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Najpopularniejszy sport na świecie nie może być 

skomplikowany. Można godzinami opowiadać o 

rozwiązaniach taktycznych, ale wszystko sprowadza się do 

ruchu piłki pomiędzy zawodnikami. Przedstawiam „Football 

Board” – piłkę nożną, którą każdy ogarnie.



Pierwszą wersję mojej gry narysowałem w drugiej klasie szkoły podstawowej. 

Złamałem rękę i przez kilka tygodni nie mogłem grać z kolegami w piłkę nożną na 

stadionie. Nie miałem w domu żadnej gry umożliwiającej rozegranie meczu, więc 

sam zrobiłem ją na kartce i miałem zabawę na kilka lat. Przesymulowałem w 

swoim modelu meczu piłki nożnej Mistrzostwa Świata w 2014 roku, kilka edycji 

Ligi Mistrzów i rozegrałem niezliczoną ilość meczów z ludźmi. Gdy już 

zamieniłem kostkę na pada, gra odeszła w niepamięć. Od niedawna znów ją 

doceniam i chcę ją szerzej zaprezentować.



Do rozpoczęcia meczu potrzebne są tylko plansza, kostka i pionek.

Na planszy rozrysowani są zawodnicy dwóch drużyn. Pionek jest piłką i porusza się 
między polami zawodników. O ruchach pionka decydują rzuty kostką. Rzut oddaje gracz, 
którego zawodnik jest przy piłce. Piłka porusza się po linii oznaczonej wyrzuconą liczbą oczek. 
Strzałki nad niektórymi liczbami oznaczają, że piłka porusza się po danej linii tylko zgodnie ze 
zwrotem strzałki.

Polem, z którego zaczyna się mecz, jest jedno z dwóch będących najbliżej środka 
planszy.

Ruch piłki po linii dążącej do bramkarza jest strzałem. Zawodnik, na którego bramkę 
oddano strzał, rzuca kostką. Wyrzucenie 5 lub 6 oznacza interwencję bramkarza i odbicie 
piłki do jednego z obrońców. Reszta wyników rzutu kostką oznacza utratę bramki i 
wznowienie gry od środka przez zawodnika tracącego bramkę.

Czas rozgrywki można dobierać dowolnie, lub grać do ustalonej liczby goli, ale gra 
została zaprojektowana tak, aby po 90 rzutach kostką wynik był zgodny z realiami meczu piłki 
nożnej. Rzuty za bramkarza nie liczą się do czasu rozgrywki. Mecz dzieli się na dwie połowy 
po 45 rzutów. Każda z połów zaczyna się od środka. Dziewięćdziesięciorzutowy mecz daje 
graczom informacje o tym, w której minucie padła bramka oraz podkręca emocje 
towarzyszące rozgrywce. W piłce nożnej nie ma nic lepszego od bramki w ostatniej minucie 
meczu. Moja łatwa do zrozumienia gra jest w stanie serwować graczom tak emocjonujące 
scenariusze.

Gra jest całkowicie losowa i bezstronna, przez co często kończy się remisem. W takiej 
sytuacji proponuję dodatkowe 30 rzutów kostką, w ramach dogrywki. Na wypadek remisu po 
dogrywce przygotowałem równie prostą i zabawną formę rozgrywania konkursu rzutów 
karnych



Zdjęcie obok przedstawia schemat do rozgrywania 
konkursu "jedenastek". Gracze mają po jednym takim 
samym polu i ukrywają co w nim zapisują. Gracz oddający 
pierwszy strzał wpisuje 1 w jedną z 5 stref (środkowa –
oznaczona strzałką do góry, prawa – oznaczona strzałką 
w prawo, lewa – oznaczona strzałką w lewo i dwie skrajne 
– oznaczone literami S). W tym czasie gracz broniący 
wybiera kierunek, którego chce bronić bramkarzem i 
wpisuje strzałkę przy jedynce na lewo od pola do 
oddawania strzałów. Gdy każdy z graczy zapisze wybór, 
pokazują sobie swoje pola i sprawdzają, czy wpadła 
bramka. Bramkarz nie jest w stanie bronić pól skrajnych, 
dlatego celność tego strzału rozstrzyga rzut kostką. Liczby 
od 4 w górę oznaczają trafienie.



„Football Board” z racji swojej prostoty jest grą przeznaczoną dla każdego. Jako dziecko miałem dużą frajdę 
z grania samemu. Jeszcze lepiej było, gdy zabierałem swoją grę do podstawówki, gdzie robiła furorę wśród 
innych dzieci. Prawie 10 lat później równie dobrze bawiłem się grając w piłkarską planszówkę na lekcji z 
kolegami z liceum. Chociaż i tak największym fanem jest mój tata, który ma ponad 50 lat i nie interesuje się 
futbolem. Tutaj każdy ma równe szanse i nie musi znać żadnej taktyki. Na planszy są rozrysowane dwa 
zespoły, rozstawione ofensywnie w formacji 1-4-3-3 i warianty poruszania się piłki. Gracze jedynie rzucają 
kostką i przesuwają pionek. To bardzo proste, a jednocześnie bardzo wciągające. Prostota i przystępność są 
kluczem do przekazywania komuś wiedzy. Stąd pojawił się u mnie pomysł o zastosowaniu mojej gry w 
programie szkoleniowym szkółek piłkarskich. Dzieci do ok. 9 roku życia postrzegają świat egocentrycznie. 
Programy szkolenia dla kategorii wiekowych, takich jak „Skrzat” (do 7 lat) i „Żak” (8-9 lat), opierają się na 
głównie na działaniach indywidualnych i rozwoju technicznym. Dzieci wtedy nie widzą potrzeby podawania 
piłki. Postrzegają grę w sposób egocentryczny „ja i piłka”. Dorośnięcie do kategorii „Orlik” jest przełomowe. 
Dzieci zaczynają wtedy dostrzegać potrzebę podawania piłki. Postrzegają grę w sposób „partner z piłką, ja z 
piłką, partner”. Moja gra może im bardzo pomóc w zrozumieniu znaczenia podań. Zawodnicy na planszy są 
tylko dobrze rozstawieni i podają między sobą piłkę a bramki i tak wpadają. Tłumaczenie samym słowem, 
że nie można tylko "kiwać", jest totalnie nieatrakcyjne i nudne dla tak młodych ludzi. Trzeba kombinować i 
szukać metod przekazywania wiedzy, które są przystępne dla mózgu dziecka. Gra w „Football Board” jest 
atrakcyjną metodą zaszczepiania idei podania nawet na etapie „Żaka”.


