
FAQ 
 
How to Play? 
  

• Select up to 3 players in your team, and choose the name of your team and the kit colors to 
start play. 

• Use the left button to navigate the players around the pitch 
• Use the right button as a task button to enable the players to run, kick the ball and to pass to 

their teammate 
• Collect the gold coins to gain extra points and bonuses to sharpen your shooting aim 

 
How do I score points? 
You can collect gold coin bags to gain extra points and bonus to sharpen your shooting aim. 
When you score a goal, you will win points. 
 
Can I connect with others online and play in groups? 
You have to play on your own.  
  
Are there any prizes to be won? 
Please follow the Tiffany Break and Quanta Chocolate’s social media platforms to know more.  
 
How frequently does the leaderboard update the scores? 
Leaderboard score updates on a daily basis. 
  

 أسئلة شائعة 
 

 ك�ف تلعب؟ 
ي ف��قك،  ٣حدد ما �صل إ� 

ف �ف .  لبدء اللعب ز�ك وااللوان لف��قك اخ�ت اسم ف��قك و ثم العبني  
 

منصة اللعب.  حول  اعضائ الف��قأستخدم الزر األ�� لتصفح   
ف من الركض، الركل، والمرور إ� أعضاء ف��قهم ف الالعبني . أستخدم الزر األ�من كزر مهمة لتمكني  

 
اهدفك .  اجمع قطع الذهب للحصول ع� نقاط إضاف�ة وعالوات ل��ادة   

 
؟اسجل هدفك�ف   

للحصول ع� نقاط إضاف�ة ومكافأة ل��ادة هدف الرما�ة. عندما �سجل الهدف،  ذهب�ة القطع ال حقيبة�مكنك جمع 
. ستفوز بالنقاط  

 
ف آخ��ن؟ ي مجموعات أو التنافس مع العبني

 هل �ستطيع المستخدمون اللعب �ف
، هذة لعبة فرد�ة.  كال   

 
. 

ي هذة اللعبة؟
 هل توجد جوائز لل��ــح �ف

ي ب��ك وكوانتا لمنتجات تنت االجتما�ي ع� اإلن�ت التواصل  قعامو  تابعنا ع� 
   لم��د من المعلومات.  �فايف

 
أسبوع�ا؟ لوحة رواد اللعبة هل يتم تحد�ث   

 تحد�ث نقاط لوحة الرواد  سيتم يوم�ا . 
 
 
 


