
OBJETIVO DO JOGO
O jogo consiste em assumir o papel de um treinador de 
uma equipa, que é composta por um guarda-redes, quatro 
jogadores e dois substitutos. A equipa que, depois de 90 
minutos, marcar mais golos, vence. No caso de empate, 
dá-se um desempate por grandes penalidades.

PREPARAÇÃO 
Cada jogador (treinador) escolhe uma equipa (Zion 

ou Basela). Ele coloca à sua frente: 

• as cartas dos jogadores da equipa (lado FAMÍLIA)
com os números 1, 3, 6, 8, 10,

• as figuras da equipa 1, 3, 6, 8, 10,

• uma baliza e os seus marcadores,

• as fichas da equipa,

• o dado D20

O tabuleiro é colocado entre os dois treinadores, cada 
treinador estando de um lado do campo. As balizas e seus 
marcadores são colocados nas linhas de baliza indicadas.

A bola é colocada no centro do campo, enquanto que o 
marcador de tempo é colocado no 0 do TOTOMAT. Cada 
treinador coloca um BOOST no 0 do trilho de pontuação e 
uma ficha de equipa no TOTOMAT para indicar a sua 
equipa. Os marcadores de BOOST são colocados de acordo 
com o número indicado nas cartas de jogador.

INÍCIO DO JOGO

MOEDA AO AR E POSICIONAMENTO 
A moeda Chafouin é lançada para escolher a equipa 
inicial. Quem ganhar o lançamento começa ao ataque.

A equipa à defesa começa por colocar o seu guarda-redes 
e 4 jogadores de acordo com as regras do futebol (todos 
de um lado do campo e nenhum no círculo central). A 
equipa ao ataque faz o mesmo, não esquecendo de 
colocar um jogador com a bola no círculo central, para o 
pontapé de saída.

DURAÇÃO DE UM JOGO
O jogo é composto por 2 x 45 minutos. No caso de um 
empate no final, um desempate por penáltis decide o 
vencedor. Sempre que a equipa à defesa recupera a bola 
ou após um golo, o relógio avança para o próximo 
marcador vermelho.

RONDAS
Uma RONDA é composta por duas fases: movimento e 
ações. A fase de movimento permite a ambas equipas 
moverem-se. As ações permitem aos defensores tentar 
recuperar a bola e aos atacantes passar e tentar marcar 
golo.

Uma ronda termina quando:

• a equipa ao ataque decide não realizar mais ações
ofensivas,

• a equipa à defesa recupera a bola e dá-se
mudança de posse, a equipa atacante torna-se a
defensora e vice-versa.

Uma nova ronda começa com a fase de movimento.

Caso especial: durante o pontapé de saída no início de 
cada meio-período ou depois de um golo, segue-se 
sempre para a ação ofensiva; não há fase de movimento.

A equipa atacante é a que tem a bola.

1. FASE DE MOVIMENTO
O treinador da equipa atacante pode mover todos os seus 
jogadores, depois é a vez da defensora.

A - Movimento da equipa atacante

B - Movimento da equipa defensora

Cada jogador pode mover-se um hexágono gratuitamente, 
ele pode gostar marcadores BOOST para se mover mais. 
Cada BOOST usado (retirado da carta do jogador e 
colocado na caixa) permite ao jogador mover-se por mais 
um hexágono.

Quando o jogador tiver usado todo o seu BOOST, joga 
usando as competências "exaustas" (número mais pequeno 
na carta do jogador).

Apenas pode existir um jogador de cada equipa num 
hexágono. Apenas o guarda-redes pode ocupar a zona de 
baliza.
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Exemplo:

Berg R (A) move-se gratuitamente para (B).
Bu S (C) move-se gratuitamente para (D).
Stok Alp (F) move-se gratuitamente para (G) e gasta um 
BOOST para ir para (E).
Brute Un (H) não se move.

Regras FAMÍLIA
Regras em Português – http://dreamwithboardgames.blogspot.pt



2. AÇÕES DEFENSIVAS 
Se um defensor estiver no mesmo hexágono que o jogador 
que tem a bola, pode tentar roubá-la. Se ele não fizer 
isto, continua-se para as ações ofensivas. (VAI PARA 3)

ROUBAR A BOLA
O treinador lança um D20 e compara o resultado com a 
competência defensiva do defensor. Se o resultado for 
menor ou igual, a ação tem sucesso, caso contrário falha.

• Ação com sucesso: o defensor recupera a bola e 
TEM de se mover um hexágono. Há mudança de 
posse. (VAI PARA 4)

• Ação falha: o atacante mantém a bola e TEM de se 
mover um hexágono gratuitamente. (VAI PARA 3).

3. AÇÕES OFENSIVAS
A equipa atacante pode passar ou rematar. Se não o 
quiser fazer, a ronda termina e inicia-se a fase de 
movimento outra vez. (VAI PARA 1).

PASSE
Um jogador pode passar para outro na sua equipa a não 
mais que 3 hexágonos de distância. Dois exemplos são 
possíveis:

• existe apenas um atacante no hexágono; ele 
recebe a bola e pode fazer outro passe usando as 
mesmas regras, rematar como descrito abaixo ou 
terminar esta ronda começando uma nova fase de 
movimento. (VAI PARA 1).

• um defensor também está no hexágono em 
questão, ele pode tentar intercetar a bola; se não 
o fizer, a bola vai para o atacante que pode fazer 
as mesmas ações descritas acima.

INTERCEÇÃO
O treinador lança o D20 e compara o resultado com a 
competência defensiva do defensor em questão.

• O resultado é menor ou igual: a interceção tem 
sucesso. O defensor recupera a bola e TEM de se 
mover um hexágono gratuitamente, há mudança 
de posse. (VAI PARA 4).

• O resultado é superior, a interceção falha. O 
atacante recebe a bola; ele pode passar, rematar 
ou terminar o turno e começar uma nova fase de 
movimento. (VAI PARA 1).

REMATE
Se um jogador estiver na zona de remate, pode tentar 
rematar. A dificuldade depende da competência ofensiva 
do atacante e para que zona da baliza ele aponta. A 
baliza é dividida em 6 quadrados, os cantos superiores são 
os mais difíceis (penalizações a negrito na baliza). De 
quanto mais longe for o remate, mais fácil é para o 
guarda-redes apanhar a bola.

O atacante escolhe secretamente um dos seis quadrados 
na baliza, e o guarda-redes escolhe secretamente tantos 
quadrados quantos os hexágonos entre o rematador e a 
baliza. Esses quadrados têm de ser adjacentes (sem 
diagonais).

Ambos são revelados simultaneamente.

• Se o guarda-redes escolheu o quadrado certo, ele 
para a bola. Recupera-a e há mudança de posse. 
(VAI PARA 4).

• Se o guarda-redes não escolheu o quadrado certo, 
o atacante tem de lançar um D20 para descobrir se 
marca golo. O resultado tem de ser menor ou igual 
à sua competência ofensiva, menos o 
'malus' (dedução) da zona em questão (a negrito ao 
centro).

• Se ele tiver sucesso, há golo, e mudança de posse. 
(VAI PARA 4).

• Se ele falhar, o guarda-redes apanha a bola e há 
mudança de posse. (VAI PARA 4).

4. MUDANÇA DE POSSE DE BOLA
A equipa defensora torna-se atacante e vice-versa, o 
marcador de tempo é movido por um e uma nova fase de 
movimento começa. (VAI PARA 1).

• Depois de um golo, os treinadores podem fazer 
substituições e têm de posicionar os jogadores 
como no início do jogo, começando com a equipa 
defensora. Um jogador substituído anteriormente 
não pode voltar ao jogo. Segue-se uma fase de 
movimento. (VAI PARA 1).

• A primeira parte acaba quando o relógio alcança 
os 45' pela primeira vez. Inicia-se a segunda parte 
posicionando os jogadores. A equipa que estava a 
defender para a atacante. O marcador de tempo é 
colocado no 0 e dá-se uma fase de movimento. 
(VAI PARA 1).

• Quando o marcador de tempo alcança 45' pela 
segunda vez, o jogo acaba. (VAI PARA 5).

5. FINAL DO JOGO
No final da segunda parte, o treinador com mais golos é 
declarado vencedor. No caso de empate, segue-se um 
desempate por grandes penalidades.

DESEMPATE POR GRANDES PENALIDADES
Apenas os jogadores presentes no campo ao apito final 
podem participar. Se um jogador estiver exausto, ele 
remata com o menor valor ofensivo. A moeda Chafouin é 
lançada para ver quem remata primeiro.

• Cada equipa faz uma série de 3 remates do ponto 
de penálti, usando três jogadores diferentes, 
designados anteriormente.

• Se no final ainda estiver empatado, os remates são 
feitos um a um, até que uma equipa marque e a 
outra falhe. Um jogador não pode marcar um 
segundo penálti sem que todos os jogadores da sua 
equipa, incluindo o guarda-redes, o tenham feito.

Exemplo:
Stok Alp, que tem 10 na 
competência defensiva, quer 
roubar a bola de Berg R que 
está no mesmo hexágono (A). 
Sotk Alp lança um D20 e 
obtém 8. A ação tem sucesso, 
ele recupera a bola e move-se 
um hexágono gratuitamente 
(B). Há mudança de posse e o 
relógio avança para o próximo 
marcador vermelho.

Exemplo:
Ré faz um passe para Brute Un que está 
a 3 hexágonos de distância. Stok R está 
no mesmo hexágono que Brute Un (A) e 
tenta uma interceção. Ele tem 6 de 
competência defensiva. Ele lança 5, a 
interceção tem sucesso. Stok R apanha a 
bola e move-se um hexágono 
gratuitamente (B). O tempo avança para 
o próximo marcador vermelho. Se Stok R 
tivesse falhado a interceção, Brute Un 
poderia ter passado, rematado ou 
continuado com uma fase de movimento.  

Exemplo:

Moné, que tem 16 de 
competência ofensiva quer 
rematar; ele está a 2 
hexágonos de distância da 
baliza. Escolhe 
secretamente a caixa A 
(canto superior) que lhe 
dá um malus de -6. O 
guarda-redes tem de 
escolher dois quadrados 
adjacentes, ele escolhe B 
e C. Os treinadores 
revelam as escolhas. O 
guarda-redes vai para o 
lado errado. Moné lança o 
seu D20, ele obtém um 7, 
que é menor que 16-6, a 
bola alcança o alvo e é 
GOOOOOOOOOLO!!!

Lembrete:
O marcador de tempo avança para a próxima caixa 
vermelha se o defensor recuperar a bola (por roubo, 
interceção ou após um remate).
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Lembrete:
Se o jogador estiver exausto (não tiver mais boost), em 
cada lançamento do dado as suas competências ofensivas 
e defensivas são diminuídas (usa o menor valor).
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