Candidatura a Organizador Local de Prova do
CN 2017

Nota Prévia

O candidato a Organizador Local deverá ler, atentamente, o presente caderno de
encargos e, caso não esteja em condições de cumprir com algum dos requisitos exigidos,
deverá explicitar, claramente, os mesmos.

Requisitos
O Local da Prova deverá ser composto pelas seguintes Zonas:


Zona de Jogo



Zona de Chrony



Zona de Jogadores



Zona de Stands Patrocinadores



Zona de Refeições



Zona de Publico



Zona de Casas de Banho
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Requisitos para cada uma das Zonas:

1- ZONA DE JOGO
1.1 O Terreno de Jogo devera ser em Relva Natural ou em Relva Sintética.
1.2 A área útil de jogo devera ser de 36 metros (largura) X 45 metros (comprimento).
1.3 A área útil de jogo devera ser delimitada de maneira clara para os jogadores.
1.4 A área bruta do campo deverá ser idealmente de 38 metros (L) X 47 metros (C)
1.5 Toda a área bruta deverá ter no seu perímetro postes e rede de Paintball com pelo
menos 5 metros de altura mas, idealmente, com 6 metros.
1.6 A rede e os postes deverão estar em boas condições, sem furos ou buracos
1.7 O Organizador Local deverá ter um campo oficial Sup´Airball correspondente ao
ano a que se está a candidatar e em bom estado.
1.8 O Organizador Local deverá ter um compressor de 300 Bar onde terá que fornecer
ar a 4500 psi e a 3000psi.
1.9 O Organizador Local deverá instalar em cada Pit de Jogo uma Fill Station com
duas mangueiras de enchimento de maneira a garantir o bom funcionamento de um
jogo de Xball em sistema Double Game.
1.10 Na Zona Central do campo, no lado dos Jogadores, deverão ser montadas duas
Pits de Jogo onde cada uma deverá conseguir alojar duas equipas devidamente
protegidas do sol e da chuva.
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1.11 Cada Pit não devera ser menor do que 3 metros de comprimento e 6 metros de
largura e devera conter uma mesa de apoio para cada equipa.
1.12 No centro do campo entre as duas Pits de Jogo devera existir uma Pit de Staff
com uma mesa e duas cadeiras para o sistema eletrónico de jogo, esta Pit não
devera ser inferior a 3 metros de largura por 3 metros de comprimento e devera ser
abrigada do Sol e da Chuva.
1.13 O Organizador Local deverá ter o sistema eletrónico de Xball atual que permita
jogar em sistema Double Game com placar eletrónico e é da sua responsabilidade
ter uma pessoa para operar o equipamento, essa pessoa será responsável pela mesa
e manuseamento do equipamento.*
1.14 Será enviado ao Organizador Local o Layout do campo 5 dias úteis antes da data
da prova.
1.15 O Organizador Local é obrigado a ter o campo montado e insuflado, Ar a funcionar
corretamente uma hora e meia antes de a prova começar.
1.16 Deverão existir pontos de eletricidade no local.

2- ZONA DE CHRONY
2.1 A zona de Chrony deverá ser construída de maneira a que os jogadores possam
testar os marcadores de maneira segura e sem por em causa a segurança do
público.
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3- ZONA DE JOGADORES
3.1 O Organizador Local é obrigado a ter uma zona de jogadores de dimensões
adequadas para o número de equipas inscritas para a prova protegida do Sol e da
chuva.
3.2 A Zona de Jogadores devera ter 1 mesa grande ou duas mesas pequenas
por Equipa.

4- ZONA DE STANDS PATROCINADORES
4.1 O Organizador Local é obrigado a ter uma zona de stands de dimensões não
inferior a 35 metros quadrados por cada Patrocinador presente no evento.
4.2 A Zona de Stands devera estar situada próxima da zona de jogadores e todos os
stands deverão estar em igualdade de circunstâncias.
4.3 As viaturas de apoio logístico aos Stands devem estar estacionadas ao lado dos
mesmos ou numa área a não mais de 10 a 15 metros de distância.

5- ZONA DE REFEIÇÕES
5.1 A exploração do bar será concedida ao Organizador Local do evento. Este
está obrigado a garantir as refeições dos árbitros e Staff da FPP bem como oferta
de água engarrafada em quantidade apropriada para as condições climatéricas
em
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que se realiza o evento, principalmente para todo o staff de arbitragem ao qual
nunca poderá faltar água.

6- ZONA DE PÚBLICO
6.1 O Organizador Local devera sinalizar a zona onde o público poderá
acompanhar os jogos a decorrer.

7- ZONA DE CASAS DE BANHO
7.1 É da responsabilidade do Organizador Local ter casas de banho para ambos
os géneros em quantidade suficiente para a quantidade de pessoas presentes
durante o evento.

8- OUTROS REQUISITOS
8.1 É da responsabilidade do Organizador Local a limpeza do espaço durante os
dois dias.
8.2 É da responsabilidade do Organizador Local fornecer material para que os
árbitros possam limpar os obstáculos durante o evento.
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8.3 É da responsabilidade do Organizador Local limpar os obstáculos no final de
cada dia.
8.4 É da responsabilidade do Organizador Local garantir que existem caixotes do
lixo adequados para o evento tanto em tamanho como em quantidade.
8.5 O Organizador Local deverá cumprir todos os requisitos legais exigidos para
a realização de um evento deste género nas suas instalações (Ex: Alvará e
seguros).
8.6 O Organizador Local devera enviar, juntamente com a sua candidatura, um
mapa onde especifica, claramente, a localização exata de cada uma das Zonas
do evento, supra mencionadas.

9 -PAGAMENTOS
9.1 Os Stands Patrocinadores têm um custo de 150€+IVA, por dia, sendo de carácter
obrigatório em todas as provas, para os fornecedores da tinta homologada para os
eventos
9.2 O Pagamento dos Stands Patrocinadores, terá de ser efetuado até ao 8º dia útil
anterior ao dia de realização do evento, através de transferência bancária para o
NIB da FPP – 0036 0061 9910 0060 4764 6.
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9.3 As Equipas que pretendam participar no evento com tinta não homologada
poderão faze-lo desde que notifiquem por escrito a F.P.P. até 24 horas antes do
início da sua prova e com o pagamento suplementar de 100€ + IVA, por evento ao
valor da respetiva inscrição.
9.4 Pela realização do evento, com cumprimento integral do presente caderno de
encargos, será pago ao Organizador Local o valor de 1219.51 € + IVA.
*NOTA: No caso de o candidato a organizador não dispor do Quadro Eletrónico com
as características necessárias e respetivo operador, a FPP ficará responsável pelo seu
fornecimento, deduzindo no valor a pagar a quantia de 450.00€ + iva.
9.5 O pagamento a realizar pela FPP ao Organizador Local pela realização do evento,
será efetuado por transferência bancária no primeiro dia útil após a realização do
evento.
9.6 A FPP reserva-se o direito de aplicação de multas, pelo incumprimento do
presente caderno de encargos, as quais serão deduzidas no valor a pagar ao
Organizador Local, pela realização do evento.

7/13

10- Ficha de Candidatura a realização de Etapa do CN2017
Prova nº
Data:

/

/ 2017

Nome
Local
Morada
Telefone
Email

Requisitos param Organizador Local de prova:

ZONA DE JOGO
Terreno de Jogo
Relva Sintética

Relva Natural
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SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Estrutura do campo de jogo de acordo com os requisitos?



Se respondeu NÃO especificar quais as dimensões:

Postes e redes de Paintball de acordo com os requisitos?



Se respondeu NÃO especificar quais as dimensões:

Campo de Sup´Airball de acordo com os requisitos?



Se respondeu NÃO especificar qual a diferença:_

Compressor e Fill Stations de acordo com os requisitos?
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Se respondeu NÃO especificar qual a diferença:_

SIM

NÃO

Sistema Eletrónico de Xball Double Game de acordo com os requisitos?

Se respondeu NÃO especificar qual a diferença:_

ZONA DE CHRONY
SIM

NÃO

Zona de Chrony de acordo com os requisitos?



Se respondeu NÃO especificar qual a diferença:_
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ZONA DE JOGADORES
SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Zona de Jogadores de acordo com os requisitos?



Se respondeu NÃO especificar qual a diferença:_

ZONA DE STANDS PATROCINADORES

Zona de Stands Patrocinadores de acordo com os requisitos?



Se respondeu NÃO especificar qual a diferença:_

ZONA DE REFEIÇÕES

Zona de Refeições de acordo com os requisitos?
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Se respondeu NÃO especificar qual a diferença:_

ZONA DE PÚBLICO
SIM

NÃO

SIM

NÃO

Zona de Público de acordo com os requisitos?



Se respondeu NÃO especificar qual a diferença:_

ZONA DE CASAS DE BANHO

Zona de Casas de banho de acordo com os requisitos?



Se respondeu NÃO especificar qual a diferença:_



Número de Casas de Banho Masculinas:_



Número de Casas de Banho Femininas:



Tem Balneários para Tomar Banho? SIM

NÃO
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o Se respondeu SIM especificar:


Quantos têm:_

 Têm água quente:


Para ambos os géneros:_

OUTROS REQUISITOS
SIM

NÃO

Alvará de Turismo de acordo com os requisitos legais?



Se respondeu SIM especificar o número de Alvará:_
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