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CALCIO D'INIZIO
• Per decidere chi deve calciare per primo il pallone, lancia una monetina: il vincitore decide anche quale 
metà campo occupare nel primo tempo.
• Ciascun giocatore dispone i propri calciatori nella propria metà
campo secondo lo schema che preferisce.
• Se il calcio d’inizio spetta alla tua squadra, due dei tuoi attaccanti devono essere collocati all’interno del 
cerchio di centro campo. Nessun altro calciatore può restarvi prima del calcio d’inizio.
• Il giocatore che inizia la partita calcia la palla in avanti, oltre la linea di centro campo, dando un colpo con la 
punta del dito ad uno dei due attaccanti. Se la palla non tocca nessun giocatore avversario, la tua squadra 
mantiene il possesso della palla e viene definita squadra attaccante (l’altra sarà la squadra “in difesa”).

ΕΝΑΡΞΗ
• Στρίψτε ένα κέρμα για να αποφασιστεί ποιος θα κάνει το εναρκτήριο λάκτισμα. Ο νικητής διαλέγει επίσης το 
τέρμα απο το οποίο θα παίξει.
• Τοποθετήστε τους παίκτες σας από τη δική σας πλευρά της μεσαίας γραμμής, στο σχηματισμό που 
επιθυμείτε.
• Εάν εσείς έχετε τη σέντρα, δύο από τους επιθετικούς σας μπορούν να τοποθετηθούν στον κεντρικό κύκλο. 
Κανένας άλλος παίκτης δεν μπορεί να βρίσκεται μέσα στον κύκλο κατά το ενακτήριο λάκτισμα.
• Κάνετε σέντρα κτυπώντας έναν από τους κεντρικούς επιθετικούς σας έτσι ώστε να σπρώξει την μπάλα στο 
μίσο του γηπέδου της άλλης ομάδας. Αν η μπάλα δεν αγγίξει κάποιον από τους παίκτες της άλλης ομάδας, 
τότε μπορείτε να παίξετε ξανά.
 

ATTACCO
• Se la tua squadra é in attacco, dovrai mantenere il possesso della palla dribblando gli avversari e passando 
il pallone ai tuoi compagni. Sempre colpendolo con la punta del dito, manda in avanti uno qualsiasi dei tuoi 
giocatori e cerca di fargli calciare la palla.
• Se il tuo giocatore tocca la palla, puoi effettuare un altro tiro. Se invece il tuo calciatore manca la palla, la 
squadra avversaria diventa l’attaccante e la tua dovrà giocare in difesa.
• Puoi colpire la palla con uno stesso calciatore fino ad un massimo di tre tiri di seguito
In seguito, la palla dovrà essere calciata da un altro giocatore prima di poter effettuare nuovamente un tiro 
con il calciatore precedente.Se vuoi passare ad un compagno, la palla non deve obbligatoriamente colpire il 
giocatore destinatario del passaggio.
Una squadra cessa di essere in attacco se:
1) il tuo giocatore manca la palla.
2) il pallone tocca un calciatore avversario.
3) calci la palla fuori dal rettangolo di gioco.
4) uno dei tuoi giocatori commette un fallo.
5) segni una rete.
• Quando si verifica uno dei casi precedenti, la squadra avversaria inizia la propria fase d’attacco e la tua si 
schiera “in difesa".
• Se con un colpo mandi un tuo giocatore fuori campo, rimettilo sulla linea di bordo campo nel punto esatto 
in cui é uscito e continua a giocare.

ΕΠΙΘΕΣΗ
• Όταν η ομάδα σας είναι η επιτιθέμενη ομάδα, πρέπει να διατηρήσετε την κατοχή της μπάλας με τρίπλες και 
πάσες. Κινήστε οποιονδήποτε από τους παίκτες σας έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με τη μπάλα.
• Αν ο παίκτης σας αγγίξει τη μπάλα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και επόμενη κίνηση. Αν δεν καταφέρετε 
να αγγίξετε τη μπάλα, στην επίθεση περνά η αντίπαλη ομάδα και είστε πλέον σε άμυνα.

Στη συνέχεια πρέπει να κινήσετε έναν άλλον παίκτη πριν κινήσετε ξανά τον αρχικό παίκτη. Αν επιχειρείτε να 
δώσετε πάσα, η μπάλα δεν χρειάζεται να αγγίξει τον παίκτη για τον οποίο προορίζεται. Η ομάδα σας πρέπει να 
σταματήσει την επίθεση αν:
1) Ο παίκτης σας δεν καταφέρει να αγγίξει την μπάλα.
2) Η μπάλα αγγίξει έναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας.
3) Βγάλετε την μπάλα εκτός παιχνιδιού.
4) Ένας από τους παίκτες σας κάνει φάουλ.
5) Πετύχετε γκολ.
•  Όταν σταματήσετε την επίθεση, αρχίζει να επιτίθεται η άλλη ομάδα και εσείς αμύνεστε.
•  Αν με το κτύπημα βγάλετε έναν παίκτη εκτός παιχνιδιού, βάλτε τον στην πλάγια γραμμή στο σημείο όπου 
βγήκε και συνεχίστε το παιχνίδι.

DIFESA
• Quando la squadra avversaria sta attaccando, puoi cercare di ostacolare le sue azioni mettendo uno dei 
tuoi giocatori fra un avversario ed il pallone, oppure fra la palla ed un giocatore a cui potrebbe essere 
passata
• Puoi colpire uno dei tuoi giocatori immediatamente dopo che il tuo avversario ha calciato la palla con uno 
dei suoi.
• Se colpendo il tuo giocatore lo mandi contro la palla o contro un avversario, commetti un fallo 
(ostruzione).
• Il tuo avversario non deve attendere che tu colpisca il tuo calciatore: quando sei in difesa, devi essere 
rapidissimo nell’effettuare le tue mosse.

ΑΜΥΝΑ
• Όταν επιτίθεται η άλλη ομάδα, μπορείτε με έναν από τους παίκτες σας να επιχειρήσετε να μπλοκάρετε την 
ευθεία μεταξύ ενός παίκτη και της μπάλας.
• Μπορείτε να κάνετε μία κίνηση αμέσως μετά την κίνηση του επιτιθέμενου παίκτη.
• Αν η κίνηση σας έχει ως αποτέλεσμα ο παίκτης σας να αγγίξει την μπάλα ή έναν παίκτη της αντίπαλης 
ομάδας καταλογίζεται φάουλ (παρεμπόδιση) εις βάρος σας.
• Ο αντίπαλος δεν είναι υποχρεωμένος να περιμένει να κάνετε την κίνησή σας, οπότε κινηθείτε γρήγορα!

TIRI IN PORTA
• Un tuo giocatore può tirare in porta solo se il pallone si trova fra la linea di tiro e l’area di porta della 
squadra avversaria
• Un goal segnato in qualsiasi altro modo non é considerato regolare e viene annullato; in tal caso, la partita 
ricomincia con una rimessa dal fondo.
• Perché il goal sia valido, la palla deve oltrepassare completamente la linea di porta.
• Per calciare la palla, non si deve attendere che il portiere avversario sia pronto.
• Dopo che é stata segnata una rete, il gioco ricomincia con un nuovo calcio d’inizio dal dischetto di centro 
campo.

ΣΟΥΤ
• Μπορείτε να κάνετε σουτ για γκολ μόνο όταν η μπάλα βρίσκεται μεταξύ της γραμμής σουτ και της γραμμής 
τέρματος της άλλης ομάδας.
• Γκολ που σημειώνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι άκυρο και το παιχνίδι συνεχίζεται με έμμεσο 
ελεύθερο κτύπημα.
• Για να μετρήσει το γκολ, πρέπει ολόκληρη η μπάλα να περάσει τη γραμμή του τέρματος.
• ∆εν είστε υποχρεωμένοι να περιμένετε τον τερματοφύλακα να ετοιμαστεί πριν σουτάρετε.

DURATA DELLA PARTITA
• Una partita di Subbuteo si compone di 2 tempi, ciascuno della durata di 10 minuti. Finito il primo tempo, 
le squadre effettuano il cambio di campo.
• Al termine dei 20 minuti regolamentari di gioco, la squadra che ha segnato il maggior numero di reti é la 
vincitrice.
• *Se al termine dei tempi regolamentari le 2 squadre sono in parità, si giocano i tempi supplementari (due 
tempi da 3 minuti ciascuno).
• Si possono giocare per intero i due tempi supplementari, e quindi sommare i goal realizzati al punteggio 
dei tempi regolamentari, oppure applicare la regola del “golden goal” (vince la prima
squadra che segna un goal).
* Se anche al termine dei tempi supplementari la situazione é ancora di parità, l’esito della partita si decide 
ai rigori.

ΧΡΟΝΟΣ
• Παίξτε δύο ημίχρονα διάρκειας δέκα λεπτών το καθένα. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι δύο ομάδες 
αλλάζουν τέρματα.
• Όταν εξαντληθούν τα είκοσι λεπτά (κανονική διάρκεια παιχνιδιού), η ομάδα που έχει σημειώσει τα 
περισσότερα γκολ είναι η νικήτρια.
• *Αν το παιχνίδι είναι ισόπαλο στο τέλος της κανονικής διάρκειας, μπορείτε να παίξετε παράταση (δύο 
ημίχρονα των τριών λεπτών).
• Μπορείτε είτε να προσθέσετε τα γκολ που σημειώθηκαν στην παράταση στο τελικό σκορ ή να παίξετε για το 
«χρυσό γκολ» (η ομάδα που θα σκοράρει πρώτη κερδίζει).
* Σε περίπτωση ισοπαλίας και στην παράταση, μπορείτε να πάτε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου θα κριθεί 
ο νικητής.

FALLI
• Ogni volta che un giocatore infrange una delle regole qui esposte, commette un fallo e la squadra 
avversaria si aggiudica un calcio di punizione.
Eccesso di possesso di palla: si commette questo fallo quando si calcia la palla un numero di volte 
superiore a quello consentito, o quando si calcia la palla non avendone il diritto. Effetto: calcio di 
punizione indiretto.
Fallo di mano: si commette fallo quando si tocca la palla con le mani (quando non espressamente 
consentito) oppure si calcia la palla in maniera diversa da quella regolamentare. Effetto: calcio di 
punizione indiretto.Fuorigioco: fai riferimento alla sezione dedicata. Effetto: calcio di punizione 
indiretto.
Ostruzione: si commette questo fallo quando un giocatore tocca la palla mentre la sua squadra gioca in 
difesa.
• Se il fallo viene commesso in area di tiro, l’effetto è un calcio di punizione
diretto.
• Se il fallo viene commesso in area di rigore, l’effetto é un calcio di rigore
• Se il fallo viene commesso in qualsiasi altra zona del campo, l’effetto é un calcio
di punizione indiretto.

ΦΑΟΥΛ
• Όποτε ένας παίκτης παραβαίνει έναν από τους κανόνες, καταλογίζεται φάουλ εις βάρος του και η άλλη 
ομάδα κερδίζει ελεύθερο κτύπημα. 
Αντικανονική συμπεριφορά: αν κάνετε περισσότερες κινήσεις από τις επιτρεπόμενες ή κάνετε κίνηση 
όταν δεν επιτρέπεται. Ποινή: Έμμεσο ελεύθερο κτύπημα.
Χέρι: αν αγγίξετε την μπάλα με το χέρι (εκτός αν στήνετε ένα κομμάτι του σετ) ή κτυπήσετε την μπάλα με 
τρόπο διαφορετικό από τον ενδεδειγμένο. Ποινή: Έμμεσο ελεύθερο κτύπημα. Οφσάιντ: ∆είτε 
«ΟΦΣΑΪΝΤ». Ποινή: Έμμεσο ελεύθερο κτύπημα.
Παρεμπόδιση: Ένας παίκτης αγγίξει την μπάλα ενώ η ομάδα του δεν είναι στην  επίθεση.
• Μέσα στην περιοχή σουτ της ομάδας του παίκτη: Ποινή: Άμεσο ελεύθερο κτύπημα
• Μέσα στη Μεγάλη περιοχή της ομάδας του παίκτη: Ποινή: Πέναλτι.
• Οπουδήποτε αλλού πάνω στην τσόχα: Ποινή: Έμμεσο ελεύθερο κτύπημα.

FUORIGIOCO
• Se non vi sono almeno due giocatori in difesa (compreso il portiere) fra la linea di fondo campo ed il 
giocatore avversario attaccante quando gli viene passata la palla, quel giocatore si considera in 
fuorigioco. Questa regola si applica solo se l’attaccante che riceve il passaggio si trova nella metà 
campo avversaria, mentre non ha effetto se la palla gli arriva da una rimessa laterale, da un corner o da 
una rimessa da fondo campo.
• Se il tuo avversario chiama il “fuorigioco”, devi tentare di rimetterti in gioco colpendo uno o due dei 
tuoi calciatori; anche il tuo avversario può spostare un numero corrispondente di giocatori per marcare 
i tuoi uomini.
• Se anche dopo questi spostamenti resti in fuorigioco, la tua manovra d’attacco finisce e la squadra 
avversaria guadagna un calcio di punizione indiretto, che deve essere effettuato dal punto in cui si
trova il giocatore in fuorigioco.

ΟΦΣΑΪΝΤ
• Όταν ένας επιτιθέμενος παίκτης δέχεται πάσα, ανάμεσα σε αυτόν και τη γραμμή τέρματος της 
αμυνόμενης ομάδας πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο αμυνόμενοι παίκτες (συμπεριλαμβανομένου 
του τερματοφύλακα) διαφορετικά ο παίκτης είναι οφσάιντ. Αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο αν ο 
επιτιθέμενος παίκτης που δέχεται την πάσα βρίσκεται στο μισό γήπεδο της αμυνόμενης ομάδας και δεν 
ισχύει αν η μπάλα του προωθείται από πλάγια επαναφορά, κτύπημα κόρνερ ή ελεύθερο κτύπημα 
τερματοφύλακα.
• Αν ο αντίπαλός σας φωνάξει «οφσάιντ!» πρέπει να προσπαθήσετε να εγκαταλέιψετε τη θέση οφσάιντ 
κινώντας έναν ή δύο από τους παίκτες σας. Η άλλη ομάδα επιτρέπεται να κινήσει ίσο αριθμό παικτών της 
προκειμένου να μαρκάρει τους δικούς σας.
• Αν είστε ακόμα οφσάιντ αφότου γίνουν αυτές οι κινήσεις, χάνετε την επίθεση και η άλλη ομάδα 
κερδίζει έμμεσο ελεύθερο κτύπημα που εκτελείται από το σημείο όπου στέκεται ο παίκτης σε θέση 
οφσάιντ.

CALCIO DI PUNIZIONE
• Una squadra conquista un calcio di punizione quando subisce un fallo; un calcio di punizione può 
essere diretto o indiretto.
Diretto: il giocatore che calcia la palla può segnare un goal.
Indiretto: la palla deve essere calciata almeno da un altro giocatore prima di poter segnare una rete.
• La palla viene collocata nel punto in cui é stato commesso il fallo.
• Il giocatore che attacca sceglie un calciatore e lo pone accanto al pallone
• La squadra in difesa può organizzare una barriera schierando fino a 4 giocatori
Questi sono presi da qualsiasi parte del campo e collocati ad almeno 9 centimetri
di distanza dalla palla.
• Entrambe le squadre possono spostare in punta di dito 2 giocatori ciascuna, per disporli tatticamente 
nella miglior maniera possibile. Quando la squadra in difesa conferma di essere pronta, il calciatore 
designato per battere la punizione può calciare. Il portiere deve restare lungo la linea di porta e non 
può essere spostato fino a quando l’attaccante avversario ha calciato la palla.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΤΥΠΗΜΑ
• Ελεύθερα κτυπήματα εκτελούνται όταν σημειωθεί φάουλ και μπορούν να είναι άμεσα ή έμμεσα.
Άμεσο: Μπορεί να σημειωθεί γκολ από τον παίκτη που εκτελεί το κτύπημα.
Έμμεσο: Η μπάλα πρέπει να αγγίξει έναν άλλο παίκτη πριν σημειωθεί γκολ.
• Η μπάλα τοποθετείται στο σημείο όπου σημειώθηκε το φάουλ.
Η επιτιθέμενη ομάδα επιλέγει έναν παίκτη και τον τοποθετεί σε θέση εκτέλεσης του κτυπήματος.
• Η αμυνόμενη ομάδα μπορεί να σχηματίσει τείχος αποτελούμενο απο 1 έως 4 παίκτες. 
• Αυτοί επιλέγονται και τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 9 εκατοστών από την μπάλα.
• Κάθε ομάδα μπορεί να κινήσει έως και δύο παίκτες προς καλύτερη θέση. Όταν η αμυνόμενη ομάδα 
ειδοποιήσει ότι είναι έτοιμη, η επιτιθέμενη ομάδα εκτελεί το κτύπημα. Ο τερματοφύλακαςς πρέπει να 
μείνει πάνω στη γραμμή του τέρματός του και δεν μπορεί να μετακινηθεί πριν κινηθεί ο παίκτης που θα 
εκτελέσει το κτύπημα.

CALCIO DI RIGORE
• Il pallone viene collocato sul dischetto del rigore.
• Il giocatore che attacca sceglie un calciatore e lo mette accanto al pallone.
• Tutti gli altri calciatori – ad eccezione del portiere avversario – vengono spostati all’esterno dell’area 
di rigore.
• Quando la squadra in difesa conferma di essere pronta, il calciatore che deve battere la massima 
punizione può calciare la palla.  Il portiere deve rimanere lungo la linea di porta e non può essere 
spostato fino a che l’attaccante avversario abbia calciato il pallone.

ΠΕΝΑΛΤΙ
• Η μπάλα τοποθετείται στο σημείο του πέναλτι.
• Η επιτιθέμενη ομάδα επιλέγει έναν παίκτη και τον τοποθετεί πίσω από την μπάλα, έτοιμο να εκτελέσει 
το κτύπημα.
• Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της επιτιθέμενης ομάδας, εκτός από τον τερματοφύλακα μετακινούνται έξω 
από τη μεγάλη περιοχή.
• Όταν η αμυνόμενη ομάδα ειδοποιήσει ότι είναι έτοιμη, η επιτιθέμενη ομάδα εκτελεί το πέναλτι. Ο 
τερματοφύλακας πρέπει να μείνει πάνω στη γραμμή του τέρματός του και δεν μπορεί να μετακινηθεί 
πριν κινηθεί ο παίκτης που θα εκτελέσει το πέναλτι.

RIMESSA DA BORDO CAMPO
• Se la palla oltrepassa completamente la linea di bordo campo, l’ultima squadra che ha toccata la palla 
diventa la squadra in difesa, e alla squadra avversaria spetta una rimessa laterale.
• Il pallone viene rimesso sulla linea di bordo campo nel punto esatto in cui ha lasciato il rettangolo di 
gioco.
• La squadra attaccante porta accanto alla palla il giocatore più vicino.Entrambe le squadre possono 
spostare un giocatore ciascuna in una migliore posizione prima della rimessa laterale. Non appena la 
squadra attaccante é pronta, la palla può essere calciata e rimessa in gioco.
• Il giocatore che ha rimesso non può giocare di nuovo la palla fino a che un altro compagno di squadra 
abbia toccato il pallone.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΑΡΑΟΥΤ)
• Αν η μπάλα περάσει εξ ολοκλήρου την πλάγια γραμμή, η ομάδα που την ακούμπησε τελευταία γίνεται η 
αμυνόμενη ομάδα και η άλλη ομάδα εκτελεί πλάγια επαναφορά (αράουτ).
• Η μπάλα τοποθετείτε πάνω στην πλάγια γραμμή, στο σημείο όπου βγήκε εκτός παιχνιδιού.
• Η επιτιθέμενη ομάδα μετακινεί τον παίκτη που είναι πιο κοντά στην μπάλα στη θέση εκτέλεσης της 
πλάγιας επαναφοράς. Κάθε ομάδα μπορεί να κινήσει έναν παίκτη πάνω στην τσόχα προς μία καλύτερη 
θέση για την εκτέλεση της πλάγιας επαναφοράς. Η μπάλα μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι αμέσως μόλις 
είναι έτοιμη η επιτιθέμενη ομάδα.
• Ο παίκτης που εκτελεί την πλάγια επαναφορά δεν μπορεί να αγγίξει την μπάλα ξανά εάν δεν γίνει 
πρώτα κίνηση με την μπάλα από άλλο παίκτη.

CALCIO DI RINVIO
• Se mandi la palla oltre la linea di fondo avversaria senza segnare un goal, l’altra squadra diventa 
l’attaccante e ricomincia l’azione con una rimessa da fondo campo.
• Il pallone viene posto sul bordo dell’area di rigore.
• La squadra attaccante può spostare a piacimento qualsiasi dei suoi giocatori prima che sia effettuata 
la rimessa. La squadra in difesa può spostare un numero corrispondente di calciatori per marcare gli 
avversari
• Il portiere effettua la rimessa colpendo la palla con il proprio supporto. Per avere maggiore stabilità, si 
può tenere ferma la struttura della porta.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
• Αν βγάλετε την μπάλα έξω από τη γραμμή τέρματος της άλλης ομάδας χωρίς να πετύχετε γκολ, η 
επίθεση περνά σε αυτήν και συνεχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο κτύπημα τερματοφύλακα.
• Η μπάλα τοποθετείται στο όριο της μικρής περιοχής. Η επιτιθέμενη ομάδα μπορεί να κινήσει 
οποιουσδήποτε από τους παίκτες πριν εκτελεστεί το ελεύθερο κτύπημα τερματοφύλακα. Η αμυνόμενη 
ομάδα μπορεί να κινήσει ίσο αριθμό παικτών για να τους μαρκάρει.
• Το κτύπημα εκτελεί ο τερματοφύλακας μέσω της κίνησης του χερουλιού. Μπορείτε να κρατήσετε το 
τέρμα για επιπλέον σταθερότητα.

CALCIO D'ANGOLO
• La tua squadra si aggiudica un calcio d’angolo se la squadra avversaria é stata l’ultima a toccare la palla 
prima che uscisse di gioco, oltrepassando completamente la sua linea di fondo campo.
• La palla viene collocata sulla lunetta del corner.
• Prendi un tuo calciatore e mettilo accanto al pallone.
• Entrambe le squadre hanno diritto a spostare 3 giocatori per disporli in campo nella maniera migliore 
possibile.
• Il giocatore che effettua il calcio d’angolo non può giocare di nuovo la palla fino a che un altro compagno di 
squadra abbia toccato il pallone.

ΚΟΡΝΕΡ
• Κερδίζετε κόρνερ όταν η άλλη ομάδα ήταν η τελευταία που ακούμπησε την μπάλα πριν αυτή βγει εκτός 
παιχνιδιού από τη δική της γραμμή τέρματος.
• Η μπάλα τοποθετείτε στο σημείο κόρνερ.
• Πάρτε έναν παίκτη και τοποθετήστε τον έτσι ώστε να είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ.
• Κάθε ομάδα μπορεί να κινήσει έως και τρεις παίκτες προς καλύτερη θέση.
• Ο παίκτης που εκτέλεσε το κόρνερ δεν μπορεί να κινηθεί ξανά έως ότου ένας άλλος παίκτης αγγίξει την 
μπάλα.

Porta
Τέρμα

Linea di porta
Γραμμή τέρματος

Linea di tiro
Γραμμή Σουτ

Lunetta del corner
Σημείο κόρνερ

Linea di bordo campo
Πλάγια γραμμή

Area di rigore
Μεγάλη περιοχή

Dischetto del rigore
Σημείο πέναλτι

ΦΑΟΥΛ & ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ

FALLI E CALCI
DI PUNIZIONE

Linea di centrocampo
Μεσαία γραμμή

Cerchio di centrocampo
Κεντρικός κύκλος - Σέντρα

Area piccola
Μικρή περιοχή
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TIRI 
Usa l'unghia del dito per colpire la base. 
Non usare il pollice per sostenere la mano.
ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΚΤΗ
Μόνο το νύχι του δακτύλου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να κτυπήσετε τη 
φιγούρα. ∆εν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τον αντίχειρα για να σταθεροποιήσετε το 
χέρι σας.

MONTAGGIO PORTA
AGGANCIARE LA PORTA ALLA BASE E FISSARE LA RETE SULLA 
PORTA COME MOSTRATO.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ
Τοποθετείστε το δίκτυ στο τέρμα και το τέρμα στη βάση όπως 
βλέπετε στην εικόνα.
 
 
 

PARATE
Sposta la manopola del portiere verso 
sinistra o destra per evitare il goal 
ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Κινήστε το χερούλι του τερματοφύλακα 
αριστερά ή δεξιά για να επιχειρήσετε 
απόκρουση.

DRIBBLING
Puoi aggirare i tuoi avversari facendo 
ruotare la pedina
ΦΑΛΤΣΑΡΙΣΤΟ ΣΟΥΤ
Μπορείτε να παρακάμψετε έναν αντίπαλο 
με το φαλτσαριστό σουτ.
 

IL CAMPO DI GIOCO
POSIZIONA BEN STESO IL CAMPO SU UNA SUPERFICIE PIATTA E 
FAI ATTENZIONE: 
ΤΣΟΧΑ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
- Ξετυλίξτε την τσόχα και απλώστε την σε μία επίπεδη 
επιφάνεια.

NON LAVARE IN LAVATRICE, SOLO LAVAGGIO A MANO AL MASSIMO A 30° 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Μην πλένετε στο πλυντήριο. μόνο πλύσιμο στο χέρι  με μέγιστη 
θερμοκρασία τους 30 βαθμούς Κελσίου.
- Μην σιδερώνετε.


