Periode

Hadiah Utama

5 November - 18 November 2021

Vaporeon VMAX

19 November - 2 Desember 2021

Jolteon VMAX

3 Desember - 16 Desember 2021

Flareon VMAX

17 Desember - 30 Desember 2021

Espeon VMAX

Supporter Pelatih Gym + V-UNION Pack (Berisi Greninja V-UNION atau
Mewtwo V-UNION atau Zacian V-UNION, dan Supporter Profesor Burnet)

Kejuaraan Memperebutkan Para Eevee Evolusi diadakan dengan format
Sealed Tournament di masing-masing toko kartu dan LGS penyelenggara.
Sealed Tournament merupakan turnamen dengan sistem peserta membeli
Booster Pack baru di hari pertandingan, membukanya bersama-sama, dan
membuat Deck hanya menggunakan kartu yang didapat dari Booster Pack
tersebut dan kartu Energi Dasar.
Sealed Tournament merupakan kesempatan yang bagus untuk mengasah
kemampuan kalian karena baik pemula maupun pemain tingkat lanjut dapat
bertanding dengan sejajar!
Ayo cek laman ini untuk tahu lebih lanjut mengenai Sealed Tournament!
https://id.portal-pokemon.com/special/card/sealed_info/

Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di saat pertandingan, semua
peserta dan staf penyelenggara Kejuaraan Memperebutkan Para Eevee
Evolusi diwajibkan menggunakan masker dengan benar di setiap saat, serta
senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di
masing-masing wilayah.
Peserta wajib mematuhi dan bekerjasama dengan staf penyelenggara untuk
melakukan protokol kesehatan di atas. Penyelenggara berhak
mendiskualifikasi peserta yang ditemukan melanggar protokol kesehatan di
atas.
Pemain yang baru saja pulang dari luar negeri, sedang dalam proses atau
baru saja melakukan proses karantina dalam 14 hari terakhir tidak
diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam event ini.
Penyelenggara berhak untuk mengakhiri atau mengubah sistem event ini
apabila dianggap diperlukan sesuai dengan kondisi penyebaran virus
COVID-19 di Indonesia. Penyelenggara akan mengumumkan hal tersebut
lewat portal resmi Pokémon Indonesia dan media sosial resmi Pokémon
Indonesia.

Pemain harus membeli 15
Booster Pack Pencakar
Langit Sempurna atau
Arus Langit Biru di hari
pertandingan dari
penyelenggara.

Pemain harus membawa
kartu Energi Dasar sesuai
dengan jenis dan jumlah
yang diperlukan untuk
membuat Deck.

Pemain harus membawa
aksesori yang diperlukan
untuk bermain seperti koin,
alas bermain, Penanda
Racun serta Luka Bakar,
dan Token Kerusakan.

Selalu kenakan masker
dengan benar pada saat
pertandingan dan patuhi
protokol kesehatan yang
berlaku.

Daftar lewat toko kartu atau LGS penyelenggara dalam Kejuaraan
Memperebutkan Para Eevee Evolusi. Peserta hanya boleh menggunakan
Booster Pack yang dibeli di toko kartu atau LGS penyelenggara di hari event
Kejuaraan Memperebutkan Para Eevee Evolusi.
Apabila peserta tidak bisa hadir di hari pertandingan, diharapkan untuk
memberitahu penyelenggara sebelumnya.

Di hari pertandingan, pilih salah satu dari Booster Pack Pencakar Langit
Sempurna atau Arus Langit Biru dan beli 15 Booster Pack pilihanmu dari
penyelenggara. Berikut merupakan perbedaan kedua Booster Pack.
Pencakar Langit Sempurna

Arus Langit Biru

Berisi kartu Pokémon dengan tipe
Air, Psychic, Petarung, Kegelapan,
Logam, Naga, dan Bening.

Berisi kartu Pokémon dengan tipe
Daun, Api, Air, Listrik, Petarung,
Naga, dan Bening.

Berisi kartu Serangan Tunggal

Berisi kartu Serangan Beruntun

Berisi kartu Pokémon V:
● Duraludon V, Duraludon VMAX
● Lycanroc V, Lycanroc VMAX
● Garbodor V, Garbodor VMAX
● Golurk V
● Noivern V
● Suicune V

Berisi kartu Pokémon V:
● Rayquaza V, Rayquaza VMAX
● Gyarados V, Gyarados VMAX
● Trevenant V, Trevenant VMAX
● Dragonite V
● Medicham V
● Volcarona V

Daftar kartu lengkap

Daftar kartu lengkap

Setelah pertandingan dimulai, buka seluruh 15 Booster Pack bersama-sama
dengan pemain lain. Buat Deck dengan menyusun kartu-kartu yang didapat
dari Booster Pack dan kartu Energi Dasar yang dibawa. Apabila memerlukan
Energi Dasar tambahan, pemain dapat meminjam kartu yang disediakan oleh
penyelenggara yang harus dikembalikan setelah event selesai.
Kartu selain kartu di atas tidak diperbolehkan untuk digunakan dan
apabila ditemukan kecurangan, peserta akan didiskualifikasi dari
pertandingan, tidak akan menerima hadiah partisipasi maupun hadiah undian,
dan tidak diperbolehkan mengikuti Kejuaraan Memperebutkan Para Eevee
Evolusi lain. Judge berhak untuk melaksanakan random check untuk
mencegah adanya kecurangan.
Untuk Sealed Tournament ini, Deck harus berisi 40 kartu dan jumlah Kartu
Point adalah 4. Sesuai peraturan Pokémon Game Kartu Koleksi, tiap Deck
hanya dapat berisi sampai dengan 4 kartu yang memiliki nama yang sama.
Disediakan waktu 30 menit untuk membuat Deck. Setelah waktu selesai,
komposisi Deck bisa diubah di sela pertandingan, asalkan menggunakan
kartu yang didapatkan dari membuka Booster Pack di tempat.

Gunakan Deck yang telah dibuat untuk bertanding dengan pemain lain!
Kejuaraan Memperebutkan Para Eevee Evolusi menggunakan format single
elimination yaitu pemain yang kalah akan langsung gugur, dan pemain yang
menang akan bertanding di babak selanjutnya. Untuk tiap pertarungan akan
disediakan waktu 25 menit.
Hadiah utama akan diberikan kepada pemain rank atas sesuai dengan
jumlah pemain yang berpartisipasi, sesuai dengan tabel di bawah. Hadiah
partisipasi akan diberikan setelah pertandingan selesai untuk semua pemain
yang berpartisipasi. (Hadiah partisipasi tidak dapat digunakan di dalam Deck
untuk event ini)
Jumlah Partisipan

Hadiah Utama

4 ~ 7 orang

Diberikan ke juara 1

8 ~ 11 orang

Diberikan ke juara 1 dan 2

12 ~ 15 orang

Diberikan ke juara 1, 2, dan 3

16 ~ 19 orang

Diberikan ke juara 1 s.d. juara 4
Dan seterusnya.

Peserta akan menerima hadiah partisipasi berupa 1 lembar kartu Supporter
Pelatih Gym dan 1 pack acak berisi salah satu kartu V-UNION di bawah ini
dan kartu Supporter Profesor Burnet.

Dengan kartu Supporter Pelatih Gym, pemain dapat mengambil 4 kartu dari
atas Deck sendiri apabila ada Pokémon sendiri yang KO di giliran lawan
sebelumnya, sehingga pemain dapat dengan cepat memulihkan kondisi.

Kartu Pokémon V-UNION merupakan Pokémon kuat yang terdiri dari 4 kartu
dengan nama yang sama. Apabila semua 4 kartu kombinasi V-UNION ada di
Trash sendiri, pemain dapat memasukkan kombinasi dari 4 kartu Pokémon
V-UNION tersebut dari Trash sendiri ke Cadangan.

Gabungkan dengan kartu Supporter Professor Burnet yang bisa membuang
2 kartu apapun dari Deck sendiri ke Trash, sehingga dapat lebih cepat
memasukkan Pokémon V-UNION ke Cadangan sendiri!

Untuk tips-tips dasar membuat Deck untuk Sealed Tournament, silakan cek
laman di bawah ini.
https://id.portal-pokemon.com/special/card/sealed_info/
Berikut adalah tips menggunakan kartu yang didapat dari masing-masing
Booster Pack yang bisa digunakan di Sealed Tournament kali ini.

Duraludon V dan Duraludon VMAX
Duraludon V dapat menurunkan kerusakan akibat serangan lawan dengan
serangan Wide Breakernya, sehingga merupakan penyerang yang dapat
bertahan lama. Ditambah lagi, jika berevolusi menjadi Duraludon VMAX,
HP-nya bertambah besar dan mempunyai serangan G-Max Demolition yang
sangat kuat.
Dapat dikombinasikan dengan Pokémon tipe Petarung dan Logam seperti
Hitmonchan dan Copperajah sebagai penyerang tambahan, dan juga
Galarian Perrserker untuk mengenakan Energi ke Duraludon V/VMAX
dengan cepat.

Lycanroc V dan Lycanroc VMAX
Lycanroc V hanya memerlukan 1 Energi untuk memberikan kerusakan
sejumlah 40, sehingga mudah digunakan dari awal pertarungan. Serangan
Crush Fang juga merupakan serangan yang sangat kuat. Dengan serangan
Hunting Claw dari Lycanroc VMAX, meskipun ada di Cadangan lawan,
apabila HP Pokémon lawan 60 atau kurang, bisa langsung KO!
Dapat dikombinasikan dengan Pokémon tipe Petarung seperti Hitmonchan,
Hariyama, atau Galarian Zapdos sebagai penyerang tambahan.

Garbodor V dan Garbodor VMAX
Gunakan serangan Bau Busuk Sampah dari Garbodor V atau G-MAX
Malodor dari Garbodor VMAX untuk memberikan kerusakan sekaligus
membuat Pokémon tersebut tidak bisa mundur. Karena serangan Garbodor
VMAX hanya memerlukan 1 Energi Kegelapan dan 1 Energi Bening, dapat
dikombinasikan dengan Pokémon tipe lain juga.
Kombinasikan dengan Pokémon tipe Kegelapan seperti Toxicroak atau
Galarian Moltres sebagai penyerang tambahan, atau dengan kartu Item
seperti Sarung Tangan Penggali Lubang untuk menambah kekuatan
serangan kepada Pokémon tipe Petarung lawan.

Suicune V
Gunakan Ability Kaki Gesit dari Suicune V untuk mengambil 1 kartu ekstra
dari atas Deck sendiri di tiap giliran sendiri. Serangan Blizzard Rondo mudah
digunakan karena hanya membutuhkan 2 Energi dan bertambah kuat karena
memberikan kerusakan untuk tiap Pokémon Cadangan kedua pemain!
Kombinasikan dengan Pokémon tipe Air atau tipe Naga yang juga
menggunakan Energi Air seperti Eiscue, Clawitzer, atau Drampa sebagai
penyerang tambahan.

Golurk V
Meskipun Golurk V membutuhkan banyak Energi untuk menyerang, karena
Energi yang dibutuhkan kebanyakan Energi Bening, dapat digunakan dalam
berbagai macam Deck. Meskipun serangan Rewind Beam dapat menurunkan
tingkat Evolusi Pokémon VMAX menjadi Pokémon V, karena di seri ini tidak
ada Pokémon V yang bisa langsung KO dengan kerusakan sebesar 180,
direkomendasikan menggunakan serangan lain terlebih dulu.
Kombinasikan dengan Pokémon yang membutuhkan Energi Psychic juga
seperti Galarian Articuno atau Dialga sebagai penyerang tambahan, atau
Galarian Perrseker untuk mengenakan Energi ke Golurk V dengan cepat.

Noivern V
Noivern V merupakan Pokémon V yang kuat yang dapat memberikan
kerusakan ke semua Pokémon lawan hanya dengan 1 Energi Psychic,
sehingga bagus untuk awal pertarungan. Ditambah lagi, Noivern V dapat
digunakan secara fleksibel karena tidak memerlukan Energi untuk mundur.
Kombinasikan dengan Pokémon yang membutuhkan Energi Psychic atau
Kegelapan juga seperti Hydreigon atau Wobbuffet sebagai penyerang
tambahan, atau kartu Supporter Peniru untuk menambah kerusakan yang
diberikan serangan Synchroloud dari Noivern V.

Rayquaza V dan Rayquaza VMAX
Rayquaza V dapat menyerang hanya dengan 1 Energi Listrik sehingga bagus
untuk awal pertarungan. Dengan Ability Aura Langit Biru dari Rayquaza
VMAX, bisa merotasi kartu Pegangan tiap giliran sendiri. Meskipun serangan
Max Burst sangat kuat, karena harus membuang Energi untuk menambah
kerusakan, sulit untuk menggunakannya berkali-kali dalam satu pertarungan.
Kombinasikan dengan Flaaffy untuk mengenakan Energi Listrik dari Trash,
Item Gulungan Bab Naga Terbang Serangan Beruntun untuk menyerang
Pokémon lawan di Cadangan, atau Stadium Pegunungan Badai untuk
memanggil Pokémon lain.

Trevenant V dan Trevenant VMAX
Dengan serangan Shadow Claw dari Trevenant V, rusak strategi lawan
dengan membuang kartu Pegangan lawan, sehingga membuat lawan
kesulitan mengumpulkan kartu-kartu yang diperlukan. Trevenant VMAX dapat
memberikan kerusakan besar dengan Energi yang sedikit, dan merupakan
penyerang yang tangguh karena HP-nya yang tinggi.
Kombinasikan dengan Tropius atau Jumpluff sebagai penyerang tambahan,
atau Item Topeng Dunia Gaib untuk terus mengurangi Kartu Pegangan milik
lawan.

Gyarados V dan Gyarados VMAX
Makin banyak Token Kerusakan pada Gyarados V, makin kuat serangan Naik
Pitam dari Gyarados V, sehingga dapat membuat lawan takut untuk
menyerang. Serangan Sinar Hiper dari Gyarados VMAX juga dapat
membuang Energi pada Pokémon lawan sehingga dapat memperlambat
gerakan lawan. Serangan Max Tyrant juga sangat kuat dan dapat meng-KO
Pokémon V lawan dengan 1 serangan.
Kombinasikan dengan Cloyster atau Salamence sebagai penyerang
tambahan, atau dengan Cryogonal untuk mengenakan Energi ke Gyarados
V/VMAX dengan cepat.

Volcarona V
Serangan Api Berbalik dari Volcarona V dapat digunakan dari awal
pertarungan karena hanya membutuhkan 1 Energi Api. Makin banyak Energi
Dasar di Trash sendiri, makin kuat serangan ini, sehingga bagus juga apabila
digunakan di akhir pertarungan. Volcarona V juga mudah digunakan di
berbagai Deck karena serangan utamanya hanya membutuhkan 1 Energi Api.
Kombinasikan dengan Simisear atau Centiskorch sebagai penyerang
tambahan, atau dengan Ninetales untuk membuat Pokémon sendiri mudah
untuk Mundur.

Medicham V
Berikan kerusakan ke Pokémon lawan hingga HP Pokémon tersebut menjadi
20 atau kurang, dan gunakan serangan Yoga Loop dari Medicham V pada
Pokémon itu sehingga dapat memulai giliran sendiri sekali lagi. Serangan
Smash Uppercut hanya membutuhkan 1 Energi Petarung dan 2 Energi
Bening, sehingga dapat digunakan di berbagai macam Deck.
Kombinasikan dengan Landorus atau Claydol sebagai penyerang tambahan,
atau gunakan Energi Aurora sebagai pengganti Energi Petarung.

Dragonite V
Meskipun membutuhkan Energi Air dan Energi Listrik, serangan Dragon Gale
dari Dragonite V dapat memberikan kerusakan yang besar dan dapat
meng-KO Pokémon V lawan dengan sekali serang.
Kombinasikan dengan Galarian Darmanitan sebagai penyerang tambahan,
dan juga gunakan Cryogonal dan Flaaffy untuk membantu mengenakan
Energi Air dan Energi Listrik ke Dragonite V.

