
ΤΡΟΠΟΣ ΝΙΚΗΣ
Κάθε παίχτης επίλεγει την BEYBLADE 
BURST™ σβούρα και τον εκτοξευτή του. 
Ρίξτε τις σβούρες στην αρένα BEYBLADE 
BURST Beystadium™. Ο πρώτος παίχτης που 
θα αποκτήσει 3 πόβτους είναι ο νικητής! 

ΔΩΣΕ ΜΑΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΜΑΧΗΣ

ΡΙΞΕ ΤΗ ΣΒΟΥΡΑ

Δώσε μάχες με τις BEYBLADE BURST™ σβούρες στην αρένα BEYBLADE 
BURST™ Beystadium™. Η σβούρα του αντιπάλου αν διαλυθεί κερδίζεις 2 
πόντους. (Burst rates vary) Ο πρώτος παίχτης που θα κερδίσει 3 πόντους είναι ο 
νικητής!

ΣΥΛΛΕΞΕ, 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΚΑΙ 
ΔΩΣΕ ΜΑΧΗ!
Διαμόρφωσε τις σβούρες σου 
μόνο με BEYBLADE 
BURST™ σβούρες

ΣΥΛΛΕΞΕ
Μεγάλωσε την 
BEYBLADE BURST™ 
συλλογή σου για 
περισσότερες τακτικές 
μάχη

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ
Συνδύασε όποια από τα 3 
μέρη της BEYBLADE 
BURST™ σβούρας σου 
επιθμείς με άλλες σβούρες 
για καλύτερες μάχες. Όσο η 
συλλογή σου μεγαλώνει, 
γίνεσαι πιο δυνατός.

ΔΩΣΕ ΜΑΧΗ
Συνδύασε τα κατάλληλα 
τμήματα στη BEYBLADE 
BURST™ σβούρα σου για 
να γίνεις πιο δυνατός. 
Χρήσιμες πληροφορίες για 
τη κατάλληλη στρατηγική: 
Ποιον τύπο BEYBLADE 
BURST™ σβούρας 
χρησιμοποιεί ο αντίπαλος 
και ποιον εσείς? Σε ποια 
BEYBLADE BURST 
Beystadium™ αρένα δίνετε 
μάχη? Κάνε προπόνηση. 
Προετοιμάσου. ΡΙΞΕ
ΤΗ ΣΒΟΥΡΑ!
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1
ΠΟΝΤΟΣ

ΛΗΞΗ ΕΞΩΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ
Βγάλε τη σβούρα του αντιπάλου σου 
εκτός της BEYBLADE BURST™ αρένας 
ή ρίξε την στα κενά

1
ΠΟΝΤΟΣ

ΛΗΞΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Κερδίζεις τον πόντο όταν BEYBLADE 
BURST™ σβούρα του αντιπάλου 
σταματήσει να περιστρέφεται και η 
δική σου συνεχίζει.
.2

ΠΟΝΤΟΙ ΔΙΑΛΥΣΕ ΤΗ ΣΒΟΥΡΑ
Εάν διαλυθεί η BEYBLADE BURST™ 
σβούρα του αντιπάλου σου κερδίζεις 2 
πόντους.

Burst rates vary.
Fantasy scene.

Αποκλειστική χρήση των BEYBLADE BURST™ σβούρων με την BEYBLADE BURST Beyblade™ αρένα. ΜΗΝ 
ΣΤΗΡΙΖΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ όταν οι σβούρες βρίσκοντε περιστρέφονται. Μην χρησιμοποιείται σαν αρένα: τραπέζια ή 
υπερυψωμένες επιφάνειες. Οι σβούρες ενδέχεται να αναπηδήσουν στο πρόσωπο ή στα μάτια.
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