1.SPĒLES NOTEIKUMI.
Pirms mača sākuma viens otram paspiediet rokas un novēliet veiksmi.
Spēlētājus izvietojiet pa zonām, kas atzīmētas ar līnijām, atbilstoši sistēmai
4-3-3, 5-3-2, 4-4-2 utt. pēc jūsu izvēles.
Lai kāds laukumā iemet bumbu, un spēle var sākties!
• Gājiena tiesības vienmēr ir tam, kura spēlētājam vistuvāk atrodas bumba. Strīdīgās situācijās lēmumu par nākamo
gājienu pieņem tiesnesis. Kad bumba atrodas vistuvāk jūsu spēlētājam, taču vēl joprojām ir pretinieka zonā, jums ir tiesības
veikt 1 gājienu un uzreiz atgriezties savā zonā.
• Viens komandas spēlētājs bumbai var pieskarties tikai divas reizes pēc kārtas. Vienā zonā maksimālais secīgu
pieskaršanos skaits starp spēlētājiem – 4.
• Sitiens pa vārtiem ir atļauts tikai no uzbrukuma zonas, kas pie sānu līnijas atzīmēta ar svītru.
• Kad spēlētājs, kuram ir bumba, gatavojas atdot piespēli vai veikt sitienu pa vārtiem, pretiniekam ir tiesības aizsardzībai
novirzīt tikai 1 spēlētāju. Tiesnesis pirms spēles nosaka minimālo attālumu bumbas priekšā.
• Spēlētāju izvietošanas sistēmu var mainīt tikai tādos gadījumos, kad bumba ir nonākusi autā vai bumbas izspēles pēc
vārtu guvuma momentā.
• Ja bumbas sitiens notriec pretinieka spēlētāju, tas tiek uzskatīts par pārkāpumu un gājienu izdara cietušais. Ja ir
notriekts uzbrucējs, veic soda sitienu.
• Piespēli vai sitienu uzskata par pareizu tikai tad, ja tas ir veikts ar spēlētāja figūriņu.
• Iespējams veikt 3 spēlētāju un 1 vārtsarga nomaiņu.
• Spēles ilgums ir 40 minūtes. Neizšķirta gadījumā nozīmē papildu laiku 10 minūtes. Ja pēc šī laika uzvarētājs nav
noskaidrots, tiek veikta soda sitienu sērija.
• Visi pārējie momenti atbilst futbola noteikumiem. Pats galvenais noteikums – uzvesties sportiski un godīgi.

2.STADIONA UZSTĀDĪŠANA.
Vispirms spēles laukumu savienojiet kā puzles elementus.
11-A-Side savienojiet spēles laukuma 8 daļas.
Lai spēles laukumu no 11-A-Side pārveidotu par 8-B-Side, jums ir jāizņem četras centrālās daļas.
8-B-Side aizvāciet 4 spēles laukuma centrālas daļas un savienojiet pārējās daļas.
2.1 Izveidotajā spēles laukumā uzstādiet sānu paneļus. Šim nolūkam no sāniem aizvāciet izgrieztos mazos kvadrātus,
kurus nomainiet pret plastmasas klipšiem. Paneļus uz klipšiem uzstādiet attēlā norādītajā kārtībā.
2.2 Noslēgumā uzstādiet sānu karodziņus un spēles rezultāta parādīšanas paneļus.

3.PIRMS SPĒLES UZSĀKŠANAS.
Izvēlieties komandu un atlasiet spēlētājus. Atdaliet tos no šablona un katru spēlētāju salokiet pa locījuma līniju.
Atcerieties, ka vārtsargiem ir atšķirīga forma.
Savam vārtsargam pa locījuma līnijām izveidojiet divus locījumus.
Jūsu komanda ir gatava.
Savienojiet vārtu sastāvdaļas. Šim nolūkam detaļas atdaliet no plastmasas iepakojuma. Pārliktni ar līmi pielīmējiet pie
vārtu stabiem.
Pie vārtu konstrukcijas piestipriniet tīklu. Tīkla nostiepšanai izmantojiet lipīgās velkro joslas.
Savās vietās uzstādiet 4 spēles karodziņus un baudiet lielisko spēli.

4.TRENIŅU BĀZE.
Spēlē ir iekļauts papildu treniņu laukums. Atklāj sev bumbas apstrādes pilnveidošanas iespējas!
4.1. VĀRTU GŪŠANAS SITIENU PILNVEIDOŠANA.
Šim vingrinājumam jums nepieciešams 1 spēlētājs, bumba un futbola mērķis.
Savāciet maksimālo punktu skaitu 5 sitienos.
4.2. BUMBAS VADĪŠANA
Nav nekā labāka, kā prast bumbu vadīt pa visu futbola laukumu. Jums ir nepieciešams 1 spēlētājs, bumba un iemaņas, lai
varētu bumbu vadīt par norādīto maršrutu ar minimālu pieskaršanos reižu skaitu. Ja bumba ir izgājusi ārpus laukuma
robežām, atgriezieties tajā pašā vietā, kurā netrāpījāt bumbai. Šādā gadījumā mēģinājumu veiks nākamais spēlētājs.
4.3. TIEŠAIS BRĪVSITIENS.
Trenējiet soda sitienu caur spēlētāju sienu. Savu spēlētāju vārtu priekšā novietojiet dažādās pozīcijās un trenējiet sitienu
precizitāti.
Prakse uzlabos jūsu rādītājus. Turpiniet, kamēr nesasniegsiet meistarību.
4.4. FUTBOLA PETANKS.
Spēlējiet petanku ar plastmasas pussfērām uz slidena laukuma. Mazāko detaļu izmanto kā "jack". Jums ir 3 pretinieki un 3
mēģinājumi, kuros jums sava lode jāiemet pēc iespējas tuvāk "jack". Kurš to izdarīs - tas būs uzvarētājs.
4.5. BUMBAS APSTRĀDES TRIKI.
Nedaudz paceliet spēlētāja apakšdaļu tā, lai panāktu slīpu sitienu. (1. att.).
Lai iegūtu spēcīgu sitienu ar apakšdaļu, spēlētāja kājas ielokiet uz iekšu. (2. att.).

