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 1.   Introdução 

Os protocolos e procedimentos Play! Pokémon têm como objetivo promover um espírito 

competitivo saudável em todos os eventos Play! Pokémon. Entretanto, algumas situações 

intencionais ou não podem vir a acontecer onde jogadores e espectadores não sigam as 

regras Play! Pokémon ou o espírito esportivo. Nestes casos, os Organizadores e os juízes 

poderão impor penalidades, desde Precauções e Advertências, que não representam 

nenhuma medida corretiva importante, até outros tipos mais severos, como a 

desqualificação de um evento. 

Este documento tem como objetivo proporcionar aos Professores Pokémon regras para 

emitir e reportar penalidades de uma forma justa, uniforme e lógica. 

 

2.   Emissão de penalidades 

Os Professores Play! Pokémon tentam criar experiências divertidas, seguras e sem estresse 

para nossos jogadores. Por esta razão, devem lidar com a emissão de penalidades da forma 

mais discreta e educada possível. 

Sempre que uma penalidade for emitida, ela deve estar acompanhada pela explicação de 

como as ações do jogador não são permitidas pelo documento de regras dos torneios Play! 

Pokémon, assim como uma descrição clara de qual penalidade será emitida caso a infração se 

repita.  

O Jogo Organizado Pokémon acredita que os eventos de base são um ambiente de 

aprendizado para os novos jogadores e para os jogadores que estejam treinando para 

eventos Premier. Portanto, os Professores devem lidar com a aplicação de penalidades de 

forma positiva, que ajude o jogador a compreender melhor as regras. Para evitar uma cena 

desnecessária ou constranger um jogador, os Professores podem decidir emitir penalidades 

em privado. 

Em alguns casos, um jogador pode escolher abandonar o evento em uma tentativa de evitar 

uma penalidade séria. Esta tática é inaceitável. O Juiz Principal deve notificar o jogador de 

que a penalidade ainda será avaliada e reportada ao Jogo Organizado Pokémon 

adequadamente. 

Exceto pelas penalidades por conduta antiesportiva, as penalidades descritas neste 

documento partem do princípio de que todas as violações de regras não são intencionais. Se 

um juiz decidir que uma violação de regra foi intencional, deverá emitir uma penalidade de 

conduta antiesportiva de trapaça. O Jogo Organizado Pokémon considera a trapaça uma das 

piores ofensas que um jogador pode cometer em um evento e que estas devem ser 
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resolvidas o mais rápido possível. 

 

2.1.   Desvio de emissão de penalidades recomendadas 

As penalidades por infrações são simplesmente recomendações e podem ser aumentadas ou 

diminuídas em gravidade de acordo com as circunstâncias, que podem incluir a altura em que 

o erro foi percebido e a facilidade com a qual a ação correspondente pode ser revertida. Os 

Professores devem estar cientes de que erros podem ocorrer devido à falta de experiência 

ou à intimidação de estar jogando em um ambiente competitivo, e pode ser apropriado 

emitir aos jogadores jovens ou menos experientes penalidades de Precaução a mais antes de 

receberem uma Advertência. Estes são apenas alguns dos fatores que um Professor deve 

levar em consideração antes de avaliar qual deve ser a penalidade. 

A decisão final sobre quais penalidades devem ser emitidas aos jogadores e quando é do Juiz 

Principal do evento. O Organizador e outros juízes podem emitir penalidades, mas devem 

sempre conferir com o Juiz Principal antes de emitir uma penalidade mais severa do que uma 

Advertência. Todas as Precauções e Advertências emitidas por qualquer juiz ou pelo 

Organizador devem ser reportadas ao Juiz Principal do evento.  

O Juiz Principal deve reportar qualquer penalidade acima de Precaução ao Jogo Organizado 

Pokémon. 

 

3.   Infrações repetidas 

Caso um jogador repita a infração ou não corrija o seu comportamento depois de receber 

uma penalidade, o juiz ou Organizador deve aumentar o grau da penalidade para cada 

infração subsequente para reforçar ainda mais a necessidade do jogador infrator seguir as 

regras. Isto resultará na emissão de uma penalidade mais alta do que o normal para uma 

infração específica. 

Em geral, aumentar a penalidade por um grau por cada repetição de infração é uma medida 

satisfatória. Isto significa que, para a quarta penalidade, um erro que seria originalmente 

penalizado com uma Precaução muitas vezes será elevado para uma Derrota Mandatória. Em 

alguns casos, pode ser apropriado aumentar a penalidade por mais de um grau. No caso de 

penalidades por Jogo Lento, também pode ser apropriado aumentar a penalidade mais cedo 

do que em outros casos. 

Os juízes e os Organizadores devem entender que um torneio não é um caso isolado. Se um 

jogador tiver um histórico de cometer excessivamente as mesmas infrações nos seus 

eventos, será apropriado começar com uma penalidade mais alta do que a recomendada 

neste documento. Por exemplo, se um jogador tiver um histórico de conduta antiesportiva 
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leve em eventos anteriores, ele poderá receber uma penalidade de Advertência ou de Carta 

de Prêmio Dupla, ao invés de uma Precaução como primeira penalidade em um evento.  

 

4.   Múltiplas infrações 

Os jogadores que cometem mais de um tipo de infração durante um evento muitas vezes 

estão genuinamente desinformados: os torneios competitivos podem ser intimidadores e há 

muito o que aprender sobre procedimentos, etiqueta e lealdade no jogo. Também pode ser 

angustiante competir por prêmios na idade que alguns dos nossos jogadores têm e eles 

devem receber todas as chances de aprender sobre o jogo e sobre o sistema Play! Pokémon. 

Dito isto, também é importante reconhecer que alguns jogadores tentam ganhar vantagens 

em eventos, cometendo vários erros diferentes “sem querer", e é preciso desencorajar estes 

jogadores de manter este tipo de comportamento. 

Em termos práticos, cabe ao Professor encarregado decidir se deve aumentar a penalidade 

emitida a um jogador que já cometeu uma infração diferente. Os jogadores mais jovens e 

inexperientes merecem consideração a mais, e, a não ser que este documento recomende o 

contrário, penalidades de Derrota Mandatória devem raramente ser emitidas para as 

primeiras infrações, mesmo que o jogador já tenha cometido outros erros durante o mesmo 

evento. 

 

5.   Infrações não reportadas 

Cada jogador é responsável por garantir que ambos os oponentes estejam seguindo as regras 

do jogo e do torneio. Se um jogador cometer um erro de jogo, um erro de procedimento, ou 

algum outro tipo de erro, e tanto aquele jogador quanto o seu oponente não notarem o erro, 

eles não poderão esperar que o juiz e o Organizador revertam as decisões do jogo que 

tiverem sido tomadas depois do erro ou ajustem o resultado de um jogo encerrado. 

 

6.   Reporte de penalidades ao Jogo Organizado 

Pokémon 

Não é necessário reportar penalidades de Precaução ao Jogo Organizado Pokémon, mas as 

Advertências e as penalidades mais graves devem ser reportadas. O Jogo Organizado 

Pokémon mantém um registro do histórico de penalidades de cada jogador para diferenciar 

as repetições intencionais de infrações das ocorrências não intencionais e para determinar se 

uma medida a longo prazo deve ser tomada. 
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As penalidades que devem ser reportadas devem ser enviadas para 

playercoordinator@pokemon.com dentro de sete dias da data do evento. Na seção de regras 

e recursos da versão em inglês do website oficial há um formulário para facilitar o envio 

desta informação.  

Se não puder acessar o formulário, envie as seguintes informações por e-mail para 

playercoordinator@pokemon.com: 

 Número do torneio sancionado. 

 Nome e ID de jogador dos jogadores envolvidos. 

 Nome e ID de jogador do juiz que emitiu a penalidade.  

 Uma explicação detalhada da infração e do ocorrido até este ponto, a resposta dos 

juízes e do Organizador, assim como a reação dos jogadores envolvidos, quando isto 

se aplicar. 

No caso de uma desqualificação, também é de responsabilidade do Juiz Principal submeter 

um relatório completo e preciso sobre o incidente para o Jogo Organizado Pokémon. Este 

relatório deve detalhar todos os fatores que contribuíram para a decisão de emitir essa 

penalidade, assim como os nomes e ID de jogador de todos os Professores que estavam 

presentes no momento do incidente. 

 

7.   Tipos de penalidades 

A seguinte lista detalha as diversas penalidades por ordem de gravidade. Somente o Jogo 

Organizado Pokémon está autorizado a adicionar ou alterar qualquer penalidade descrita 

abaixo.  

É importante salientar que quaisquer ações tomadas pelo juiz em uma tentativa de corrigir o 

estado do jogo são separadas e distintas das penalidades emitidas.  

Os Organizadores e juízes não poderão emitir penalidades diferentes das descritas abaixo. 

 

7.1.   Precaução 

A Precaução é a penalidade mais básica. Em essência, o juiz ou Organizador que emite uma 

Precaução só está informando ao jogador que ele fez algo errado. A Precaução deve ser 

seguida de uma explicação sobre o procedimento correto, assim como a notificação de que a 

repetição do mesmo erro pode resultar em uma penalidade mais grave. 

 

mailto:playercoordinator@pokemon.com
mailto:policyadministrator@pokemon.com


 

7 julho 17, 2019 Regras de penalidade do Pokémon 

Estampas Ilustradas de Play! Pokémon 

7.2.   Advertência 

A Advertência é similar à Precaução porque as duas são penalidades leves. A diferença entre 

elas é que as Advertências devem ser reportadas ao Jogo Organizado Pokémon pelo Juiz 

Principal ou o Organizador do evento. Se um jogador jovem ou sem muita experiência 

cometer uma segunda infração que havia sido penalizada anteriormente com uma 

Precaução, poderá receber uma segunda Precaução, mas a terceira infração deverá ser 

penalizada com uma Advertência. Os juízes devem usar o seu discernimento para aumentar 

uma penalidade na divisão Júnior, já que este grupo geralmente ainda está aprendendo o 

jogo. 

Após uma Advertência ser emitida, o Professor que a emitiu deve confirmar que o jogador 

em questão está ciente das regras estabelecidas nos documentos de regras de torneios Play! 

Pokémon. O jogador deve ser informado de que a repetição da infração poderá resultar em 

uma penalidade mais grave, como Carta de Prêmio Dupla ou Derrota Mandatória. 

 

7.3.   Carta de Prêmio Dupla 

A penalidade de Carta de Prêmio Dupla é usada quando um erro cometido afeta de maneira 

significativa o estado do jogo e não há uma solução clara para a questão ou quando uma 

Advertência foi dada e uma penalidade de Carta de Prêmio Quádrupla seria severa demais. 

Depois que um jogador recebe uma penalidade de Carta de Prêmio Dupla, o oponente do 

jogador infrator é informado de que, para ganhar o jogo, precisa pegar duas cartas de Prêmio 

a menos do que seria normalmente necessário de acordo com o formato (ou seja, vencerá o 

jogo quando tiver duas cartas de Prêmio restantes). 

Se o oponente tiver apenas uma ou duas cartas de Prêmio restantes no momento da 

penalidade, o jogo terminará imediatamente e o oponente vencerá. O oponente não pode se 

recusar a seguir esta penalidade. 

 

7.4.   Carta de Prêmio Quádrupla 

A penalidade de Carta de Prêmio Quádrupla é usada quando um erro cometido afeta de 

maneira muito grave o estado do jogo e não há uma solução clara para a questão, mas uma 

penalidade de Derrota Mandatória seria severa demais. Depois que um jogador recebe uma 

penalidade de Carta de Prêmio Quádrupla, o oponente do jogador infrator é informado de 

que, para ganhar o jogo, precisa pegar quatro cartas de Prêmio a menos do que seria 

normalmente necessário de acordo com o formato (ou seja, vencerá o jogo quando tiver 

quatro cartas de Prêmio restantes). 
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Se o oponente tiver quatro ou menos cartas de Prêmio restantes no momento da penalidade, 

o jogo terminará imediatamente e o oponente vencerá. O oponente não pode se recusar a 

seguir esta penalidade. 

NOTA 

Depois que uma penalidade de Carta de Prêmio Dupla ou Quádrupla é emitida, os Professores 

devem providenciar um auxílio por escrito (uma guia de penalidade de Carta de Prêmio) para 

lembrar os jogadores de que as condições da penalidade devem ser seguidas durante o jogo 

em andamento. A guia de penalidade de Carta de Prêmio deve ser assinada e entregue junto 

com a guia de partida depois do encerramento da partida. 

 

7.5   Derrota Mandatória 

A penalidade Derrota Mandatória geralmente é usada quando um erro cometido tem um 

impacto grave no estado do jogo a ponto do jogo não poder continuar de forma alguma. Esta 

penalidade também é usada para outros erros ou problemas graves de procedimento. 

Quando uma Derrota Mandatória é emitida durante um jogo ativo, ele é marcado como uma 

derrota para o jogador que recebeu a penalidade. Em casos extremos onde os dois jogadores 

cometeram erros graves, uma Derrota Mandatória poderá ser emitida a ambos. Um jogo 

encerrado desta forma não é considerado empatado e é registrado sem nenhum vencedor. 

Se esta penalidade for emitida entre rodadas, a penalidade será aplicada no próximo jogo do 

jogador.  

 

7.6.   Desqualificação 

A Desqualificação é a penalidade mais grave que pode ser emitida em um torneio. Seu uso 

deve ser estritamente reservado para os casos mais extremos, onde as ações de um jogador 

(sejam intencionais ou não) têm um impacto significantemente negativo na integridade ou 

operação de todo o evento. Os jogadores que receberem esta penalidade serão removidos 

do torneio e não terão direito a nenhum prêmio. É importante que a remoção aconteça de 

forma a não inflamar, estender ou chamar mais atenção para a situação do que 

absolutamente necessário. 

O momento da desqualificação de um jogador afeta o resto do torneio. 

 Se o jogador for desqualificado após a seleção de oponentes ser postada ou durante 

uma partida em andamento, ele receberá uma derrota por aquela rodada e depois 

será eliminado do evento. 
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 Se o jogador for desqualificado após a partida ter sido completada, mas antes da 

seleção de oponentes para a próxima rodada ser postada, ele será simplesmente 

eliminado do evento. 

 Se o jogador for desqualificado a qualquer momento durante as rodadas de 

eliminação única, ele será eliminado do evento e o oponente dele receberá uma 

vitória para aquela rodada. 

É possível que seja necessário pedir que um jogador se retire do local do torneio se suas 

ações justificarem o pedido. Neste caso, deve-se conceder tempo para o jogador recolher 

seus pertences e entrar em contato com os demais jogadores com quem possa ter viajado. 

 

8.   Tipos de infrações 

Há várias categorias de infração e elas devem ser tratadas de forma um pouco diferente de 

acordo com a idade e o nível de experiência dos jogadores envolvidos. 

Cada infração lista duas penalidades. A penalidade de nível 1 é a primeira que deve ser 

emitida a um jogador que cometa este tipo de infração em eventos como um torneio de nível 

de loja, um Desafio de Liga, uma Copa de Liga ou um evento de pré-lançamento. A 

penalidade de nível 2 deve ser emitida em eventos como Campeonatos Regionais, 

Internacionais e Mundiais e em eventos especiais, já que um padrão de jogo mais alto é 

esperado dos jogadores nestes eventos.  

 

8.1.   Erro de jogo 

Esta infração cobre erros gerais cometidos durante um jogo. Estes erros podem ter um 

impacto muito pequeno em um jogo ou podem resultar em uma pausa abrupta em um jogo. 

Esta categoria define os três níveis de erros e descreve as penalidades adequadas para cada 

um deles. 

 

8.1.1.   Leve 

Estes erros têm um impacto muito pequeno no jogo e geralmente podem ser corrigidos sem 

muito esforço. Em muitos casos, jogadores devem receber várias penalidades iniciais antes 

que a penalidade seja aumentada e a penalidade máxima deve ser a penalidade de Carta de 

Prêmio Dupla. 

 

Exemplos de erros de jogo leves incluem: 
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 Colocar uma carta na sua mão sem revelá-la ao seu oponente quando uma carta 

afirma que você deve fazer isto.  

 Deixar de estabelecer as cartas de Prêmio no começo do jogo, quando isto é 

descoberto depois do jogo começar, mas antes de qualquer procura no baralho. 

 Esquecer-se de colocar uma carta de Apoiador na pilha de descarte depois que ela é 

jogada. 

 Declarar um ataque sem ter a quantidade apropriada de Energia. 

 Esquecer-se de jogar uma moeda para um Pokémon Queimado entre as vezes de 

jogar. 

 Revelar sem querer a primeira carta do seu baralho ou uma das suas cartas de 

Prêmio. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Precaução 

Nível 2 – Advertência 

 

8.1.2.   Grave 

Quando o estado do jogo se tornou irreversivelmente confuso devido a erros de jogo, é 

apropriado que o juiz emita uma penalidade mais alta. Penalidades para erros graves 

também são apropriadas para erros de jogo leves que tenham tornado o jogo confuso 

demais para ser revertido.  

Além da penalidade emitida ao jogador infrator, uma Precaução deve ser emitida ao 

oponente do jogador por não prestar a devida atenção ao estado e às regras do jogo. 

Exemplos de erros de jogo graves incluem: 

 Jogar mais de uma carta de Energia em uma vez de jogar sem usar um efeito que 

permita isto. 

 Comprar uma carta a mais.* 

 Embaralhar o seu baralho no meio de um jogo sem o uso do efeito de uma carta. 

 Não embaralhar o seu baralho o suficiente. 

 Deixar de estabelecer as cartas de Prêmio no começo do jogo, quando isto é 

descoberto depois de uma procura no baralho.** 
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 Pegar uma carta de Prêmio sem Nocautear um Pokémon. 

 Pegar cartas de Prêmio demais depois de Nocautear um Pokémon. 

 Esquecer-se de colocar contadores de dano em um Pokémon por um efeito 

mandatório, como Envenenado. 

 Usar uma Habilidade quando uma carta previne o seu uso. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Advertência 

Nível 2 – Carta de Prêmio Dupla  

 

*A correção recomendada para este erro é revelar a(s) carta(s) em questão para o oponente e 

embaralhá-la(s) no baralho. Se mais de uma carta adicional tiver sido comprada, pode ser 

apropriado aumentar a penalidade. 

**Se duas procuras tiverem sido feitas, a penalidade inicial pode ser aumentada em um grau.  

 

8.1.3.   Gravíssimo 

Em alguns casos, um erro de jogo rompe o estado do jogo de maneira irreparável. Nestes 

casos, não há maneira alguma de ambos os jogadores ou do juiz reverter o jogo para que ele 

possa prosseguir.  

Além da penalidade emitida ao jogador infrator, uma Advertência pode ser emitida ao 

oponente do jogador por não prestar a devida atenção ao estado e às regras do jogo. 

 

Exemplos de erros de jogo gravíssimos incluem: 

 Deixar de estabelecer as cartas de Prêmio no começo do jogo, quando isto é 

descoberto depois de três ou mais procuras no baralho. 

 Embaralhar a sua mão no seu baralho sem o uso do efeito de uma carta. 

 Embaralhar as suas cartas de Prêmio no seu baralho sem o uso do efeito de uma 

carta. 

 Embaralhar a sua pilha de descarte no seu baralho sem o uso do efeito de uma carta. 
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 Pegar as suas cartas antes que ambos os jogadores tenham concordado em quem é o 

vencedor do jogo. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Derrota Mandatória 

Nível 2 – Derrota Mandatória 

 

8.2.   Cartas marcadas   

As cartas no baralho de um jogador que são claramente distinguíveis das outras cartas 

durante um jogo são chamadas de cartas marcadas. Várias condições podem levar as cartas 

no baralho de um jogador a se tornarem marcadas. Como as cartas marcadas podem ajudar 

um jogador a saber qual será a próxima carta que comprará, qual é o conteúdo do seu 

baralho ou a localização de uma carta específica, cartas marcadas não são permitidas no 

baralho de um jogador em um evento sancionado de Pokémon Estampas Ilustradas. Se o 

problema for descoberto durante uma verificação de baralho antes do começo do evento, 

estes erros poderão ser corrigidos sem a necessidade de uma penalidade. 

Ao considerar a gravidade de uma penalidade baseada na vantagem obtida pelo jogador, a 

equipe do torneio deve levar em consideração as marcas nas cartas e capas e a variedade de 

cartas que têm estas marcas. Por exemplo, se cinco cartas diferentes no baralho de um 

jogador estiverem marcadas por causa do comprimento das capas, é razoável assumir que 

pouca vantagem seria obtida, já que o conhecimento de quais cartas estão naquelas capas 

oferece pouca vantagem. No entanto, usando o mesmo exemplo, se todas as cartas tiverem 

uma mecânica parecida, como permitir que o jogador procure por um Pokémon no baralho, 

isto significa que uma vantagem pode ser obtida e uma penalidade mais severa deve ser 

aplicada. 

Se um jogador for obrigado a colocar capas novas nas suas cartas por causa de problemas 

com o seu baralho, o jogador deve ser enfaticamente encorajado a embaralhar o seu baralho 

antes de colocar as capas novas. Se houver uma falha nas capas novas que passe 

despercebida inicialmente, embaralhar o baralho reduzirá a possibilidade de que um padrão 

ocorra. Os jogadores são sempre responsáveis pelas condições das suas cartas e capas, 

mesmo quando algum problema passa despercebido pela equipe do evento durante uma 

verificação anterior do baralho. 

 

8.2.1.   Leve 
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Esta penalidade deve ser usada quando existem cartas marcadas, mas não há um padrão 

perceptível das marcas nas cartas. Caso pareça existir um padrão em quais cartas estão 

marcadas, será apropriado aumentar o nível da penalidade.  

Colocar o baralho em capas (quando ele não estiver em capas) ou trocar as capas danificadas 

(quando ele já estiver em capas) geralmente resolve o problema. As cartas ou capas 

marcadas devem ser substituídas o mais rápido possível sem atrapalhar o andamento do 

jogo. 

 

Exemplos de casos leves de cartas marcadas incluem: 

 Duas cartas de Energia básica, uma carta de Pikachu, uma carta de Doce Raro e uma 

carta de Poção têm marcas de unha na parte inferior da capa. A combinação das 

cartas não cria um padrão que possa oferecer uma vantagem significativa ao jogador. 

 As capas do jogador têm marcas de uso normais em diferentes partes que poderiam 

permitir que o jogador determinasse quais são as cartas apenas passando os olhos 

sobre elas. 

 Várias das cartas do jogador são versões paralelas holográficas das cartas, causando 

uma pequena curvatura no centro da carta. No entanto, embora as cartas possam ser 

identificadas como cartas paralelas holográficas, as cartas com a curvatura variam 

bastante e não é possível determinar um padrão. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Precaução 

Nível 2 – Advertência 

 

8.2.2.   Grave 

Esta penalidade se aplica a um jogador que marcou as suas cartas e capas e existe um padrão 

perceptível nas cartas marcadas. Como a possibilidade do jogador receber alguma vantagem 

é alta, as penalidades associadas a esta categoria são mais severas. Investigações posteriores 

podem ser exigidas para determinar se as marcas eram intencionais ou se o jogador estava 

usando marcas acidentais para ganhar uma vantagem intencional. Se qualquer um destes 

casos for verificado, a penalidade deverá ser aumentada para conduta antiesportiva de 

trapaça e as medidas apropriadas deverão ser tomadas.  

Colocar o baralho em capas (quando ele não estiver em capas) ou trocar as capas danificadas 

(quando ele já estiver em capas) geralmente resolve o problema. As cartas ou capas 

marcadas devem ser substituídas o mais rápido possível sem atrapalhar o andamento do 
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jogo. 

 

Exemplos de casos graves de cartas marcadas incluem: 

 Todos os Pokémon Básicos do baralho de um jogador são cartas paralelas 

holográficas, causando uma pequena curvatura no centro das cartas. Isto cria um 

padrão que permite ao jogador identificar os Pokémon Básicos quando as cartas 

estão viradas para baixo e paradas. 

 Uma carta no baralho do jogador foi danificada e criou uma marca de desgaste visível 

na parte de trás da capa, permitindo que a carta seja facilmente identificada quando 

está virada para baixo. 

 As capas de todas as cartas de Energia Especial no baralho de um jogador são 

ligeiramente mais longas do que o resto das capas. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Carta de Prêmio Quádrupla 

Nível 2 – Derrota Mandatória 

 

8.3.   Problemas de baralho 

Esta seção serve como um instrumento geral para problemas envolvendo baralhos e listas de 

cartas ilegais descobertos durante um evento. A lista de cartas de um jogador é o mapa para 

o seu baralho. É importante que a lista de cartas de cada jogador seja equivalente ao seu 

baralho em todos os momentos durante um torneio. Existem quatro categorias gerais de 

problemas de baralho, que estão listadas abaixo.  

O momento em que um problema com uma lista de cartas ou um baralho é descoberto 

determina qual penalidade deve ser emitida.  

Se problemas com uma lista de cartas ou um baralho forem descobertos durante as 

verificações de baralhos antes do começo do evento, estes erros poderão ser corrigidos sem 

a necessidade de uma penalidade. A esta altura, o baralho ainda não foi oficialmente 

registrado, então o jogador poderá fazer quaisquer alterações à lista de cartas e ao baralho 

para que ele seja aceito legalmente. 

Se problemas com uma lista de cartas ou um baralho forem descobertos durante uma 

partida, uma Derrota Mandatória deverá ser emitida. O jogador ficará restrito quanto às 

alterações que poderão ser feitas, de acordo com o listado abaixo. 
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Se uma lista de cartas não comunicar com clareza as cartas em um baralho (usando uma 

abreviação pouco clara e sem número de coleção, por exemplo), então a penalidade 

apropriada abaixo será escolhida uma vez que os juízes consigam determinar quais cartas 

deveriam ter sido listadas. Se isto for descoberto durante uma partida, as regras a respeito 

do momento listadas acima serão aplicadas.  

Em todos os casos, é importante que o baralho ou lista de cartas ilegal seja corrigido o mais 

rápido possível. O jogador deve ser lembrado por que motivo o seu baralho ou lista de cartas 

é ilegal e ser o responsável por trocar as cartas no seu baralho. Estas mudanças deverão ser 

verificadas pelo Juiz Principal ou pelo Organizador do evento. 

Os jogadores são sempre responsáveis por garantir que o conteúdo do seu baralho ou da sua 

lista de cartas seja válido para o evento, mesmo que algum problema de baralho tenha 

passado despercebido pela equipe do evento durante a verificação de baralho. 

As seções 8.3.1 a 8.3.4 partem do princípio de que os problemas de baralho foram 

encontrados depois do começo do evento. 

 

8.3.1.   Lista de cartas inválida e baralho válido 

Se o baralho de um jogador cumprir as restrições de formato e regras de construção de 

baralho, mas a sua lista de cartas não, a lista de cartas deverá ser validada com a troca das 

cartas inválidas por cartas de Energia básica escolhidas pelo jogador. Em seguida, o baralho 

deve ser modificado para refletir estas mudanças. 

Como sempre, os juízes devem considerar cuidadosamente potenciais vantagens criadas pelo 

erro antes de determinar uma penalidade. Em uma situação em que o número de coleção ou 

abreviação de série não esteja claro ou esteja ausente, a penalidade inicial pode ser 

diminuída se outras informações presentes na lista de cartas indiquem a carta correta. Por 

exemplo, caso não exista um número de coleção listado para Raichu de Sol e Lua — Elos 

Inquebráveis, mas exista apenas uma carta chamada Raichu naquela expansão.  

 

Exemplos de problemas de baralho por lista de cartas inválida e baralho válido incluem: 

 A lista de cartas contém cinco cópias de Energia de Plasma, mas o baralho contém 

quatro cópias de Energia de Plasma. A quinta cópia de Energia de Plasma escrita na 

lista de cartas seria trocada por uma carta de Energia básica. Em seguida, o baralho 

seria modificado para coincidir com a lista de cartas. 

 A lista de cartas contém mais de 60 cartas, mas o baralho contém exatamente 60 

cartas. Neste caso, quaisquer cartas não listadas na lista de cartas deverão ser 

removidas do baralho. 
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 A lista de cartas contém menos de 60 cartas, mas o baralho contém exatamente 60 

cartas. Neste caso, cartas de Energia básica deverão ser adicionadas à lista de cartas 

para aumentar o total para 60. Em seguida, o baralho seria modificado para coincidir 

com a lista de cartas. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Derrota Mandatória 

Nível 2 – Derrota Mandatória 

 

8.3.2.   Lista de cartas válida e baralho inválido 

Se a lista de cartas de um jogador cumprir as restrições de formato e regras de construção de 

baralho, mas o seu baralho não, as cartas inválidas devem ser removidas do baralho e o 

baralho deve ser modificado para coincidir com a lista de cartas. O Juiz Principal deverá 

considerar cuidadosamente quais vantagens, se alguma, foram obtidas por causa do baralho 

inválido. Se o Juiz Principal considerar que a vantagem foi significativa, talvez seja necessário 

aumentar a penalidade.  

A exceção deste caso é se algumas cartas estiverem apenas faltando de um baralho. Isto 

costuma acontecer se o jogador e um oponente anterior estiverem usando capas parecidas, 

se cartas ficarem presas na caixa de baralho do jogador ou se cartas caírem no chão. Se a 

carta for encontrada ou se o jogador puder providenciar uma carta idêntica à carta que está 

faltando, o jogador poderá continuar o evento sem outras alterações ao seu baralho ou à sua 

lista de cartas. Se a carta não for encontrada e o jogador não puder providenciar uma carta 

idêntica, a carta que estiver faltando deverá ser substituída por uma carta de Energia básica 

escolhida pelo jogador e a lista de cartas deverá ser modificada para coincidir com o novo 

conteúdo do baralho. De qualquer maneira, a penalidade deve ser emitida. 

 

Exemplos de problemas de baralho por lista de cartas válida e baralho inválido incluem: 

 A lista de cartas contém 60 cartas, incluindo quatro cópias de cartas Professor 

Nogueira, mas o baralho contém 59 cartas e apenas três cópias de cartas Professor 

Nogueira. Neste caso, o jogador poderá adicionar uma carta de Professor Nogueira ao 

seu baralho. Se o jogador não puder providenciar uma, deverá adicionar uma carta de 

Energia básica. Em seguida, a lista de cartas será modificada para refletir esta 

mudança. 

 Em um evento Padrão, a lista de cartas contém duas cópias da carta de Electivire (Sol 

e Lua — Trovões Perdidos, 72/214), mas o baralho contém duas cópias da carta 

Electivire (XY — Punhos Furiosos, 30/111). Neste caso, as cartas inválidas devem ser 
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removidas do baralho e o baralho deve ser modificado para coincidir com a lista de 

cartas. Se o jogador não puder providenciar as cartas válidas, deverá adicionar cartas 

de Energia básica. Em seguida, a lista de cartas será modificada para refletir esta 

mudança. 

 O baralho do jogador contém cartas estrangeiras, como definidas pelas regras de 

torneios Pokémon. Neste caso, quaisquer cartas estrangeiras deverão ser trocadas 

por uma versão do idioma local, se possível. Se isto não for possível, as cartas deverão 

ser trocadas por cartas de Energia básica. Em seguida, a lista de cartas será 

modificada para refletir esta mudança. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Derrota Mandatória 

Nível 2 – Derrota Mandatória 

 

8.3.3.   Lista de cartas inválida e baralho inválido 

Ocasionalmente, um jogador simplesmente aparecerá com uma lista de cartas e um baralho 

inválidos, que não cumprem as restrições de formato ou as regras de construção de baralho. 

Quando isto ocorrer, tanto o baralho quanto a lista de cartas deverão ser modificados para 

que o baralho se torne válido para o torneio. Quaisquer cartas inválidas deverão ser trocadas 

por cartas de Energia básica escolhidas pelo jogador e as mudanças deverão ser refletidas na 

lista de cartas. 

Como na categoria anterior, o Juiz Principal deverá considerar cuidadosamente quais 

vantagens, se alguma, foram obtidas por causa do baralho inválido. Se o Juiz Principal 

considerar que a vantagem foi significativa ou que o erro não pode ser facilmente consertado 

durante a partida, talvez seja necessário aumentar a penalidade. 

 

Exemplos de problemas de baralho por lista de cartas inválida e baralho inválido incluem: 

 Tanto a lista de cartas quanto o baralho contêm cinco cópias de Energia Incolor 

Dupla, violando o limite de quatro cartas. 

 Tanto a lista de cartas quanto o baralho contêm mais ou menos de 60 cartas.  

 Em um evento Padrão, tanto a lista de cartas quanto o baralho contêm quatro cartas 

de Ampharos Sombrio (EX O Retorno da Equipe Rocket, 2/109).  

 

Penalidade inicial recomendada: 
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Nível 1 – Derrota Mandatória 

Nível 2 – Derrota Mandatória 

 

8.3.4.   Lista de cartas válida e baralho válido 

Ocasionalmente, a lista de cartas e o baralho de um jogador cumprem as restrições de 

formato e regras de construção de baralho, mas são diferentes entre si. Como o conteúdo da 

lista de cartas deve sempre ser priorizado em detrimento do próprio baralho, o jogador deve 

modificar o seu baralho para que este coincida com a lista de cartas. Se o jogador não 

conseguir providenciar as cartas listadas em sua lista de cartas, as cartas que faltam deverão 

ser substituídas por cartas de Energia básica escolhidas pelo jogador e a lista de cartas deverá 

ser atualizada para refletir estas mudanças. 

Como nas categorias anteriores, o Juiz Principal deverá considerar cuidadosamente quais 

vantagens, se alguma, foram obtidas por causa deste erro. Se o Juiz Principal considerar que 

a vantagem foi significativa ou que o erro não pode ser facilmente consertado durante a 

partida, talvez seja necessário aumentar a penalidade. 

 

Exemplos de problemas de baralho por lista de cartas válida e baralho válido incluem: 

 O baralho do jogador contém 4 cartas de Energia de Luta, mas a sua lista de cartas 

contém 4 cartas de Energia Intensa. 

 O baralho do jogador contém 4 Snorlax (XY — Fusão de Destinos, 77/124), mas a sua 

lista de cartas contém 2 Snorlax (XY — Fusão de Destinos, 77/124) e 2 Snorlax 

(Gerações, 58/83). 

 O baralho do jogador contém 3 cartas de Ultra Bola e 2 cartas de Elixir Máximo, mas a 

sua lista de cartas contém 2 cartas de Ultra Bola e 3 cartas de Elixir Máximo.  

 Em um evento Ilimitado, a lista de cartas contém 4 Torchic (EX Ruby & Sapphire, 

73/109), mas o baralho contém 4 Torchic (EX Ruby & Sapphire, 74/109). 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Carta de Prêmio Dupla 

Nível 2 – Carta de Prêmio Dupla  

 

8.4.   Ritmo de jogo   
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A velocidade de uma partida de Pokémon Estampas Ilustradas deve ser animada sem ser 

excessivamente rápida e cada jogador deve receber aproximadamente metade do tempo 

reservado para o jogo. No entanto, a maneira como os jogadores reagem à pressão pode 

impactar o ritmo com o qual atuam nas suas vezes de jogar. Os juízes devem prestar atenção 

a mudanças no ritmo do jogo e fazer correções sempre que necessário. 

Em geral, os seguintes limites de tempo para as diferentes ações de jogo são apropriados.  

Os tempos listados abaixo são orientações gerais. Jogadores que tentem segmentar as suas 

vezes de jogar para usar cada segundo de tempo permitido para os itens abaixo quase 

certamente estão ganhando tempo e devem estar sujeitos a penalidades por conduto 

antiesportiva.  

 Realizar as ações de uma carta ou de um ataque: 15 segundos 

 Embaralhar e preparar a rodada inicial no começo do jogo: 2 minutos 

 Embaralhar e procurar no baralho no meio do jogo: 15 segundos 

 Começar a vez de jogar depois que o oponente anunciou o final da própria vez de 

jogar: 5 segundos 

 Considerar a posição do jogo antes de jogar uma carta: 10 segundos 

As anotações durante um jogo devem ser tomadas usando os mesmos limites de tempo 

listados acima. Por exemplo, um jogador fazendo uma anotação a respeito de uma procura 

no baralho no meio do jogo deverá usar os 15 segundos permitidos para esta ação. 

 

8.4.1.   Jogo lento 

Os jogadores devem tomar cuidado para jogar de uma maneira que mantenha a velocidade 

do jogo animada, independente da complexidade da situação. Um jogador que demore 

demais para tomar uma decisão sobre o jogo corre o risco de deixar o seu oponente em 

desvantagem devido ao limite de tempo da rodada. Além da penalidade recomendada, o juiz 

poderá emitir uma extensão de tempo para compensar esta desvantagem.  

Penalidades por jogo lento devem ser aumentadas para penalidades de Carta de Prêmio 

Dupla depois da primeira Advertência, mas não devem exceder a penalidade de Carta de 

Prêmio Dupla.  

 

Exemplos de jogo lento incluem: 

 Você é excessivamente lento ao decidir a qual Pokémon ligar uma carta de Energia. 
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 Você leva uma quantidade despropositada de tempo decidindo qual Pokémon pegar 

do seu baralho depois de jogar uma carta de Poké Bola. 

 Você conta ou procura no seu baralho ou pilha de descarte (ou do seu oponente) 

mais de uma vez em um curto período de tempo. 

 Você procura repetidas vezes no seu baralho, mão ou pilha de descarte ao realizar o 

efeito de uma carta. 

 Você tenta manter uma conversa que diverge do assunto do jogo e interfere com o 

seu ritmo. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Precaução 

Nível 2 – Advertência 

 

8.4.2.   Apressar 

O ato de apressar envolve um jogador tentando fazer com que o seu oponente jogue mais 

rápido. Isto pode fazer com que o oponente se desconcentre e corra mais riscos de cometer 

um erro. O ato de apressar muitas vezes é um sintoma do jogo lento, mas também pode 

ocorrer quando um jogador está ansioso para chegar à sua próxima vez de jogar. Se um 

jogador estiver apressando continuamente o seu oponente, isto poderá ser considerado uma 

conduta antiesportiva, caso o juiz determine que o jogador está usando este método para 

intimidar ou distrair o seu oponente.  

 

Exemplos de atos de apressar incluem: 

 Colocar a sua mão perto do seu baralho para comprar uma carta durante a vez de 

jogar do oponente, indicando que você está pronto para começar a sua vez de jogar. 

 Colocar a sua mão perto ou sobre o seu Pokémon Ativo, preparando-se para 

descartar aquele Pokémon por ter sido Nocauteado, antes que o seu oponente tenha 

anunciado o seu ataque. 

 Fazer barulhos ou comentários de irritação a respeito das ações do seu oponente. 

 Passar por cima de um passo do ataque do seu oponente ao colocar contadores de 

dano no seu Pokémon antes do jogador ter anunciado qual ataque será usado ou o 

total de dano causado ao seu Pokémon. 
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Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Precaução 

Nível 2 – Advertência 

 

8.5.   Erro de procedimento 

Um jogador que cause um erro no funcionamento de um evento (por exemplo, reportar uma 

partida errado, jogar com o oponente errado, não notificar o juiz ou Organizador que está 

abandonando o evento ou outros tipos de erros) deve ser lembrado das regras de 

procedimento dos eventos Play! Pokémon. Assim como os erros de jogo ou outras infrações 

acidentais, este lembrete é dado com uma penalidade de Precaução. Se as infrações se 

repetirem, uma penalidade mais grave poderá ser emitida. 

 

8.5.1.   Leve 

Esta categoria cobre erros menores que não causam um grande impacto no funcionamento 

do evento. Se a situação puder ser corrigida antes que algum atraso ou interrupção aconteça, 

deve-se proceder a solucionar o incidente e não se deve emitir uma penalidade maior do que 

uma Precaução na primeira infração. Se a situação passar desapercebida até que uma 

demora ou interrupção aconteça, a Advertência é a penalidade adequada para a primeira 

infração. 

 

Exemplos de erros de procedimento leves incluem: 

 Esquecer de assinar a guia da partida. 

 Entrar em áreas sinalizadas de acesso permitido somente para funcionários. 

 Interromper os funcionários durante os anúncios aos jogadores ou durante a 

explicação das regras. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Precaução 

Nível 2 – Precaução 

 

8.5.2.   Grave 
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Ocasionalmente, acontecem erros que afetam muito o funcionamento do torneio. Alguns 

podem produzir um atraso grave no horário do evento e outras inconveniências importantes 

para os jogadores ao seu redor. Em casos extremos, a penalidade desta infração pode ser 

aumentada para Derrota Mandatória pela primeira infração. 

 

Exemplos de erros de procedimento graves incluem: 

 Preencher incorretamente uma guia de partida. 

 Chegar atrasado para uma partida (menos de 5 minutos). 

 Deixar de fornecer marcadores de Condições Especiais, se cartas no seu baralho 

usarem estas Condições Especiais. 

 Deixar de fornecer contadores de dano para monitorar o dano nos seus Pokémon. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Advertência 

Nível 2 – Advertência 

 

8.5.3.   Gravíssimo 

Normalmente, esta categoria é reservada para uma infração que cause um impacto 

considerável ao evento ou que seja o resultado de uma infração do protocolo do evento. 

 

Exemplos de erros de procedimento gravíssimos incluem: 

 Reportar o resultado de uma partida incorretamente. 

 Chegar atrasado para uma partida (5 minutos ou mais). 

 Deixar de informar que você está abandonando um evento antes de se retirar do 

local. Esta penalidade deve ser emitida independente do jogador estar presente para 

recebê-la. 

 Jogar com o oponente errado (neste caso, o jogador que está sentado à mesa errada 

recebe a penalidade). 

Penalidade inicial recomendada: 
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Nível 1 – Derrota Mandatória 

Nível 2 – Derrota Mandatória 

 

8.6.   Conduta antiesportiva 

Este grupo de penalidades engloba as ações inadequadas realizadas pelos jogadores ou 

espectadores do evento. Nesta categoria, sempre será assumido que as faltas são 

intencionais. O jogador não tem que estar ativamente participando de uma partida para 

receber a penalidade por conduta antiesportiva. Embora os jogadores e espectadores devam 

desfrutar do torneio, eles devem também se lembrar de que suas ações podem repercutir 

negativamente em seus companheiros. 

 

8.6.1.   Leve 

Os jogadores devem se comportar com respeito com todos os participantes e funcionários 

dos eventos Pokémon. Aqueles que não se comportarem deverão receber uma penalidade. 

As infrações desta categoria não têm nenhum efeito no funcionamento do evento. 

 

Exemplos de conduta antiesportiva leve incluem: 

 Xingar na área de torneio. 

 Deixar um pouco de lixo na área de torneio. 

 Causar atritos. 

 Tocar ou mover as cartas de um oponente repetidas vezes sem a autorização dele. 

 Atrapalhar uma partida em andamento. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Advertência 

Nível 2 – Advertência 

 

8.6.2.   Grave 

Os jogadores devem se comportar com respeito com todos os participantes e funcionários 

dos eventos Pokémon. Aqueles que não se comportarem deverão receber uma penalidade. 

As infrações desta categoria influenciam diretamente no funcionamento do evento ou 



 

24 julho 17, 2019 Regras de penalidade do Pokémon 

Estampas Ilustradas de Play! Pokémon 

podem produzir certa angústia nas pessoas que estão ao redor. 

 

Exemplos de conduta antiesportiva grave incluem: 

 Deixar muito lixo na área de torneio. 

 Deixar de seguir orientações dos funcionários do evento. 

 Catimbar o jogo ou tentar seguir ao pé da letra uma regra de forma a violar o seu 

espírito. 

 Tentar manipular uma partida com intimidações ou distrações. 

 Recusar-se a assinar a guia da partida. 

 Realizar jogadas legais que não têm quaisquer efeitos no progresso do jogo apenas 

para manipular o tempo restante de uma partida. 

 Jogar lentamente para manipular o tempo restante de uma partida. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Derrota Mandatória 

Nível 2 – Derrota Mandatória 

 

8.6.3.   Gravíssimo 

Os jogadores devem se comportar com respeito com todos os participantes e funcionários 

dos eventos Pokémon. Aqueles que não se comportarem deverão receber uma penalidade. 

As infrações desta categoria influenciam gravemente no funcionamento do evento, 

produzindo uma grande angústia nas pessoas ao redor ou criando um confronto físico. 

 

Exemplos de conduta antiesportiva gravíssima incluem: 

 Provocar danos à área de torneio. 

 Influenciar o resultado de uma partida por meios aleatórios, através de suborno ou 

extorsão, ou através de outros meios ou jogos de escolha.  

 Agressão. 

 Insultar, xingar ou ameaçar fisicamente um funcionário do evento. 

 Roubar. 
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 Usar calúnias ou insultos. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Desqualificação 

Nível 2 – Desqualificação 

 

8.6.4.   Trapaça 

Os jogadores que cometem infrações intencionais estão tentando obter uma vantagem 

desleal sobre outros jogadores do evento. O Juiz Principal deverá considerar cuidadosamente 

se uma infração foi intencional ou não antes de aplicar esta penalidade. Se o Juiz Principal 

decidir que uma infração não foi intencional, esta penalidade não deverá ser aplicada.  

 

Exemplos de conduta antiesportiva de trapaça incluem: 

 Comprar cartas a mais. 

 Pegar cartas da pilha de descarte e colocá-las na sua mão ou no seu baralho. 

 Oferecer algum tipo de compensação a um oponente por ceder uma partida. 

 Alterar os resultados de uma partida depois do encerramento da partida. 

 Jogar com cartas marcadas. 

 Mentir para os funcionários do evento. 

 Ajustar arbitrariamente os marcadores de Condições Especiais ou de dano em 

qualquer Pokémon em jogo. 

 Usar ações de jogo dúbias com a intenção de enganar o seu oponente para que ele 

cometa erros de jogo. 

 Tentar manipular um resultado aleatório. 

 Arranjar o seu baralho de alguma forma ilegal a seu favor. 

 

Penalidade inicial recomendada: 

Nível 1 – Desqualificação 

Nível 2 – Desqualificação 
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9.   Consequências duradouras 

Os jogadores que cometerem infrações repetidas vezes durante uma série de eventos ou que 

cometerem um número suficiente de infrações em um único evento a ponto de serem 

desqualificados podem receber uma penalidade duradoura. 

O Jogo Organizado Pokémon é a única entidade autorizada a aplicar penalidades a jogadores 

que se estendam por vários eventos. O Jogo Organizado Pokémon exige que qualquer 

penalidade de Advertência ou mais alta seja reportada para garantir que a penalidade tenha 

sido emitida de maneira justa e apenas quando merecida. 

 

10.   Suspensão 

O Jogo Organizado Pokémon pode emitir suspensões a jogadores que atrapalhem outros 

jogadores ou os eventos nos quais participam. Nestes casos, os jogadores serão notificados e 

os seus nomes e IDs de jogador serão fornecidos aos Organizadores. 

Um jogador suspenso deve ser proibido de participar ou comparecer a eventos Play! 

Pokémon como espectador, jogador, juiz, Organizador ou voluntário. Se um jogador 

suspenso atrapalhar um evento ao tentar participar e se recusar a ir embora, o incidente 

deverá ser reportado ao Jogo Organizado Pokémon e poderá resultar em uma extensão da 

suspensão já existente. 
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Apêndice A. Atualizações deste documento 

O Jogo Organizado Pokémon se reserva o direito de alterar estas regras, assim como o direito 

de interpretar, modificar, esclarecer ou emitir outras alterações oficiais destas regras, com ou 

sem aviso prévio. 

Atualizações deste documento estarão disponíveis no website oficial da Pokémon. 

 

Revisões feitas para a publicação mais recente (17 de julho de 2019) 

Seção Revisão Detalhes 

8.3 Esclarecimento 

Os juízes devem considerar cuidadosamente potenciais 

vantagens criadas por erro antes de determinar uma 

penalidade. Isto também é aplicável a erros relacionados a 

problemas de baralhos. 

 

 

https://www.pokemon.com/us/play-pokemon/about/tournaments-rules-and-resources/

