
 

 

Διαγωνισμοί: 

Το πρωτάθλημα χωρίζεται σε διαφορετικές κατηγορίες. Έξτρα ειδικές κατηγορίες μπορούν να 

προστεθούν κατά τη διάρκεια της σεζόν. 

 Ένας πίνακας βαθμολογίας με όλους τους συμμετέχοντες δημοσιεύεται για κάθε 

κατηγορία. 

 Οι νικητές θα ανακοινώνονται περίπου 24 ώρες μετά τη λήξη του διαγωνισμού κάθε 

κατηγορίας. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να υπάρχει χρόνος το σύστημα να 

επεξεργαστεί και να εξασφαλίσει με ακρίβεια τη βαθμολογία κάθε παίκτη. 

Μεταγραφικός προϋπολογισμός και τιμές παικτών 

 Κάθε ομάδα λαμβάνει 12 εκατομμύρια αρχικό μπάτζετ για μεταγραφές. 

o Κατά την εξέλιξη της σεζόν είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές στον 

μεταγραφικό προϋπολογισμό της ομάδας σας. 

 Η αρχική τιμή ενός παίκτη καθορίζεται σύμφωνα με την απόδοσή του στο παρελθόν σε 

διαφορετικά πρωταθλήματα καθώς και σύμφωνα με την απόδοσή του στην τρέχουσα 

ομάδα του. Η τιμή καθορίζεται από το προσωπικό του ‘Real Manager’ κι επ’ ουδενί δεν 

αποσκοπεί στην προσβολή κανενός παίκτη. 

 Να σημειωθεί ότι η τιμή των παικτών δύναται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σεζόν ( 

είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω) σύμφωνα με την απόδοση και τη δημοτικότητα 

αυτών ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο παιχνίδι. Συνεπώς, ο μεταγραφικός σας 

προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί, σύμφωνα με τις αποφάσεις σας 

για απόκτηση ή αποδέσμευση παικτών κατά τη διάρκεια της σεζόν.  

Αποστολή Ομάδας 

 Η αποστολή της ομάδας πρέπει να περιλαμβάνει 14-16 παίκτες (11 στην αρχική 

ενδεκάδα και 3-5 αναπληρωματικούς). 

 Κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο επιτρεπόμενος αριθμός παικτών από ένα σύλλογο 

περιορίζεται στους 3. Να σημειωθεί ότι ο επιτρεπόμενος αριθμός παικτών από ένα 

σύλλογο μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση θα σας 

ενημερώσουμε εντός του παιχνιδιού. 

 Η αποστολή μιας ομάδας μπορεί να έχει έως και 2 τερματοφύλακες, ενώ μόνο ένας 

μπορεί να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα. 

 Η αρχική ενδεκάδα πρέπει να περιλαμβάνει: 

o 1 τερματοφύλακα. 

o 3-5 αμυντικούς. 

o 3-5 μέσους. 

o 1-3 επιθετικούς. 



 

 

 Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των παικτών που παίζουν την ίδια θέση στον 

πάγκο, πλην των τερματοφυλάκων. 

 Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των παικτών που δύναται να αντικατασταθούν 

μεταξύ των αγωνιστικών. 

Μια αποστολή η οποία δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα θεωρείται μη έγκυρη και 

μπορεί να μην λάβει τους πόντους μάνατζερ που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη 

αγωνιστική.    

Μεταγραφικό Παράθυρο: 

 Κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά και μεταξύ των αγωνιστικών, έχετε τη δυνατότητα να 

αγοράσετε ή να αποδεσμεύσετε όσους παίκτες θέλετε. 

 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην αποστολή της ομάδας ακόμα κι όταν το 

μεταγραφικό παράθυρο είναι κλειστό, π.χ. κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών. Οι 

αλλαγές αυτές όμως θα εφαρμοσθούν την επόμενη αγωνιστική. 

o Δεν μπορείτε να υπογράψετε ή να αποδεσμεύσετε παίκτες κατά τη διάρκεια 

μιας αγωνιστικής, έως ότου ολοκληρωθεί το παιχνίδι της ομάδας τους. 

 Αλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται μετά το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου 

(κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών) θα εφαρμοσθούν την ακόλουθη αγωνιστική, εκτός 

των LIVE αλλαγών, οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια. 

 Με το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου, ομάδες που για οποιοδήποτε λόγο 

είναι μη έγκυρες μπορεί να μην κερδίσουν βαθμούς για τη συγκεκριμένη αγωνιστική. 

 Το επίσημο μεταγραφικό παράθυρο του πρωταθλήματος – Κατά τη διάρκεια του 

επίσημου μεταγραφικού παραθύρου, μπορούν να λάβουν χώρα μετακινήσεις παικτών 

μεταξύ των συλλόγων. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι μετακινήσεις δεν 

επηρεάζουν την εγκυρότητα της αποστολής της ομάδας σας, συμφώνως του 

προαναφερθέντος κανονισμού για παίκτες από τον ίδιο σύλλογο. Μη έγκυρες ομάδες 

πιθανότατα δε θα κερδίσουν βαθμούς. Για παράδειγμα: έστω ότι μια ομάδα έχει 3 

παίκτες από το σύλλογο Χ και 1 από το σύλλογο Υ. Εάν κατά τη διάρκεια του 

μεταγραφικού παραθύρου ο παίκτης από το σύλλογο Υ μετακινηθεί στο σύλλογο Χ, 

πλέον έχετε 4 παίκτες του συλλόγου Χ, κάνοντας έτσι την αποστολή της ομάδας σας μη 

έγκυρη. Προκειμένου να κερδίσετε βαθμούς θα πρέπει να αποδεσμεύσετε κάποιον από 

αυτούς τους παίκτες. 

o Σημείωση: Πραγματικές μεταγραφές κατά τη διάρκεια της σεζόν δε θα 

εμποδίσουν μια μη έγκυρη ομάδα να κερδίσει βαθμούς για την αγωνιστική 

στην οποία αυτές έλαβαν χώρα. Παρόλα αυτά, η ομάδα την επόμενη 

αγωνιστική δε θα κερδίσει βαθμούς εάν δεν πραγματοποιηθούν αλλαγές 

προκειμένου να είναι έγκυρη.  

 Η προθεσμία για πραγματοποίηση αλλαγών στην αποστολή της ομάδας είναι 10 λεπτά 

πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα της δεδομένης αγωνιστικής. Σας προτείνουμε να 



 

 

έχετε ολοκληρώσει όλες τις αλλαγές από πριν προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 

τεχνικές δυσκολίες, προβλήματα στην σύνδεση κλπ. 

LIVE αλλαγές: 

Μπορείτε να κάνετε έως και 3 LIVE αλλαγές κάθε αγωνιστική. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις 

αλλαγές ακόμα και κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών και να κερδίζετε πόντους για το νέο 

παίκτη. Για παράδειγμα, έστω ότι υπογράψατε τον παίκτη Χ, και μετά το κλείσιμο του 

μεταγραφικού παραθύρου αποδεικνύεται ότι είναι τραυματίας και δεν μπορεί να παίξει. 

Μπορείτε να τον αντικαταστήσετε με άλλο παίκτη. 

 Μπορείτε να κάνετε την αλλαγή μέσω της κάρτας του παίκτη που θέλετε να αλλάξετε. 

 Μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο παίκτες που: δεν έχουν παίξει ακόμα/ο σύλλογος 

τους δεν έχει παίξει ακόμα τη συγκεκριμένη αγωνιστική/ δεν έχουν παίξει ακόμα με 

παίκτες των οποίων η ομάδα δεν έχει αγωνιστεί ακόμα.  

 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές μόνο μεταξύ παικτών οι οποίοι αγωνίζονται 

στην ίδια θέση – επιθετικό με επιθετικό, μέσο για μέσο κλπ. 

 Μπορείτε να αντικαταστήσετε παίκτη μόνο εάν η τιμή του ισούται ή είναι χαμηλότερη 

από την τιμή αυτού που πρόκειται να μπει στην αποστολή. 

 Μπορείτε να αποκτήσετε τη δυνατότητα για LIVE αλλαγή μέσω ημερήσιων ανταμοιβών 

και δώρων ή κάνοντας χρήση εικονικών νομισμάτων. Το κόστος σε εικονικά νομίσματα 

εμφανίζεται στο κουμπί για να επιλέξετε να κάνετε LIVE αλλαγή. 

Πάγωμα συμβολαίων παικτών:  

Παγώνοντας το συμβόλαιο ενός παίκτη σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε χώρο στην 

αποστολή της ομάδας για έναν αγώνα, αλλά παράλληλα να διατηρήσετε τον παίκτη στην 

ομάδα σας. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, μπορείτε να διατηρήσετε το επίπεδο 

προπόνησης ενός παίκτη που δεν επιθυμείτε να έχετε στην ομάδα σας για μια συγκεκριμένη 

αγωνιστική (είτε λόγω τραυματισμού, τακτικής στο συγκεκριμένο αγώνα κ.ο.κ). Το επίπεδο 

προπόνησης ενός παίκτη με παγωμένο συμβόλαιο διατηρείται; παρ’ όλα αυτά δε λαμβάνει 

πόντους απόδοσης για την αγωνιστική αυτή. 

 Το όριο παικτών με παγωμένο συμβόλαιο είναι 3 κάθε φορά. 

 Το συμβόλαιο μπορεί να παραμείνει παγωμένο για μια εβδομάδα. 

 Εάν ο παίκτης δεν επιστρέψει στην αποστολή μετά το πέρας της εβδομάδας όπου το 

συμβόλαιό του ήταν παγωμένο, αυτό αποδεσμεύεται αυτόματα και χάνεται το 

προπονητικό επίπεδο στο οποίο είχε φτάσει.  

 Η τιμή ενός παίκτη επηρεάζεται από το πάγωμα του συμβολαίου του. 

 Ένας παγωμένος παίκτης δεν προσμετράται στο σύνολο των παικτών του ίδιου 

συλλόγου. Για παράδειγμα, παγώνοντας έναν παίκτη από το σύλλογο Χ, μπορείτε 

ακόμα να έχετε στην αποστολή της ομάδας σας 3 παίκτες από αυτό το σύλλογο, χωρίς 



 

 

να επηρεάζεται η εγκυρότητα αυτής. Ωστόσο, όταν ο παγωμένος παίκτης επιστρέψει 

στην ομάδα, ένας εκ των 3 παικτών του συλλόγου Χ που ήταν στην αποστολή, πρέπει 

να αποδεσμευτεί. 

 Μπορείτε να αποκτήσετε τη δυνατότητα παγώματος συμβολαίων μέσω των ημερήσιων 

ανταμοιβών και δώρων ή κάνοντας χρήση εικονικών νομισμάτων. Το κόστος αυτής της 

ενέργειας απεικονίζεται στο κουμπί που βρίσκεται στην κάρτα του παίκτη. 

Αναβληθέντα Παιχνίδια: 

 Αν οποιοδήποτε παιχνίδι της αγωνιστικής αναβληθεί, η ομάδα του Real Manager θα 

αποφασίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά με τους πόντους που θα πάρουν οι 

παίκτες οι οποίοι επρόκειτο να εμφανιστούν στο συγκεκριμένο αγώνα,   

 Εάν κάποιο παιχνίδι αναβληθεί κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης, η ομάδα του Real 

Manager θα λάβει την απόφαση όσον αφορά την κατανομή των βαθμών σε επόμενο 

χρονικό διάστημα.  

  Εάν κάποιο παιχνίδι ακυρωθεί και θεωρηθεί τεχνική ήττα ή οποιοδήποτε άλλο 

αποτέλεσμα - η ομάδα του Real Manager θα αποφασίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα 

σχετικά με τους πόντους που θα πάρουν οι παίκτες 

Χρήματα Παιχνιδιού: 

 Υπάρχουν 3 τύποι χρημάτων στο παιχνίδι: 

o Μεταγραφικός προϋπολογισμός – Είναι τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για 

την απόκτηση παικτών  

 Μόλις φτιάξετε την ομάδα σας, θα λάβετε 12 εκατομμύρια για το 

μεταγραφικό σας σχεδιασμό. 

o Εικονικά Χρήματα (Tokens) – Είναι τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για 

την πραγματοποίηση ειδικών ενεργειών όπως είναι η προπόνηση, η απόκτηση 

αναβαθμισμένων παικτών καθώς και η απόκτηση έξτρα εσόδων για τον 

προϋπολογισμό της ομάδας.  

 Κατά τη διάρκεια της σεζόν, το σύστημα θα χαρίζει εικονικά χρήματα 

μέσω ημερήσιων ανταμοιβών και δώρων. 

 Ακόμα, πακέτα εικονικών νομισμάτων μπορούν να αγοραστούν από το 

‘κατάστημα’.   

o Προϋπολογισμός ομάδας – Είναι τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για 

ενέργειες εντός της ομάδος, όπως είναι η προπόνηση και η πρόσληψη 

προπονητών.  

 Κατά τη διάρκεια της σεζόν, το σύστημα θα χαρίζει χρήματα για τον 

προϋπολογισμό της ομάδας μέσω ημερήσιων ανταμοιβών και δώρων. 

 Ακόμα, μπορείτε να μετατρέψετε εικονικά χρήματα σε χρήματα για τον 

προϋπολογισμό της ομάδας στο ‘κατάστημα’. 



 

 

Χορηγός Ομάδας: 

Ο χορηγός είναι ένας εταιρικός οργανισμός που διαφημίζεται μέσω των χορηγιών του προς 

την ομάδα σας. Όταν ξεκινήσετε το παιχνίδι, πρέπει οπωσδήποτε να υπογράψετε με κάποιο 

χορηγό. 

 Υπογράφοντας συμβόλαιο με χορηγό εμπεριέχει μπόνους εικονικά νομίσματα και/ή 

έξτρα χρήματα για τον προϋπολογισμό της ομάδας. 

 Ο χορηγός θα σας παρέχει χρήματα για τον προϋπολογισμό της ομάδας σε 

εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με την απόδοση αυτής κάθε αγωνιστική. Περισσότεροι 

πόντοι σημαίνουν και μεγαλύτερη χορηγία! 

 Κατά τη διάρκεια της σεζόν, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων χορηγών, που ο 

καθένας μπορεί να σας ανταμείβει είτε με εικονικά χρήματα είτε με έξτρα χρήματα για 

τον προϋπολογισμό της ομάδας. 

Κατά τη διάρκεια της σεζόν, οι χορηγοί μπορεί να σας εκπλήξουν με δώρα όπως εικονικά 

χρήματα, χρήματα προϋπολογισμού, ειδικές διοργανώσεις κλπ.   

Προπονητές και προπόνηση: 

Η προπόνηση αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο να αυξήσετε τους πόντους που κερδίζουν οι 

παίκτες σας.  

 Η προπόνηση αυξάνει τους πόντους που κερδίζει ο κάθε παίκτης για κάθε ενέργειά του 

στην πραγματική ζωή. 

 Κάνοντας χρήση booster, είναι δυνατό να μικρύνει η διάρκεια της προπόνησης, 

κρατώντας όμως την επίδρασή της. Υπάρχουν διάφοροι τύποι booster και το καθένα 

έχει διαφορετική διάρκεια αλλά και ισχύ. 

Να σημειωθεί ότι το booster δεν  μπορεί να ακυρωθεί από τη στιγμή που 

ενεργοποιηθεί. Ακόμα, μπορείτε να έχετε μόνο ένα booster ενεργό κάθε χρονική 

στιγμή. 

 Κάθε προπόνηση έχει συγκεκριμένη διάρκεια και κόστος, τα οποία μεταβάλλονται με 

το επίπεδο αυτής.  

o Οι προπονήσεις που δεν ολοκληρώνονται πριν κλείσει το μεταγραφικό 

παράθυρο (10 λεπτά πριν την έναρξη του πρώτου παιχνιδιού της αγωνιστικής) 

δε θα επηρεάζουν το σύνολο των πόντων που θα κερδιθούν τη συγκεκριμένη 

αγωνιστική. Για παράδειγμα, εάν ο παίκτης σας θα κέρδιζε Χ πόντους, ενώ με 

την προπόνηση επρόκειτο να κερδίσει Χ+2, αυτός θα κερδίσει μόνο Χ εφόσον η 

προπόνηση ολοκληρωθεί μετά την έναρξη της αγωνιστικής. Προτείνουμε να 

προγραμματίζετε τις προπονήσεις ώστε να τελειώνουν πριν την έναρξη της 

αγωνιστικής ή να κάνετε χρήση της εντολής «Τερματισμός τώρα». 



 

 

o Ένας παίκτης ο οποίος αποδεσμεύεται από μια ομάδα χάνει ότι πόντους έχει 

κερδίσει μέχρι στιγμής από την προπόνηση. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπογράψεται 

ξανά παίκτη που είχατε αποδεσμεύσει, αυτός θα γυρίσει με το προπονητικό του 

επίπεδο μηδενισμένο.  

Προπονητές 

Προκειμένου να ξεκινήσετε να προπονείτε παίκτες, πρέπει να προσλάβετε τους κατάλληλους 

προπονητές για την ομάδα σας. 

 Μπορείτε να δείτε τη λίστα των διαθέσιμων προς πρόσληψη προπονητών στη σελίδα 

«Προπόνηση» επιλέγοντας το κουμπί «διαλέξτε προπονητή». 

 Μπορείτε να προσλάβετε μέχρι και τέσσερις (4) προπονητές κατά τη διάρκεια της 

σεζόν,  έχοντας τη δυνατότητα να τους αποδεσμεύσετε προκειμένου να υπογράψετε με 

καλύτερους. 

 Κάθε προπονητής έχει διαφορετικές εξειδικεύσεις οι οποίες επηρεάζουν το χρόνο 

προπόνησης. Για παράδειγμα, ένας προπονητής οποίος εξειδικεύεται στην επίθεση θα 

προπονήσει παίκτες στις ασίστ σε λιγότερο χρόνο από έναν προπονητή ο οποίος 

εξειδικεύεται στην άμυνα. 

 Κάθε προπονητής έχει ένα μέγιστο επίπεδο προπόνησης. Αυτό επηρεάζει τη 

δυνατότητα προπόνησης ενός παίκτη. Για παράδειγμα, ένας προπονητής επιπέδου 3 

μπορεί να προπονήσει παίκτες οι οποίοι είναι το πολύ στο επίπεδο 3. Αντιθέτως, ένας 

προπονητής επιπέδου 5 μπορεί να προπονήσει οποιονδήποτε παίκτη.  

 Η τιμή του προπονητή καθορίζεται από το επίπεδό του και τον αριθμό των 

εξειδικεύσεών του. 

Η λύση του συμβολαίου του προπονητή θα σας αποζημιώσει με το 80% του αρχικού κόστους 

πρόσληψης.  

Ειδικές Προσφορές 

Στη σελίδα αυτή έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε παίκτες οι οποίοι είναι ήδη 

προπονημένοι απευθείας από το σύστημα σε διαφορετικά επίπεδα. 

 Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των διαθέσιμων παικτών στη σελίδα ‘Ειδικές Προσφορές’.  

 Το σύστημα ανανεώνει αυτόματα τη λίστα κάθε λίγες ώρες.  

Οι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι στη σελίδα για λίγες ώρες και σε περιορισμένο αριθμό. 

Αποκλεισμός πρόσβασης στον Τύπο  

Μη επιτρέποντας στον Τύπο να έχει πρόσβαση στην ομάδα αποτρέπετε άλλους μάνατζερ από 

το να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που πραγματοποιείτε στην ομάδα σας εν όψει της 

επόμενης αγωνιστικής. 



 

 

 Ο αποκλεισμός πρόσβασης στον Τύπο εφαρμόζεται απευθείας και διαρκεί μέχρι την 

εκκίνηση του πρώτου παιχνιδιού της αγωνιστικής. 

 Εφαρμόζοντας την ανωτέρω ενέργεια, δεν μπορείτε να την αναιρέσετε και, όπως 

ειπώθηκε ανωτέρω, θα διαρκέσει μέχρι το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής. 

 Η επιλογή αποκλεισμού του Τύπου βρίσκεται στη σελίδα «Η Ομάδα μου» 

Ο αποκλεισμός της πρόσβασης στον Τύπο έχει κόστος σε εικονικά νομίσματα (Tokens).  

Καθημερινές ανταμοιβές και δώρα 

Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα παρέχουμε στους μάνατζερ εικονικά νομίσματα αλλά και 

χρήματα προϋπολογισμού. Διεκδικείστε τα μέσω των καθημερινών ανταμοιβών και δώρων!   

Καθημερινές ανταμοιβές – ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε μέρα με τη σύνδεση στο παιχνίδι. 

Ανάμεσα στις ανταμοιβές μπορείτε να βρείτε: πακέτα εικονικών νομισμάτων, χρήματα για τον 

προϋπολογισμό της ομάδας καθώς και διάφορα άλλα (LIVE αλλαγές, πάγωμα συμβολαίων, 

κλπ.). 

Δώρα – κάθε 3 ώρες θα λαμβάνεται και μια νέα αμοιβή από το σύστημα. Ανάμεσα στα δώρα 

μπορείτε να βρείτε: πακέτα εικονικών νομισμάτων, χρήματα για τον προϋπολογισμό της 

ομάδας καθώς και διάφορα άλλα (LIVE αλλαγές, πάγωμα συμβολαίων, κλπ.). (Μπορείτε να 

βρείτε τα δώρα στο ‘Κατάστημα’) 

Πρωταθλήματα μεταξύ φίλων 

 Τα πρωταθλήματα μεταξύ φίλων είναι ιδιωτικές λίγκες στις οποίες μπορείτε να 

ανταγωνιστείτε απευθείας τους φίλους σας. 

 Τα πρωταθλήματα απεικονίζουν την αθροιστική βαθμολογία των μελών καθώς και τους 

βαθμούς τους για κάθε αγωνιστική. 

 Κάθε μάνατζερ μπορεί να είναι μέλος μέχρι και σε 5 ιδιωτικές λίγκες. 

 Τα πρωταθλήματα μεταξύ φίλων περιορίζονται σε 20 συμμετέχοντες το πολύ. 

 Για τη δημιουργία πρωταθλήματος με περισσότερους από 20 συμμετέχοντες, 

παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Support@real-manager.club  

Καλύτεροι μάνατζερ της εβδομάδας 

Η σελίδα αυτή έχει τους 5 καλύτερους μάνατζερ της εβδομάδας στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 Καλύτερη ομάδα της εβδομάδας – η ομάδα που κέρδισε συνολικά τους περισσότερους 

βαθμούς 

 Καλύτερη αμυντική ομάδα της εβδομάδας – στην κατηγορία αυτή βρίσκονται οι 

μάνατζερ που κέρδισαν τους περισσότερους πόντους στην άμυνα (clean sheets, 

αποκρούσεις, αποκρούσεις πέναλτι κλπ).  
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 Καλύτερη επιθετική ομάδα της εβδομάδας - στην κατηγορία αυτή βρίσκονται οι 

μάνατζερ που κέρδισαν τους περισσότερους πόντους στην επίθεση (γκολ, ασσίστ, σουτ 

στο στόχο κλπ.). 

 Οι καλύτεροι μάνατζερ κάθε αγωνιστική θα κερδίζουν διαφορετικά ποσά εικονικών 

νομισμάτων ή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ομάδας (αναλόγως την κατάταξή 

τους).  

Γενικά: 

 Ρατσιστικά σχόλια ή προσβολές, καθώς και οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά 

μπορούν να οδηγήσουν σε αποβολή από το παιχνίδι, διαγραφή λογαριασμού και 

αποκλεισμός από οποιαδήποτε συμμετοχή στο παιχνίδι και την κατάταξη. 

 Κάθε χρήστης μπορεί να έχει μόνο μια ομάδα στο όνομά του. Χρήστες οι οποίοι 

χρησιμοποιούν πάνω από μια ομάδα μπορεί να χάσουν την κατάταξή τους. 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κατάταξη (σε οποιαδήποτε κατάταξη ή πίνακα 

διοργάνωσης), προτεραιότητα θα έχουν οι μάνατζερ που έχουν κάνει εγγραφή 

νωρίτερα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας πάνω από δύο μάνατζερ, ο νικητής θα είναι αυτός 

που είχε κάνει εγγραφή νωρίτερα, με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου, εάν αυτό 

απαιτηθεί, όπως αυτό είναι καταχωρημένο στο σύστημα.  

  Η ενημέρωση του συστήματος για τα αποτελέσματα των παιχνιδιών και τα σκορ των 

παικτών (συμπεριλαμβανομένων των όποιων αλλαγών) θα γίνεται 24 ώρες μετά το 

τέλος του αγώνα. 

 Το σύστημα συλλέγει στοιχεία αγώνων από τις κορυφαίες εταιρίες συλλογής 

δεδομένων όσον αφορά αθλητικά γεγονότα. Ωστόσο, ο τελικός κριτής των αποφάσεων 

για τους πόντους και την απόδοση των παικτών είναι η ομάδα του Real Manager. 
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Μέτρηση βαθμών: 

 Οι βαθμοί που κερδίζουν οι παίκτες καθορίζονται από την απόδοσή τους στην 

πραγματική ζωή. Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί λεπτομερώς πως επηρεάζονται οι πόντοι 

των παικτών σε σχέση με τις ενέργειες που κάνουν και τη θέση που παίζουν:  

o Τα ακόλουθα νούμερα αποτελούν τη βάση για κάθε ενέργεια και θέση. Κατά τη 

διάρκεια της σεζόν, αυτά μπορούν να αλλάξουν συναρτήσει τόσο του επιπέδου 

του παίκτη όσο και των ενεργειών που πραγματοποιείτε στην ομάδα σας. 

o Οι βαθμοί που αντιστοιχούν σε κάθε ενέργεια ενδέχεται να διαφέρουν από 

πρωτάθλημα σε πρωτάθλημα. Στην περίπτωση αυτή, ο παρακάτω πίνακας 

ενημερώνεται ανάλογα. 

o Κατά τη διάρκεια της σεζόν ενδέχεται να προσθέσουμε περισσότερες 

βαθμολογικές παραμέτρους. 

 Τερματοφύλακας Αμυντικός Μέσος Επιθετικός 

Γκολ 70 70 60 50 

Ασίστ 50 40 30 40 

Clean sheet 40 40 20 10 

Απόκρουση Πέναλτι 50 - - - 

Χαμένο Πέναλτι -40 -40 -40 -40 

Πρόκληση Πέναλτι 50 40 30 20 

Αποκρούσεις 3 - - - 

Χαμένες ευκαιρίες -15 -15 -15 -15 

Κλεψίματα 2 2 3 4 

Συμμετοχή πάνω από 59 
λεπτά 

10 10 10 10 

Συμμετοχή για 59 λεπτά ή 
λιγότερο 

4 4 6 6 

Κίτρινη Κάρτα -10 -10 -10 -10 

Δύο Κίτρινες Κάρτες -20 -20 -20 -20 

Κίτρινη και απευθείας κόκκινη 
κάρτα  

-40 -40 -40 -40 

Απευθείας Κόκκινη Κάρτα -30 -30 -30 -30 

Αυτογκόλ -40 -40 -50 -00 

 

 Οι βαθμοί της ομάδας σας για κάθε αγωνιστική είναι το σύνολο των κερδηθέντων 

πόντων από την αποστολή της ομάδας σας τη δεδομένη αγωνιστική.  

 Οι συνολικοί βαθμοί της ομάδας σας είναι το σύνολο όλων των βαθμών που 

κερδήθηκαν από τους  παίκτες σας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σεζόν. 

 Ο αρχηγός της ομάδας σας κερδίζει διπλάσιους από τους κανονικούς βαθμούς. Για 

παράδειγμα, εάν ο αρχηγός της ομάδας σας είναι επιθετικός, σκοράροντας θα δώσει 

στην ομάδα σας 80 πόντους, ενώ για δικό του αυτογκόλ θα σας αφαιρεθούν 80 πόντοι.  



 

 

 Οι παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο λαμβάνουν τους μισούς πόντους απ’ ότι αν 

έπαιζαν. Για παράδειγμα, ένας παίκτης που βρίσκεται στον πάγκο, σκοράροντας στην 

πραγματική ζωή σας δίνει 20 πόντους, ενώ δικό του αυτογκόλ σας αφαιρεί 20 πόντους.  

 Αυτογκόλ – Εάν η μπάλα χτυπήσει το δοκάρι κι έπειτα αντίπαλο παίκτη και καταλήξει 

στα δίχτυα, θεωρείται αυτογκόλ. 

 Ασίστ – Εάν το γκολ κατοχυρωθεί ως αυτογκόλ, δεν προσμετρούνται πόντοι για ασίστ.  

 Αποκρούσεις Τερματοφύλακα – Οποιαδήποτε απειλή προς το τέρμα αποτραπεί από 

τον τερματοφύλακα  

o Εάν ο τερματοφύλακας αποκρούσει την μπάλα αφότου αυτή έχει χτυπήσει σε 

παίκτη της ομάδας σας, δεν προσμετράται ως απόκρουση. 

 Απόκρουση πέναλτι – τερματοφύλακες οι οποίοι κατάφεραν να αποκρούσουν πέναλτι 

θα κερδίζουν πόντους. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση που απλώς αστοχήσει ο 

επιθετικός.  

 Clean sheet – βαθμοί για clean sheet θα αποδίδονται μόνο σε παίκτες οι οποίοι έπαιξαν 

παραπάνω από 59 λεπτά σε παιχνίδι όπου διατηρήθηκε μηδέν παθητικό. 

Οποιοσδήποτε παίκτης βρίσκεται στο γήπεδο τη στιγμή που η ομάδα του δεχθεί γκολ 

δεν κερδίζει πόντους για clean sheet. 

o Για παράδειγμα, εάν κάποιος παίκτης αντικατασταθεί μετά από 59 λεπτά και 32 

δευτερόλεπτα χρόνου παιχνιδιού και μέχρι τότε η ομάδα του δεν έχει δεχθεί 

γκολ, θα κερδίσει πόντους για clean sheet, ακόμα κι αν η ομάδα του δεχθεί γκολ 

αφότου έχει αποχωρήσει αυτός από το γήπεδο.  
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