
PAINTBALL
Les inscripcions per participar a aquesta activitat es podran fer del 27 al 30 d’agost a la Granja 
Soldevila, de 8 a 15 hores. L’activitat està adreçada a infants a partir dels 10 anys i a joves fins als 16 
anys. El nombre de participants està limitat a 300 persones repartides en un total de 36 equips 
formats per cinc persones. 

Per poder participar, cal emplenar la butlleta d’inscripció que trobareu a la recepció de la Granja 
Soldevila i que també us podeu descarregar prèviament a la web municipal (staperpetua.cat). 
Aquesta haurà d’anar signada pel pare, mare o tutor legal del menor.

Sobre el paintball has de saber… 

· L’objectiu del joc és eliminar els membres de l’equip contrari i agafar la seva bandera portant-la 
al nostre camp sense que ens eliminin. S’elimina als membres de l’equip contrari impactant una 
bola en el seu cos, tot tocant-lo amb la pintura.

· Els equips, a través d’un sorteig, competiran entre ells. La característica principal de la compe-
tició és la mort  sobtada (només l’equip guanyador passa a la següent ronda i el que perd queda 
eliminat, sempre i quan en el total de les partides no es superi l’aforament establert) 

· Les dimensions del terreny de joc són aproximadament de 40 metres x 30 metres.

· S’utilitzarà com a obstacle elements inflables que no posin en perill la integritat física dels par
ticipants en la competició.

· Hi ha dos equips formats per cinc persones. Els equips poden ser masculins, femenins o mixtes. 
Cada participant disposa d’un marcador d’aire que dispara boles de pintura. 

· Cada participant tindrà 50 boles per partida.

· A mesura que els membres dels equips siguin eliminats han d’abandonar el terreny de joc 
aixecant els braços amunt.
Si participes, les obligacions són…

· Signar la butlleta d’inscripció abans de participar, en cas de menors d’edat, cal signatura de 
pare/mare o tutor.

· Es reserva el dret d’admissió per aquelles persones que presentin símptomes sota efectes 
d’alcohol i drogues.

· S’ha de portar roba còmoda i sabata d’esport (lligada), no es permet l’entrada al camp a qual-
sevol altre tipus de calçat.

· Les partides tenen una duració màxima de 5 minuts.

· És obligatori seguir les indicacions dels monitors/es, en cas contrari no es podrà accedir al camp 
de joc.


