
Pokémon Sun & Moon Turnaj 

 Místo: Joystick Bar, Jindřišská 5, Praha 1 

 Čas: Neděle 24.9. od 12:00 

 Vstup i účast zdarma. 

Pravidla 

 Formát: VGC 2017 (Double Battle - 2017 World Championship Rules) viz níže 

 Zápasy: Hraje se Bo3 (Best of 3), tedy na dva vítězné zápasy. 

 Během turnaje se nesmí dělat v týmu žádné změny. 

 Registrační formulář si vytiskněte a vyplněný odevzdejte před začátkem turnaje. Registrační formuláře budou dostupné i na místě. 

 Během zápasů si hráči mohou dělat poznámky. Nesmějí však nahlížet do přinesených materiálů. 

Detailní pravidla 

 Double Battle. 

 4v4 s team preview, výběr ze 6 pokémonů. 

 Smějí se hrát pouze pokémoni z Alola dexu #001-#204, #206-#288, #293-#299. 

Tzn. nesmí se: Zygarde, Cosmog, Cosmoem, Solgaleo, Lunala, Necrozma, Magearna, Marshadow; cokoli co není v Alola dexu 

 Pokémoni budou automaticky zarovnání na level 50. 

 Smějí se hrát jen pokémoni se získatelnými útoky, abilitami a vlastnostmi. 

 Species clause: V týmu nesmí být dva pokémoni se stejným pokédexovým číslem. 

 Item clause: V týmu nesmí držet dva pokémoni stejný předmět. 

 Mega kameny a Mega evoluce jsou zakázané. 

Jak si ve hře ověřit tým 

1. Stáhněte si pravidla: 

1.1. Ve hře si otevřete Festival Plaza. 

1.2. Připojte se na internet (ikonka vpravo dole). 

1.3. Vyberte Battle. 

1.4. Vyberte Download Rules. 

1.5. Vyberte 2017 World Championship Rules. 

2. Ověřte tým: 

2.1. Vyzvěte protivníka na Double Battle. 

2.2. Jako pravidla vyberte 2017 World Championship Rules. 

2.3. Pokud vás to nechalo vybrat tým, váš tým je ověřený. Zápas spouštět nemusíte. 

Průběh turnaje 

 Klub otevírá v 12:00. Zápis od 12:15. Turnaj začíná v 12:45. 

 5 kol Swiss (švýcarský systém - páruje proti sobě hráče se stejným počtem výher) bez přestávky. Každý si zahraje 5 kol. 

 Na konci vyhlášení výsledků, krátký proslov. Očekávaný konec okolo 18:00 (může dojít ke zpoždění). 

Pořadí 

 Pořadí hráčů bude určeno podle počtu vyhraných kol. 

 Při rovnosti bodů budou k určení pořadí sloužit následující kritéria: 

1. počet výher proti hráčům se stejným počtem bodů, 2. Median-Buccholz systém, 3. rozdíl dílčích výher a proher v jednotlivých zápasech. 

 V případě, že během zápasu vypadne spojení, hráč jehož konzole vypadla zápas prohrál. Kolo pokračuje dalším zápasech, je-li potřeba. 

Vedlejší program 

 Nehrající návštěvníci si budou moct během kol turnaje vyzkoušet na projektoru novou hru Pokkén Tournament DX na Nintendo Switch. 

Ceny 

 Hry Pokémon Gold & Silver na Virtual Console na Nintendo 3DS. 

 Pouzdro na Nintendo New 3DS XL s motivem Pikachu. 

 Figurky Solgaleo a Lunala. 

 Pouzdra na Nintendo 3DS s motivem Pokémon Black & White 2 a další drobnosti. 

Případné dotazy pište na john.beak@gmail.com 
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