“ศึกแย่งชิงอีวยุ อีโวลูชนั ” ที7มีรางวัลเป็ นการ์ ดสุดน่ารัก [บูสเตอร์ VMAX] [ชาวเวอร์ สVMAX] [ธันเดอร์ สVMAX]
แบบสเปเชียลอาร์ ต จะจัดแข่งขันขึ Mนตังแต่
M วนั ที7 28 กันยายน 2564 จนถึง 6 พฤศจิกายน 2564
ในรูปแบบรี โมตเพลย์
“ศึกแย่งชิงอีวยุ อีโวลูชนั ” เป็ นการแข่งขันแบบซีลเด็ค (Sealed deck) โดยใช้ การ์ ดจากชุด [เพอร์ เฟคระฟ้า] หรื อ
[สายนํ Mาแห่งนภา] (ชุดใดชุดหนึง7 เท่านัน)
M จํานวน 10 แพ็คในการแข่งขัน
การแข่งขันแบบซีลเด็คคือ การแข่งการ์ ดโดยให้ เตรี ยมบูสเตอร์ แพ็คที7ยงั ไม่เปิ ดซองมาเปิ ดกันในสนามแข่ง
และใช้ เฉพาะการ์ ดที7ได้ มาจัดเด็คเพื7อทําการแข่งขันกัน ไม่วา่ จะมือโปรหรื อคนที7ไม่มีเด็ค
ก็สามารถเข้ าร่วมแข่งขันได้ อย่างสนุกสนานและเท่าเทียม
การแข่งขันแบบซีลเด็คคืออะไร?
รายละเอียด: https://th.portal-pokemon.com/special/card/sealed_info/
1. กติกาและรู ปแบบการแข่ งขัน
ระยะเวลาในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
§ การแข่งขันจะถูกจัดขึ Mนทุก วันอังคาร - เสาร์ (ไม่เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
§ ตังแต่
M วนั ที7 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที7 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564*
§ โดยใน 1 วัน จะมีการแข่งขัน 2 รอบ:
รอบที7 1 เริ7 มเวลา 18.00 น.
รอบที7 2 เริ7 มเวลา 20.00 น.
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§ ใน 1 รอบการแข่งขัน จะแบ่งผู้เล่นออกเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 8 คน ดังนันจํ
M านวนผู้เล่นทังหมดใน
M
•
รอบการแข่งขัน จะมี 32 คน ฉะนันใน
M 1 วันจะมีผ้ เู ล่นทังหมด
M
64 คน (2 รอบการแข่งขัน)
§ โดยผู้เข้ าแข่งขันแต่ละคนจะสามารถสมัครได้ เพียง 1 รอบต่อ 1 วันเท่านันM
§ รูปแบบการแข่งขัน Swiss-Round 3 รอบ รอบละ 25 นาที
§ ใน 1 สํารับการ์ ด จะมีการ์ ด 40 ใบ ใส่การ์ ดได้ แบบละไม่เกิน 4 ใบ
ยกเว้ นการ์ ดพลังงานพื Mนฐานที7สามารถใส่ซํ Mากี7ใบก็ได้
§ ดูคมู่ ือการเล่นพื Mนฐานได้ ตามนี M: https://th.portal-pokemon.com/special/card/sealed_info/
§ โปรดนําการ์ ดพลังงานมาเอง
§ ใช้ การ์ ด Pokémon TCG ภาษาไทยในการแข่งเท่านันM
§ ผู้เข้ าแข่งขันสามารถนํา Playmat ที7เป็ นสีทบึ
หรื อมีลวดลายลิขสิทธิ‹แท้ จากโปเกมอนเทรดดิ Mงการ์ ดเกมของตนเองมาใช้ ในการแข่งขันได้
§ การ์ ดที7ใช้ ในการแข่งขันจะต้ องสวมซองการ์ ด (sleeve) ทุกใบ โดยต้ องเป็ นซองการ์ ดที7มีด้านหลังเป็ นสีทบึ
หรื อมีลวดลายลวดลายลิขสิทธิ‹แท้ จากโปเกมอนเทรดดิ Mงการ์ ดเกม
ซึง7 ไม่สามารถมองทะลุเห็นตัวการ์ ดได้ เท่านันM ซองการ์ ดทุกใบต้ องมีขนาดและลักษณะเหมือนกันทุกประการ
§ ผู้เข้ าแข่งขันเป็ นผู้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ประกอบการแข่งขัน
§ ตัวนับแดเมจ ที7อนุญาตให้ ใช้ ได้ มี 2 แบบ คือ แบบกระดาษ หรื อแบบพลาสติก
§ อนุโลมให้ ใช้ ลกู เต๋าในการนับแดเมจได้ โดยต้ องเป็ นลูกเต๋ามาตรฐาน สีทบึ ขนาดไม่เกิน 1.2 ซม. มีแต้ มตังแต่
M
1–6 แต้ ม ด้ านตรงข้ ามของลูกเต๋าต้ องรวมกันได้ 7 แต้ ม
§ เหรี ยญสําหรับทอย อนุโลมให้ ใช้ ลกู เต๋าแทนการทอยเหรี ยญได้ โดยต้ องเป็ นลูกเต๋ามาตรฐาน ใส
มุมทุกด้ านโค้ งมน มีแต้ มตังแต่
M 1 – 6 แต้ ม ด้ านตรงข้ ามของลูกเต๋าต้ องรวมกันได้ 7 แต้ ม
มีขนาดใหญ่กว่าและมีลกั ษณะที7แตกต่างจากลูกเต๋าสําหรับนับแดเมจอย่างชัดเจน โดยกําหนดให้ เลขคู่ =
หัว เลขคี7 = ก้ อย
§ รูปแบบการแข่งขันยึดตาม Remote Play ภายใต้ การจัดการ Tournament ผ่านช่องทาง Discord โดย
Esports Thai Leagues
§ ผู้เข้ าแข่งขันทุกคนต้ องเข้ าใจกฎกติกาการเล่นเป็ นอย่างดี
§ รายละเอียดวิธีการติดตังM Remote Play: https://th.portal-pokemon.com/special/card/remote_play/
2. กติกาการรั บสมัคร
§ ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องซื Mอ Booster Pack เพอร์ เฟคระฟ้า หรื อ สายนํ Mาแห่งนภา (ชุดใดชุดหนึง7 เท่านัน)
M
จํานวนอย่างน้ อย 10 แพ็ค (ในใบเสร็จเดียวกัน) จากร้ านค้ าที7ร่วมรายการ
(สามารถอัปเดตรายชื7อร้ านค้ าเพิ7มเติมได้ ที7 Facebook Page : LYNX Trading Post)
และนําใบเสร็ จมาสมัครผ่าน Link รับสมัครใน Facebook Page : LYNX Trading Post
ใบเสร็จ 1 ใบ มีอายุ 1 สัปดาห์นบั จากวันที7ซื Mอ ยกตัวอย่างเช่น ซื Mอสินค้ ามาในวันที7 15
ใบเสร็จจะสามารถใช้ สมัครลงแข่งได้ ถงึ วันที7 22
ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถใช้ สทิ ธิ‹ในการสมัครลงแข่งได้ เพียง 1 ครังM
เว้ นแต่ในการสมัครครังM นันไม่
M ได้ รับสิทธิ‹ในการแข่ง
ผู้เข้ าแข่งขันสามารถนําใบเสร็ จใบเดิมไปสมัครในครังM ถัดไปได้
ถ้ ายังอยูใ่ นรอบอายุการใช้ งานของใบเสร็ จนันM
§ เปิ ดรับสมัคร 2 รอบ ผ่าน Facebook Page : LYNX Trading Post ดังนี M
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1. ผู้ที7ต้องการแข่งขันในรอบ 18.00 น.
สามารถสมัครผ่าน Link ที7แนบไว้ ในโพสรับสมัครการแข่งขันในแต่ละวัน ได้ ตงแต่
ั M เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
โดยจะประกาศรายชื7อผู้มีสทิ ธิ‹เข้ าแข่งขันผ่าน comment ใต้ โพสหลังจากปิ ดรับสมัครภายใน 60 นาที
2. ผู้ที7ต้องการแข่งขันในรอบ 20.00 น.
สามารถสมัครผ่าน Link ที7แนบไว้ ในโพสรับสมัครการแข่งขันในแต่ละวัน ได้ ตงแต่
ั M เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
โดยจะประกาศรายชื7อผู้มีสทิ ธิ‹เข้ าแข่งขันผ่าน comment ใต้ โพสหลังจากปิ ดรับสมัครภายใน 60 นาที
*เวลาอาจปรับเปลีย7 นตามความเหมาะสมโดยทีมงานขอถือสิทธิ‹ไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. หมายเหตุการรั บสมัคร
§ ประกาศรายชื7อผู้มีสทิ ธิ‹เข้ าแข่งขันในแต่ละรอบหลังปิ ดรับสมัครภายใน 60 นาที
§ รับสมัครผู้เข้ าแข่งขันสูงสุดในแต่ละรอบ ดังนี M
รอบ 18.00 น. 32 คน (4 กลุม่ )
รอบ 20.00 น. 32 คน (4 กลุม่ )
§ ในกรณีที7คนสมัครไม่ครบตามจํานวนผู้เข้ าแข่งขันสูงสุดในแต่ละรอบ
§ ผู้มีสทิ ธิ‹เข้ าแข่งขันจะเรี ยงลําดับจากการเข้ าสมัคร (มาก่อนได้ สทิ ธิ‹ก่อน) ส่วนการจัดกลุม่
จะทําการสุม่ หลังจากปิ ดรับสมัครแล้ ว
§ ในกรณีที7มีจํานวนผู้เข้ าสมัครเป็ นเศษที7ไม่สามารถรวมให้ ครบกลุม่ ได้
ผู้เข้ าสมัครที7ถกู ปั ดเศษจะไม่ได้ รับสิทธิในการแข่งขันในรอบนันM ๆ เช่น ถ้ ามีผ้ เู ข้ าสมัครในรอบนันทั
M งหมด
M
23
คน ซึง7 จะแบ่งได้ แค่ 2 กลุม่ และเหลือเศษ 7 คน, ผู้สมัครในลําดับที7 17 ถึง 23
จะไม่ได้ รับสิทธิ‹ในการแข่งขันในรอบนันM แต่สามารถนําใบเสร็จเดิมไปลงสมัครในรอบถัดไปได้
3. ของรางวัล
§ ผู้เข้ าแข่งขันต้ องแข่ง Swiss-Round ครบ 3 รอบเท่านันM ถึงจะมีสทิ ธิ‹ได้ รับของรางวัล

ผู้เข้ าแข่งขันทุกคนในแต่ละกลุม่ มีสทิ ธิ‹ได้ รับรางวัลพิเศษ* [บูสเตอร์ VMAX] [ธันเดอร์ ส VMAX] [ชาวเวอร์ ส
VMAX] แบบสเปเชียลอาร์ ต จากการสุม่
*หมายเหตุ เกี7ยวกับจํานวนของรางวัลพิเศษ : [บูสเตอร์ VMAX] [ธันเดอร์ ส VMAX] [ชาวเวอร์ ส VMAX] แบบ
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สเปเชียลอาร์ ต ได้ จดั เตรี ยมไว้ แบบละ 100 ใบ สําหรับการแข่งขันรูปแบบ Remote Play ตามประกาศนี M
และหลังจากที7สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ดีขึ Mนแล้ ว
จะจัดเตรี ยมไว้ สําหรับกิจกรรมการแข่งขันรูปแบบอื7น ๆ อีกแบบละ 250 ใบ
(มีความเป็ นไปได้ วา่ จํานวนที7แจกอาจเพิ7มขึ Mนหรื อลดลงขึ Mนอยูก่ บั สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19
หลังจากนี M)
ผู้เข้ าแข่งขันทุกคนที7เข้ าร่วมกิจกรรม จะได้ รับการ์ ด “ยิมเทรนเนอร์ ” จํานวน 1 ใบ

รางวัลสุม่ แจกการ์ ดโปรโม จากผู้ชนะลําดับการแข่งขัน
ผู้ชนะลําดับที7 1 จะได้ รับการ์ ดโปรโม 6 ใบ
ผู้ชนะลําดับลําดับที7 2 จะได้ รับการ์ ดโปรโม 4 ใบ
ผู้ชนะลําดับลําดับที7 3 และ 4 จะได้ รับการ์ ดโปรโม 3 ใบ
ผู้ชนะลําดับลําดับที7 5 และ 6 จะได้ รับการ์ ดโปรโม 2 ใบ
ผู้ชนะลําดับลําดับที7 7 และ 8 จะได้ รับการ์ ดโปรโม 1 ใบ
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§ มีการ์ ดโปรโมที7แจกดังนี M
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หมายเหตุ
§ สํารับการ์ ด, ตําแหน่งทิ Mงการ์ ด, การ์ ดรางวัล, โปเกมอนในตําแหน่งต่อสู้และ Bench
ทังหมดนี
M
Mจะต้ องแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนในกล้ องของผู้เข้ าแข่งขัน
§ ในระหว่างเทิร์นของฝ่ ายตรงข้ าม ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องแสดงมือทังสองข้
M
างให้ เห็นอย่างชัดเจนในกล้ อง
รวมไปถึงการ์ ดในมือทังหมด
M
(แบบควํ7าหน้ า) พร้ อมกับหน้ าลูกเต๋าที7แสดงถึงจํานวนการ์ ดในมือ
§ เมื7อผู้เข้ าแข่งขันสํารวจสํารับการ์ ดของตนเองเสร็ จแล้ ว,
ฝ่ ายตรงข้ ามสามารถสัง7 ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันแบ่งการ์ ดในสํารับการ์ ดของฝ่ ายที7สํารวจสํารับการ์ ด ออกเป็ น 2-5 กอง
ตามที7ฝ่ายตรงข้ ามสัง7 และฝ่ ายตรงข้ ามจะเป็ นคนเลือกเรี ยงลําดับรวมเป็ น 1 กอง
ฝ่ ายตรงข้ ามสามารถเลือกลําดับเลขระหว่าง 2-5
และผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องเอาการ์ ดใบบนสุดของสํารับการ์ ดตามจํานวนที7ฝ่ายตรงข้ ามเลือกเอาไปไว้ ด้านล่างสุด
ของสํารับการ์ ด
§ เนื7องด้ วยห้ อง Discord : Pokemon TCG เป็ นห้ องจัดการแข่งขันที7รวมผู้เล่นทุกเพศทุกวัย ทางผู้จดั
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้ างบรรยากาศการเล่นที7สนุกสนาน เป็ นมิตร และปลอดภัยแก่ผ้ เู ล่นทุกท่าน
จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ งานห้ อง Discord ทุกท่าน งดการใช้ รูป Profile, Banner หรื อการตังชื
M 7อที7ไม่สภุ าพ,
ส่อเสียด, ดูถกู , หมิ7นเหม่, หมิ7นประมาท หรื อมีความเสีย7 งในการปลุกปั7 นต่อประเด็นใด ๆ
ตลอดระยะเวลาที7ทา่ นอยูใ่ น Discord หากทางผู้จดั พบเห็นจะส่งข้ อความเป็ นการตักเตือนครังM ที7 1
และหากยังคงพบเห็นพฤติกรรมเดิม ทางผู้จดั จะขอถือสิทธิ
ในการระงับสิทธิในการเข้ าร่วมการแข่งขันที7จดั ขึ Mนโดยทาง Esports Thai Leagues ทังหมด
M
กฎกติกาเพิDมเติม
§ ผู้จดั งานจะบันทึกเทปการแข่งขันทุก ๆ แมตช์ตามความเหมาะสมหรื อความจําเป็ น
§ ผู้เข้ าแข่งขันควรบันทึกเทปการแข่งของตนเพื7อรักษาผลประโยชน์สว่ นตัว
§ ผู้เข้ าแข่งขันควรแต่งกายให้ เหมาะสมระหว่างการแข่งขัน เพื7อสร้ างบรรยากาศที7ดีในการเล่น
§ ผู้ตดั สินได้ รับอนุญาตให้ ดกู ารแข่งและเข้ าไปตัดสินได้ ตามความเหมาะสม
§ ในกรณีที7สญ
ั ญาณการสือ7 สารขาดหายในระหว่างการแข่งขัน
หากผู้เข้ าแข่งขันสามารถเชื7อมต่อสัญญาณใหม่ภายในเวลา 5-15 วินาทีให้ ถือว่ายังทําการแข่งขันต่อได้
แต่หากพบปั ญหาที7ต้องใช้ เวลาแก้ ไขมากกว่านันM ผู้เข้ าแข่งขันท่านนันต้
M องแก้ ไขปั ญหานันM ๆ
ให้ เสร็จสิ Mนภายใน 5 นาที โดยผู้เข้ าแข่งขันท่านนันจะต้
M องแจ้ งทางผู้ตดั สินหรื อผู้จดั งาน
มิเช่นนันทางผู
M
้ จดั งานจะถือว่าผู้เข้ าแข่งขันท่านนันไม่
M ปรากฏตัวในการแข่งขันทันที
§ ทางผู้จดั ขอถือสิทธิ‹การตรวจสอบ เพื7อยืนยันตัวตนผู้เข้ าแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
§ การตัดสินของทางผู้จดั งานถือเป็ นที7สิ Mนสุด

บทลงโทษ
§ หากผู้เข้ าแข่งขันคนใดถูกจับได้ วา่ โกงการแข่งขัน
จะถูกตัดสิทธิ‹ออกจากการแข่งขันที7เป็ นทางการอย่างถาวรและอาจถูกตัดสิทธิ‹จากการแข่งก่อนหน้ านี M
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§ หากผู้เข้ าแข่งขันคนใดถูกจับได้ วา่ พบการใช้ อบายมุขระหว่างการแข่งขัน
ทางผู้จดั งานขอถือสิทธิ‹ในการลงโทษผู้เข้ าแข่งขันคนดังกล่าว
§ หากพบเห็นพฤติกรรมที7บง่ บอกถึง “การรับจ้ างแข่งขัน” และมีการเก็บค่าบริ การ ทางทีมงานขอถือสิทธิ‹
ในการตัดสิทธิ‹การแข่งขันทันทีเมื7อพบเจอ
รวมทังที
M มงานจะขอถือสิทธิ‹ในการระงับสิทธิ‹ในการเข้ าร่วมการแข่งขันที7จดั ขึ Mนโดยทาง Esports Thai
Leagues ทังหมด
M
สอบถามรายละเอียดเพิ7มเติมได้ ที7
www.facebook.com/PokemonTCGTH
www.facebook.com/LYNXTradingPost
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