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A játék alapjai

A FociKvíz egy stratégiával kombinált kvízjáték. A  játék 
célja, hogy a  valódi labdarúgáshoz hasonlóan a  2*45 
perces játékidőben ki tud több gólt szerezni (a játékidőtől 
természetesen el lehet térni, a  játékosok megállapodása 
alapján).

A játékhoz legalább 2 fő szükséges, a  maximális létszám 
bármennyi lehet, de ők 2 csapatot kell, hogy alkossanak. 
A  játékosok választhatnak egy játékvezetőt, de nem 
feltétlenül szükséges.

A játék a  focipályákon megvalósuló cselekvéseket pró-
bálja a  lehető legjobban szimulálni, tehát lehet cselezni, 
passzolni, kapura lőni, labdát szerezni, stb.

Mindkét csapat 1-3-4-3 felállásban helyezkedik el a  pá-
lyán, a  középpályások rombusz alakban vannak.

Mindkét csapat játékosai végre tudnak hajtani különböző 
cselekvéseket. Minden játékos minden cselekvéséhez 
tartozik 1-1 pontszám (1-10-ig), ami a  játékos erősségét 
mutatja az adott cselekvéssel kapcsolatban.

Ezeket a pontszámokat a  játékos tulajdonságfüzetek 
tartalmazzák. 

A játék menete

1. A játék előkészítése: Mindkét csapat felhelyezi a táb-
lára az általa választott csapatot (az egyik a piros-fehér 
helyekre, a másik a zöld-sárgákra), a hozzájuk tartozó 
tulajdonságfüzetet, a segédtáblázatot valamint a kér-
déskártyákat a tábla mellé helyezik. A játék kezdését a 
futballhoz hasonlóan készpénz feldobásával sorsolják 
ki a csapatok. A kezdés a 8-as számú pozícióról indul.

2. Döntés a cselekvésről: A játék folyamán a csapatok 
folyamatosan cselekvéseket hajtanak végre. A végső 
cél a gólszerzés! Mindig az a csapat (játékos) dönt arról, 
hogy milyen cselekvést szeretne csinálni, akinél éppen a 
labda van, ezt közli az ellenfelével. A cselekvések részletes 
leírása a „Cselekvések” fejezetben található. Az első játék 
előtt mindenképpen el kell olvasni a játékszabálynak 
ezt a pontját, enélkül a játék megértése nehézzé válik. 
Passzolás esetén a döntést segíti a „Passz típusok táb-
lázat”, ahol a sorok közül a passzoló játékos pozícióját 
kiválasztva láthatjuk, hogy melyik pozícióba milyen passz 
típust kell használnunk.

A játék menete 2, 3, 4, 5 és 6-os pontokat egy konkrét 
példa bemutatásával kísérjük végig, amit dőlt betűvel 
szedtünk és minden esetben jobb oldali hasábban lát-
ható.

3. Cselekvési pontszámok kiszámolása: A csapatok 
megnézik, hogy a cselekvést végző játékosuk (játéko-
saik) milyen erősséggel rendelkezik (rendelkeznek) a 
cselekvéssel kapcsolatban. Ehhez a játékos tulajdonság-
füzeteket használják. A legtöbb esetben 2 vagy 3 játékos 
vesz részt a cselekvésben egy csapatból. Ekkor az adott 
erősségeket össze kell adni, így kapják meg a csapatok 
a cselekvési pontszámukat. Megjelölik a segédtáblán az 
ennek megfelelő oszlopot.
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Közép-távoli passz esetén a támadó csapatnál a 
passzt adó játékos „Közép-távoli passz” pontszámát 
kell figyelembe venni, valamint a célba vett játékos 
„Labdakezelés közép-távoli passznál” pontszámát és 
össze kell adni. A bal oldali példánál ez 7+5=12 pont

A védekező csapatnak a passzoló játékossal szemben 
álló játékos (példánkban zöld-sárga 5-ös) védekezési 
pontszámát és a labdával megcélzott játékos védőjének 
(példánkban zöld-sárga 4-es) a megelőző szerelési 
pontszámát kell összeadni, hogy megkapjuk a cselek-
vési pontszámot; a példánkban 4+6=10 pont

A támadó csapat 3-as nehézségű, a védekező csapat 
4-es nehézségű kérdés választott, így a kvízpontszá-
muk: 12*3=36; 10*4=40

A támadó csapat cselekvése sikeres, ha jól válaszol 
a kérdésre és a védekező csapat nem tudja a választ 
(36>0); a labda a célba vett játékoshoz kerül (piros-fe-
hér 9-es pozícióba). A védekező csapat cselekvése 
sikeres, 1. ha mindkét csapat jól válaszol a kér-
désre (36<40), ekkor a labda célba vett játékos vé-
dőjéhez kerül, a játékosok helyet cserélnek (megelőző 
szerelés). A játékos, aki eddig a zöld-sárga 4-esen állt, 
megszerzi a labdát és a piros-fehér 9-ről passzolhat 
tovább. A támadó játékos a zöld-sárga 4-re kerül. A 
következő passz után a játékosok visszakerülnek az 
eredeti helyükre. 2. ha a támadó nem tudja a vá-
laszt, a védekező pedig igen (0<40), ekkor a labda 
a passzoló játékos védőjéhez kerül (zöld-sárga 5-ös).

4. Döntés a kvízkérdés nehézségi fokáról: Ezután mind-
két csapat eldönti, hogy milyen nehézségű kvízkérdést 
szeretne megválaszolni (1-5) és a cselekvési pontszámot 
összeszorozza a kiválasztott nehézségi fokkal. Az így 
kapott kvízpontszámot meg kell jelölni a segédtáblá-
zaton úgy, hogy az ellenfél még ne láthassa, tehát még 
nem szabad megmondani a kvízkérdés nehézségét.  
A cselekvési pontszámokkal tisztában lehet az ellenfél. 
Miután mindketten döntöttek, egyszerre megmutatják a 
kvízkérdés választott nehézségi fokát és így a kvízpont-
számukat, amiért küzdenek.

5. Kvízkérdések megválaszolása: A kvízkártyák mindkét 
oldalán 5-5 különböző nehézségi fokú kérdés található.  
A válaszok a kérdések alatt találhatók, ezért a csapatok-
nak mindig az ellenfél számára kell felolvasniuk a kérdé-
seket (vagy egy kiválasztott játékvezető olvas fel mindkét 
csapatnak). Először az alacsonyabb kvízpontszámért 
küzdő csapat próbálja megválaszolni a kvízkérdést, aztán 
a másik. Ha a kvízkérdésre nem tud válaszolni a csapat 
vagy rosszul válaszol, akkor az elért kvízpontszám 0.

6. Cselekvés végrehajtása: A kvízpárbajt az a csapat 
nyeri, aki a párbajban nagyobb pontszámot ér el. Ha a 
párbaj győztese a cselekvést indító csapat, akkor a cse-
lekvés sikeresen megtörténik (pl. sikerül a passz, a labda 
a célba vett játékoshoz kerül). Ha a védekező csapat nyer, 
akkor a támadó cselekvése sikertelen, a labda a véde-
kező csapathoz kerül (hogy pontosan melyik játékoshoz 
azt a „Cselekvések fejezetben részletesen tárgyaljuk).  
A cselekvés végrehajtása a legtöbb esetben a labda moz-
gatását jelenti. Van azonban néhány cselekvés, amikor 
a játékosok is mozognak: cselezés, megelőző szerelés, 
beadás. Ezeket a mozgásokat szintén a „Cselekvések” 
fejezetben részletezzük.  A cselekvések végrehajtása után 
újra a „A játék menete” fejezet 2-es pontja következik, 
azaz dönteni kell a következő cselekvésről.”

7. Mi történik azonos kvízpontszám esetén: „Döntetlen” esetén egy tippversenyt játszanak a játékosok, aki 
közelebb áll a megoldáshoz az nyeri a kvízpárbajt. Minden kártyán található legalább egy, csillaggal jelölt 4-es 
vagy 5-ös nehézségű kérdés, ezek a tippkérdések. Ha csak 2 játékos játszik, azaz nincs játékvezető, akkor ők 
döntetlen esetén egy újabb kvízpárbajt kell, hogy vívjanak, ugyanazért a cselekvési pontszámért, mint a legu-
tolsó cselekvésnél. 

A piros-fehér 8-as pozíción álló játékos a piros-fehér 
9-es pozícióra szeretne passzolni. Ahhoz, hogy el tud-
juk dönteni, hogy milyen passznak minősül, meg kell 
nézni a „Passz típusok” segédtáblázatot. Jelen esetben 
ez közép-távoli passz.

Puskás Ferenc
támadó (10)

Sándor Károly
támadó (15)
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A cselekvések

 - passzok:

A játék során legtöbbször előforduló cselek-
vés a passz, melynek 3 fajtája van: közeli-, 
közép-távoli-, és távoli passz. Ahhoz, hogy 
el tudjuk dönteni, hogy a passz, amit sze-
retnénk végrehajtani, milyennek minősül, a 
Passz típusok táblázatot kell használnunk. 
Egy passznál a támadó csapat részéről min-
dig 2 játékos vesz részt a cselekvésben, a 
védekező csapat részéről legtöbbször 2, 
de ha szélről egy középső mezőt veszünk 
célba (5,8,10-es mezők), akkor 3. A passzok-
kal kapcsolatos tudnivalókat egy táblázat 
formájában mutatjuk be, mely a jobb oldali 
hasábban található. Ezt a táblázatot érde-
mes használni az első pár játék alkalmával. 
A következő két bekezdésben pedig 1-1 pél-
da látható egy közeli és egy távoli passzról.

Közeli passz: piros-fehér 3-as passzol pi-
ros-fehér 5-ösnek; a támadó csapat cse-
lekvési pontszáma: piros-fehér 3-ason álló 
játékos „közeli passz” tulajdonságának (6) 
valamint a piros-fehér 5-ösön álló játékos 
„labdakezelés közeli passznál” (5) tulaj-
donságának összege (6+5=11); a védekező 
csapat cselekvési pontszáma: zöld-sárga 
10-es védekezési tulajdonságának és a 
zöld-sárga 8-as megelőző szerelési tulaj-
donságának összege: (5+4=9).  A támadó 
csapat 2-es nehézségű kérdést kér, a véde-
kező pedig 3-ast. Így a támadó 11*2=22 pon-
tért küzd, a védekező pedig 9*3=27 pontért. 
Mind a 2 csapat tudja a választ, azaz 22<27, 
a védekező csapathoz kerül a labda. Mivel 
a támadó tudta a választ, ezért megelőző 
szerelés történik, a zöld-sárga 8-ason álló 
játékos és a piros-fehér 5-ös játékos helyet 
cserél és a piros-fehér 5-ösről indul a kö-
vetkező passz.

Távoli passz: piros-fehér 2-es passzol a 
11-esnek: a támadó csapat pontszámai: 2-es 
távoli passz pontszáma: 4 pont, 11-es labda-
kezelés távoli passznál pontszáma: 5 pont, 
így a támadó csapatnak összesen 4+5=9 
pontja van; védekező csapat pontszámai: 
zöld-sárga 11-es védekezési pontszáma: 6 
pont, zöld-sárga 2-es megelőző szerelési 
pontszáma: 6 pont, azaz a védekező csapat-
nak összesen 6+6=12 pontja van. A támadó 
csapat csak 5-ös erősségű kvízkérdést húz-
hat, a védekező bármilyet. A támadó így 
9*5=45 pontért küzd. A védekező csapat 
1-es nehézségű kérdést kér. Mind a ket-
ten tudják a választ, ezért a támadó nyeri 
a kvízpárbajt, a labda a 11-es pozíción álló 
játékoshoz kerül.
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 - kapura lövések:

A játék lényege a gólszerzés, ami kapura lövés-
sel vagy 11-es lövéssel történhet. Kapura lőni 
csak a csatársorból lehetséges. A 9-es, 11-es, 
2-es és a 4-es pozíciókból, tehát szélről kisebb 
eséllyel lehet gólt szerezni, ezért itt a támadó 
csapatnak minimum 3-as erősségű kvízkérdést 
kell választania.

2 féle lövés létezik, a távoli lövés és a közeli 
lövés. Távoli lövésnél a lövést elvégző játékos 
előtt áll egy védő, valamint a kapus is védhet. 
Közeli lövés akkor történik, ha a támadó csapat 
végrehajt egy sikeres cselezést vagy egy sikeres 
beadást és utána lő kapura.

A kapura lövésekkel kapcsolatos tudnivalókat 
a következő táblázat mutatja be részletesen.

 - cselezés

A cselezést indító játékos cselekvési pont- 
száma: cselezési pontszám

A védekező játékos cselekvési pontszáma:  
védekezési pontszám

Sikeres cselezés után a labda a cselező játé-
kosnál marad, de a játékosok helyet cserélnek;  
a következő passz után a játékosok visszake-
rülnek a helyükre.

Sikertelen cselezés esetén a labda a védőjá-
tékoshoz kerül és a játékosok a helyükön ma-
radnak.

Sikeres cselezés utáni passzok: mivel a játé-
kosok helyet cseréltek, a támadó előtt nem áll 
védőjátékos, ezért a védekező csapatnál csak 
a labdát kapó játékossal szemben álló játékos 
„megelőző szerelés”-i pontszámát kell figye-
lembe venni. 

A passz típusa nem változik (tehát ha pl. a pi-
ros-fehér 6-os és a zöld-sárga 7-es pozíción álló 
játékosok helyet cserélnek, és a zöld-sárga 7-es-
ről akarunk passzolni, akkor a passz típusának 
kiválasztásakor a segédtáblázatban a 6-osnak 
megfelelő sort kell figyelembe venni. Mindhá-
rom passz-típusnál ugyanúgy működik. 

Megelőző szerelés: ha egy védekező csapat 
megelőző szerelést hajt végre, tehát ő nyeri a 
párbajt, akkor a cselezéshez hasonlóan helyet 
cserél a védekező és támadó játékos. A megelő-
ző szerelés után ezért a labdát birtokló játékos  
ugyanúgy passzolhat, mint egy sikeres cselezés 
után (lásd előző bekezdés).

A kapusok által elvégzett passzok speciálisak. Gyakorlatilag olya-
nok, mint egy szabadrúgás. A kapus előtt nincs védő, ezért a vé-
dekező csapatnál csak a labdával megcélzott játékos védőjének a 
megelőző szerelési pontszámát kell figyelembe venni a cselekvési 
pontszám megállapításakor.
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- Egyszerűsített verzió gyermekeknek (3-8 éves korig)

A gyerek verzióban a csapatok, játékosok nem kvíz-
párbajt vívnak, hanem dobókocka párbajt. A támadó 
csapat, akinél a labda éppen van, közli az ellenféllel, 
hogy milyen cselekvést kíván végrehajtani. Ezután 
dobókocka párbajt vívnak. Mindkét csapat dob egyet  
a dobókockával, aki nagyobbat dob az nyeri a párbajt. 
Ha a támadó nyeri a párbajt, akkor végrehajtja a koráb-
ban megnevezett cselekvést. Ha a védekező csapat nye-
ri a párbajt, akkor a labda az ellenfélhez kerül. Azonos 
értékű dobás esetén újra kell dobni mindkét csapatnak.

A gyerek verzióban semmilyen egyéb segédeszközre 
nincs szükség.

Passzolni csak egy sorral lehet előre, kapura lövés csak 
a csatársorból lehetséges.

- Haladó szint

A kvízkártyákon véletlenszerűen el vannak helyezve sza-
bálytalanság feliratok. Az első pár játék alkalmával ér-
demes figyelmen kívül hagyni őket, ha ilyen kártyát húz 
egy csapat, akkor új kérdéskártyát kell húzni. Néhány 
játék után, haladó szintnél a következő oldalon talál-
ható 2 táblázat szerint kell eljárni. Szabadrúgás esetén 
mindig azt a szabályt kell követni, hogy a szabadrúgást 
végző játékos védője nem avatkozhat játékba, tehát 
a védekezési pontszámát nem kell figyelembe venni.  
Ha sárgalapot érő szabálytalanságot követünk el, akkor 
a játékos tulajdonság kártyájára fel kell helyezni a sárga 
lapot. 2. sárga után természetesen kiállítás történik. 
Kiállítás után a taktikai felállás megváltoztatható. Ha 
egy játékost kiállítanak, akkor egy pozícióról hiányozni 
fog egy játékos, tehát ha a támadó csapat az üres pozíci-
óval szemben álló játékoshoz passzol, akkor a védekező  
csapatnál nem lesz megelőző szerelési pontszám, va-
lamint a labda tovább passzolása esetén a védekezési 
pontszám tehát azokat 0 ponttal kell figyelembe venni.

A szélről elvégzett passz és a beadás között az a kü-
lönbség, hogy amíg sikeres passznál a labda a 10-es 
pozíción álló játékoshoz kerül, a védője vele szemben 
marad, addig sikeres beadás esetén a középcsatár meg-
előzi a védőjét, tehát a következő cselekvésénél védő 
nélkül lőhet kapura, az ellenfél 3-as mezőjére kerül 
(közeli lövés jön). 

        fekete nyíl: passz 
        kék nyíl: beadás

Alternatív játéklehetőségek

Az alapjátékon kívül 2 másik nehézségi fokozatban is játszható a Focikvíz. Egy egyszerűsített, elsősorban gyere-
keknek ajánlott játékverzióra és egy haladóknak ajánlott nehézségi szintre is lehetőség van, ahol már szabály-
talanságok is történhetnek a játék során.

 - beadás

Beadás „védővel együtt” (csatársor 2 széléről lehet-
séges: 9-es és 11-es pozíciókról): 
 - a cselekvést indító játékos cselekvési pontszáma:  
a csatár beadási pontszáma
 - a védekező játékos cselekvési pontszáma: a beadást 
végző csatár védőjének védekezési pontszámának és 
a belső védő védekezési pontszámának összege
 - sikeres beadás után a középcsatár (10-es pozíció) 
ziccerbe kerül, azaz védő nélkül rúghat kapura
 - sikertelen beadás után a beadást végző játékos védő-
jéhez kerül a labda, a játékosok a helyükön maradnak

Beadás sikeres cselezés után (csatársor 2 széléről 
lehetséges, gyakorlatilag az ellenfél 2-es és 4-es 
pozíciójáról):
 - a cselekvést indító játékos cselekvési pontszáma:  
a csatár beadási pontszáma
 - a védekező játékos cselekvési pontszáma: a belső 
védő védekezési pontszáma
 - sikeres beadás után a középcsatár ziccerbe (közeli 
lövés védő nélkül) kerül
 - sikertelen beadás után a középső védőhöz kerül  
a labda, nincs helycsere

Játékosok cseréje: ahogy a fociban, itt is van lehetőség 3-szor cserélni. Mivel minden mezőnyjátékos minden-
féle tulajdonsággal rendelkezik, ezért bármilyen cserét végre lehet hajtani, mindenki játszhat minden poszton. 
Viszont kapus nem játszhat mezőnyben és mezőnyjátékos sem lehet kapus.

Taktikai felállás megváltoztatása mérkőzés közben: kapott gól után, valamint félidőben van lehetőség meg-
változtatni a játékosok pozícióját.



Fejlesztette: Birk Tamás

Értékesítés: Molcsán György

Amennyiben kérdése, problémája merül fel a játékkal, 
játékszabállyal kapcsolatban, keressen minket facebook oldalunkon: 

https://www.facebook.com/focikvizmagyarorszag

A játék elkészítésében nyújtott segítségéért szeretnénk 
köszönetet mondani a következőknek:

Tesztelés: Égerszegi Ádám, Farkas Dániel, Gaskó Péter, Guba Balázs, 
Kerényi Zoltán, Lehóczki Milán, Lehóczki Zoltán, Molcsán György, 

Simon Ildikó, Széchenyi Emese, Veres Tamás, Zoltán Réka

Grafika: Apollo Design Stúdió www.apollodesign.hu

Nyomdai előkészítés: Almási Ildikó

Prototípus gyártása: Csernyik Tibor www.tarsaskeszites.hu

Gyártás: Keskeny és Társai 2001 Kft. vevoszolgalat@keskeny.hu

Kiadó: Focikvíz Kft.

Jó szórakozást kívánunk!


