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Histórias Silenciadas

Magic

1. Contextualização da prova
Magic: the Gathering, também conhecido só por Magic, é um jogo de cartas (TCG, de Trading Card

Game,  ou  Jogo  de  Cartas  Colecionáveis)  criado  no  início  dos  anos  90  por  um  matemático

americano chamado Richard Garfield. Publicado pela editora Wizards of the Coast, é como uma

coleção de "figurinhas" com diferentes funções, algumas representando criaturas, outras mágicas,

algumas objetos (artefatos) e assim por diante. Juntando essas cartas em combinações diversas, o

jogador monta um deck (baralho) para enfrentar um ou mais adversários, simulando a disputa

entre feiticeiros.

https://www.memoriabit.com.br/magic-the-gathering-no-tempo-em-que-era-mais-simples/

2. Regulamento
1. Poderão se inscrever três jogadores por equipe.

2. Os confrontos serão resolvidos com uma disputa de três partidas, vencendo quem tiver duas

vitórias.

3. Deck:

3.2.Cada  main  deck  (deck  principal,  básico)  deve  conter  no  mínimo  60  cartas,  e  no

máximo a quantidade de cartas que o jogador seja capaz de embaralhar sozinho.

3.3.Cada  jogador  pode  ter  no  máximo  15  cartas  no  side  deck,  se  desejar,  que  podem

substituir cartas do main deck em partidas melhores de 3, após o primeiro jogo.

3.4.O deck deve seguira banlist do formato legado (legacy).

3.5.Cada deck pode ter no máximo 4 cópias de uma mesma carta, com exceção dos terrenos

básicos, que não têm limite de cópias, e cartas com efeitos que anulam esta regra.

4. Jogo:

4.2.Vale o que está determinado nas Regras completas do jogo.

4.3.No primeiro jogo não é possível utilizar cartas do side deck em seu main deck.

4.4.Do segundo jogo da em diante é permitido utilizar o  side deck,  e o jogador não precisa

mostrar as cartas que ele está tirando do main deck e cartas do side que está colocando.

4.5.Cada  jogador  começa  comprando  7  cartas,  podendo  realizar  o  Mulligan  (Conferir

instruções).

4.6.Cada jogador compra uma carta por turno, com exceção do primeiro turno do jogador que

começa o jogo.

4.7.Cada jogador começa com 20 pontos de vida.

https://magic.wizards.com/pt-br/game-info/gameplay/rules-and-formats/rules
https://magic.wizards.com/pt-br/articles/archive/arcana/lembrete-novas-regras-para-mulligan-come%C3%A7am-com-bfz-2015-09-23
https://magic.wizards.com/pt-br/articles/archive/arcana/lembrete-novas-regras-para-mulligan-come%C3%A7am-com-bfz-2015-09-23
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5. O campeonato seguirá conforme o chaveamento a seguir (por sorteio):

CONFRONTO 1: Canindé 1 x Mahins 1

CONFRONTO 2: Las Mariposas 1 x Llamarigue 1

CONFRONTO 3: Mahins 2 x Llamarigue 2

CONFRONTO 4: Canindé 2 x Las Mariposas 2

CONFRONTO 5: Mahins 3 x 3 Las Mariposas 3

CONFRONTO 6: Canindé 3 x Llamarigue 3

Caso  não  haja  inscritos  suficientes,  será  considerado  W.O.  Ao  final  da  rodada,  realizar

sorteio  (nomes  em  papel)  selecionando  dois  dos  jogadores  perdedores  da  rodada

(SORTEADO 1, SORTEADO 2), desconsiderando eventuais W.O. 

CONFRONTO 7: VENCEDOR CONFRONTO 1 X SORTEADO 1

CONFRONTO 8: VENCEDOR CONFRONTO 3 x VENCEDOR CONFRONTO 4

CONFRONTO 9: VENCEDOR CONFRONTO 2 X SORTEADO 2

CONFRONTO 10: VENCEDOR CONFRONTO 5 X VENCEDOR CONFRONTO 6

CONFRONTO 11: VENCEDOR CONFRONTO 7 X VENCEDOR CONFRONTO 8

CONFRONTO 12: VENCEDOR CONFRONTO 9 X VENCEDOR CONFRONTO 10

CONFRONTO 13 (1º e 2º): VENCEDOR CONFRONTO 11 X VENCEDOR CONFRONTO 12

CONFRONTO 14 (3º e 4º): PERDEDOR CONFRONTO 11 X PERDEDOR CONFRONTO 12

6. Ao final,  independente dos vencedores individuais,  as equipes serão classificadas em ordem

conforme sua melhor posição no campeonato.

4. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa 650 375 250 125

Média X 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


