
Pokémon Battle Festival Asia 2021

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข

(“Sinnoh Festive Tournament RULEBOOK”)

Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl

(the “Competition”)



กฏการแขง่ขนั

Sinnoh Festive Tournament Rulebook อยา่งเป็นทางการ

1. ชอ่งทางการสื�อสาร

Discord จะถกูใชเ้ป็นแพลตฟอรม์การสื�อสารหลกั การสื�อสารสว่นใหญจ่ะทําในเซริฟ์เวอร ์Discord ผูเ้ขา้รว่มทกุ

คนมหีนา้ที�ตรวจสอบประกาศการแขง่ขนั อปัเดต เปลี�ยนแปลง และสื�อสารกบัฝ่ายตรงขา้มผา่นเซริฟ์เวอร ์Discord

การไมเ่ขา้รว่มเซริฟ์เวอร ์Discordหรอืฝ่ายตรงขา้มไมส่ามารถคน้หาคณุไดอ้าจสง่ผลใหถ้กูตดัสทิธิ� เมื�อเขา้รว่ม

เซริฟ์เวอร ์Discord ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งคน้หา #welcome channel และกด “react” กบัอโีมจขิองภมูภิาคที�เขา้รว่ม

Discord channel: Pokémon Sinnoh Festive Tournament Discord

2. ความประพฤตทิ ั�วไป

มนัเป็นสิ�งสําคญัสําหรับผูเ้ลน่ทกุคนที�จะตอ้งแบกรับทศันคตทิี�มนํี�าใจนักกฬีาและยตุธิรรมสําหรับเกมที�เป็นระเบยีบ

และน่าพอใจ การละเมดิกฎนี�จะนําไปสูก่ารถกูตดัสทิธิ� ความผดิที�สําคญัและที�พบบอ่ยที�สดุแสดงไวด้า้นลา่ง

อยา่งไรกต็าม เจา้หนา้ที�การแขง่ขนัอาจกําหนดบทลงโทษสําหรับพฤตกิรรมที�ไมม่นํี�าใจนักกฬีาประเภทอื�นๆ (เชน่

การลว่งละเมดิ) ที�ไมร่วมอยูใ่นรายการ

ผูเ้ลน่จะตอ้งไมใ่ชภ้าษาหยาบคายหรอืยั�วยตุลอดการแขง่ขนั กฎการปฏบิตัทิั �งหมดยงันําไปใชก้บัขอ้ความสว่นตวั

และหอ้งสนทนาผา่นแพลตฟอรม์การสื�อสาร ในเกม ฯลฯ ผูเ้ลน่จะตอ้งแขง่ขนัอยา่งมอือาชพี การแขง่ขนั การหยดุ

เลน่โดยไมม่สีาเหต ุหรอืแสดงการขาดความพยายามอยา่งชดัแจง้ จะถกูตคีวามวา่เป็นการละเมดิพฤตกิรรมของผู ้

เลน่ และจะสง่ผลใหถ้กูรบิหรอืถกูตดัสทิธิ�จากการแขง่ขนั

การโกงไมว่า่จะสําเร็จหรอืไมสํ่าเร็จจะถอืวา่เป็นการละเมดิกฏ การพยายามโกงใดๆ จะถอืเป็นการละเมดิกฏโดย

สมบรูณ ์และจะนําไปสูก่ารตดัสทิธิ�โดยอตัโนมตัสํิาหรับทกุฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง

ตวัอยา่งของการโกง :

● Ringer (ใหผู้อ้ ื�นมาเลน่แทน)

● การแชรบ์ญัชี

3. ขอ้กาํหนดของผูเ้ขา้รว่ม

ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคนตอ้งทําการตดิตั �ง Discord หรอืเขา้ถงึไดบ้นอปุกรณอ์ื�น.

https://discord.gg/gPCxjkbrNJ
https://discord.com/download


เฉพาะผูเ้ลน่ที�อาศยัอยูใ่นมาเลเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์ไทย ไตห้วนั และฮอ่งกงเทา่นั�นที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้รว่ม

ในทวัรน์าเมนตน์ี� ขึ�นอยูก่บัภมูภิาคที�พวกเขาเขา้รว่ม

โดยการลงทะเบยีนในการแขง่ขนั ผูเ้ลน่ทกุคนตอ้งรับทราบวา่ ภาพถา่ย วดิโีอ และรปูแบบการบนัทกึใดๆ ใน

ระหวา่งการแขง่ขนันี�จะถอืวา่ไดรั้บความยนิยอมทางกฎหมายจากผูเ้ลน่เพื�อวตัถปุระสงคด์า้นสื�อและการตลาด

การลงทะเบยีนสําหรับทวัรน์าเมนตน์ี�หมายถงึการยอมรับขอ้กําหนด เงื�อนไข กฎและขอ้บงัคบัทั �งหมดที�ระบไุวโ้ดย

สมบรูณ์

เจา้หนา้ที�ทวัรน์าเมนตข์อสงวนสทิธิ�ในการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูเ้ลน่ไดต้ลอดเวลาตามดลุยพนิจิของผูเ้ลน่แต่

เพยีงผูเ้ดยีว

พนักงานที�เกี�ยวขอ้งกบั ESL Gaming และ The Pokémon Company หรอื บรษัิทในเครอื ตวัแทน ที�ปรกึษา ผูรั้บ

เหมา ที�ปรกึษากฎหมาย โฆษณา ประชาสมัพันธ ์สง่เสรมิการขาย การปฏบิตัติามขอ้กําหนด และหน่วยงานดา้น

การตลาด ผูใ้หบ้รกิารเว็บไซต ์และ เว็บมาสเตอร ์(เรยีกรวมกนัวา่ “หน่วยงานสําหรับการแขง่ขนั”) และสมาชกิใน

ครอบครัวของพวกเขา (คูส่มรส ผูป้กครอง พี�นอ้ง และบตุร ไมว่า่พวกเขาจะอาศยัอยูท่ี�ไหน) และผูท้ี�อาศยัอยูใ่น

บา้นเดยีวกนัไมม่สีทิธิ�เขา้รว่มการแขง่ขนั

3.1 ขอ้จาํกดัดา้นที�อยูอ่าศยั

ผูเ้ลน่ทกุคนจะตอ้งเป็นผูอ้าศยัและเขา้รว่มจากสงิคโปร ์มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ไทย ฮอ่งกง และไตห้วนัเทา่นั�น.

เพื�อที�จะไดรั้บการพจิารณาที�อยู ่ผูเ้ลน่จะตอ้งมาจากประเทศที�ระบไุวข้า้งตน้ ชาวตา่งชาตทิี�อาศยัอยูใ่นประเทศนั�น

จะตอ้งมวีซีา่หรอืเอกสารที�พสิจูนว์า่ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัอาศยัอยูใ่นประเทศที�มสีทิธิ�นานกวา่ 90 วนัเพื�อนับเป็นผู ้

อยูอ่าศยั

สถานะที�อยูข่องผูเ้ลน่และประเทศที�เลอืกเขา้รว่มจะตอ้งไมเ่ปลี�ยนแปลงตลอดระยะเวลาการแขง่ขนั หากไมรั่กษา

สถานะการอยูอ่าศยัภายในระยะเวลาของการแขง่ขนัจะสง่ผลใหก้ารเขา้รว่มในการแขง่ขนัเป็นโมฆะ

3.2 การลงทะเบยีน ESL Play

ผูเ้ลน่ตอ้งสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัโดยใชห้นา้การแขง่ขนั ESL Play เพื�อพจิารณาคณุสมบตั ิผูเ้ลน่ที�มคีณุสมบตัิ

ตรงตามขอ้กําหนด (แตล่ะบคุคลคอื “ผูเ้ลน่” หรอื “คูแ่ขง่” หรอื “ผูเ้ขา้รว่ม”) จะตอ้ง (1) เป็นเจา้ของหรอืมสีทิธิ�

เขา้ถงึ Nintendo Switch; (2) เป็นเจา้ของหรอืมสีทิธิ�เขา้ถงึ Pokémon Brilliant Diamond หรอื Pokémon

Shiny Pearl (3) ปลดล็อกฟีเจอร ์Global Club บน Pokémon Brilliant Diamond หรอื Pokémon Shiny Pearl.



ผูเ้ลน่ตอ้งอา่นกฎการแขง่ขนัและนโยบายความเป็นสว่นตวัที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึนโยบายความเป็นสว่นตวัของ ESL

และยอมรับกฎเหลา่นี�กอ่นเขา้รว่มการแขง่ขนั เมื�อผูเ้ลน่ลงทะเบยีนแลว้ จะถอืวา่มสีทิธิ�เขา้รว่มการแขง่ขนัทั �งหมด

3.3 การลงทะเบยีน Google Form

ในการเขา้รว่มทวัรน์าเมนตน์ี� ผูเ้ลน่จะตอ้งสง่ขอ้มลูที�จําเป็นผา่น Google Forms ตามภมูภิาคที�เขา้รว่ม.

(deadline: February 10th 22:59 UTC+7)

● Taiwan Registration Form

● Singapore Registration Form

● Malaysia Registration Form

● Philippines Registration Form

● Hong Kong Registration Form

● Thailand Registration Form

4. โครงสรา้งการแขง่ขนั

ทวัรน์าเมนตน์ี�จะแบง่ออกเป็นสองชว่ง

● National Qualifier

● Regional Playoffs

ในชว่ง National Qualifier ทั �งหกภมูภิาคจะแยกจากกนั ซึ�งหมายความวา่ผูเ้ลน่จะแขง่ขนักบัผูเ้ขา้รว่มคนอื�นๆ ใน

ภมูภิาคเดยีวกนัเทา่นั�น.

ในรอบ Regional Playoffs ผูเ้ลน่อนัดบัที� 1จากแตล่ะภมูภิาคจะตอ่สูเ้พื�อชงิตําแหน่งแชมป์และเป็นตวัแทนของ

ภมูภิาคของตน ในขณะเดยีวกนั 2 ภมูภิาคที�มกีารลงทะเบยีนสงูสดุจะไดรั้บสทิธิ�เพิ�ม 1 Seed เพิ�มเตมิในรอบ

Regional Playoffs ภมูภิาค

4.1 ตารางการแขง่ขนั

● National Qualifier

○ February 12th - Singapore, Malaysia, & Philippines

○ February 13th - Taiwan, Hong Kong, & Thailand

● Regional Playoffs

○ February 19th - The top 1/2 ผูเ้ลน่จากทั �งหกภมูภิาครวมกนั 8 คนจะแขง่ขนักนัในรปูแบบ

single elimination.

https://forms.gle/Hgkk7eRA6iaY2Yjk8
https://forms.gle/21xLo7drNwunjshe6
https://forms.gle/ggP5nS8scR2Ztm5a6
https://forms.gle/xoNqfEUv3CsyJb157
https://forms.gle/kTjnPpaJ6TcLsDvL8
https://forms.gle/K7sDuz6PxK5bDqhf7


4.2 รปูแบบ Tournament

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารสมคัรสมาชกิออนไลนข์อง Nintendo

● National Qualifier

○ Online

○ Open team list

○ 6 Round of Swiss Format

■ ทกุรอบเป็นการแขง่ขนั Best of 1 (BO1)

■ แตล่ะรอบมเีวลาใหแ้ขง่ขนั 20 นาท ีเวลาเริ�มและหมดเวลาการแขง่ขนัจะถกูประกาศใน

ชอ่ง Discordใน region ของคณุ.

○ 16 Players Top Cut Single Elimination

■ ทกุรอบจะแขง่กนัแบบ Best of 3 (BO3)

■ แตล่ะรอบมเีวลาใหแ้ขง่ขนั 50 นาท ีเวลาเริ�มและหมดเวลาการแขง่ขนัจะถกูประกาศใน

ชอ่ง Discordใน region ของคณุ.

● Regional Playoffs

○ Online

○ Closed team list

○ ผูเ้ลน่ 8 คนแขง่ขนักนัแบบ Single Elimination

○ ทกุรอบจะแขง่กนัแบบ Best of 3 (BO3)

● หากเกมดําเนนิไปในชว่งตอ่เวลา ผูต้ดัสนิทวัรน์าเมนตจ์ะเป็นผูดํ้าเนนิการ TIE BREAK ดว้ยตนเองเพื�อ

ตดัสนิผลการแขง่ขนั.

4.3 กฏการแขง่ขนั

รปูแบบเกมจะเป็นรปูแบบ Single Battle ผูเ้ลน่ตอ้งมี Pokémon 6 ตวั ผูเ้ลน่จะใช ้Pokémon 3 ใน 6 ตวัจากราย

ชื�อที�สง่มา Pokémon ที�ม ีlevel มากกวา่หรอืนอ้ยกวา่ Lv. 50 ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั แตจ่ะถกูปรับ

level เป็น 50 อตัโนมตัใินระหวา่งการตอ่สู ้อยา่งไรกต็าม หาก Pokémon มเีลเวลตํ�ากวา่ 50 Pokémon จะไมถ่กู

ปรับ level อตัโนมตั ิไมอ่นุญาตใหผู้เ้ลน่ใช ้Pokémon ที�ซํ�ากนัในทมี ผูเ้ลน่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้Held Item ที�ซํ�า

กนัในทมี

● Team Preview: 90 seconds

● Move time limit: 60 seconds

● การเลอืกทมี: คณุสามารถใช ้Pokémon 3 ใน 6 ตวัที�ลงทะเบยีนเมื�อเขา้รว่มการแขง่ขนัเทา่นั�น การ

เปลี�ยนแปลงทมีแบทเทลิไมว่า่ดว้ยวธิใีดกต็ามหลงัจากการแขง่ขนัเริ�มตน้ขึ�นเป็นสิ�งตอ้งหา้ม



● อนุญาตใหใ้ช ้Pokémon จาก National Pokédex แตผู่เ้ลน่ไมส่ามารถใช ้Pokémon

Mythical/Legendary ตอ่ไปนี�ในทมีได:้

- #151 Mew

- #251 Celebi

- #385 Jirachi

- #386 Deoxys

- #489 Phione

- #490 Manaphy

- #491 Darkrai

- #492 Shaymin

- #493 Arceus

● Pokémon Mythical/Legendary สามารถใสไ่ดเ้พยีง 1 ตวัในทมีเทา่นั�น:

- #150 Mewtwo

- #249 Lugia

- #250 Ho-oh

- #382 Kyogre

- #383 Groudon

- #384 Rayquaza

- #483 Dialga

- #484 Palkia

- #487 Giratina

4.3.1 การกาํหนดเวลาในการแขง่ขนั

เพื�อใหก้ารแขง่ขนัเป็นไปอยา่งราบรื�น ผูเ้ลน่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหห้ยดุเกมไมว่า่ดว้ยวธิใีด หากพบวา่ผูเ้ลน่จงใจถว่ง

เวลา เจา้หนา้ที�ทวัรน์าเมนตม์สีทิธิ�ประเมนิสถานการณแ์ละใชบ้ทลงโทษที�เหมาะสม เชน่ :

a. ครั�งที� 1: Warning

b. ครั�งที� 2: Game Loss

c. ครั�งที� 3: Disqualification

กฎเหลา่นี�มผีลกบัสว่นตา่งๆ ของเกม เชน่ Move Time และ Input ของผูเ้ลน่ หากพบวา่การแขง่ขนัดําเนนิไปเป็น

เวลานานเกนิความคาดหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากมคีวามลา่ชา้อยา่งมากระหวา่งเกม เจา้หนา้ที�การแขง่ขนัขอ

สงวนสทิธิ�ในการจํากดัเวลาสําหรับการแขง่ขนัดว้ยตนเอง



4.3.2 Pokémon Video Game Team List

ผูเ้ลน่จะตอ้งระบรุายชื�อ Pokémon ในทมีใหถ้กูตอ้งและชดัเจน รายชื�อทมีจะถกูรวบรวมระหวา่งขั �นตอนการลง

ทะเบยีน 3.3 Google แบบฟอรม์.

4.4 ผลการแขง่กนั

ผูเ้ลน่แตล่ะคนควรจับถา่ยภาพหนา้จอของผลการแขง่ขนัเมื�อจบเกม หากมขีอ้พพิาทหรอืปัญหาทางเทคนคิใน

ล็อบบี� การไมส่ง่ภาพหนา้จอดงักลา่วเมื�อมกีารรอ้งขออาจนําไปสูก่ารดําเนนิการทางวนัิย หากคณุมปัีญหาหรอืพบ

ปัญหาใด ๆ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที�ทวัรน์าเมนตท์นัทผีา่น Protest Ticket ในหนา้การแขง่ขนั ESL Play นอกจากนี�

คณุยงัสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ที�ทวัรน์าเมนตผ์า่น Discord เพื�อสอบถามขอ้สงสยัหรอืปัญหาอื�นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

4.5 ปญัหา

4.5.1 มาสาย/ ไมม่าแขง่ขนั

หากคณุไมส่ามารถตดิตอ่กบัคูต่อ่สูไ้ดห้ลงัจากพยายามตดิตอ่ไปแลว้ 10 นาท ีโปรดเปิด PROTEST TICKET หรอื

ตดิตอ่ Tournament Admin ผา่น dedicated Discord server โดยเฉพาะ #support-channel ทนัที

(Screenshot หรอื หลกัฐาน)

4.5.2 การยอมแพ/้สละสทิธิ�

หากคณุตอ้งการยอมแพห้รอืสละสทิธิ� โปรดตดิตอ่ Tournament Admin ผา่น dedicated Discord server

#support-channel directly โดยเฉพาะ #support-channel โดยตรง

4.5.3 ปัญหาการเชื�อมตอ่

หากคณุและคูต่อ่สูข้องคณุมปัีญหาในการเชื�อมตอ่ซึ�งกนัและกนั โปรดตดิตอ่ Tournament Admin ผา่น

dedicated Discord server #support-channel โดยตรง

4.5.4 ปัญหาการเชื�อมตอ่

หากคณุและคูต่อ่สูข้องคณุมปัีญหาในการเชื�อมตอ่ซึ�งกนัและกนั โปรดตดิตอ่ Tournament Admin ผา่น
dedicated Discord server #support-channel โดยตรง

หลดุออกจากการแขง่ขนั

หากการตดัการเชื�อมตอ่เกดิขึ�นระหวา่งเกม:
● ผูเ้ลน่ทั �งสองจะตอ้งบนัทกึการแขง่ขนัของตน (โดยใชโ้ทรศพัทห์รอือปุกรณท์ี�คลา้ยกนั) ตั �งแตเ่ริ�มการ

แขง่ขนัจนถงึสิ�นสดุการแขง่ขนั หากขาดการเชื�อมตอ่ ผูเ้ลน่ตอ้งแจง้ Tournament Admin ผา่น
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dedicated Discord server และสง่ Protest Ticket หากผูเ้ลน่ไมแ่สดงหลกัฐานที�ถกูตอ้ง เมื�อมกีาร
Protest พวกเขาจะเสยีเปรยีบสําหรับนัดนั�น

● tournament admin จะเขา้รว่มการแขง่ขนัของคณุและดขูอ้มลูที�ใหไ้ว ้

● หากสถานะของเกมในตอนนั�นมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนัียสําคญั และผูเ้ลน่ทั �งสองคาดหวงัผลลพัธท์ี�

ชดัเจนเชน่เดยีวกนั พวกเขาอาจเลอืกที�จะตกลงวา่ผูเ้ลน่คนหนึ�งจะชนะหากขาดการเชื�อมตอ่ ขอ้ตกลงดงั

กลา่วจะไดรั้บการยอมรับจาก Tournament Admin แตจ่ะไมถ่กูบงัคบัใช ้และการกดดนัใหคู้ต่อ่สูข้องคณุ

ยอมรับหลงัจากพวกเขาปฏเิสธอาจถอืเป็นการบงัคบัและตอ้งไดรั้บโทษ.

4.5.6 ปญัหา Team List

หากคณุคดิวา่คูต่อ่สูข้องคณุใชบ้างอยา่งที�แตกตา่งจากรายชื�อที�สง่

กดปุ่ มภาพหนา้จอคา้งไวบ้น Nintendo Switch ของคณุเพื�อบนัทกึ 30 วนิาทสีดุทา้ยของการเลน่เกมและจับภาพ

การโตต้อบที�ทําใหค้ณุคดิเชน่นั�น หากภาพหนา้จอจับภาพได ้(เชน่ เปิดใชง้าน ability ที�ไมถ่กูตอ้ง)

เมื�อเกมจบลงแลว้ ตดิตอ่ Tournament Admin ผา่น dedicated Discord server #support-channel ทนัที

Tournament Admin จะเขา้รว่มการแขง่ขนัของคณุและพยายามตรวจสอบวา่มขีอ้ผดิพลาดของทมีเกดิขึ�นหรอืไม่

พวกเขาอาจขอใหต้รวจสอบภาพที�คณุถา่ย

4.5.7 พฤตกิรรม

เพื�อใหท้ั �งสองฝ่ายรูส้กึสบายใจที�จะเลน่กนัเอง คณุตอ้งไมทํ่าอะไรที�ทําใหคู้ต่อ่สูรู้ส้กึอดึอดั.

4.5.8 ขอ้พพิาท

หากคณุและคูต่อ่สูไ้มเ่ห็นดว้ยวา่ใครเป็นผูช้นะในเกม โปรดตดิตอ่ tournament adminผา่น dedicated Discord

server โดยเฉพาะ #support-channel ทนัที

( Tournament Admin จะขอดภูาพหนา้จอทา้ยเกมของคูต่อ่สูแ้ละของคณุ)

4.5.9 Bugs

หากเกดิขอ้ผดิพลาดระหวา่งการเลน่เกม โปรดตดิตอ่ Tournament Admin ผา่น dedicated Discord server

โดยเฉพาะ #support-channel ทนัท.ี
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4.6 บทลงโทษ

การละเมดิใด ๆ ในระหวา่งการแขง่ขนัจะมกีารลงโทษ 3 ครั�ง

● ครั�งที� 1: Warning

● ครั�งที� 2: Game Loss

● ครั�งที� 3: Disqualification

ตวัอยา่งของการละเมดิ:

● ใชท้มีที�ไมไ่ดล้งทะเบยีนไว ้

○ บทลงโทษที�จะใชก้บัทกุเกมภายในการแขง่ขนัที�พบวา่เป็นจรงิรวมถงึเกมที�เสร็จสิ�นแลว้
○ หากผูเ้ลน่พบวา่ใชท้มีของตนเองผดิใหร้บีทําการเปลี�ยนทมี เกมจะเริ�มตน้ใหมโ่ดยไมม่กีาร

ลงโทษ

● ในระหวา่งการแขง่ขนัหากผูเ้ลน่
○ ไมอ่ยูม่าแขง่ขนัใน 10 นาทหีลงัจากประกาศเวลาเริ�ม

■ อาจทําใหโ้ดน Match Loss
○ ตดัการเชื�อมตอ่จากเกมหลงัจาก Team Preview จบลง

■ อาจทําใหโ้ดน Game Loss

● ใหค้นอื�นที�ไมใ่ชผู่เ้ลน่ที�ไดล้งทะเบยีนเลน่ระหวา่งเกมการแขง่ขนั

● การพยายามโนม้นา้วหรอืตดัสนิผลการแขง่ขนัดว้ยวธิกีารอื�นใดที�นอกเหนอืไปจากแขง่ทวัรน์าเมนตป์กติ

● พฤตกิรรมที�ไมส่ภุาพตอ่ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัหรอืเจา้หนา้ที�ใด ๆ รวมถงึการขม่ขูบ่งัคบัและดถูกู

● แอบอา้งสทิธิ�ชนะ

● การใชป้ระโยชนจ์ากจดุบกพรอ่งของซอฟตแ์วรเ์พื�อใหไ้ดเ้ปรยีบระหวา่งการเลน่เกม
● ขอ้ผดิพลาดของทมี

○ Tournament Admin อาจพจิารณาคณุลกัษณของ Pokémon เพื�อตดัสนิวา่ได ้Pokémon มา

ดว้ยวธิทีี�ผดิหรอืไม ่ซึ�งรวมถงึสถานที�จับและทมีที�สง่มา Poké Ball ของ Pokémon ถกูจับได ้ไม่

วา่ Pokémon นั�นจะเป็น Shiny หรอืไมก่ต็าม และชื�อ Pokémon’s Original Trainer

รายการขา้งตน้เป็นแคต่วัอยา่ง บทลงโทษทั �งหมดอาจไดรั้บยกระดบัหรอืเบาลงไดต้ามดลุยพนิจิของ

Tournament Admin



4.7 การ Streaming สว่นบคุคล

อนุญาตใหส้ตรมีสว่นตวัไดเ้สมอหากไมม่กีารออกอากาศอยา่งเป็นทางการ ผูเ้ลน่มหีนา้ที�รับผดิชอบตอ่ความลา่ชา้

ของสตรมีระหวา่งการสตรมีสว่นบคุคล

5. ของรางวลั

ในตอนทา้ยของ Grand Finale รางวลัที�ไดรั้บจะแสดงอยูด่า้นลา่ง:

National Qualifier Champion:

- Nintendo Switch – OLED Model 1 เครื�อง

- Pokémon Legends: Arceus 1 แผน่

National Top 4 Winners:

- Big Pikachu Plushie และ Sinnoh Starter Plushies

Regional Playoffs Champion:

- Pokémon Collection Gaming Chair by Secretlab 1 ตวั
**ผูช้นะสามารถเลอืกรบั : Pikachu หรอื Charizard Edition

6. ลขิสทิธิ�

เนื�อหาทั �งหมดที�ปรากฏในเอกสารนี�เป็นทรัพยส์นิของ ESL Gaming GmbH หรอืกําลงัใชง้านโดยไดรั้บอนุญาต

จากเจา้ของ การเผยแพรโ่ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ทําซํ�า ดดัแปลง หรอืการใชเ้นื�อหาในเอกสารนี� รวมถงึแตไ่มจํ่ากดั

เพยีงภาพเครื�องหมายการคา้ ภาพวาด ขอ้ความ ความเหมอืน หรอืภาพถา่ย อาจถอืเป็นการละเมดิกฎหมาย

ลขิสทิธิ�และเครื�องหมายการคา้ และอาจถกูดําเนนิคดอีาญาและ /หรอืกฎหมายแพง่. หา้มทําซํ�าสว่นหนึ�งของ

เนื�อหาของเอกสารนี�ในรปูแบบใด ๆ หรอืโดยวธิกีารใด ๆ หรอืเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูหรอืระบบการดงึขอ้มลู ยกเวน้

สําหรับการใชง้านสว่นตวัโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก ESL Gaming GmbH เนื�อหาทั �งหมดใน

เอกสารนี�มคีวามถกูตอ้งเทา่ที�เราทราบ ESL Gaming GmbH จะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาดหรอืการละเวน้ใดๆ

ESL Gaming GmbH ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเนื�อหาและไฟลบ์นเว็บไซตข์องเราไดต้ลอดเวลาโดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบ

Changelog:


