
Manual de Gerenciamento de Torneios Únicos de loja 

 

Pedimos as lojas participantes que confiram as seguintes instruções para a 

realização do torneio. 

 

① Torneio Solo 

[Visão Geral] 

- O número mínimo de participantes para um único torneio é de oito jogadores. 

Você precisará de pelo menos um kit de torneio. 

Necesitaras por lo menos 1 Kit de torneo. 

- Por favor, dê aos participantes um pack do <Pack de Torneio> no dia do torneio 

como prêmio de participação. 

- Por favor, prossiga o torneio para que os tres finalistas sejam decididos. 

- Por favor, realize o torneio no estilo suiço 1 vs 1. 

- Decida o estilo das partidas, podem ser decidas em Md1 ou Md3. 

- Os jogadores precisam trazer um deck com um mínimo de 50 cartas e um Extra 

Deck com um mínimo de 6 cartas. Sideboards não são permitidos. 

- Recomendamos que o resultado da partida sejam gerenciados pelos seguintes 

pontos. 

 

Vitória: 3 pontos 

Empate: 1 ponto 

Derrota: 0 pontos 

 

- Estima-se que 1 partida demore por volta de 20 minuto, o tempo estimado é: 

 *Md1: 1 round: 20 minutos /  3 rounds: 60 minutos 

 *Md3: 1 round: 60 minutos /  3 rounds: 180 minutos 

 

[Método de distribuição] 

(Prêmio de participação) Pack de Torneio: 1 pack 

(3º lugar) Pack de Torneio: 1 pack 

(2º lugar) Pack de Torneio: 2 pack / Playmat Limitado: 1 peça 

(1º lugar) Pack de Torneio: 4 pack / Playmat Limitado: 1 peça 

 

 



② Evento de batalha Brawl 

[Visão Geral] 

- O número mínimo de participantes em um evento de batalha brawl é de 8 

jogadores. Você pode precisar de kits de torneios dependendo do número de 

participantes. 

- Por favor, dê aos participantes um pack do <Pack de Torneio> no dia do torneio 

como prêmio de participação. 

- Por favor, prossiga o torneio para que os tres finalistas sejam decididos. 

-O torneio será realizado como um jogo multijogador com 3 a 4 jogadores 

sentados em uma mesa 

-Jogos multijogador são encontros Bo1 que duram 30 minutos. 

-Os jogadores precisam trazer um deck com um mínimo de 50 cartas e um Extra 

Deck com um mínimo de 6 cartas. Sideboards não são permitidos. 

-Os pontos são atribuídos com base nas posições finais: 

Vencedor (4 jogadores): 5 pontos 

Vencedor (3 jogadores): 4 pontos 

3ª eliminada: 3 pontos 

2º eliminado: 2 pontos 

1º eliminado: 1 ponto 

 

-Marque os pontos marcados pelos jogadores e coloque jogadores com pontuação 

total semelhante para começar a próxima rodada, até que os 3 melhores 

jogadores estejam determinados. 

 

[Método de distribuição] 

(Para oito jogadores: você precisa de 1 kit de torneio) 

(Prêmio de participação) Pack de Torneio: 1 pack 

(3º lugar) Pack de Torneio: 1 pack 

(2º lugar) Pack de Torneio: 2 pack 

(1º lugar) Pack de Torneio: 3 pack / Playmat Limitado: 1 peça 

 

(Para dezesseis jogadores: você precisa 2 kit de torneio) 

(1º jogador eliminando cada rodada): 1 Pack (4 necessários) 

(3º - 4º lugar) Pack de Torneio: 1 pack  

(2º lugar) Pack de Torneio: 2 pack / Playmat Limitado: 1 peça  

(1º lugar) Pack de Torneio: 4 pack / Playmat Limitado: 1 peça 


