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Histórias Silenciadas

Pokemón

1. Contextualização da prova
Pokémon é um jogo de cartas colecionáveis.

2. Regulamento
1. Cada deck deve conter 60 cartas.

2. No jogo existem três maneiras diferentes para você ganhar: A  primeira,  a  que  acontece  na

maioria  das  partidas,  é  quando  você  conquista  os seus Prêmios, que são as 6 cartas que você

separa no início da partida. Cada vez que  um  dos  Pokémons  do  seu  oponente  é  nocauteado,

você  pega  1  dos  seus Prêmios  e  coloca-o  em sua  mão.  Assim,  quando  você  tiver  pego

todos   os   seus  prêmios,  vence  a  partida.  A  segunda  maneira  de  ganhar  é  quando  o  seu

oponente não tiver mais Pokémons em jogo para lutar contra os seus. A terceira é quando no

início do seu turno seu oponente não tiver mais cartas no deck dele.

3. Condições especiais:

3.2.Adormecido – Se um Pokémon está adormecido, ele não pode atar nem recuar. Vire a   carta

daquele   Pokémon   para   o   lado   esquerdo,   para   mostrar   que   ele   está Adormecido.

Após o turno de cada jogador tire “cara ou coroa”. Se der “cara”, o Pokémon acorda (coloque

o Pokémon na posição original), mas se der “coroa” o Pokémon continua Adormecido e você

temque esperar até depois do próximo turno para tentar acordá-lo de novo.

3.3.Confuso – Se um Pokémon está confuso, você deve tirar “cara ou coroa” toda vez que tentar

atacar com ele. Coloque o Pokémon com a cabeça dele virada para você, para  mostrar  que

ele  está  confuso.  O  Pokémon  confuso  pode  recuar  normalmente para o banco e perder

sua condição especial desde que você pague o custo de recuar dele. Quando você ataca com

o Pokémon confuso, tire “cara ou coroa”. Se der cara, o  ataque  funciona  normalmente,

mas  se der  coroa,  seu  Pokémon  ataca  a  si  mesmo, sofrendo  30  pontos  de  dano (nesse

caso,  a  Fraqueza  e  Resistência  não  contam).  O Pokémon que “caiu em confusão” sofre os

30 pontos de dano mesmo que o ataque que ele tenha tentado usar não cause dano (como

o ataque “Charge” do Pikachu). 

3.4.Paralisado  –  Se  um  Pokémon  está  Paralisado,  ele  não  pode  atacar  nem  recuar.  Vire  o

Pokémon para a direita, para mostrar que ele está paralisado. Se um Pokémon Ativo está

Paralisado, ele se recupera depois do turno do Treinador dele. Vire a carta para a posição

original  novamente.  Ou  seja,  quando  o  Pokémon  está  Paralisado,  ele  não poderá agir

no seu próximo turno, mas depois disso ele volta ao normal.

3.5.Envenenado – Se  um  Pokémon  estiver  envenenado,  coloque  um  “marcador  de veneno”

nele,  para mostrar  que ele  está envenenado.  Enquanto estiver  Envenenado,  o  Pokémon
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sofre 10 pontos de dano após o turno de cada jogador, ignorando qualquer Fraqueza  e

Resistência.  Se  um  ataque  for  Envenenar  um  Pokémon  que  já  estiver Envenenado,  ele

não  fica  duplamente  Envenenado;  ao  invés  disso,  o  novo  Veneno substitui o anterior.

Use marcadores diferentes de dano para o Envenenamento.

3.6.Queimado  –  Se   um   Pokémon   estiver   Queimado,   coloque   um   “marcador   de

Queimadura”  nele   para  mostrar   que  ele  está  Queimado.   Enquanto  ele  estiver

Queimado, tire “cara e coroa” depois do turno de cada treinador. Se o resultado for coroa,

coloque  dois  marcadores  de  dano  nele,  ignore  Fraqueza  e  Resistência.  Se  um  ataque

Queimar um Pokémon que já estava Queimado, ele não ficará Queimado em dobro;  em  vez

disso,  a  nova  condição  de  Queimadura  substitui  à  antiga.  Use marcadores diferentes de

dano para Queimadura.

4. A Dinâmica da partida está definida da seguinte maneira:

c) Tire “cara ou coroa”. O vencedor decide quem começa;

d) Embaralhe o seu deck;

e) Compre uma mão inicial de 7 cartas. Coloque o resto do seu deck na sua frente, com as

cartas voltadas para baixo;

f) A  batalha  só  pode  iniciar  quando  os  dois  treinadores  tiverem  pelo  menos  um

Pokémon Básico na mão inicial de 7 cartas, mas  algumas vezes, nem você e nem o seu

oponente recebem Pokémon Básico na mão inicial de 7 cartas. Se isso acontecer, os dois

devem reembaralhar seus decks e comprar uma nova mão inicial  de 7 cartas e  mais

nenhuma  carta  adicional.   Outras   vezes,   apenas   um  dos   treinadores  terá  um

Pokémon Básico  em  sua  mão  inicial  de  7  cartas.  Nesse caso,  o  outro  terá  de

reembaralhar  o deck  e  comprar  uma  nova  mão  inicial  de  7  cartas,  enquanto  que  o

treinador que tinha um Pokémon Básico em sua mão inicial tem a opção de comprar uma

carta adicional;

g) Coloque um de seus Pokémons Básicos na sua frente com a face voltada para baixo, para

que ele seja seu Pokémon Ativo;

h) Cada treinador  pode (se desejar)  escolher até  5 Pokémons Básicos  da própria  mão e

colocá-los, voltados para baixo, no seu próprio Banco(o Banco é onde os Pokémons que

não são os Pokémons Ativos esperam);

i) Coloque as seis primeiras cartas do topo do seu deck, com a face voltada para baixo, na

sua frente.  Estas  cartas  serão  os  seus  Prêmios,  que  você  receberá  quando  os

Pokémons do  seu  oponente  forem  Nocauteados.  Você  não  poderá  olhar  estas  cartas

até recebê-los como Prêmio;

j) Desvire as cartas que são Pokémons ativos e os que ficaram nos Bancos.

5. Os confrontos serão decididos por partidas únicas.
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6. Poderão se inscrever três jogadores por equipe.

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

vitórias.

8. 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 (1º e 2º): VENCEDOR CONFRONTO 1 X VENCEDOR CONFRONTO 2

CONFRONTO 4 (3º e 4º): PERDEDOR CONFRONTO 1 X PERDEDOR CONFRONTO 2

9. 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


