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LIGA ORGANIZADA POKÉMON DO BRASIL (LOP-BR) 
LIGAS INTEGRANTES DO BLOCO NORTE 

 
LIGA ORGANIZADA POKÉMON DO AMAPÁ (LOP-AP) – Org. Izax Loureiro 

LIGA ORGANIZADA POKÉMON DO AMAZONAS (LOP-AM) – Org. Cláudio Cruz 
LIGA ORGANIZADA POKÉMON DO MARANHÃO (LOP-MA) – Org. Francisco Neto 

LIGA ORGANIZADA POKÉMON DO PARÁ (LOP-PA) – Org. Helder Khay 
 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DO BLOCO NORTE DA LOP-BR EM 2015  
 
1) INTRODUÇÃO 
 
1.1) PRINCÍPIOS DE JOGO (devem ser estimulados em todos os torneios) 
 

 DIVERSÃO 
 FAIR PLAY 
 HONESTIDADE 
 RESPEITO 
 DESPORTIVIDADE 
 APRENDIZAGEM 

 
1.2) CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
1.2.1) Quando um jogador novo chega a seu primeiro torneio ou campeonato, a organização deve proceder com o seu 
registro, coletando seus dados, no mínimo, nome e telefone de contato e redes sociais. Pela legislação, jogadores menores 
de 12 anos, só podem participar de eventos oficiais acompanhado de um responsável legal. (atenção) 
 
1.2.2) Nos torneios oficiais das Ligas do Bloco Norte em 2015 serão utilizados APENAS jogos originais de 6ª 
Geração (Pokémon Ômega Ruby e Alpha Sapphire). Quando possível, as batalhas mais importantes serão transmitidas 
para outros jogadores e público presente utilizando câmera de reprodução instantânea conectada em televisor ou projetor 
multimídia, garantindo assim maior visibilidade e possibilidade de fiscalização ampla. Caso ocorra este evento, fica 
instituído através de sorteio que um jogador deve utilizar o seu console Nintendo DS numa plataforma específica 
destinada para este fim para que seja capturada a imagem de sua tela superior. 
 
1.2.3) Com objetivo de evitar a instabilidade de conexões wireless emitidas pelos consoles dos competidores, as Ligas do 
Bloco Norte reservam-se no direito de dispor os assentos utilizados pelos competidores em batalha da melhor forma 
possível. Os organizadores do torneio, jogadores e espectadores são livres para publicar detalhes do jogo, e/ou os 
resultados de um torneio em mídias sociais 
 
1.2.4) Fica reservado as Ligas do Bloco Norte o direito de publicar informações dos torneios realizados incluindo os itens 
listados acima, imagens, transcrições, áudio e/ou gravações vídeo ou outros elementos midiáticos, penalidades recebidas 
pelos jogadores, sanções aplicadas, prêmios, ou qualquer outra informação resultante do torneio, sem ser devida 
qualquer importância de uso de direito de imagem aos participantes ou público presente no espaço do evento.  
  
1.3) ESTRUTURA DAS LIGAS DO BLOCO 

 
1.3.1) Espera-se que os envolvidos em Torneios de cada Liga Pokémon do Bloco Norte da LOP-BR possam ter o mínimo de 
discernimento em entender e aderir às regras descritas neste documento, bem como tenham um comportamento 
respeitoso e cortês de um para o outro. Isto inclui tratamento de litígios com calma, seguindo as instruções emitidas pela 
organização do torneio, a abstenção do uso de palavrões, e evitando a discussão de temas pesados ou ofensivos.  

 
1.3.2) Cabe aos membros administrativos de cada Liga Pokémon do Bloco Norte da LOP-BR cuidar para que se realize um 
torneio de qualidade. Sempre que possível, os membros da organização devem evitar a decisão sobre jogos em que se 
esteja diretamente envolvido, pois isso cria uma percepção de impropriedade. Deve ser incentivado o comportamento 
desportivo aceitável em todos os momentos. 

 
1.3.3) Os membros da organização devem sempre informar e esclarecer sobre o formato e regras específicas dos torneios, 
que sempre devem ser publicadas com antecedência para que os jogadores possam se preparar para o torneio antes de sua 
realização. Os membros da LOP organizadora são a instância final de todas as decisões e interpretações de regras 
para um torneio particular e a competição em geral. Eles são os responsáveis por garantir que todos os participantes 
respeitem as regras estabelecidas neste documento e em todos os outros que forem aplicados ao torneio e ao campeonato.  
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1.3.4) A equipe de Gym Leaders corresponde aos 4 (quatro) melhores treinadores do Ranking do ano vigente. Eles 
são responsáveis pela escolha da regra específica de seu torneio dentre as 10 pré-definidas pela Organização do Bloco 
Norte para o torneio que antecede a defesa de insígnia de sua responsabilidade. A DIVULGAÇÃO DAS REGRAS É 
OBRIGATÓRIA A PELO MENOS 15 DIAS. No sistema atual, cada um dos 6 continentes da série principal do jogo Pokémon 
é constituído por 8 insígnias. No continente de Sinnoh se usa a disposição do Jogo Pokémon Platinum (Rock > Grass > Ghost 
> Fight > Water > Steel > Ice > Electric). No continente Unova será utilizado a disposição do jogo Black 2/White 2 
(excluindo-se a Trio Badge e a Icicle Badge e inserindo a Toxic Badge e a Wave Badge). 
 
1.3.5) Pelo planejamento da LOP-BR, em 2015 teremos: 
 
2015.1 - Hoenn 
JANEIRO: Gyms Rock e Fight 
FEVEREIRO: Gyms Electric e Fire 
MARÇO: Gyms Normal e Flying 
ABRIL: Gyms Psychic e Water 
 
2015.2 - Sinnoh 
MAIO: Gyms Rock e Grass 
JUNHO: Gyms Ghost e Fight 
JULHO: Gyms Water e Steel 
AGOSTO: Gyms Ice e Electric 
 
2015.1 - Unova 
SETEMBRO: Gyms Normal e Poison 
OUTUBRO: Gyms Bug e Electric 
NOVEMBRO: Gyms Ground e Flying 
DEZEMBRO: Gyms Dragon e Water 
 
1.3.6. Seleção de Gym Leaders por Temporada com base no Ranking Geral 
 
a) Que os Gym Leaders de 2015.1 sejam escolhidos com base no Ranking 2014 
b) Que os 3 outros Gym Leaders sejam substitutos naturais do Gym Leader atual, ou seja, se o Gym Leader do dia FALTAR, 
um dos outros 3 terá que estar pronto pra defender o Gym no mesmo dia, não pode mais ficar nenhuma defesa pendente. 
c) Que os Gym Leaders sejam trocados com base no Ranking Geral, e não mais na temporada.  
 
1.3.7) Os Treinadores possuem algumas responsabilidades específicas. Ao participar de um Torneio Pokémon em cada 
Liga Pokémon do Bloco Norte da LOP-BR os participantes concordam em atender incondicionalmente os seguintes itens: 

 
 Manter seu cadastro atualizado junto a LOP organizadora, qualquer alteração de dados deve ser informada. 
 Trazer sempre uma equipe que atenda as restrições de formato de cada torneio. É de inteira responsabilidade do 

jogador garantir que sua equipe atende aos requisitos do torneio. 
 Zelar para que o seu console e o seu cartucho de jogo estejam em plenas condições de funcionamento para o evento. 
 Os jogadores são esperados para estarem presentes para o início de um torneio no horário determinado.  
 Os jogadores que ainda não estiverem presentes até o final da primeira rodada para o início da rodada seguinte 

perderão por W.O e serão desclassificados do torneio. (nada de rolezinhos durante o torneio) 
 Os jogadores podem retirar-se temporariamente do ambiente de um torneio antes do mesmo ter sido concluído, 

independentemente da razão. Porém, devem informar pessoalmente a um dos membros da organização do torneio 
sua saída, para evitar sanções posteriores. 

 Caso o treinador suspeite de alguma irregularidade no time adversário, deve comunicar a organização do 
evento para que seja verificada a suspeita e possam ser tomadas as medidas necessárias conforme o caso 
requer. Nunca deve tomar atitudes por conta própria. Com calma, paz, e tranquilidade deve ser acionada a 
organização. 

 
1.3.8) O controle do público acompanhante deve ser rigoroso, os espectadores podem assistir aos jogos, mas não 
podem interferir de nenhuma maneira. Devem manter uma distância razoável, como determinado pelo pessoal de 
organização do evento, para evitar distrair os jogadores.  

 
1.3.9) Comentários e perguntas sobre os jogos em andamento deve ser feita uma distância adequada da partida para evitar 
que os jogadores no jogo ativo ganhem qualquer vantagem devido a informações de fora ou distração. Os jogadores que 
ainda estão participando de um torneio não podem assistir outras partidas do mesmo, uma vez que oferece uma 
vantagem injusta para os jogadores durante as partidas em momento posterior.  
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1.4) DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO  
 
1.4.1) A organização local de cada Liga Pokémon do Bloco Norte da LOP-BR deve anunciar amplamente os detalhes de um 
torneio nas suas páginas dentro das redes sociais (Whatsapp, Facebook e Twitter) e em seu site oficial (caso possua) e 
referendá-los no início de cada evento.  
 
1.4.2) Isso inclui esclarecimentos adicionais sobre a dinâmica do torneio (regras específicas), a ordem das 
partidas, quantos jogadores receberão prêmios (se houver) e outras informações de execução e funcionamento do 
evento. 
 
1.4.3) Se um jogador chega para o torneio e a primeira rodada de batalhas já fora iniciada, fica a critério da organização do 
torneio a possibilidade de inclusão, desde que não modifique drasticamente a tabela de batalhas e seja possível sua 
inclusão. Cabe ressaltar que esta decisão é de caráter EXCLUSIVO da organização do torneio 

 
1.4.4) Se a organização do torneio sente que a adição de um jogador poderá criar uma ruptura com a integridade do 
evento, deve-se optar por recusar a entrada no torneio para esse jogador, informando a todos os participantes de quantos 
benefícios/prejuízos serão arcados pela decisão de adicionar mais um jogador no evento. Porém, se a maioria simples dos 
jogadores concordarem com a inclusão do novo jogadores, assim a organização deve proceder. 
 
2) NORMAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NOS TORNEIOS 
 
2.1) REQUISITOS OBRIGATÓRIOS (Antes de cada torneio, o treinador deve se certificar de que atende os seguintes requisitos 
fundamentais de participação) 
 
a) Portar Nintendo 2DS®, Nintendo 3DS®, Nintendo 3DS XL® ou modelos mais novos, assim como o carregador portátil 

de seu respectivo console 
 
b) Portar jogo Pokémon Ômega Ruby ou Alpha Sapphire Original. Serão admitidas em torneios oficiais tanto versões 

físicas quanto versões digitais dos jogos.  
 
c) Possuir equipe em conformidade com regras específicas de cada torneio, contendo 6 (seis) componentes não 

adulterados ou shinyficados por técnicas obscuras ou proibidas. Ressalta-se que é expressamente proibido o uso de 
Pokémon com os stats/atributos acima do permitido, características alteradas, natures ou habilities impossíveis e/ou 
golpes ilegais (obtidos com Game Enhancers). 

 
d) Ter recursos financeiros para quitar o valor do custo da inscrição quando solicitados pela LOP organizadora 

para inscrição no evento.  
 

2.2) MATERIAIS ADMITIDOS NOS ESPAÇOS DE TORNEIO (CAUTELA) 
 
2.2.1) Os jogadores estão autorizados a manter os materiais necessários para executar o jogo na superfície de jogo 
(bancada, mesa ou cadeiras destinadas aos participantes durante uma partida). É permitido na superfície de jogo um 
pequeno número de bugigangas pessoais ou "amuletos de sorte", mas eles devem ser bem organizados e mantidos de 
forma que não atrapalhe a execução do jogo.  Todos os outros itens devem ser mantidos fora da superfície de jogo para 
reduzir a distração e confusão.  
 
2.2.2) Alimentos e bebidas NÃO são permitidos na superfície de jogo. Um dos organizadores do torneio pode permitir que 
o alimento e/ou bebidas na área de circunscrição do torneio, mas em nenhum momento deve tolerar alimentos ou bebidas 
na superfície de jogo, para evitar acidentes. A LOP organizadora não irá se responsabilizar por quaisquer materiais 
dos treinadores dentro da circunscrição do torneio. 

 
2.2.3) Os jogadores estão autorizados a tomar notas durante um jogo no que diz respeito às ações que aconteceram 
durante o mesmo. Eles podem optar por não partilhar estas notas com outros jogadores, mas os membros da organização 
podem pedir para ver as notas de um jogador e pedir uma explicação, se necessário. Caso utilize esse recurso, a folha de 
anotações de um jogador nota deve estar em branco no início de cada partida. 

 
2.2.4) Os jogadores devem ser oportunos com as suas anotações e não podem utilizar dispositivos que podem enviar 
ou receber mensagens como um elemento para tomar notas (tipo telefones celulares ou afins). Um jogador não 
pode se referir a notas tomadas durante as rodadas anteriores, enquanto o torneio ainda está em andamento. Notas 
tiradas durante um jogo não podem ser dada para os outros jogadores durante o decorrer do torneio. 

 
2.2.5) Com a exceção de dispositivos necessários para participar de um evento, dispositivos eletrônicos, como telefones 
celulares, MP3 Players ou afins, não devem ser usados durante uma partida. Em alguns casos especiais, um dispositivo 
eletrônico pode ser permitido pelos organizadores do torneio. 
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2.3) REGRAS ELEMENTARES DE CONSTRUÇÃO DA EQUIPE 
 
2.3.1) Os jogadores só podem ter em sua equipe Pokémons que são legais para o formato de torneio. Os jogadores são 
responsáveis por garantir que sua equipe adere a quaisquer restrições estabelecidas pelo formato de torneio. A utilização 
de dispositivos externos para modificar ou criar itens ou Pokémons na equipe de um jogador é expressamente proibida.  

 
2.3.2) Os jogadores que têm Pokémon ou itens que tenham sido adulterados serão desclassificados da competição, 
independentemente de o Pokémon ou itens que pertencem ao jogador ou foram trocados. Os jogadores devem ter 
apenas Pokémons e itens que receberam durante o jogo normal. 
 
2.4) DAS INSCRIÇÕES 
 
2.4.1) Todos os participantes regularmente inscritos e que tiveram sua inscrição validada pela organização do torneio 
terão o direito de conferir, contestar ou se informar acerca das regras específicas do torneio que participam. Caso haja 
alguma contestação, esta deve ser feita na primeira fase do torneio e antes de qualquer resultado de batalha. A decisão 
sobre qualquer alteração cabe a LOP organizadora. A ausência do competidor em qualquer fase do torneio, de modo que 
atrapalhe o andamento do mesmo será considerado como ABANDONO, gerando desclassificação e passível de punição. 
 
3) CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS FORMATOS DOS TORNEIOS 
 

INDEPENDENTE DO FORMATO ESCOLHIDO, A ORGANIZAÇÃO DO BLOCO RECOMENDA O USO DO SITE 
http://challonge.com PARA AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DOS TORNEIOS. 

 
3.1) SINGLE ELIMINATION (Recomendado acima de 16 participantes)  
 
3.1.1) Nesse formato, a cada rodada os jogadores que perdem uma partida saem do torneio. O número de jogadores em 
cada rodada será metade do número de jogadores na rodada anterior, com a possível exceção da primeira rodada, onde 
ocorrem os playoffs. O torneio termina quando apenas um jogador não perdeu nenhuma partida. Esse jogador é o 
vencedor do torneio.  
 
3.1.1.1) Se o número de jogadores no evento não é uma potência de 2 (16, 32, 64, 128, etc), então um número 
determinado os jogadores irão ser classificados direto para a próxima rodada, sendo que os restantes irão realizar um Pré-
Torneio. Por exemplo, se houverem 24 treinadores participantes e a potência de 2 imediatamente superior é 64, Então 
efetua-se o cálculo 32-24 =08, ou seja, os 08 (oito) jogadores selecionados irão direto para o 2º round. Os 16 (dezesseis) 
jogadores restantes farão o pré-torneio. Os 8 (oito) vencedores se juntam aos 8 (oito) classificados e somam 16 (dezesseis) 
participantes (potência de 2) e segue-se o torneio normalmente. Esse formato é baseado na diferença entre a presença 
real de treinadores e mais próxima potência de 2 maior do que a presença real dos mesmos. Caso o número de 
participantes seja uma potência de 2, tal procedimento classificatório não é necessário.  
 
3.1.1.2) É uma tabela rápida e fácil de fazer, com poucas partidas. Ideal para o caso de muitos participantes e tempo muito 
curto. Contudo é uma tabela injusta, os jogadores podem ser eliminados em uma única partida perdida. Isso significa que 
50% dos jogadores já estão fora na 1ª rodada do campeonato. Alguns jogadores podem ficar desestimulados com a 
possibilidade de serem eliminados cedo demais, e abalando suas chances de continuar querendo competir. Outros são 
estimulados por esse sistema bruto. No final, um possível problema é que a classificação geral pode ficar ruim, ou seja, 
vencedores e perdedores longe em quesito de habilidade em Batalhas. 

 
3.2) SWISS ROBIN (SISTEMA SUÍÇO – Para até 05 rodadas – Recomendado para muitos participantes) 
 
3.2.1) Esse sistema tem a vantagem de permitir um grande número de participantes com um número pequeno e 
determinado de rodadas sem a necessidade de eliminar participantes. Segue o mesmo sistema de contagem de pontos do 
sistema todos contra todos, conhecido como Round Robin, porém com as seguintes regras: Número pré-determinado de 
rodadas; Dois participantes não se enfrentam mais que uma vez; Na rodada 1: o emparceiramento dos confrontos é feito 
através de sorteio; Nas demais rodadas: participantes com pontuações iguais são emparceirados; Caso não seja possível 
emparceirar participantes com o mesmo número de pontos o confronto será com o concorrente com pontuação mais 
próxima possível. 
 
3.2.1.1) É um sistema "meio-termo" entre um Single Elimination e um Double Elimination. Todos os jogadores jogam um 
número igual de partidas, mas nem todos vão jogar contra todos. A cada rodada, os jogadores são pareados com outros 
jogadores que tem um número parecido de vitórias. Isso é, vencedores enfrentam vencedores, perdedores enfrentam 
perdedores. Recomenda-se que sejam efetuados Torneios em Sistema Suíço com, no máximo 05 (cinco) rodadas, deixando 
o jogo nº 06 para a defesa de badge. 
 

http://challonge.com/
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3.2.1.2) Neste formato os jogadores não são eliminados, e todos os jogadores jogam exatamente o mesmo número de 
partidas (costuma estimular iniciantes a jogar, aprender e integrar mais). Não possui os problemas de tempo tão 
marcantes quanto o Round Robin, nem um número assimétrico de partidas como os sistemas de eliminação. Perder uma 
partida sequer significa que você não pode ser mais campeão (mas ainda é forçado a competir pra compensar). Em 
compensação, o pareamento das suas partidas é interessante e desafiador porque a cada rodada você enfrenta alguém com 
um nível de habilidade parecido com o seu (enfrenta alguém com número de vitorias/derrotas semelhante) 
 
3.3) DESAFIOS DE GYM 
 
3.3.1) Todo campeão de um torneio ganha o direito de enfrentar o Gym Leader do dia, com vistas a obter suas insígnias de 
ginásio. Cada ginásio pokémon é antecedido por este torneio específico. Caso vença o desafio, ele obterá uma Badge 
(Insígnia). Cada ginásio possui uma regra especial, para aumentar o dinamismo da disputa. Existem várias regras 
específicas de ginásios, cada líder utiliza diferentes regras para eles, por isso o jogador deve prestar atenção na 
hora em que o ginásio for divulgado. 

 
3.3.2) Quando o jogador vence o torneio e logo em seguida ganha do líder do ginásio disputado, ele receberá uma Badge 
(insígnia). Se um jogador obter 8 Badges (Insígnias) diferentes, ele poderá desafiar diretamente a Elite dos Quatro 
Brasileira, sem precisar ganhar o torneio de Desafio à Elite dos Quatro (DE4). 
 
3.3.3) O treinador que possuir 8 Badges (Insígnias) diferentes, poderá desafiar a Elite dos Quatro durante o dia do torneio 
nacional, sem precisar ser o campeão do torneio. Para isso ele precisa entrar em contato com a LOP-BR avisando que 
possui Badges (Insígnias) suficientes para realizar o desafio e que deseja enfrentar a E4 no próximo campeonato. 

 
3.3.4) Conforme ordens da Organização Geral da LOP-BR para 2015, temos novas regras para as regras dos ginásios, 
devido aos problemas que algumas LOPs tiveram em unificar regras dentro de seus blocos, que acarretaram em 
dificuldades de defesas e descontentamento dos jogadores, estaremos implantando a seguinte mudança: 
 
3.3.5) Não teremos mais um regra fixa para os ginásios, em troca será implantada dentro de cada bloco regional uma lista 
com 12 regras (sendo 3 sugeridas por cada LOP) e estas regras podem ser usadas livremente dentro dos 8 ginásios da 
temporada pelas LOPs vinculadas ao Bloco Norte, mas não podem se repetir na mesma temporada. 
 
3.3.6) A cada temporada (4 meses) será decidida uma nova lista, deixando desta forma mais fácil a decisão das regras de 
acordo com o tipo do ginásio ou líder. 
 
3.3.7) Para manter a unidade regional cada bloco deve escolher em conjunto uma única lista de 12 regras, sendo 
responsabilidade do líder do bloco a criação de uma reunião onde serão definidas estas regras. Serão criadas enquetes nos 
grupos de cada LOP do Bloco Norte, para aferir as sugestões de cada Liga. 
 
3.3.8) Vamos considerar modalidades de jogo (Single, Double, Triple, Rotation ou Multi Battle) como uma escolha EXTRA e 
que não tem influência na lista, podendo ser mudada de acordo com a LOP organizadora. 
 
3.3.9) Cada organizador local é responsável por fazer uma enquete no seu grupo e trazer 03 regras até o final da 
temporada anterior... Assim nós teremos 12 regras necessárias da lista. 
 
3.3.10) As regras básicas da LOP-BR devem ser respeitadas e nessa situação NÃO há flexibilidades. 

 
4) REGRAS GERAIS 
 
4.1) DOS FORMATOS DE BATALHA 
 
a) Single Battle: Modo de batalha clássico presente desde a primeira geração. Uma batalha onde cada treinador possui 

um monstrinho no seu lado da arena. 
 
b) Double Battle: Surgiu na 3ª geração, nas versões Ruby & Sapphire. mas foi muito explorado em Emerald. É um 

sistema de batalha onde cada treinador controla dois Pokémon ao mesmo tempo. Este é o formato de batalha utilizado 
pela Nintendo durante o Pokémon World Championships. Por isso quando a regra invocar VGC Rules, sempre é Double 
Battle. 

 
c) Triple Battle: Introduzido na 5ª geração, aqui cada treinador usa três monstrinhos ao mesmo tempo. O Pokémon que 

está no meio, pode atacar todos os monstrinhos do oponente, enquanto os Pokémon localizados nas extremidades da 
arena só podem atacar o Pokémon que está  na sua frente, lado  ou que seja adjacente. 
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d) Rotation Battle: Surge na 5ª geração como as Triple Battles, e também utiliza três pokemons em campo, mas na battle 
temos um monstrinho contra o outro, exatamente como na Single Battle, mas os outros dois ficam prontos pra uso a 
qualquer tempo, podendo atacar assim que é movimentado para a frente do time. 

 
e) Multi Battle: Similar as Double Battles. A diferença é que ao invés de dois treinadores batalhando, temos duas duplas. 

Não pode ser torneio, somente regra específica de ginásio. 
 
4.2) DAS TIERS UTILIZADAS 
 
4.2.1) A relação existente entre as TIERS é hierárquica, ou seja, significa que se o torneio for UnderUsed (UU), podem 
participar pokémons desta tier e os outros que estão abaixo (BL2, RU, NU e NFE). A tier LC é um caso especial e é 
trabalhada em separado visto que trata apenas com pokémons bebês. O TREINADOR É RESPONSÁVEL POR 
ACOMPANHAR CADA POKÉMON EM SUA TIER MENSALMENTE. 
 
a) AG (ANYTHING GOES) - Vale-Tudo de Pokémon – Uma Tier Sem Regras! 
b) UBER - Tudo o que não é coberto por uma cláusula no metagame do torneio é permitido nesta tier.  
c) OU (OVER USED) + BL (BORDER LINE) 
d) UU (UNDER USED) + BL2 (BORDER LINE 2) 
e) RU (RARELY USED) 
f) NU (NEVER USED) 
g) PU (POORLY USED) 
h) LC (LITTLE CUP) 
 
4.3) ASPECTOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA PARTIDA 
 
4.3.1) Os adversários de uma partida são definidos pela organização do torneio, bem como o grupo de jogos que serão 
jogados em qualquer momento durante um torneio, a ele é referido como uma rodada.  
 
4.3.2) Fica sumariamente proibido o desligamento do aparelho durante uma batalha sem prévio aviso. Caso um dos 
jogadores queira desistir da batalha, o desistente deverá OBRIGATORIAMENTE comunicar a organização para validar o 
fato.  

 
4.3.3) Em torneios oficiais, a organização recomenda que ao invés de desligamento repentino (após comunicar a 
organização), o jogador dê “Run” ou “Give Up” (fuja da batalha no próprio jogo).  

 
4.3.4) É da responsabilidade de ambos os jogadores de cada partida para relatar seu resultado exato para a 
organização do torneio para que seja lançado no quadro geral.  

 
4.3.5) A ausência do competidor em qualquer fase do campeonato, de modo que atrapalhe o andamento do mesmo será 
considerado como ABANDONO, sendo suas partidas encerradas com derrota por DESCLASSIFICAÇÃO.  
 
4.4) DOS LIMITES DE TEMPO 
 
4.4.1) A organização do torneio é responsável pela execução de um evento pontual. Para ajudar neste esforço, foram 
estabelecidas diretrizes para os limites de tempo durante várias partes do evento: 
 
a) TEMPO LIMITE DE PRÉ-JOGO 
b) LIMITE DE TEMPO PARA TOMADA DE DECISÃO EM BATALHA 
c) LIMITE TOTAL DE TEMPO DE UMA BATALHA 
 
4.4.2) Se houver definição de qualquer limite de tempo específico para os jogos de cada rodada deve ser 
anunciado pela organização do torneio ANTES do início do torneio.  
 
4.4.3) Caso o limite total de tempo de uma batalha seja utilizado, convenciona-se que uma partida preliminar deve 
consistir de um jogo de no máximo 20 minutos, ao passo que as partidas correspondentes a Semi-Final, Disputa do 3º 
Lugar e Final, deve consistir num jogo de no máximo 30 minutos. Não existe tempo mínimo para execução de uma batalha. 
 
4.4.4) CRITÉRIOS DE DESEMPATE EM CASO DE TÉRMINO DO TEMPO  
 
4.4.4.1) Caso o tempo limite acabe antes que um jogador derrote todos os Pokémons do adversário, o vencedor do jogo é 
determinado com base nos critérios da Nintendo, a saber: 
 
a) Número de Pokémons Restantes 
b) Percentagem Média de HP Restante 
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c) Quantidade de HP Restante 
d) Nova Batalha - Morte súbita 1x1 
 
4.5) CONDUTA ADOTADA EM CASO DE DESCONEXÃO DURANTE UMA BATALHA 
 
a) Caso a batalha esteja em seu início, e haja comum acordo entre as partes, ela deve ser recomeçada imediatamente 
utilizando-se os mesmos Pokémons escolhidos anteriormente.        
 
b) Caso haja o mesmo número de Pokémons em campo vivos e com o stat de HP íntegro e haja comum acordo entre as 
partes, a batalha deve ser recomeçada imediatamente utilizando-se os mesmos Pokémons escolhidos anteriormente.        
 
c) Caso não haja comum acordo entre as partes para o reinicio da batalha, e na impossibilidade de identificar o agente 
causador da desconexão, cabe a organização do torneio declarar um vencedor considerando o andamento da batalha até o 
momento da desconexão, utilizando o bom-senso e os critérios de desempate regulamentados, se necessário for.  
 
d) A organização pode ainda decretar arbitrariamente o reinício da batalha, com penalidade de derrota ao participante 
que se recusar a cumprir a decisão. 
 
4.6) NOTAS TÉCNICAS ESPECIAIS DE DESCONEXÃO: Durante o torneio algumas situações técnicas inesperadas podem 
ocorrer, visto que é um jogo que possui ainda um número significativo de problemas de programação, que são: Single ou 
Double Frozen Game State e Game State Disruption. Caso uma destas ocorra, é obrigatório o reinício da batalha, na 
reincidência, um ou ambos os participantes são eliminados, conforme análise do funcionamento dos consoles durante 
verificação. 
 
5) REGRAS BÁSICAS DE TODOS OS TORNEIOS 
 
5.1) Este documento aborda cada uma das regras básicas utilizadas pela LOP organizadora e suas variações. As regras de 
torneio podem ser de 3 tipos: regras de restrição/limitação (CLAUSES), regras de liberação (FREE), e as de 
proibição/banimento (BAN) que devem ser cumpridas e fiscalizadas por todos. Caso haja conflito/desobediência, a 
decisão da organização é irrevogável. Caso seja confirmada a quebra de alguma regra, o infrator será desclassificado do 
torneio em questão e pode perder pontos no ranking do ano vigente conforme o tipo de transgressão.  

 
5.2) Antes de cada evento, o treinador deve se certificar nas regras específicas de cada tipo de torneio se elas estão ativas 
ou não. Reitera-se que a transgressão a uma dessas regras causa desclassificação do participante no torneio, com derrota 
nas battles que tiver vinculado, sem prejuízo as outras sanções cabíveis. 
 
a) ISONOMIA CLAUSE: Todas as regras mencionadas valem tanto pra desafiantes como para os líderes de Ginásio. 

Lembrando que os Líderes deverão usar obrigatoriamente 2 (dois) Pokémons do tipo do Ginásio a ser defendido em 
batalhas completas (6x6). 

 
b) BATON PASS CLAUSE: Não pode haver mais de um Pokémon com o move Baton Pass 
 
c) CHEAT/SHARK BAN: Será considerado desclassificado o competidor que, comprovadamente utilizar-se de Pokémons 

adulterados por qualquer GAME ENHANCING, impossíveis de serem obtidos de forma natural nos jogos ou eventos 
especiais já lançados até a data do torneio. Em caso de comprovação, o participante será punido conforme gravidade 
da falta.  

 
d) DRAW CLAUSE: Situações especiais podem ocorrer, induzindo aparentemente ao empate, mas a decisão sobre o 

vencedor é tomada conforme a regra oficial da Nintendo®, decidida no próprio jogo. 
 
e) ENDLESS BATTLE CLAUSE: Movesets, itens e Abilities que forcem o empate estão proibidas de serem usadas no 

competitivo 
 
f) EVASION/ACCURACY BAN: Um Pokémon não pode usar moves e abilities que aumentem sua evasiva de forma 

proposital e única ou alterem a mira do Pokémon adversário 
 
g) EVENT CLAUSE: Somente os Pokémons obtidos nos eventos AMERICANOS abaixo relacionados podem ser utilizados: 
 
- Eventos via Nintendo Wi-Fi Connection 
- Pokémon Battle Revolution 
- Pokémon Box 
- Pokémon Channel 
- Pokémon Colosseum 
- Pokémon Ranch 
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- Pokémon Ranger 
- Pokémon Ranger 2: Shadows of Almia 
- Pokemon Ranger 3: Guardian Signs 
- Pokémon XD 
- Pokéwalker 
- Todos os Eventos de DS 
 
h) HAX ITEMS: Itens como Quick Claw, Brightpowder, Focus Band e King's Rock são banidos do competitivo por 

interferirem no jogo  
 
i) HIDDEN ABILITIES CLAUSE: Pokémons vindos do Dream World de 5ª Geração, isto é, aqueles capturados com Dream 

Ball no Entralink, Pokémons capturados nos Hiddens Grottos (exclusivos de B2W2), Pokémons obtidos via Dream 
Radar, GTS, Cruzamentos, ou outras formas de acesso as suas Hidden Abilities e Moves Especiais, bem como seus 
respectivos filhotes, só podem ser utilizados se já tiverem sido liberados em sua versão americana. 

 
j) ITEM FREE: É permitido o uso de itens repetidos nos Pokémons do time. 
 
k) MOODY CLAUSE: Os que possuírem a Hidden Ability MOODY não podem ser utilizados em torneios oficiais, 

independente de Metagame/Tier. 
 
l) NORMAL RULES: Todos os Pokémons serão para autonivelados até o nível 50 pelo jogo. Contudo, se ambos os 

jogadores, a partida pode ser disputada em Level 100 com a opção No Restrictions. 
 
m) OHKO BAN: Será vedado o uso de golpes como Fissure, Guillotine, Horn Drill, Sheer Cold, que induzem ao status 

FAINTED (nocaute instantâneo). O uso efetivo desses ataques através do golpe Metronome não é contabilizado. No 
entanto, qualquer outro golpe que possa escolher randomicamente um ataque de OHKO entra na contagem (como 
Assist ou Sleep Talk). Se o Pokémon estiver sob efeito do move Encore e não puder trocar de pokémon, este não será 
desclassificado se extrapolar o limite, mas se existe a possibilidade dele trocar, deve fazer isso obrigatoriamente, sob 
pena de desclassificação. 

 
n) POKEDOPING CLAUSE: Havendo suspeita com determinado Pokémon ou Time, pode ser solicitado pelos participantes, 

ou pela Organização que o Pokémon/Time passe pelo PokeDoping, procedimento que consiste na mostra do Summary 
do Pokémon para um membro da organização, com vistas a detectar irregularidades visíveis. Caso a irregularidade 
ocorra numa final de torneio ou disputa de 3º lugar, deve-se obrigatoriamente submeter o pokémon denunciado a um 
exame mais específico envolvendo cálculo de IV e spread, por exemplo, a critério da organização, ficando o resultado 
da partida sub judice. 

 
o) RECOVER FREE: Moves que visam a recuperação direta de HP são permitidos. 
 
p) SHOW CLAUSE: Todos os 6 (seis) pokémons inscritos no torneio deverão ficar à mostra por no mínimo 30seg para 

visualização do público na hora do Team Preview na mesa dos jogadores, se houver, podendo o tempo ser encurtado 
ou estendido conforme a organização do evento 

 
q) SLEEP CLAUSE: O uso de moves que induzem o oponente ao status SLEEP são permitidos, porém não é permitido 

colocar nesse status 2 (dois) Pokémons do time do adversário ao mesmo tempo. A autoindução do status SLEEP (como 
uso do move Rest) e o efeito da ability Effect Spore, não contam. O move Dark Void está banido em batalhas doubles e 
triples. 

 
r) SPECIES CLAUSE: É proibida a repetição de um mesmo Pokémon no time. Entende-se que o Pokémon é repetido 

quando possuir o mesmo número na National Dex. 
 
s) SWAGGER CLAUSE: Nenhum Pokémon pode possuir/usar o move Swagger. 
 
6) CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO NOS RANKINGS 

 
6.1) Os jogadores e a organização podem usar a pontuação individual no ranking para medir o seu sucesso em torneios, 
suas melhorias como jogador, e comparar o seu jogo durante a temporada atual e as temporadas anteriores. Cada vez que 
o jogador vencer uma partida em um torneio sancionado, seu percentual de vitórias sobre, a cada boa colocação em um 
torneio sua classificação sobe. Cada vez que um jogador perde um jogo, seu percentual de vitórias cai, e quando não 
consegue pontuar até a 4º colocação em um torneio e seus concorrentes diretos o fazem, sua classificação vai para baixo. 

 
6.2) Rankings são boas referências quando as pessoas querem falar sobre como eles estão atuando em relação a outros 
jogadores no campeonato como um todo. A avaliação de um jogador com essa ferramenta dá uma boa aproximação sobre o 
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quão difícil que o jogador seria de bater. Todos os jogadores começam com 0 (zero) independente do momento em que 
iniciam a participação nos torneios. A partir do momento que o jogador pontuar, ele passa a constar no ranking oficial. 

 
6.3) O RANKING OFICIAL DE CADA LOP DO BLOCO NORTE está localizado nos endereços eletrônicos fornecidos por cada 
LOP responsável em suas páginas pessoais. O sistema de pontuação no ranking considera a colocação dos treinadores nos 
torneios realizados pela respectiva e a participação efetiva dos membros conforme os torneios vão sendo realizados, 
pontuação que varia conforme distribuição abaixo: 
 
6.4) CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
 
Campeão + Badge = 13 pontos 
Campeão SEM badge = 10 pontos 
Defesa de badge = 10 pontos 
Vice-Campeão = 08 pontos 
Derrota de Gym Leader = 07 pontos 
3º Lugar = 06 pontos 
4º Lugar = 04 pontos 
5º ao 8º Lugar (ou Oitavas/Quartas de Final) = 03 pontos 
Outra Colocação = 02 pontos 
 
6.5) NOVIDADES DE 2015 (a pontuação abaixo será somatória) 
 
Pontuação Extra por Participação = 1+10% do total de jogadores 
[Por exemplo, se der 18 jogadores no dia, a pontuação deste item será de 1+1,8 = 2,8] 
Pontuação Extra por Vitórias = (QUANTIDADE DE VITÓRIAS*2)*5% do total de jogadores 
[Por exemplo, se der 16 jogadores no dia e ele venceu 6 jogos até sagrar-se campeão, a soma fica: (6*2)*0,8 = 9,6] 
 
6.6) CRITÉRIOS DE DESEMPATE NOS RANKINGS DAS LOPs DO BLOCO NORTE 
 
1º) Número de torneios que participou 
2º) Percentual de Vitórias 
3º) Quantidade de Vitórias 
4º) Melhor colocado na última edição do Ranking 
5º) Maior Idade 
6º) Ordem Alfabética 
 
NOVO!!!! 
6.7 RANKING REGIONAL DO BLOCO NORTE (Beta) 
 
Este ano tem novidade nas LOPs que integram o Bloco Norte 
Ranking Regional do Bloco Norte 
Agora vai valer a pena tanto ser Gym Leader como estar bem pontuado no Ranking 
Haja vista que será obedecido o mesmo sistema de ranking em toda a região norte 
Esse tipo de iniciativa estimula a competição dentro e entre as LOPs e principalmente, aumenta a quantidade de público. 
 
Em 2014 foi assim: 
a) Cada temporada tinha um ranking próprio 
b) Ao final deste ranking próprio escolhia-se os gym leaders da temporada seguinte 
c) Cada LOP trabalhava isoladamente com seu Ranking e um não interagia com o outro. 
 
Em 2015 será diferente: 
a) Só um Ranking Geral para o ano todo 
b) Os Gym Leaders serão trocados (ou não) com base neste ranking geral a cada 4 meses 
c) Na equipe de 4 líderes - Os outros 3 serão suplentes naturais do gym leader do dia, ou seja, se o gym leader do dia faltar, 
um dos outros três terá que estar pronto pra defender no mesmo dia, pra acabar com esse negócio de ficar deixando 
defesas pendentes. 
d) No término da temporada verifica-se se o quadro de leaders se mantém ou se renova com aqueles que se mantiverem 
nas 4 primeiras posições. Usualmente, os gym leaders tem algumas regalias como não jogar o seu próprio torneio então, 
temos um modelo matemático pra compensar essa distorção. 
 
O algoritmo do sistema de ranking tem como base o multiplicador de peso do número de vitórias em função da quantidade 
de participantes de CADA estado. Quanto mais participantes, mais peso uma vitória terá. Com essas ponderações é possível 
um super ultra mega RANKING com todos os jogadores das LOPs da Região Norte.  
 



ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DO BLOCO NORTE DA LOP-BR EM 2015 
 

 

Página 10 de 11 

Você joga na sua LOP e sem sair de casa vamos montar o ranking regional. O sistema ainda irá publicar o Ranking Local 
que irá servir de base para o Regional no mesmo sistema Google Docs que todos terão acesso publicamente em tempo real, 
assim que o organizador enviar as informações. 
 
Esse ano de 2015 será utilizado para testar o sistema.  
Não será premiado nenhum jogador com base neste ranking regional experimental.  
Ele ainda é meramente ilustrativo e servirá de comparação entre o desempenho das diferentes LOPs 
Contudo, se as LOPs quiserem premiar seu campeão estadual. O Ranking Estadual estará funcionando 100% 
 
7) REGIME DISCIPLINAR 

 
Caso venha a surgir qualquer problema em um torneio Pokémon, os jogadores e espectadores estarão sujeitos às diretrizes 
desta seção. Todas as penalidades que forem aplicadas devem ser registradas nos arquivos da LOP organizadora para 
posterior análise. Penalidades emitidas para os espectadores podem ser atribuídas ao jogador ou jogadores que eles são 
responsáveis, se for grave o suficiente. A organização tem a palavra final sobre todas as penalidades emitidas em um 
torneio. 
 
7.1 PRINCIPAIS SANÇÕES 
 
a) DESCUMPRIMENTO DE UM ITEM BÁSICO DAS REGRAS GERAIS: Dependendo da gravidade da infração, pode ser 

aplicada a pena de ser declarada derrota automática na batalha que estiver ocorrendo ou Desclassificação no torneio. 
A critério exclusivo da organização do torneio, sem prejuízo as demais sanções cabíveis. 

 
b) DESLIGAMENTO DE CONSOLE POR FALTA DE CARGA NA BATERIA: Derrota automática na batalha atual e perda de 5 

(cinco) pontos no ranking do ano vigente por conduta antidesportiva e imprudente. 
 
c) ABANDONO DO TORNEIO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO: Desclassificação no torneio e perda de 10 (dez) pontos no 

ranking do ano vigente por conduta antidesportiva. 
 
d) AVISAR PARA OUTRO PARTICIPANTE O TIME DOS SEUS ADVERSÁRIOS: Caso proceda dessa forma em qualquer fase 

do torneio, o ajudante será penalizado com perda de 15 (quinze) pontos no ranking do ano vigente e desclassificação 
no torneio. 

 
e) TROCA DE POKÉMON/ITEM DURANTE O TORNEIO: Se comprovada, cabe a Desclassificação no torneio e perda de 20 

(vinte) pontos no ranking do ano vigente por conduta antidesportiva. 
 
f) AJUDA EXPLÍCITA A OUTROS COMPETIDORES ENVOLVIDOS EM UMA BATALHA OFICIAL: A equipe da LOP irá 

fiscalizar para que não haja ajuda explícita aos participantes em batalhas, fornecendo primeiramente advertência 
verbal ao infrator e em caso de REINCIDÊNCIA ocorrida no mesmo evento será declarada a derrota do competidor 
ajudado, bem como o seu auxiliador será punido com perda de 25 (vinte e cinco) pontos no Ranking do ano vigente 
por conduta antidesportiva.  

 
g) AGRESSÃO VERBAL, DISCUSSÃO EXALTADA, TUMULTO OU BADERNA: Caso ocorra, considerando o risco de 

eventuais desconexões ou acidentes decorrentes, todos os envolvidos sofrerão perda de 30 (trinta) pontos de Ranking. 
 
h) AGRESSÃO FÍSICA E FURTO: Se reclamados pela parte ofendida e testificados por pelo menos 2 (dois) presentes e 

caso seja procedente, o participante denunciado será banido de todos os torneios organizados pela LOP em 
questão pelo período de 12 (doze) meses e penalizado com perda de todos os pontos no ranking do ano 
vigente, sem prejuízo as sanções civis e penais da legislação brasileira. 

 
7.2 SANÇÕES DECORRENTES DE USO DE GAME ENHANCERS 
 
Entende-se como Game Enhancers recursos como o Pokesav, GameShark, Action Replay, Cheat Codes e afins. As sanções 
podem ser aplicadas antes das batalhas, durante as mesmas e após o seu término. O competidor flagrado utilizando 
pokémons ilegais ou que contenham como EVs com mais de 510 pontos, golpes impossíveis, abilities trocadas ou qualquer 
outra coisa que caracterizar o uso de Enhancing sofrerá punições de acordo com o nível de gravidade da infração, a saber:        
 
7.2.1. Irregularidades que não afetam ou pouco afetam a partida: 
Exemplos: Pokéball errada, local de captura impossível, Bad Egg, Pokémon capturado com combinação de IVs impossíveis 
para sua Nature. 
Sanção aplicada: Se detectada durante a partida ou até o final da rodada, será declarada derrota na partida atual, 
autorização para correção do problema (remoção do Pokémon defeituoso), e o participante ainda perde 10 (dez) pontos 
no ranking do ano vigente. Porém o participante pode continuar no torneio. 
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7.2.2. Irregularidades que afetem a luta, mas de fácil detecção: 
Exemplos: Golpes impossíveis e Abilities erradas de fácil detecção (como Intimidate ou Trace). 
Sanção aplicada: O jogador será sumariamente desclassificado do torneio e ainda perde 20 (vinte) pontos no ranking do 
ano vigente. 
 
7.2.3. Irregularidades que afetem a luta, porém de difícil detecção: 
Exemplos: Abilities erradas de difícil detecção (como No Guard e Serene Grace), EVs acima de 510 e stats irregulares. 
Sanção aplicada: O jogador será sumariamente desclassificado do torneio, perde 30 (trinta) pontos no ranking do ano 
vigente e ainda fica 02 (dois) meses suspenso dos torneios da LOP organizadora. 
 
8) ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O CAMPEÃO DO ANO DE 2015 
 
1. Nome? 
2. Idade? 
3. Ômega Ruby ou Alpha Sapphire?  
4. Qual o motivo dessa escolha? 
5. Aproximadamente quantas horas você já cronometrou jogando Pokémon nesta geração? 
6. Como é a sensação de ser o Campeão de 2015 na sua LOP? 
7. Qual foi o primeiro jogo de Pokémon que você jogou e qual o efeito imediato que ele teve em sua vida? 
8. Quando você começou a perceber o seu potencial de Pokémon? 
9. Como é o seu desempenho em torneios online e offline? 
10. Se você tivesse que se casar com um Pokémon, qual seria e por quê? 
11. Qual é o seu Pokémon favorito de todas as gerações e por quê? 
12. Algum conselho para os aspirantes a Campeões de Pokémon em 2016? 
 
9) LOP-NORTE 2015 – PERÍODOS E FORMATO 
 
7.1 TORNEIO EXECUTADO NO 1º SEMESTRE DE 2015 
7.2 REGRA GERAL – VGC 2015 
http://support.pokemon.com/FileManagement/Download/07294296edc545bca57c76266cef60fe  
7.3 FASE DE GRUPOS - DE JANEIRO A ABRIL - 4 grupos de 8 jogadores (fase estadual - todos contra todos) 
7.4 Se classificam apenas 02 pra eliminatória interestadual 
7.5 FASE INTERESTADUAL - DE MAIO A JUNHO - Quartas - Semifinais - Final 
 
7.6. Vejam o desenho das fases: 
 
7.6.1 FASE DE GRUPOS: 
http://images.challonge.com/LOPNorte2015-groups.png  
 
7.6.2 FASE ELIMINATÓRIA: 
http://images.challonge.com/LOPNorte2015.png  
 
10) DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
O conselho administrativo das LOPs do Bloco Norte da LOP-BR reserva para si o direito de alterar estas regras, bem 
como o direito de interpretar, modificar, esclarecer, ou não emitir mudanças oficiais a estas regras, com ou sem 
aviso prévio. 
 

Macapá/Belém/Manaus/São Luiz, 31 de dezembro de 2014 
 

Izax Loureiro (LOP-AP) 
Cláudio Cruz (LOP-AM) 

Francisco Neto (LOP-MA) 
Helder Santos Khay (LOP-PA) 

http://support.pokemon.com/FileManagement/Download/07294296edc545bca57c76266cef60fe
http://images.challonge.com/LOPNorte2015-groups.png
http://images.challonge.com/LOPNorte2015.png

