
BASES TORNEIG MAGIC THE GATHERING FRIKIFEST 2022 

 

L’Ajuntament de Marratxí convoca un Torneig de Magic The Gathering dins les activitats previstes 

a l’esdeveniment FrikiFest, organitzat per l’Àrea de Joventut amb motiu del Frikiday 2022.  

L’objectiu és dinamitzar la població jove, potenciar la creació i la participació i donar cabuda als 

joves i població general interessada en la temàtica de la cultura gamer i friki.  

 

1. Participants 

Hi podran participar totes les persones interessades, amb edat a partir de 12 anys.  

El concurs està limitat a 32 jugadors/es.  

Els participants menors d’edat hauran de presentar autorització materna/paterna o de tutor legal.  

 

2. Format de participació i termini  

Termini d’inscripció: de 16 a 26 de maig 2022 

La participació al torneig és gratuïta.  

El torneig tindrà lloc dissabte 28 de maig a partir de les 10’30 hores al recinte del poliesportiu del 

Pla de na Tesa.  

 

Els interessats s’hauran d’inscriure prèviament a la web espaijove.marratxi.es emplenant els 

formularis corresponents.  

Els participants menors d’edat hauran d’adjuntar autorització materna/paterna o de tutor legal. 

 

En cas que quedin places de participants vacants es podrà realitzar la inscripció in situ el mateix 

dia de la realització del torneig a les 10’00 hores.  

 

3. Format del torneig 

El torneig es jugarà en format Modern.   

El torneig tindrà un màxim de 32 jugadors/es. 

 

La distribució de les partides serà: 

5 rondes (estil suizo) 

Top 8 (eliminació). 

Totes les partides es juguen al millor de 3 partides. 

Els temps de joc de cada ronda i el Top 8 serà com a màxim de 50 minuts. 

La ronda pot acabar abans d’aquest temps si s’han entregat tots els resultats.  

 

Pel que respecta al reglament del joc Magic The Gathering i tot allò que no contempli la present 

normativa, el torneig es regirà pel reglament oficial establert per Wizars of the Coast, actualitzat a 

data del torneig. Aquest ha de ser conegut per tots el jugador, al manco en els seus aspectes més 

bàsics.  

 

Es poden consultar tots els detalls del format Magic The Gathering Modern a la web oficial 

https://magic.wizards.com/es/formats/modern 

 

 

4. Premis 

Rebran premi els participants que arribin al Top 8. 

Es distribuiran de la següent manera: 

 

- Primer classificat: val per import de 100€ a una tenda de temàtica relacionada.  

https://magic.wizards.com/es/formats/modern


- Segon classificat: val per import de 70€ a una tenda de temàtica relacionada 

- Tercer i quart classificats: val per import de 50€ a una tenda de temàtica relacionada.  

- Cinquè, sext, sèptim i vuitè classificats: val per import de 15€ a una tenda de temàtica 

relacionada 

 

 

5. No seran permeses les conductes ofensives o de mal gust, els insults o males conductes amb 

el públic o amb els membres de l’organització, podent ser motiu de desqualificació. No s’admetran 

conducte, actuacions o representacions  que atemptin contra els drets Humans o els principis 

constitucionals. 

 

6. L’ajuntament de Marratxí es reserva el dret a gravar en àudio o vídeo i/o fotografiar totes les 

activitats que es generin a partir de la present activitat, des de l’acte de lliurament de premis fins a 

qualsevol exposició o participació en esdeveniments que es puguin programar. Les persones 

participants cedeixen de forma gratuïta a l’Ajuntament de Marratxí els drets de comunicació 

pública, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs amb finalitats promocionals i 

educatives .  

 

7. La participació al torneig implica l’acceptació de les presents bases, les decisions de 

l’organització i la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix.  

 

 

 

 

 


