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Star Wars Miniatures - Mistrzostwa Polski 2009

Drodzy Gracze!

Z inicjatywy organizatorów turniejowych ze śląska w tym roku odbędą się pierwsze w historii

Mistrzostwa Polski w grze Star Wars Miniatures. Przygotowywaliśmy ten projekt przez ostatnie dwa

miesiące – mamy dla Was przygotowane miejsce, obsługę, sędziów i pulę nagród, plus specjalnie na

ten turniej zaprojektowane puchary.

Wszystko to po to byście mogli zmierzyć się ze sobą w turnieju o skali ogólnopolskiej i sprawdzić

swoje umiejętności oraz pograć z graczami z innych miast niż wasze. 

Aby projekt się powiódł potrzebna jest Wasza obecność – dlatego też ZAPRASZAM wszystkich

graczy do udziału w tej imprezie. Jeśli tylko macie chwilę czasu to skorzystajcie. Jeśli macie jakiś

znajomych którzy mają figurki – poinformujcie ich o tym turnieju, a jeszcze lepiej zabierzcie ze sobą. 

Skorzystajcie – sam turniej jest całkowicie darmowy, jako gracze będziecie musieli jedynie uiścić

akredytację przy wejściu na konwent  w wysokości 15 zł, a nagrody będą nieporównywalnie większe. 

Młodsi i mniej doświadczeni gracze Star Wars Miniatures!

Turniej jest przygotowany także z myślą o Was! Wiemy że dla Was ważniejsze jest to by pograć i coś

uzyskać i że kilku z Was może nie chcieć pojechać na tak duży turniej w obawie przed wysokim

poziomem czy dalszą podróżą. 

Specjalnie dla Was będzie osobna klasyfikacja turniejowa – najlepszy gracz w wieku lat 13 lub mniej

otrzyma puchar i tytuł Mistrza Juniorów 2009. Dodatkowo będą bonusowe nagrody rozlosowywane

wśród młodszych uczestników. 

Organizatorzy turniejów w sklepach i klubach

Ten turniej jest szansą na wzrost zainteresowania tą grą i daje możliwość stworzenia rankingu

ogólnopolskiego. Zależy nam na rozwoju tej gry w Polsce więc prosimy Was o jak najszerszą reklamę

tej imprezy – w tym wydrukowanie kilku sztuk tego dokumentu i umieszczenie w sklepie/klubie.

Na konwencie będzie możliwość przeszkolenia chętnych osób które prowadzą bądź chcą prowadzić

turnieje w zakresie obsługi programu DCI Reporter, podstaw sędziowania i wyrobienia uprawnień do

organizacji turniejów sankcjonowanych. Jeśli jesteście zainteresowani to proszę o kontakt na mail:

sklep.gnom@gmail.com

Konwent „Porytkon” w Sosnowcu

Turniej odbędzie się na konwencie fantastyki Porytkon w Sosnowcu. Polecam wcześniej odwiedzić

stronę konwentu:  http://www.porytkon.irpg.pl/

Mistrzostwa Polski odbędą się w sobotę, a w niedzielę (25.10) będzie można wziąć udział w turnieju

premierowym najnowszego dodatku „Galaxy at War”.

ZAPRASZAM!!!

W imieniu organizatora tego turnieju, firmy ISA – polskiego dystrybutora gry Star Wars

Miniatures, jako prowadzący turniej chciałbym zaprosić każdego gracza, niezależnie od wieku

i od zaawansowania w tej grze, na tegoroczne, pierwsze Mistrzostwa Polski. Bez Was ten

projekt się nie powiedzie, więc wystarczy że się pojawicie!

 Roman Cupek,                

  Bielsko-Biała                  

kontakt: XantValley@gmail.com, oraz tel.: 660527787    
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I. CZAS I MIEJSCE

Turniej główny – Mistrzostwa Polski 2009 – odbędzie się w dniu 24 października (sobota) na konwencie

„Porytkon” w Sosnowcu. 

Na konwent wstęp ma każdy – przy wejściu uiścić należy akredytację w wysokości 15 zł (za sobotę) i/lub 10 zł

(za przebywanie na konwencie w niedzielę). Za sam turniej Mistrzostw Polski nic już dodatkowego nie płacicie.

Na niedzielę zaplanowaliśmy drugi turniej – Sealed, na premierę dodatku „Galaxy at War”.

Lokalizacja:

Konwent Fantasyki „Porytkon” odbędzie się w Sosnowcu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,

przy ulicy Gwiezdnej 2.

Szczegóły gdzie znaleźć szkołę znajdziecie po tym adresem: www.porytkon.irpg.pl

Szczegółowe informacje jak dotrzeć na miejsce znajdą się na stronie ISA.PL w dziale Star Wars Miniatures.

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Harmonogram imprezy:

Sobota: sala turniejowa będzie otwarta od g. 9:00

         9:30 – 10:50  - zapisy na turniej

         11:00 – spotkanie organizacyjne dla graczy

         11:15 – start pierwszej rundy turnieju

          ok. 14:30 planowana jest krótka przerwa

          ok. 17:00 – zakończenie podstawowych rund i rozpoczęcie finałów (Top 8)

                  - nagrody dla osób poza finalistami będą rozdawane ok. g. 17:00

         ok. 19:30 – zakończenie finałów i rozdanie nagród.

Niedziela: sala turniejowa będzie otwarta od g. 8:00
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           9:30 – zapisy na turniej premierowy „Galaxy at War”

           10:00 – rozpoczęcie turnieju

           ok. 16:00 – zakończenie turnieju niedzielnego

II. NUMERKI DCI GRACZY

Mistrzostwa Polski są turniejem sankcjonowanym – uczestnicy muszą posiadać numery DCI, czyli być

w systemie rankingowym gry Star Wars Miniatures. 

Jeśli nie macie takiego numerka lub nie wiecie dokładnie co to jest proszę się nie przejmować. Każdy

uczestnik będzie miał możliwość wyrobienia numeru przed samym turniejem. To przydzielany numer –

do jego wyrobienia nie potrzeba żadnych dokumentów. A przyda się Wam jeśli będziecie brac udział w

innych turniejach sankcjonowanych.

Numer DCI jest ogólny dla gier produkcji Wizards of The Coast, czyli też gry Magic: The Gathering.

Jeśli gracie też w tę grę i posiadacie ten numerek to właśnie on Wam będzie potrzebny w sobotę.

III. Co należy przygotować

Gracze turniejowi muszą przygotować na czas imprezy:

- Figurki do gry – skład na 150 pkt, zgodnie z zasadami gry,

- Spis składu którym będziecie grali na turnieju, formularz można pobrać z tego adresu:
                                   http://gnom.bielsko.pl/SWMReg.pdf  
- zapoznać się z dokumentami dotyczącymi turniejów sankcjonowanych:

•  DCI Universal Tournament Rules (UTR)

• Star Wars Miniatures Floor Rules 

      Dokumenty te są dostępne na stronie:
http://www.wizards.com/default.asp?x=dci/doccenter/home

Najważniejsze informacje z tych  dokumentów zostały przetłumaczone i podane w tym
dokumencie w dalszej części. Jednak na sam turniej przydałoby się znać całość.

      IV. Szczegóły turniejów

Turniej główny: Mistrzostwa Polski 2009

Data:           24 październik 2009 (sobota)

Start:          11:00 (szczegóły – patrz harmonogram powyżej)

Format:      150 pkt Constructed

Wpisowe:    opłata za wejście na konwent (15 zł na samą sobotę) 

Nagrody:    

  * Zwycięzca turnieju będzie mógł od tej chwili przedstawiać się jako Mistrz Polski Star Wars

Miniatures 2009. Otrzyma też specjalnie przygotowany na tę okoliczność puchar. Na pucharze w tym

roku znajdzie się figurka Rancor'a w wersji alternate painting.

  * Nagrody rzeczowe będą przyznawane w następujący sposób:

          I Miejsce – 5x booster 'Galaxy At War' + SWM Map Pack

        II Miejsce –  3x booster 'Galaxy At War' + SWM Map Pack

 III-IV Miejsce -  2x booster 'Galaxy At War' + SWM Map Pack

V-VIII Miejsce -  1x booster 'Galaxy At War' + SWM Map Pack

 + dodatkowo 6 boosterów będzie rozlosowane wśród graczy poza finałami.
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  * Najlepszy „Junior” - gracz w wieku lat 13-stu lub mniej - otrzyma tytuł Mistrza Polski Juniorów

Star Wars Miniatures 2009. Także będzie miał puchar przygotowany na tę okazję, także ze specjalnie

dobraną figurką. Otrzyma on także 2 boosterki „Galaxy At War”.

Ważne informacje:

      a) Gracze i obserwatorzy podczas trwania turniejów niedzielnych nie mogą 

korzystać z telefonów komórkowych na sali turniejowej. Gracze biorący udział w turnieju proszeni są

o całkowite wyłączenie telefonów.

b) Obserwatorzy (definicja: każda osoba przebywająca na sali turniejowej ale nie biorąca udziału w

turnieju) nie mogą w żaden sposób ingerować w rozgrywane mecze, proszeni są też o zachowanie

ciszy przy stolikach graczy. Sędzia główny zastrzega sobie prawo do usuwania z sali turniejowej osób

które będą łamały tę zasadę.

c) Podczas trwania turnieju nie można oczywiście zmieniać składu jakim się gra. Sędziowie będą

sprawdzać na losowych stolikach co rundę kto czym dokładnie gra, porównując ze spisami jakie

gracze oddają przy rejestracji na turniej.

d) Jest to ważny turniej i nie chcielibyśmy by na nim kogoś zabrakło – dlatego też jeżeli z jakiś

losowych przyczyn miałoby nastąpić spóźnienie gracza na turniej główny prosimy o pilny kontakt z

sędzią pod numer 660527787

Turniej premierowy dodatku „Galaxy At War”

Data:          25 październik 2009 (niedziela)

Start:         10:00 (zapisy od 9:30)

Format:     Sealed – skład składany z boosterka Galaxy At War

Wpisowe:  50 zł (obejmuje zestaw do gry - boosterek)

Nagrody:    - będą podane -

Turniej ten będzie rozegrany w formacie Sealed Pack – z jednego boosterka tworzymy skład 
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ς.ς.ς.ς. Jak przebiega turniej sankcjonowany?

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje z dokumentu o turniejach sankcjonowanych DCI – proszę przeczytać

uważnie. Pozostałe informacje są w dokumencie w j. angielskim.

    a) Wymagane materiały na turniej:

           - Mapa do gry, można korzystać z map które są dopuszczone do gry na 150 pkt:              

•••• Rebel Storm starter Tractor Beam Reactor Coupling map

•••• Clone Strike starter Grand Plaza map

•••• Revenge of the Sith starter Power Regulation Chamber map

•••• Rebel Storm Ultimate Missions Cloud City map (updated Organized Play version only)

•••• Rebel Storm Ultimate Missions Mos Eisley map (updated Organized Play version only)

•••• Clone Strike Ultimate Missions Nightclub map

•••• Revenge of the Sith Ultimate Missions Throne Room map

•••• Attack on Endor Commander's Office map

•••• Attack on Endor Hall of Judgment map

•••• Attack on Endor Rancor Pen map

•••• Battle of Hoth Echo Base Outpost map

•••• Knights of the Old Republic poster Taris Undercity map (z plakatu)

•••• The Clone Wars starter Freight Transit Station map

•••• Clone Wars Battles Muunilinst Commerce Plaza map

•••• The Clone Wars Map Pack Rattatak Arena map

•••• The Clone Wars Map Pack Teth Monastery map

           - Kość dwudziestościenna K20 – nie może być ani za mała, ani bardzo duża (jumbo).

           - znaczniki lub papier i długopis do zaznaczania punktów obrażeń, punktów mocy i innych potrzebności.

           - modele i karty statystyk do nich wybrane przez Was do gry.

UWAGA! Jest obecnie jedna figurka zbanowana – nie można nią grać na turniejach sankcjonowanych! Jest to: General

Obi-Wan Kenobi (Clone Wars Starter Set)

      b) Procedura rozpoczęcia gry.

Na turniejach rozpoczynamy gry w następujących krokach:

           - gracze rozpoczynają od przedstawienia sobie swoich składów (pokazanie rozpisek)

           - gracze wykonują rzut kostką by ustalić na jakiej mapie będą grać, gracz który wyrzuci wyższy wynik wybiera mapę

(swoją lub przeciwnika) a gracz który miał niższy wybiera czy będzie wystawiał swoje figurki jako pierwszy czy

jako drugi

- gracz który wystawia się pierwszy wybiera też stronę mapy na której się będzie wystawiał, drugi gracz

automatycznie będzie się wystawiał po przeciwnej stronie

- następnie gracze rzucają na Inicjatywę by wyznaczyć kto zaczyna turę

      c) Przebieg gry.

Gracze muszą grać zgodnie z podanymi niżej zasadami:

             Wystawianie figurek (Setup)

Wszystkie figurki muszą rozpoczynać grę znajdując się podstawką (lub jej częścią jeśli figurki są duże) najdalej 4

pola od krótszej krawędzi mapy, przy której wystawia się gracz.

Wystawianie zaczynamy od największych figurek, czyli wystawia się najpierw modele Huge, następnie Large,

następnie Medium, i na końcu Small.

Ruchy figurek

W momencie gdy obliczamy ruch figurki musi być zapamiętane skąd ta figurka rozpoczyna swój ruch. Najlepiej nie
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ruszać figurki dopóki nie wybierzemy ostatecznie pola na które chcemy ją ruszyć. Można też zaznaczyć jej pozycję

znacznikiem (tokenem) przed ruchem.

Ilość Aktywacji na rundę

W pierwszej fazie każdej rundy pierwszy gracz aktywuje tylko jedną figurkę (to jest zmiana względem zasad z

podręcznika). Gracz który wykonuje ruch jako drugi aktywuje już dwie figurki. W kolejnych fazach gracze

aktywują już po 2 figurki na zwykłych zasadach.

Aktywacja Figurek

Gracze MUSZĄ zaznaczać które z ich figurek były w danej rundzie aktywowane, korzystając z jednego ze

sposobów:

 * obracając kartę figurki o 90 stopni

 * kładąc token lub inny znacznik na kartę figurki która była aktywowana

 * obrócić figurkę twarzą w stronę przeciwną do drugiego gracza.

Modele zniszczone

Figurki które odpadają z gry muszą być usunięte wraz z ich kartami z pola gry.

      d) Scenariusz turniejowy.

Na turnieju Mistrzostwa Polski 2009 podczas wszystkich rund będzie rozgrywany podstawowy scenariusz z

turniejów sankcjonowanych, zgodnie z zadami:

Zasady Zwycięstwa: jeśli przynajmniej jeden gracz na końcu rundy będzie miał zdobyte Punkty Zwycięstwa równe

lub przekraczające format turnieju (czyli 150 pkt) to wygrywa mecz. Jeśli obaj gracze osiągną 150 lub więcej

punktów to wygrywa gracz który zdobył ich więcej. Jeśli gracze mają w tym momencie równą ilość zdobytych

punktów to należy rozegrać jeszcze jedną rundę, i tak dalej dopóki na końcu rundy nie będzie remisu lub też nie

skończy się czas przeznaczony na grę.

  Są dwa sposoby na zdobywanie Punktów Zwycięstwa:

  1) Eliminacja modeli przeciwnika – zdobywacie punkty równe kosztowi zdjętej figurki przeciwnika

  2) Zajęcie środka mapy – Pięć punktów otrzymuje gracz na koniec każdej rundy gdy przynajmniej jedna z jego

      figurek znajduje się do czterech pól od środka mapy. Dla przykładu określenia tej odległości:

                        

Area for scoring if the center of the map is a total square. Area for scoring if the center of the map is a point.

           Każdy z graczy  ma obowiązek notować aktualnie zdobyte punkty zwycięstwa w formie

           pisemnej.
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Turniej Mistrzostwa Polski 2009 a legalność figurek z dodatku „Galaxy At War”
Na turnieju Mistrzostw Polski 2009 nie będzie dozwolone używanie figurek z dodatku „Galaxy At War”. Mimo

iż boosterki będą już dostępne w Polsce od dnia 20.10 to według danych premiera była ogłaszana na dzień

27.10 i tej daty trzymamy się jako dnia od którego można ich legalnie używać figurek z tego dodatku podczas

turniejów sankcjonowanych.

ςΙ.ςΙ.ςΙ.ςΙ. KONTAKT

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt:

Organizator imprezy: ISA sp. z o.o.  - Kontakt email: dci.isa@isa.pl

                    Prowadzący: Roman Cupek

                    Kontakt email: XantValley@gmail.com ,oraz telefoniczny: 660 527 787

               VII.  Dodatkowe informacje

Wszystkie ważne informacje dotyczące imprezy będą podawane na stronie konwentu Porytkon, oraz

rozsyłane do sklepów i organizatorów.

Także pytajcie w sklepach, lub dzwońcie po szczegóły do organizatora.

AKTUALNA WERSJA TEGO DOKUEMNTU DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:

http://gnom.bielsko.pl/swm2009.pdf
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