціону з 
продажу будь-якого клубу, Банкір виступає як аукціоніст. Банк не може бути 
банкрутом, тому за вимогою гравців може видавати стільки грошей, скіль-
ки їм може знадобитись, навіть у вигляді боргових зобов’язань, написаних на 
звичайному папері.

Для	того	щоб	почати	гру,	необхідно	розіграти	право	першого	ходу.	Для	цього	
усі	гравці	кидають	гральний	кубик.	Починає	гру	той,	у	кого	на	кубику	випаде	
найбільше	число	балів.

Хід гри
Киньте	 2	 кубики	 і	 починайте	 рухатись	 з	 поля	 «СТАРТ»	 за	 годинниковою	
стрілкою	 на	 стільки	 клітинок,	 скільки	 показала	 сума	 балів	 двох	 кубиків.	
Поле,	на	якому	Ви	зупинитесь,	покаже,	що	Вам	потрібно	робити.	В	ході	гри	
Ви	можете	зупинятись	на	полях,	які	запропонують	Вам:
•	 придбати	клуби	або	футболістів;
•	 внести	плату	за	відвідування	стадіонів	(якщо	Ви	зупинитесь	на	полі	чужо-

го	клубу);
•	 витягнути	картки	«Футбольний	магант»	 і	виконувати	вказані	на	них	 ін-
струкції;

Після	того,	як	Ви	виконали	вказане,	покладіть	картку	назад	униз	до	відповід-
ної	колоди.	Якщо	Вам	випала	картка	«FIFA»,	«UEFA»,	«Золотий	м’яч»,	«Золота	
бутса»,	Ви	залишаєте	її	собі	і	користуєтесь	у	ході	гри.	Ви	можете	продати	її	
іншому	гравцеві	за	договірною	ціною.

Якщо	ви	кинули	кубики,	і	випало	однакове	число	балів	на	обох	кубиках	—	ви	
отримуєте	один	додатковий	хід.	Якщо	ви	пройшли	повний	круг	 і	 зупини-
лись	на	полі	«СТАРТ»,	Банк	виплачує	Вам	зарплату	200	тис.	EUR.	Крім	того,	
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у	Вас	є	шанс	одержати	цю	суму	двічі	за	один	хід,	якщо	Ви	потрапили	на	поле	
«Футбольний	магнат»	одразу	після	поля	«СТАРТ»	і	витягли	картку,	на	якій	
написано	«Перейдіть	на	поле	“СТАРТ”».

Якщо	 Ви	 вже	 придбали	 усі	 клуби	 одного	 кольору,	 можете	 підписувати	
контракти	 з	 професійними	 футболістами.	 Футболіста	 Ви	 можете	 купити,	
якщо	попадете	на	поле	«Зірки	професійного	футболу».

Придбання клубів
Якщо	Ви	зупинились	на	ділянці	клубу,	на	який	ніхто	не	має	права	власності,	
Ви	можете	його	придбати.	Ціна	вказана	полі	і	на	картці	права	власності	на	
цей	клубом.	На	заміну	Банкір	видає	Вам	картку	власника	цього	клубу.	Якщо	
Ви	не	хочете	або	не	можете	придбати	його,	клуб	виставляється	на	аукціон.	
Клуб	купує	 той,	 хто	може	 заплатити	найбільшу	ціну.	Але	Ви	не	втрачаєте	
можливості	брати	участь	в	аукціоні.

Право	володіння	клубами,	 а	в	подальшому	 і	професійними	футболістами,	
дає	Вам	можливість	брати	плату	за	відвідування	 іншими	гравцями	ваших	
стадіонів.	 Ціна,	 яку	 повинні	 сплатити	 Вам	 суперники,	 вказана	 на	 кожній	
картці	власника	клубу.	Ціна	різна,	в	залежності	від	того,	який	клуб	і	скільки	
зірок	професійного	футболу	є	в	його	активі.

Дуже	вигідно	володіти	клубами	одного	кольору	(	бути	власником	монополії).	
Це	дає	право	«купувати»	професіональних	футболістів.

Якщо	Ви	попадаєте	на	поле	чужого	клубу,	то	повинні	заплатити	його	власни-
ку.	Сума,	яку	необхідно	заплатити,	вказана	на	картці	власника	клубу	і	може	
змінюватись	 в	 залежності	 від	 кількості	 «зірок»	професійного	футболу,	що	
мають	власника.	Але	якщо	клуб	закладений	власником,	то	він	не	має	права	
знімати	за	нього	плату.

Право власності
Ви	маєте	право	продавати	клуби	або	професіональних	футболістів	будь-яко-
му	з	гравців,	підписавши	з	ним	угоду.

Право застави
Якщо	у	Вас	не	вистачає	коштів,	Ви	маєте	право	від	дати	Банку	під	заставу	
свої	клуби.	Щоб	заставити	клуб,	переверніть	документ	на	право	власності	
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«обличчям»	донизу	і	отримайте	у	банку	суму	застави,	яка	вказана	на	зворот-
ній	стороні	картки.	Якщо	Ви	потім	захочете	погасити	свій	борг,	заплатіть	цю	
суму	плюс	10%.	Заставлений	клуб	залишається	Вашою	власністю.	Його	мо-
жуть	купити	лише	за	Вашою	згодою,	заплативши	Банку	його	вартість	плюс	
10%.	Необхідно	пам’ятати:	якщо	клуб	закладено,	Ви	не	маєте	права	знімати	
додаткову	плату	з	гравців	які	«відвідують	матчі»	на	його	стадіоні.	Але	дозво-
лено	брати	плату	за	інші	клуби	тієї	ж	кольорової	групи.

Банкрутство
Якщо	Ви	заборгували	більше,	ніж	можете	одержати	за	Вашими	активами,	то	
оголошуєтесь	банкрутом	і	вибуваєте	з	гри.

Якщо	Ви	маєте	заборгованість	перед	банком,	Банк	одержує	всі	Ваші	гроші	і	
документи	на	право	власності.	Усі	Ваші	клуби	продаються	іншим	учасникам	
гри	з	аукціону.	Якщо	Ви	володієте	картками	«FIFA»,	«UEFA»,	«Золоти	м’яч»,	
«Золота	бутсу»,	Ви	відкладаєте	їх	вниз	відповідної	колоди.	Якщо	Ви	заборгу-
вали	іншому	учаснику	гри,	Ваші	клуби	продаються	Банку	за	повну	вартість,	
а	Ваш	кредитор	одержує	всі	гроші,	право	власності	і	картки	«FIFA»,	«UEFA»,	
«Золотий	м’яч»,	«Золота	бутсу».	Якщо	у	Вас	є	інші	заставлені	клуби,	вони	та-
кож	передаються	Вашому	кредитору.	Він	негайно	повинен	заплатити	Банку	
10%,	а	потім	вирішувати,	викуповувати	їх	чи	ні.

Примітка. Якщо Ви повинні заплатити за відвідування стадіону чужого клу-
бу суму більшу, за ту, що Ви маєте, то можете заплатити Вашому кредито-
ру частину грішми, а частину — віддавши в оренду одного або декілька фут-
болістів з Вашого активу, на обумовлену кількість ходів. Гравці не мають 
права давати один одному в борг гроші. Гроші у борг можуть давати тільки 
Банки, і то тільки під заставу клубів.

Закінчення гри
Останній	гравець,	який	залишився	у	грі,	стає	переможцем.	Якщо	гра	закін-
чується	 раніше	 (за	 згодою	 сторін),	 то	 переможцем	 стає	 гравець,	 який	має	
найбільшу	суму	грошей,	клубів	і	професійних	футболістів.
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