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MISTRZOSTWA POLSKI 2011 - ZAPROSZENIEMISTRZOSTWA POLSKI 2011 - ZAPROSZENIE

Drodzy gracze,
Chciałbym zaprosić Was na tegoroczne turnieje Mistrzostw Polski w grze World of 

Warcraft Trading Card Game. 
Zapraszam tym razem do Warszawy, gdzie przygotowaliśmy dla Was dzień obfity w 

eventy i przygotowany specjalnie dla Was.
Tegoroczny turniej jest imprezą w pełni otwartą – skorzystajcie z Tego! Zabierzcie ze 

sobą nie tylko grono weteranów, ale także każdego kto w waszej okolicy pogrywa i ma 
trochę czasu i chęci.

Życzyłbym sobie aby tegoroczna impreza była otwarta i jak najłatwiej dostępna dla 
każdego, niezależnie od tego skąd pochodzi i gdzie grywa. 

Aby wszystko się udało potrzebna jest też Wasza pomoc – zaproście i zabierzcie ze sobą 
niezdecydowanych, prześlijcie informacje o szczegółach turniejów tam gdzie możecie, 

no i najważniejsze – sami zjawcie się w Warszawie :)
Z mojej strony oddaję się do Waszej dyspozycji,  kontakt do mnie znajdziecie w dalszej 
części dokumentu, proszę pisać i dzwonić w każdej sprawie w której mógłbym pomóc 

lub służyć informacją jeśli tylko dzięki temu będzie szansa że zjawicie się na tym 
turnieju.

W imieniu organizatora Turnieju – firmy ISA

sędzia główny, Roman Cupek    

kontakt: XantValley@gmail.com    
tel. 660 527 787 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE

I.a WSTĘP NA TURNIEJ

Tegoroczne Mistrzostwa Polski w grze World of Warcraft TCG są turniejem OTWARTYM. Oznacza 
to, iż wstęp na nie ma Każdy kto tylko zechce. Jedyny warunek to posiadanie talii legalnej do gry w 
formacie Worldbreaker Block Constructed (patrz niżej).

Koszt turnieju głównego: 70 zł

I.b CZAS I MIEJSCE

Data turnieju: 1 październik 2011 (sobota)

Mistrzostwa Polski WoW TCG 2011 rozgrywanę będą w Warszawie. Dokładna lokalizacja:
Hotel Gromada Centrum
Pl. Powstańców Warszawy 2

strona:          http://www.gromada.pl/pl-hotel-gromada-warszawa_centrum.html
dodatkowe:  sala otwarta  będzie od g. 9:00 w sobotę,
                     hotel znajduje się 15 minut drogi pieszo od Dworca Centralnego PKP                    

I.c FORMAT TURNIEJU

Turniej główny będzie rozgrywany w dwóch formatach, w kolejności rund:
Rundy 1-5 → Constructed, Worldbreaker Block Constructed
Rundy 6-8 → Booster Draft (boostery: 1x Worldbreaker, 1x War of the Elements, 1x Twilight of the 
Dragons)
Finały – Top 8 → Worldbreaker Block Constructed (mecze do dwóch wygranych gier)

Karty legalne w taliach formatu   Worldbreaker Block Constructed:  
Dodatki: Worldbreaker, War of the Elements, Twilight of the Dragons 
Karty Crafted: Crafted 1-12 
Karty Badge: Badge 1-12 
Zestawy: Class Starter Decks (2011) 
Karty Promocyjne: Cataclysm Collector's Edition, Holiday 1-4 
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II. PRZYGOTOWANIA GRACZA

II.a. UCZESTNICY MISTRZOSTW POLSKI

Gracze turniejowi muszą przygotować na czas imprezy:
– Talię do gry WoW TCG,
– Spisy talii WoW TCG na turniej główny (można skorzystać z formularza dostępnego na stronie: 

http://slowmail.com/cryptozoic/download.php?fname=./WoW_Deck_Constructed.pdf
– Koszulki na karty – w miarę możliwości nowe.

Gracze muszą zapoznać się z zasadami turniejowymi, i przestrzegać ich podczas turnieju.
Dokumenty do zapoznania:

• CZE Tournament Policy  ,
• World of Warcraft TCG Appendix  
• CZE Penalty Guidelines

      Dokumenty te są dostępne na stronie:
                 http://www.wowtcg.com/official-document-download

II.b. SALA TURNIEJOWA

– Na terenie Mistrzostw Polski obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu
– Na stołach do gry nie wolno stawiać napojów oraz jedzenia
– Na prośbę sędziego gracze zobowiązani są do usunięcia ze stołów do gry pudełek, maskotek, 

itp.
– Zabronione jest zamawianie jedzenia zakupionego poza resteuracją hotelową „ U Chłopa”, 

która oferuje posiłki przez cały czas trwania Mistrzostw Polski.
– Sędzia główny, organizator lub kierownictwo obsługi hotelu mogą zakazać wstępu na teren 

Mistrzostw Polski osobom nieprzestrzegającym powyższych zasad lub innych obowiązujących 
regulaminów.

II.c. WIDZOWIE

Widzowie chcący oglądać przebieg meczy muszą przestrzegać poniższych zasad:
– Nie wolno rozmawiać z graczami, ani ingerować w rozgrywkę
– Nie wolno siadać przy stolikach do gry podczas trwania meczy
– Na prośbę sędziego należy odejść od stolika
– Gracze mają także prawo poprosić sędziego o odsunięcie widzów od stolika.

III. WEJŚCIÓWKI DLA ZWYCIĘZCÓW TURNIEJÓW WARM-UP

Gracze, którzy wygrali turnieje Nationals Warm-Up Event, mają zapewniony darmowy wstęp na turniej 
główny. Gracze ci zobowiązani są poinformować sędziego przy dokonywaniu zapisów, oraz okazać 
dokument potwierdzający tożsamość jeśli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku braku pewności czy należy się graczowi darmowa wejściówka prosimy o kontakt.
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IV. HARMONOGRAM

9:00 – Otwarcie sali turniejowej
9:15 – Rozpoczęcie zapisów. Przy zapisach gracze oddają także spisy talii.
10:30 – Start Rundy Pierwszej. 
  Rundy od 1 do 5 rozgrywane będą w formacie Constructed: Worldbreaker Block Constructed.
  Czas na każdą z tych rund to 30 minut.
13:45 – 14:15– przerwa na posiłek
14:15 – Draft. Po wydraftowaniu kart będzie czas na spisanie zestawu i złożenie talii (20 minut)
ok. 15:00 – Start Rundy Szóstej.
   Rundy od 6 do 8 rozgrywane będą zestawami draftowymi, każdy mecz do dwóch wygranych gier.
   Czas na każdą z tych rund to 60 minut.
ok. 18:00 – Rozpoczęcie Finałów.
    Finały będą rozgrywane w systemie pucharowym, taliami constructed, każdy mecz do dwóch 
wygranych gier.

V. NAGRODY

Poza dumą z wzięcia udziału w turnieju Mistrzostw Polski 2011 otrzymacie:

• Pierwsze Miejsce: National Champion Trophy, 1x Thrall, Guardian of the Elements promo foil, 
oraz zaproszenie na  2011 World Championship.

• Top 8: Loot™ cards; (1st-2nd: X-51 Neither Rocket, 3rd-4th: Robotic Homing Chicken, 5th-8th: 
Portal Stone) 

• Top 8: karty promo: 1x Thrall, Warchief of the Horde
• Za udział: Series 3 Shaman deck box (limit to 30-stu graczy) 
• Pierwszych 24 zapisanych graczy: karta promo 1x Bronze Guardian
• Nagroda losowa: 1x Thrall, Guardian of the Elements promo foil 
• Dodatkowo będą boosterki rozdzielane w zależności od zajętego miejsca.

VI. DODATKOWE ATRAKCJE – SIDE EVENTS

V.a TURNIEJ „SHOWDOWN”

Podczas imprezy rozegrany zostanie turniej Showdown, w formacie Booster Draft. 
Planowany start: ok. 17:00 (w momencie rozpoczęcia ósmej rundy turnieju głównego)
We wszystkich sprawach prosimy o kontakt:

VII. KONTAKT

Organizator imprezy: ISA sp. z o.o.  - Kontakt email: dci.isa@isa.pl
                    Sędzia Główny: Roman Cupek
                    Kontakt email: XantValley@gmail.com ,oraz telefoniczny: 660 527 787

5


