
As Cartas Comuns

Permite rematar de um 
hexágono do campo com malus 
da zona central. O guarda-
redes pode escolher quatro 
quadrados da baliza.
Rematar 3 vezes.
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As Cartas

Se um defensor estiver no 
mesmo hexágono que um 
atacante, o árbitro mostra um 
cartão amarelo ao atacante por 
simulação.
Receber 1 carta

Distribui-se +2 BOOST pelos 
jogadores ao intervalo. Um 
jogador não pode ter mais 
BOOST que o seu nível físico.
Usar 4 boosts durante uma fase 
de movimento.

Jogada depois de ter lançado o 
dado de equipa. Permite ao 
jogador que se lesiona 
recuperar 2 BOOST, sem 
exceder o físico base.
Lesionar pelo menos 1 
adversário.

Permite ao guarda-redes 
escolher 2 quadrados de baliza 
adicionais. Têm de ser 
adjacentes aos outros 
escolhidos.
Sofrer no máximo 1 golo.

Se o atacante estiver fora de 
jogo, o árbitro não apita. 
Jogada quando o teu 
adversário declara um fora de 
jogo.
Rematar três vezes num dos 
quadrados de baixo da baliza.

O defensor pode jogar esta 
carta, após um drible com 
sucesso e antes que o atacante 
se mova um hexágono. Ele 
apanha a bola e move-se um 
hexágono.
Fazer 3 Roubos de bola

Permite fazer um remate 
direto na área de penálti, sem 
que o defensor possa intercetar 
ou fazer pressão.
Realizar 3 Remates Diretos

Os apoiantes ficaram loucos e 
devido a bombas de fumo, o 
jogo é atrasado. Quando um 
dos treinadores avança o 
relógio do TOTOMAT, ele 
adiciona 9 minutos.
Fazer no máximo 1 substituição

Permite a um defensor, que 
está num hexágono 
adjacente ao jogador que 
tem a bola, mover-se para 
esse hexágono e fazer uma 
placagem.
Fazer 3 placagens

Símbolos(O texto a vermelho são os desafios)
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Cartas Específicas de Zyon

Jogada após uma placagem 
com sucesso, o defensor agride 
o atacante no chão. O atacante 
tem de lançar o dado de 
equipa e aplicar a lesão 
resultante. O relógio não para.
Usar 3 boosts durante a fase de 
movimento.

As Cartas

Um jogador da tua equipa 
provoca um jogador adjacente. 
Ele perde a cabeça. Ele lança o 
dado de equipa e aplica o 
resultado para os cartões. O 
relógio não para.
Receber um cartão

O guarda-redes lança a bola 
para a frente para qualquer 
jogador no campo; a regra de 
fora de jogo ainda é valida. Um 
defensor pode tentar um 
remate longo.
Rematar 2 vezes num dos 
quadrados superiores da baliza.

Se um jogador não tiver mais 
BOOSTS, ele pode recuperar 
dois.
Usar 4 boosts durante uma fase 
de movimento.

Para um atacante, cada BOOST 
usado permite-o mover-se por 
dois hexágonos.
Terminar o encontro com pelo 
menos 8 boosts no campo.

Durante a fase de movimento, 
o guarda-redes pode trocar 
todos os seus marcadores de 
BOOST com um jogador da sua 
equipa. Nenhum jogador pode 
exceder o físico base.
Terminar um encontro com 
pelo menos 10 boosts no 
campo.

No final da fase de movimento, 
se o atacante que tem a bola 
está no mesmo hexágono que 
um defensor, ele simula e o 
árbitro apita uma falta contra 
a equipa defensora, sem 
lançamento do dado de equipa.
Realizar 2 remates de cabeça.

Permite ao atacante mover-se 
2 hexágonos em vez de tentar 
um drible.
Marcar 2 golos com o mesmo 
jogador.

Depois de um drible com 
sucesso, o jogador atacante 
move-se 3 hexágonos ao invés 
de um.
Marcar 3 golos

Permite forçar o outro 
treinador a lançar novamente o 
dado de equipa.
Não receber cartões

Depois de uma antiga litigação, 
o Tribunal de Arbitragem 
Desportiva dá-te finalmente 
razão; como compensação tens 
direito a três substitutos e três 
substituições para este jogo.

Se, no final da primeira parte, 
os Loucos perdem 2-0, o jogo é 
avançado para o minuto 75 
com o resultado 2-2.

Os Loucos estão protegidos de 
cartões (amarelos ou 
vermelhos) durante toda a 
primeira parte.

Para todos os remates dentro 
da área de penálti, o guarda-
redes pode escolher mais um 
quadrado que o normal.

Cartas LENDA de Zyon



Cartas Específicas de Basela

Permite a redistribuição de 
BOOST entre dois jogadores da 
sua equipa. Os jogadores não 
podem exceder o físico base.
Fazer 4 Roubos de bola

As Cartas

Durante a fase de ação 
defensiva, o flash faz com que 
o guarda-redes se possa mover 
até 3 hexágonos e de seguida 
placar com um bónus +6 na sua 
competência de placagem.
Fazer 5 placagens

Jogada durante a fase de 
movimento. Permite a um 
jogador que está no ponto de 
penálti ir diretamente para o 
ponto de penálti oposto. Isto é 
possível com ou sem a bola.
Usar 4 boosts durante a fase de 
movimento

Num passe longo para um 
atacante sozinho num 
hexágono da área de penálti, 
permite ao guarda-redes 
mover-se livremente para esse 
hexágono e apanhar a bola.
Sofrer no máximo 2 golos.

Depois de um passe curto, o 
jogador pode mover-se três 
hexágonos.
Fazer 2 remates diretos

Depois uma placagem 
miserável ou uma falta, o 
defensor tem de lançar o dado 
de equipa e aplicar a lesão.
Não fazer substituições

Jogada depois de fazer um 
passe longo. Todos os 
defensores podem mover-se 
por dois hexágonos. O fora de 
jogo aplica-se normalmente.
Fazer no máximo 1 substituição

Permite um segundo 
lançamento do dado de equipa 
ou fazer o adversário lançar o 
seu novamente.
Não receber cartões

Ao invés de lançar o dado, esta 
carta possibilita escolher que 
face do dado será usada para 
avançar o marcador de tempo.
Não fazer um remate para os 
quadrados centrais da baliza

Depois da fase de movimento, 
o treinador defensor pode 
inverter as posições de um 
defensor e um atacante, se 
estiverem em dois hexágonos 
adjacentes.
Fazer 4 placagens

Em cada remate, o treinador 
pode remover um BOOST de 
qualquer jogador da sua equipa 
(no campo), para aumentar um 
quadrado da baliza para o seu 
guarda-redes. Pode remover 
vários BOOST por remate.

Cartas LENDA de Basela
O adversário não pode tentar 
aliviar a bola durante todo o 
jogo.

Não há fora de jogo para os 
dragões durante a primeira 
parte do jogo.

Permite começar o jogo 
com 5 jogadores em campo. 
Assim que o marcador de 
tempo exceder o 18º 
minuto, um jogador tem de 
deixar o campo. Está 
disponível como substituto 
sem recuperar BOOST.
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