
STOCKMANN CUP CLASH ROYALE -TURNAUKSEN SÄÄNNÖT  

  

Edellytykset turnaukseen osallistumiseen: 

 Pelin kehittäjän Supercellin ohjeiden mukaisesti olet vähintään 16-vuotias ja 

Clash Royale-pelitilisi pelaajataso on vähintään 8. 

 Yksittäinen osakilpailu koostuu kahdesta osasta, alkuturnauksesta ja 

karsintaturnauksesta. 

 Alkuturnaus pelataan pelin sisäisten turnausjärjestelyjen mukaisesti. 

Karsintaturnausta varten luodaan oma klaani, jossa ottelut käydään 

ystävyystaisteluina. 

 Saat käyttää turnauksessa kaikkia kokoelmasi kortteja, pois lukien 1.2.2018 

jälkeen julkaistuja. 

 Saat vaihtaa pelipakkaasi missä tahansa vaiheessa turnausta. 

 Suosimme reilua peliä ja hyvää urheiluhenkeä. Liiallinen emotien (taistelun 

tunnekuvakkeet) käyttö on kiellettyä. 

 Hyväksyt, että sinua saatetaan kuvata finaalitapahtumassa Itiksessä 

Stockmannin sosiaalisen median kanaviin tai Ilta-Sanomien Streamcornerin 

Twitch-lähetykseen. Stockmann saattaa käyttää kuvamateriaalia omissa 

kanavissaan tapahtuman markkinoinnissa. 

  

ALKUTURNAUKSEN OHJEET Turku, Tampere ja Itis 

 Löydät alkuturnauksen sekä saat siihen vaadittavan salasanan 

henkilökohtaisesti turnauksen tapahtumapaikalta Suomen Clash Royale -

yhteisön jäseniltä. 

 Alkuturnaus kestää yhden tunnin, jonka aikana taistelet muita turnaukseen 

osallistuvia vastaan niin monta kertaa kuin ehdit.  

 Peli arpoo automaattisesti sinulle vastustajan, joten sinun tarvitsee vain painaa 

”Taistele”. Uuden vastustajan arpominen saattaa joskus kestää hetken.  

 Jokainen taisteluvoitto kartuttaa, ja jokainen häviö vähentää, pokaalimäärääsi. 

Tasapelin sattuessa pokaaleihin ei tule muutosta. 

 Internet-yhteysongelmien tai muiden teknisten vikojen sattuessa uusintoja ei 

voi järjestää alkuturnauksessa. 

 Alkuturnauksen voittaa pelaaja, jolla on eniten pokaaleja turnauksen 

päättyessä. 



 Riippuen sijoituksestasi turnauksessa, voit saada pelissä palkinnoksi arkun, joka 

sisältää kultaa ja kortteja. Alkuturnauksen kahdeksan parasta pelaajaa 

pääsevät jatkoon heti alkuturnauksen jälkeen järjestettävään erilliseen 

karsintaturnaukseen (ohjeet alla) 

 

KARSINTATURNAUKSEN OHJEET – Turku, Tampere ja Itis 

 Karsintaturnaukseen kutsutaan alkuturnauksen kahdeksan parasta pelaajaa.  

 Neljä parasta karsintaturnauksen pelaajaa kutsutaan lopputurnaukseen, joka 

järjestetään Itiksen Stockmannilla 24.2.2018. 

 Karsintaturnauksen voittaja saa kutsun lisäksi 200€ lahjakortin Stockmann 

tavarataloihin, lahjakortteja on jaossa yksi per karsintaturnauksen voittaja. 

Toiseksi tulleet saavat kutsun lisäksi 50€ lahjakortin. 

 Karsintaturnausta varten luodaan oma klaani, johon pelaajien on siirryttävä 

välittömästi saatuaan ohjeet ja klaanin tiedot turnauksen järjestäjältä. 

 Karsintaturnauksen ottelujärjestys, eli se kuka pelaa ketä vastaan, selviää 

kaikkien pelaajien saavuttua klaaniin. 

 Pelaajan estyessä karsintaturnaukseen osallistumisesta, tämän tilalle otetaan 

alkuturnauksessa seuraavaksi sijoittunut pelaaja. 

 Karsintaturnauksen ottelut käydään klaanissa ystävyystaisteluina. 

 Karsintaturnaus pelataan yksitasoisena ottelusarjana. Jokaisen ottelun voittaja 

pääsee suoraan etenemään turnauksessa. Ottelun häviäjä putoaa välittömästi 

turnauksesta.  

 Ottelut pelataan paras viidestä -formaatilla. Pelaaja, joka ensimmäisenä voittaa 

kolme peliä, pääsee jatkoon. 

 Tasapelin sattuessa pelin voittaa se pelaaja, joka on tehnyt yksittäiseen 

vastustajan torniin eniten vahinkoa.  

 Internet-yhteysongelmien tai muiden teknisten vikojen vaikuttaessa 

ratkaisevasti taistelun tulokseen, taistelun voittaja päättää, pelataanko uusinta. 

Uusinnassa ei tarvitse käyttää samoja pakkoja kuin edellisessä pelissä.  

 Pelaajan on poistuttava klaanista hävittyään ottelun.  

 Karsintaturnauksen pelaajat eivät saa kirjoittaa klaanikeskusteluun. 

Kysymykset esitetään suoraan turnauksen järjestäjille.  

 

 



ITIKSEN FINAALIN TURNAUSOHJEET 

Itiksen finaaliturnaukseen kutsutaan aikaisemman karsintaturnauksen menestyksen 

perusteella Turun, Tampereen ja Itiksen 16 parasta pelaajaa (neljä per osakilpailu). 

Neljä Finaalipaikkaa täytetään Suomen Clash Royale-yhteisön nettiturnauksen 

tulosten perusteella. 

 


