Ferreira Activa - Movimento Associativo de Ferreira do Alentejo
Loja 12 do Mercado Municipal
7900-000 Ferreira do Alentejo
http://www.ferreiraactiva.org
paintball@ferreiraactiva.org
962 913 310

Aluguer de equipamento

PAINTBALL

Conjunto Básico (Máscara+Marcador) - €10
Conjunto Completo (Máscara+Marcador+Luvas+Colete+Pescoceira+
+Battlepack+potes) - €15
Equipamento extra Conjunto Básico
Luvas - €1.5
Colete - €1.5
Protector de Pescoço - €1
BatllePack - €1.5
3 Potes - €2
Bolas de tinta
100 - €6
200 - €10
300 - €15
400 - €19
1 caixa(2000) - €90
Obstáculos insufláveis(19) -€200
Rede protecção100mX3m -€75

MARCADOR TIPPMANN 98
GÁS Co2
BOTIJA 12Oz
COLETE
MÁSCARA JT TÉRMICA
LUVAS COM DEDOS
PROTECTOR DE PESCOÇO
BATTLEPACKS 3+ZIP
POTES

Observações:
- Isento de IVA
- Inclui seguro na actividade
- Mínimo de participantes:20
- Preços especiais para grupos e famílias

Inclúi pessoal responsável na organização, arbitragem e segurança
Os valores são meramente indicativos para cada jogador pelo que temos preços especiais para grupos e famílias. O mínimo de equipas participantes è de 2, de 5
elementos cada. Para um maior número de equipas os valores terão de ser adaptados de acordo com o número de equipas.10 equipas é o máximo de inscrições
admitidas em condições especiais. Cada equipa será constituída por 5 elementos e poderá ser mista, masculina ou feminina e só poderão participar maiores de 16 anos,
tendo estes terem de apresentar uma declaração do encarregado de educação até à idade de 18 anos para poderem participar na actividade de Paintball.
Os jogos poderão ser disputados em campos privados ou em cenário rural e de bosque mediterrânic,o variando também o preço por esse facto. Os tipos de jogos
poderão ser o da conquista da bandeira, conquista do forte, e cenário de guerra alentejano.
No verso encontra-se uma simulação para um torneio de 4 equipas que implicaria a realização de 9 jogos na totalidade. Assim cada equipa disputa 4 jogos contra todas
as equipa, sendo o 5º jogo final entre as duas mais regulares equipas.
O aluguer da rede e dos obstáculos implicará a montagem do campo, embora este serviço esteja condicionado pela correcta adequação do local à prática e à instalação
dos obstáculos insufláveis.
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A_________________
B_________________
C_________________
D_________________

ESQUEMA DE JOGOS
4 equipas - 20 Jogadores
DURAÇÃO MÁXIMA DE JOGO : 10 min
INTERVALOS ENTRE JOGOS : 10 min

JOGOS

BANDEIRA CONQUISTADA : 65 PONTOS

JOGADOR ELIMINADO: - 1 PONTO
JOGADOR ADVERSÁRIO: 7 PONTOS

___________________AXB____________________
____________________CXD____________________
____________________AXD____________________
____________________CXB____________________
____________________AXC____________________
____________________BXD____________________
____________________1ºX3º____________________
____________________2ºX4º____________________
_________Melhor 2º JogoXMelhor 1º Jogo_________

