
O Caminho para a grandeza começa em sua
loja com o Road to Nationals 2023!

O Road to Nationals dá aos jogadores e jogadoras uma qualificação direta para o National
Championships e a chance de ganhar os maiores prêmios em todos os territórios suportados.

Como eu consigo um evento de Road to Nationals?
O evento de Road to Nationals é oferecido para lojas selecionadas. Mais de 300 lojas foram
convidadas para fazer parte em 2023.

Quando eu posso realizar o evento?
A temporada de The Road to Nationals vai ser de 20 de Maio a 4 de Junho de 2023.

O que são os eventos de Road to Nationals?
Torneios únicos que dão a chance de se qualificar para os eventos Nationals. Cada evento
oferece quatro vagas e grande quantidade de cartas Cold Foil e Rainbow Foil como premiação.

O que é Road to Nationals?
Road to Nationals são eventos que usam o formato Classic Constructed format ou Draft.

Existem limites para o valor de inscrição?
Sim, o valor a seguir depende do formato que a loja escolhe para estrutura do evento.

Classic Constructed
As lojas podem cobrar até USD30 / EUR30 / GBP30 / CAD40 / AUD40 / NZD40 ou o
equivalente local.

https://fabtcg.com/resources/gameplay-formats/classic-constructed/
https://fabtcg.com/resources/gameplay-formats/booster-draft/


Evento Limited - Draft
As lojas podem cobrar até USD50 / EUR50 / GBP50 / CAD65 / AUD65 / NZD65 ou o
equivalente local.

Aonde eu posso encontrar o material de marketing para Road to Nationals 2023?
Eles estão disponíveis agora em Marketing Assets Page - Road to Nationals 2023

Estrutura de Evento Classic Constructed
Jogadores Rodadas de Suíço Corte de Top

8 3 None

9-16 4 Top 8

17-32 5 Top 8

33-64 6 Top 8

65-128 7 Top 8

Estrutura de Evento Draft de Outsiders
Jogadores Drafts Rodadas de Suíço Corte de Top

8 1 3 None

9 -16 1 3 Top 8*

17-32 2 6 Top 8

33 - 64 2 6 Top 8

65 + 2 6 Top 8
*Isto é uma sugestão, você pode realizar dois pods de draft. Veja o guia de running a draft
event guide para mais informações..

Decklists são necessárias?
Decklists são necessárias para os eventos de Classic Constructed apenas.

https://fabtcg.com/resources/digital-assets/road-nationals-2023/
https://fabtcg.com/retailer-news/road-nationals-2022-running-draft-event/
https://fabtcg.com/retailer-news/road-nationals-2022-running-draft-event/


Kit de Road to Nationals

Como o kit será distribuido?
O kit será distribuído pelo seu distribuidor. Distribuidores são notificados de quais lojas
participantes irão receber os kits uma vez que a janela de agendamento tenha fechado.

Quais são os prêmios?

Os prêmios para este evento são os seguintes:
Prêmios Distribuição

Top 4 Jogadores recebem a vaga
para o Nationals 2023

1x Jubeel, Spellbane Cold Foil Na conclusão do top 8

4x Uzuri, Switchblade Cold Foil Hero Para ser entregue aleatoriamente para o Top 8
depois da conclusão das rodadas de suíço

4x Riptide, Lurker of the Deep Para ser entregue aleatoriamente para o Top 8
depois da conclusão das rodadas de suíço

24x Spinning Wheel Kick Rainbow
Foil Extended Art

Na conclusão das rodadas de suíço



Distribuição de Prêmios

O top 4 também se classifica para o National Championships 2023 de seus respectivos países.

Top Quais Materiais Quando

1st 1x Jubeel, Spellbane Cold Foil
Equipment para ser entregue ao
vencedor(a) do evento de Road to
Nationals.

Na conclusão do Top 8

1st - 8th 4x Uzuri, Switchblade Cold Foil Hero
cards & 4x Riptide, Lurker of the Deep
Cold Foil

Para ser entregue
aleatoriamente para o Top 8
depois da conclusão das
rodadas de suíço

9th -
32nd

24x Spinning Wheel Kick Rainbow Foil
Extended Art cards

Na conclusão das rodadas de
suíço

Outras Perguntas

Posso realizar este evento em outro local que não seja a minha loja?
O Road to Nationals pode ser realizado em outros locais. Porém. As informações de
localização precisam ser colocadas no GEM quando você cria o evento.

Os colaboradores da loja podem participar destes eventos?
O TO e juízes não podem jogar este evento. Os funcionários da loja que não estão envolvidos
na administração do evento são permitidos.
Adicionalmente, o TO não pode ser o juiz deste evento.

Eu escolhi fazer o evento no formato Outsiders Draft. Como eu vou conseguir o estoque para o
Draft?
As lojas precisam pedir o estoque de seus distribuidores ou já ter em estoque para o evento.

Posso adicionar premiações ao evento?
Sim, porém, por favor fique atento(a) ao máximo de valor que pode ser cobrado para os
eventos de Road to Nationals.

Existe um número mínimo de jogadores(as) para rodar este evento?
Eventos tem um mínimo de 8 jogadores(as) para rodar. Se a loja rodar o evento com menos de
8 jogadores(às) nenhuma premiação de qualificação será entregue.

Existe um máximo de jogadores para o evento?
Os eventos de Road to Nationals são um dos nossos eventos mais populares e frequentemente
atraem um número alto de jogadores(as). As lojas podem colocar um máximo de jogadores(as)



pela capacidade de sua loja e/ou de seus colaboradores, porém. Você talvez devesse
considerar um local alternativo se a sua loja tem a capacidade menor que 32 jogadores(as). Se
o seu evento tem um limite de jogadores, nós encorajamos você a comunidade claramente isso
antes do processo de registro para reduzir o risco de jogadores desapontados.

Jogadores(as) de fora do meu país querem participar do evento. Eu deixo?
Sim, jogadores de fora do seu país podem jogar no seu evento. Se eles ganharem uma vaga
eles só podem jogar o evento Nationals no país em que eles são residentes, isso não tira uma
vaga do Nationals de seu país.

Rules Enforcement, Judges e Decklists

Quais são os níveis de regra que este evento é realizado?
Os eventos de Road to Nationals são realizados em Competitive rules enforcement. Por favor
verifique o Penalty Guidelines para mais informações.

Eu vou precisar de um juiz(a) para este evento?
Os eventos de Road to Nationals requerem um juiz(a) de nível 1 para ser realizado. Se você
não tem um juíz(a) na sua área ou tem um candidato precisando do teste você pode fazer isso
agora em Judge Hub.

Tem um suporte ao juiz(a)?
Cada kit contém o seguinte:

● 2x Theryon, Magister of Justice Rainbow Foil
● 1x Volcor Playmat (Para ser entregue ao juiz(a) Mor do Evento)

Estas recompensas precisam ser entregues ao seu time de juízes(as). O suporte aos juízes(as)
só pode ser entregue ao time de juízes(as) do evento. Eles não podem ser entregues a
jogadores ou pessoas não juízes mas que trabalham e fazem parte do evento.
Se você tem apenas um juiz(a), então todo o suporte deve ser entregue àquele juiz(a). Se você
tem dois, cada um recebe a Judge Promo. O Juiz Mor recebe o playmat.

O suporte de juiz não pode ser usado como compensação/pagamento.

A LSS dá este suporte para juízes(as) por suas habilidades de dedicação demonstrada para o
jogo. O suporte de juiz não é permitido ser usado para substituir qualquer compensação que
seria recebida por trabalhar em um evento de Road to Nationals.

Cobertura

Como em eventos anteriores, nós estamos coletando informações das lojas para artigos
destacados em nosso website. Nesta temporada, todas as informações obrigatórias estão
sendo coletadas via GEM e Hero Assignment feature.

https://fabtcg.com/resources/rules-and-policy-center/penalty-guidelines/
https://judge.fabtcg.com/
https://fabtcg.com/retailer-news/gem-updates-tournament-hero/


Toda informação de cobertura estão sendo coletada via Road to Nationals Event Data
Collection 2023

Estamos primeiramente procurando por:

Listas de deck do Top 8 - Foto do vencedor(a) e do Top 8 - Foto gerais do evento - Hero
breakdowns - HIstórias de jogadores, partidas, ou do dia

Por favor, note que não podemos destacar todas as lojas que entregam as informações de
cobertura., mas nós agradecemos muito por toda e qualquer informação que as lojas possam
prover de seus eventos. Estamos ansiosos para ouvir suas histórias! Se você tem qualquer
dúvida sobre o formulário ou quer adicionar qualquer informação adicional, por favor mande um
email para coverage@fabtcg.com.

Eu ainda preciso de ajuda! Quem eu posso procurar?
Mande um email para o time em op@fabtcg.com, e um Gerente de Conta vai entrar em contato
com você.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-UA0lJRtGSG9JdYbzbjn9MEkTyd0M1F7FUJfdG7uGM4m1MA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-UA0lJRtGSG9JdYbzbjn9MEkTyd0M1F7FUJfdG7uGM4m1MA/viewform?usp=sf_link
mailto:coverage@fabtcg.com

