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Estas recomendações foram projetadas para adaptar os Duelos a um ambiente Remoto. Seguindo as 
instruções apresentadas neste documento, você e seu oponente poderão desfrutar de uma competição 
justa e amigável através de um conjunto padronizado de regras. 
 
Por favor, leia este documento integralmente antes de participar de um Duelo Remoto. 
 

Preparando-se para Duelar: 
 

 Leia o Guia de Configuração de Duelo Remoto e confira quais são os equipamentos 

necessários para o Duelo Remoto:  

https://img.yugioh-

card.com/en/remoteduel/guides/Remote%20Duel%20Set%20Up%20Guide.pdf  

 Leia o FAQ correspondente ao evento que você deseja participar 

 Revise as Políticas de Torneios 

 Prepare-se para Duelar 

o Os requisitos para eventos presenciais, como vestimentas apropriadas e materiais de 

torneios, também se aplicam aos Duelos Remotos.   

Você deve estar completamente vestido, e os itens captados pela sua câmera não devem 

ter quaisquer linguagens ou imagens ofensivas. 

 Escolha um local adequado 

Você precisa de espaço suficiente para o seu equipamento, seu Tapete de Duelo e seus cards. 

O ambiente deve ser silencioso e ter uma boa iluminação, livre de distrações, outras pessoas, 

ruídos externos, etc. 

o Um juiz pode pedir que você solucione problemas relacionados à iluminação fraca ou 

ruídos excessivos, caso seu oponente não o veja ou ouça. 

 Teste todo o seu equipamento antes do início do evento 

Você é responsável pela sua configuração e conexão com a internet e, portanto, deve estar 

preparado para Duelar quando o evento começar. 

 Escolha um Tapete de Duelo e sleeves que contrastem entre si 

https://img.yugioh-card.com/en/remoteduel/guides/Remote%20Duel%20Set%20Up%20Guide.pdf
https://img.yugioh-card.com/en/remoteduel/guides/Remote%20Duel%20Set%20Up%20Guide.pdf
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Seu oponente precisa ver com clareza as posições de todos os seus cards, e ele não poderá 

fazer isso adequadamente caso seu Tapete de Duelo e seus sleeves tenham a mesma cor ou 

um padrão semelhante.  

o Um juiz pode exigir que você substitua seu Tapete de Duelo ou seus sleeves, caso a área 

do Duelo esteja visualmente poluída. 

 Posicione sua câmera de forma que o campo todo fique visível 
Para mantê-lo visível de maneira apropriada, posicione a câmera diretamente acima do seu 
campo ou em um ângulo onde ele seja completamente exibido. Certifique-se de que a 
iluminação não cause reflexos que dificultem a leitura dos cards. Certifique-se de que todas 
as seguintes áreas estejam claras e visíveis: 

o Todas as Zonas de Monstros (incluindo a Zona de Monstros Adicionais) 
o Todas as Zonas de Magia/Armadilha (incluindo a Zona de Magia de Campo) 
o Seu Deck 
o Seu Cemitério 
o Seu Deck Adicional 
o Seu Deck Auxiliar (tudo bem posicioná-lo ao lado da Zona de Monstros Adicionais) 
o Seus Cards Banidos 
o Suas mãos (de maneira que não revele os cards em sua mão) 

 

 
 

Exemplo de uma configuração adequada da área de Duelo com todas as Zonas visíveis. 
 

 
 

Utilize o espaço vazio acima do Cemitério para colocar os Cards Banidos. 
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A iluminação pode causar reflexos nos seus cards. Organize sua área de Duelo de forma que o oponente 
possa vê-los com clareza, especialmente o nome e a arte dos cards. 

 

 Determine as Colunas 
o Recomendamos o uso de Tapetes de Duelo com zonas delimitadas, para ajudar você e o 

seu oponente a diferenciar as zonas e colunas.  
o Determine qual coluna pode confundir o oponente através de imagens de vídeo 

espelhadas.  
o Antes do início da partida, você e seu oponente devem indicar a margem esquerda dos 

seus respectivos campos. A partir daí, indique a coluna "Zona de Magia de Campo" de 
cada Duelista para estabelecer as colunas da esquerda para a direita. 

o Certifique-se de que você e seu oponente saibam diferenciar as colunas antes do início 
da partida; isso é importante para os Efeitos de Cards, Setas Link e as Zonas de Monstros 
Adicionais.  

o Você e/ou seu oponente podem precisar ajustar a câmera para alinhar as margens 
esquerdas dos seus campos opostos na tela.  

 

 
 

Você e seu oponente devem apontar para o lado esquerdo de seu campo para identificar as colunas.  
 

Se você ou seu oponente não tiverem um Tapete de Duelo com zonas delimitadas, qualquer um dos 
métodos a seguir ajudará a manter a precisão. Lembre-se de que isso deve ser feito antes do início da 
Partida. 
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 Identifique as zonas com blocos de nota ou fita adesiva. 

 Use um Card de Centro de Campo para indicar a coluna central. 
Identifique as Zonas numericamente, com a Zona mais próxima do Deck Adicional sendo a Coluna 

1, e a Zona mais próxima do Deck Principal sendo a Coluna 5. 

 

                                                     

Etiqueta do Duelo Remoto: 
 

 Comunique-se com o oponente 
Antes de realizar qualquer ação, avise seu oponente! Se você não tiver certeza sobre algo que 
seu oponente disse ou fez, pergunte! 

 Anuncie suas Fases 
“Fase de Compra!”, “Fase de Apoio!”, “Fase Principal!”, “Fase de Batalha!”, “Fase de Batalha 
2!” e “Fase Final! 

 Anuncie suas Ações 
Por exemplo: “Eu Invoco o Sangan por Invocação-Normal”; “Eu faço a Invocação-Especial do 
Dragão Cibernético”; “Eu ativo o efeito da Sirena Abismegalo da minha mão”; “Eu faço a 
Invocação-Link da Ponto-ovelha”; “Em resposta, ativo o efeito rápido da Florescer de Cinzas 
& Primavera Feliz”; “Ativo o Pote dos Desejos”; “Baixo um card”, etc.  

 Duele em um ritmo apropriado e atencioso 
Não posicione seus cards apressadamente, de maneira que seu oponente não consiga 
acompanhar o que está acontecendo. 

 Evite ações e movimentos desnecessários, como embaralhar os cards rapidamente 

 Permita que seu oponente tenha chance de responder 

 Confirme ao seu oponente quando a ação dele pode ser resolvida 

 Dê tempo para que qualquer lag ou delay de vídeo seja resolvido 
Temos um card de Pause/Play que você pode baixar em nosso site (https://www.yugioh-
card.com/en/remoteduel/index.html) para comunicar problemas de lag ao seu oponente. 

 Fale claramente e repita caso seu oponente não ouça ou entenda o que você disse. Peça ao 
seu oponente para esclarecer o que foi dito caso você não tenha conseguido ouvi-lo ou 
entendê-lo. 

https://www.yugioh-card.com/en/remoteduel/index.html
https://www.yugioh-card.com/en/remoteduel/index.html
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 Mantenha suas mãos sempre visíveis 
Caso você precise distanciar suas mãos do campo de visão da câmera, certifique-se de não 
segurar nenhum card. Quando exibi-las novamente, mostre ao oponente que não está 
segurando nada antes de pegar seus cards. 

 Certifique-se de que seu oponente pode ver quantos cards você tem em sua mão, sem 
revelar o conteúdo 
Manter os card virados para você pode ajudá-lo com isso.  

 Mantenha o Deck visível enquanto faz buscas em seu Deck ou Deck Auxiliar 
Tenha cuidado ao fazer isso para não revelar inadvertidamente qualquer Conhecimento 
Privado ao seu oponente. 

 Evite interferências externas 
Não dê ouvidos a comentários, transmissões, etc. de fontes externas. Os espectadores que 
estiverem em sua área ou visualizando seu vídeo não podem interferir na Partida. Você pode 
ser penalizado por qualquer interferência em sua Partida, independentemente de tê-la ou 
não solicitado. 

 
Embaralhando e Cortando o Deck: 
 
Ao embaralhar o Deck:  

 Lembre-se de manter o Deck voltado para baixo. 

 Embaralhe em um ritmo apropriado para que o oponente possa ver seus movimentos com 
clareza. 

 Pile shuffling, seguido do riffle shuffling, é um bom método de embaralhamento. 
 

Ao cortar o Deck:  

 Pergunte ao seu oponente em quantos cards ele gostaria de cortar, partindo do topo do Deck.  

 Sem alterar a ordem dos cards, conte até o número proposto e corte o Deck.  

 Não conte os cards um a um, uma vez que isso altera a ordem do Deck embaralhado.  

 O oponente pode optar por permitir que o dono do Deck escolha onde cortá-lo. Se você fizer isso, 
corte o Deck aproximadamente na metade para garantir um corte adequado.  

 
Manipular um embaralhamento ou um corte é uma Unsporting Conduct: Cheating.  

 
Mudando o Controle de um Card: 
 
O Duelo Remoto requer um planejamento prévio para os cards que podem mudar de controle.  

 Mantenha algumas folhas em branco ou sleeves vazios (devem ser diferentes dos sleeves que 
protegem seus cards do Deck Principal ou Auxiliar) por perto, caso o controle de um determinado 
card seja transferido para o campo oposto ou para a mão do oponente. 
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 Caso assuma o controle de um dos cards do oponente ou se um card for transferido da mão ou 
Deck do oponente para a sua mão ou lado do campo, use a folha de um bloco de notas para 
representar esse card como um substituto enquanto ele estiver sob seu controle. Evite usar cards 
de Ficha para esse propósito. 

 Escreva o nome do card na folha do bloco de notas.  

 Você pode escrever em um papel em branco o nome do card e colocá-lo dentro de um sleeve ou 
escrever o nome com uma caneta apagável sob a parte frontal do próprio sleeve, apagando-o 
assim que o card substituto não for mais necessário. 

 Evite usar cards de Yu-Gi-Oh! ou protetores vazios que correspondam ao seu Deck Principal ou 
Adicional para esse propósito, uma vez que isso pode confundir ambos os Duelistas ao decorrer 
da Partida.  

 Tenha cuidado para não misturar essas substituições acidentalmente em seu Deck ou Cemitério. 
 

 
 

Escreva nos blocos de nota e crie substitutos para os cards que mudam de controle. 
 

 
 

Se você conceder ao seu oponente o controle de um dos seus próprios cards, posicione o card em 
questão de cabeça para baixo e deixe-o levemente visível na metade superior do seu campo, na 
coluna designada para indicar a localização correta do card. 
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Formato do Duelo Remoto e Limite de Tempo: 
 
Formato de Duelo Remoto: 

 Os eventos de Duelo Remoto de Yu-Gi-Oh! TCG são executados no formato melhor de três. É 
possível disputar mais de três Duelos em uma Partida se os Duelos empatarem antes do final da 
rodada.  

 
Limite de Tempo do Duelo Remoto: 

 Os Duelistas terão 50 minutos em cada rodada para concluir seus Duelos antes do Procedimento 
para Finalizar Partidas. 

 Os 10 minutos adicionais compensam longos períodos para realização das diversas ações que os 
Duelos Remotos demandam. 

 Os Duelistas ainda devem receber Extensões de Tempo (o que for apropriado para extensões de 
tempo). 

 

Lista de Cards Proibidos dos Duelos Remotos 
 
Determinados tipos de efeitos de card envolvendo Conhecimento Privado não podem ser resolvidos com 
sucesso em um Duelo Remoto e são considerados Proibidos apenas nessa modalidade. Os Cards Proibidos 
no Duelo Remoto não são Proibidos nos Duelos presenciais, portanto, não constam na Lista de Proibidos 
& Limitados dos Formatos Avançado e Tradicional: https://www.yugioh-
card.com/en/limited/index.html 
 
Os cards desta lista são Proibidos apenas nos Duelos Remotos. 
 
Telescópio Antigo 

Blizzard Warrior (Card não produzido em português) 

Contact with the Aquamirror (Card não produzido em português) 

Escorpião das Trevas - Chick o Cobarde 

HERÓI do Destino - Domínio 

Diábolos, o Rei do Abismo 

Flor Cardian Peônia com Borboleta 

Oráculo da Deusa Skuld 

Parasite Paracide (Card não produzido em português) 

Olho Senri 

Limpeza de Spells 

APARATO ESPIRÃO - DRONE 

Engrenagem de Transmissão 

 

Políticas de Torneios dos Duelos Remotos: 
 
Os Duelistas são responsáveis por saber as informações contidas nos Documentos Oficiais de Políticas de 

https://www.yugioh-card.com/en/limited/index.html
https://www.yugioh-card.com/en/limited/index.html
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=4852&request_locale=pt
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=7528&request_locale=en
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=9530&request_locale=en
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=5718&request_locale=pt
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=14281&request_locale=pt
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=7146&request_locale=pt
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=12604&request_locale=pt
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=13999&request_locale=pt
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=4769&request_locale=en
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=5672&request_locale=pt
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=5798&request_locale=pt
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=12690&request_locale=pt
https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=13119&request_locale=pt
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Torneios da KDE-US, que podem ser encontrados em:  https://www.yugioh-
card.com/en/events/organizedplay.html  
 
Até que haja um adendo às Políticas de Duelos Remotos, aplique as seguintes Infrações/Penalidades 
para problemas comuns em Duelos Remotos. 
 

Infração Penalidade 

Desconexão 
Se um Duelista for desconectado do canal de vídeo durante um Duelo, ele receberá 
um Game Loss. Essa é uma infração de Procedural Error – Major. 

Vídeo Congelado 

Se o vídeo de um Duelista for interrompido ou congelado durante um Duelo, ele 
receberá um Game Loss. Essa é uma infração de Procedural Error – Major. Isso não 
é o mesmo que um lag temporário, portanto, use o Card de Pause/Play ou algum 
outro método para indicar lag. 

Transmissão durante 
uma Partida (para 
eventos que proíbem 
transmissões) 

Se um Duelista transmitir uma Partida em andamento durante um evento que 
proíbe transmissões, ele receberá um Warning. Essa é uma infração de Unsporting 
Conduct-Minor e pode ser intensificada caso o Duelista a repita. Os Duelistas 
devem verificar com antecedência se transmissões são permitidas. 

Revelando 
Conhecimento Privado 

Se um Duelistas inadvertidamente revelar o conteúdo de sua mão, etc., ele 
receberá um Warning. Essa é uma infração de Procedural Error – Minor e pode ser 
intensificada caso o Duelista a repita. 

Itens ou roupas com 
imagens ou linguagens 
ofensivas captados pela 
câmera 

Se um Duelista estiver usando materiais de torneio, vestindo roupas ou exibindo 
itens com imagens ou linguagens ofensivas que estão sendo captados pela câmera, 
ele receberá um Warning e será solicitada a remoção de tais itens. Essa é uma 
infração de Unsporting Conduct – Minor e pode ser intensificada caso o Duelista a 
repita. As penalidades por atraso ou lentidão também podem ser aplicadas se a 
correção não for efetuada em tempo hábil. 

Usar um local 
desorganizado ou mal 
iluminado para Duelar 

Se um Duelista estiver Duelando em um campo com iluminação precária, sem 
contraste entre os sleeves e o Tapete, abarrotado de itens desnecessários para a 
Partida atual, etc., ele receberá um Warning e será solicitada a correção desse 
problema. Essa é uma infração de Procedural Error – Minor e pode ser intensificada 
caso o Duelista não corrija o problema ou a repita. As penalidades por atraso ou 
lentidão também podem ser aplicadas se a correção não for efetuada em tempo 
hábil. 

Estar vestido 
indevidamente 

Se um Duelista não estiver vestido adequadamente (deve-se usar camisa e calça, 
bermuda ou saia), ele receberá um Warning e deverá corrigir a situação. Essa é uma 
infração de Unsporting Conduct – Minor e pode ser intensificada caso o Duelista a 
repita. As penalidades por atraso ou lentidão também podem ser aplicadas se a 
correção não for efetuada em tempo hábil. 

Não manter as mãos à 
vista/realizar ações fora 
do campo de visão da 
câmera 

Se um Duelista mantiver as mãos segurando os cards ou realizar outras ações 
relacionadas ao Duelo fora do campo de visão da câmera e sua ação não for 
intencional, ele receberá um Warning. Essa é uma infração de Procedural Error – 
Minor e pode ser intensificada caso o Duelista a repita. 

Interferência externa 
em uma Partida 

Se um Duelista permitir que haja interferência externa em sua Partida, ele receberá 
uma infração por Unsporting Conduct. A gravidade da infração determinará a 
penalidade apropriada, que pode variar entre Warning e Desqualificação. 

Incluir cards Proibidos 
no Duelo Remoto em 
um Deck 

Se o erro for detectado antes do início do evento, o Duelista receberá um Warning 
por Deck Error – Minor e deverá remover o(s) card(s) Proibido(s). Se a remoção dos 
cards Proibidos resultar em um Deck ilegal (menos de 40 cards), então o Duelista 
deverá transferir os cards do Deck Auxiliar para o Deck Principal, totalizando 40 

https://www.yugioh-card.com/en/events/organizedplay.html
https://www.yugioh-card.com/en/events/organizedplay.html
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cards. 
 
Se o erro for detectado após o início do evento, o Duelista receberá um Game Loss 
por Deck Error – Major e deverá remover o(s) card(s) Proibido(s). Se a remoção dos 
cards Proibidos resultar em um Deck ilegal (menos de 40 cards), então o Duelista 
deverá transferir os cards do Deck Auxiliar para o Deck Principal, totalizando 40 
cards. 

 
 
 
 
 


