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Construção de baralho Desafio Estratégico da Seleção Ditto

Depois que todos os pacotes de booster tiverem sido abertos e todas as cartas tiverem sido selecionadas, 
cada jogador construirá um baralho com 40 cartas usando as cartas que escolheu dos pacotes de booster 
e do baralho Desafio Estratégico, assim como cartas de Energia básica fornecidas pelo Organizador. 
Os jogadores terão 20 minutos para construir seus baralhos. Os jogadores não podem trocar as cartas 
que selecionaram durante o processo de seleção com outros jogadores antes de o torneio terminar. O 
Organizador pode pedir para que os jogadores preencham suas listas de baralho, incluindo as cartas em 
seus baralhos e quaisquer cartas que não estão sendo usadas. Após todos terem terminado de construir 
seus baralhos, o jogo começa.

 Como jogar
As partidas serão jogadas com 4 cartas de Prêmio ao invés de 6. Assim que a primeira rodada do torneio 
começar, os jogadores não poderão alterar o conteúdo de seus baralhos.

Todas as regras padrão do jogo se aplicam neste formato, incluindo a seguinte regra adicional da  
Seleção Ditto:

Uma vez durante o seu turno, você poderá colocar 1 Marcador Ditto em 1 dos seus Pokémon 
Básicos que não tiver uma Caixa de Regras. Aquele Pokémon 
ganha a seguinte Habilidade:

Habilidade: VANTAGEM EVOLUCIONÁRIA 
Uma vez durante o seu turno, você poderá colocar qualquer carta 
de Estágio 1 ou Estágio 2 da sua mão sobre este Pokémon para 
evoluí-lo. Você não pode usar esta Habilidade no seu primeiro 
turno ou no turno em que este Pokémon foi colocado em jogo. Se 
você colocar uma carta de Estágio 2 sobre este Pokémon, o seu 
turno acabará. Cada Pokémon pode usar apenas 1 Habilidade Vantagem Evolucionária 
por partida.

Seleção Ditto (continuação)

A Seleção Ditto é a maneira perfeita de criar uma 
seleção no Pokémon Estampas Ilustradas com dois a 
quatro jogadores. Abra pacotes de booster, escolha 
as cartas com as quais você quer montar um baralho, 
depois batalhe contra os seus amigos, com uma 
ajudinha de Ditto!

 Preparação
Seleção Ditto é um formato de evento limitado para 2-4 jogadores. Apesar de 4 ser o número ideal, este 
evento também funciona com 2 ou 3 jogadores. Os eventos de Seleção Ditto podem ser organizados com 
produtos do Pokémon Estampas Ilustradas de duas maneiras diferentes:

1 Cada jogador recebe 4 pacotes de booster predeterminados do Pokémon Estampas Ilustradas. 
Esses pacotes podem ser da mesma expansão ou de expansões diferentes, contanto que todos os 
jogadores tenham a mesma seleção de quatro pacotes.

2 Cada jogador recebe uma coleção Desafio Estratégico. Os jogadores abrem seus baralhos de 40 
cartas prontos para jogar sem revelar o conteúdo para os outros jogadores. Em seguida, eles colocam 
quaisquer Pokémon no baralho de lado, já que não serão usados na construção do baralho. Apenas 
cartas de Energia e de Treinador do baralho podem ser usadas. Os jogadores podem conferir essas 
cartas, que serão usadas na construção do baralho junto das cartas selecionadas depois.

Independentemente do produto usado, os jogadores também receberão marcadores Ditto para serem usados 
com as regras especiais da Seleção Ditto (confira abaixo). Os jogadores poderão colocar os marcadores Ditto 
em seus Pokémon Básicos que não tenham uma Caixa de Regras, garantindo-lhes a Habilidade de evoluir para 
qualquer Pokémon Estágio 1 ou Estágio 2 que selecionarem e incluírem no seu baralho.

Os jogadores se sentarão em um círculo para facilitar a seleção. Assim que todos estiverem prontos, o 
Organizador dará o sinal para que os jogadores possam abrir seu primeiro pacote de booster. Se uma 
combinação de pacotes de diferentes expansões for usada, todos os jogadores deverão abrir um pacote 
da mesma expansão ao mesmo tempo. Cada jogador seleciona 1 carta do pacote e a coloca ao lado para 
começar sua pilha de seleção, junto da carta codificada para o Pokémon Estampas Ilustradas Live ou 
Pokémon Estampas Ilustradas Online e a carta de Energia básica ou marcador V-ASTRO. Em seguida, os 
jogadores passarão as cartas restantes do pacote de booster, viradas para baixo, para a pessoa à esquerda. 
As cartas selecionadas por cada jogador devem permanecer em segredo durante o processo de seleção.

Cada jogador continua selecionando 1 carta entre as cartas 
que lhe foram passadas até que todas as cartas tenham sido 
selecionadas. Depois que todas as cartas dos pacotes de 
booster tiverem sido escolhidas, os jogadores terão 1 minuto 
para revisar as cartas que possuem até agora. Este processo 
será repetido para cada pacote de booster restante. A direção 
na qual as cartas são passadas será alternada, à esquerda ou à 
direita, cada vez que um pacote de booster for aberto.

Seleção Ditto
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