
 
 

FESTES 2015 

I Torneig d’Airsoft  

 

Normes i instruccions per als participants 
 
 

1. El torneig és realitzarà a l’Àgora Jove el diumenge 6 de setembre de 10 a 14 i de 16 a 
20 hores. 

 
2. Per participar cal apuntar-se a l'Espai Jove del 24 d’agost al 2 de setembre en horari de 

18 a 20 hores.  
 
3. Els equips seran de 4 persones. Fins a 24 equips. 
 
4. Tindran prioritat els ciutadans/es empadronats a l’Alcúdia. 
 
5. L’organització facilitarà ulleres de protecció i una màscara per a la boca. 
 
6. Es recomana portar roba còmoda, vaquers, camiseta de mànega llarga, sabates 

d’esport o botes, i una gorra. 
 
7. Es triarà jugar de matí o de vesprada, segons ordre d’inscripcions. 12 equips de matí i 

12 de vesprada. 
 
8. Pel matí com a la vesprada es faran 3 grups (A,B,C de matí, D, E, F de vesprada) de 4 

equips cadascun i jugaran 3 partides de 10 minuts. De cada grup passarà solament un 
equip a la semifinal que es jugarà a última hora del matí o de vesprada, segons cada 
grup. La semifinal consistirà en 3 partits, A vs B, C vs A i B vs C (mati), D vs E, F vs D i E 
vs F (vesprada). El millor dels 3 de matí (A,B,C) anirà a la final que es jugarà a última 
hora de la vesprada contra el millor dels 3 de vesprada (D,E,F). 

 
9. El mateix dia s’explicarà en que consistirà cada joc, ( atrapa la bandera i recull vides) . 
 
10. Els participants es comprometen a complir les normes i fer cas als organitzadors del 

torneig i àrbitres de joc. En cas de no complir seran expulsats pels mateixos 
organitzadors. 

 
11. Els components dels dos equips finalistes obtindran una medalla distintiva, així com els 

guanyadors del torneig obtindran 4 pistoles d’Airsoft. “Obsequi de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia i Airsoft  Xtremwar l’Alcúdia.” 


