
Regler vedrørende Pokémon GO turneringen. 

Kort om Truneringen 

• Der spilles bedst ud af 1, hvilket vil sige at hver deltager kun spiller én kamp mod sin modstander. 
Hvis man vinder en kamp, går man videre til næste runde, men taber man en kamp, er man ude af 
turneringen. 

• Det er IKKE tilladt at bruge legendariske Pokémon. Du kan se listen over hvilke Pokémon du IKKE 
må bruge ved at klikke på følgende link, https://www.eurogamer.net/pokemon-go-legendary-poke-
mon-6002#section-3, kigge listen igennem nederst på siden, eller gennemgå vores liste, som ligger 
ved vores butik til selve Pokémon-dagen. Er du i tvivl kan du altid spørge i kassen, eller dem som 
står for turneringen. 

• En kamp vil starte ved at scanne din modstanders "battle code" (QR-kode). Det kræver altså ikke at 
man bliver venner i spillet først. 

• Der vil KUN blive spillet "Great League", hvor der er et MAX CP pr. Pokémon på 1.500. Hvis du er i 
tvivl, spørg i kassen, eller find en af dommerne. 

• Du må selv sammensætte dit Pokémon hold som du ønsker, så længe du benytter tilladte Poké-
mon. 

• For at deltage i turneringen, kræver det at du er i mindst level 10, da du ellers ikke vil have mulig-
hed for at kæmpe mod andre. 

• Der vil være præmie til 1., 2., og 3. pladsen. 

Før kampen begynder 

• Det er tilladt at skifte Pokémon ud mellem hver kamp (såfremt du går vider i turneringen), så længe 
du benytter dig af tilladte Pokémon. 

• Du må gerne give dine Pokémon fuldt liv mellem hver kamp. Hvis du ikke har give din Pokémon 
fuldt liv, er det tilladt at skifte den ud, før næste kamp starter. 

• Der må ikke bruges mere end to skjolde i en kamp. 
• Der er ikke nogle minimums grænse for hvor stærk dine Pokémon skal være i en kamp, dog må din 

Pokémon ikke overskride 1.500 CP, da du ellers ikke vil kunne bruge den. 

Diskvalifikationsgrundlag 

• Det er ikke tilladt at skifte plads med en anden. Hvis du på nogen måde bliver forhindret i at spille 
din kamp, så vil du udgå fra turneringen. 

• Vi forventer at du bliver i turneringsområdet så længe du stadig er en del af turneringen. Er du ikke 
klar til næste kamp, udgår du fra turneringen. 

• Vi forventer at du spiller fair og retfærdigt, samt udviser god "sportsmanship".  
• Det er påkrævet at man snakker, og opfører sig ordentlig, både over for de andre deltagere, men 

også dommerne. Det er god kutyme at sige tak for kampen, både før og efter man har spillet, samt 
hverken er en dårlig taber/vinder. 

• Dommernes ord er altafgørende og skal respekteres. Det vil dømmes fair og efter reglerne, hvis 
man er uenig, kan man efter turneringen er afsluttet, stille spørgsmål. Hvis dette ikke bliver respek-
teret, kan det resultere i diskvalifikation. 

• Hvis man bliver taget i snyd, diskvalificeres man på stedet. 
• Alle brud på reglerne resulterer i diskvalifikation. I tilfælde af dette, vil taberen af den sidste spil-

lede kamp mod den diskvalificerede spiller, fungere som vinder, og på den måde tage hans plads i 



turneringen. Den diskvalificerede spiller taber rettigheden til at deltage i turneringen igen, og mi-
ster derpå også sin rettighed til eventuelle præmier. 


