
برای ضربه آزاد می توان کارت شوت بازی کرد؟
بله، البته تنها در صورتیکه خطا در نیمه ی زمین حریف انجام شده باشد.

چگونه بفهمیم خطا در کدام نیمه انجام شده؟
نقطه ی زرد کارتی که عالمت سوت داشته، نشان دهنده ی محل خطا است.

آیا موقعیت کارت شوت باید با موقعیت محل خطا یکی باشد؟
خیر، برای ضربه آزاد هر کارت شوتی می توان بازی کرد.

اگر برای ضربه آزاد کارت شوت نداشته باشیم چه؟
می توانید هر کارت دیگری (از هر جای زمین) بازی کنید.

سواالت متداول

آیا کارت شوتی که برای کرنر بازی می کنیم باید در محوطه جریمه باشد؟
خیر، می تواند از هر نقطه ای  باشد.

برای کرنر می توان کارت شوت بازی کرد؟
بله.

اگر برای کرنر کارت شوت نداشته باشیم چه؟
برای کرنر هر کارتی و از هر جای زمین را می توان بازی کرد.

خطا و ضربه آزاد

کرنر

بعد از گل خوردن حتما باید از زمین خودمان بازی را شروع کنیم؟
خیر، بعد از گل از هر جای زمین می توانید بازی را شروع کنید.

گل



در زمان آفساید باید کارتی بازی کنیم که در زمین خودمان باشد؟
خیر، هر کارتی (به غیر از شوت) را می توانید بازی کنید.

آیا می توان بعد از آفساید شوت زد؟
خیر.

آیا برای بازی کردن کارت دوم باید کارت بکشیم؟
خیر، باید کارت دوم را از همان کارت های دستتان انتخاب و بازی کنید.

آیا موقعیت کارت دوم باید با کارت اول یکی باشد؟
بله.

آفساید

ستاره

آیا بعد از برخورد به تیر، باید موقعیت کارت جدید با کارت قبلی یکی باشد؟
خیر، کارت جدید می تواند هر کارتی و از هرجای زمین باشد (حتی شوت).

تیر دروازه

آیا بعد از دریبل کردن می توانیم یک کارت دیگر بازی کنیم؟
خیر، بعد از دریبل نوبتتان به پایان می رسد.

دریبل

بعد از اوت چه کارتی را می توان بازی کرد؟
هر کارتی (از هرجای زمین) به غیر از شوت را می توانید بازی کنید.

اوت


