BASES

XII CONCURS DE PARXIS
Diumenge 3 de setembre / A les 11 h / Parc de Catalunya
Per dotzè any, la Comissió de la Festa Major i l’Ajuntament convoquen el Concurs de parxís de Festa Major.
1. Les inscripcions es podran fer a la consergeria de
l’Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda del 28
d’agost al 31 d’agost, de 9 a 14h. En el cas que sobressin places, les inscripcions es farien just abans de
començar el concurs
2. Poden participar-hi en dues categories:
ADULTS 32 participants		
INFANTS 32 participants
3. La participació serà individual, i no es podrà concursar
per equips.
5. Per a la primera fase, la distribució dels participants,
4 per tauler, es realitzarà segons l’ordre d’arribada i inscripció.
6. A partir de la segona fase, el jurat redistribuirà als finalistes en noves taules, en funció de les persones que
vagin quedant, en cas que les inscripcions no estiguin
completes, no garantint que sempre les taules siguin de
quatre persones.
7. L’organització posarà a disposició dels concursants
els taulers de joc de parxís, les taules i les cadires.
8. El jurat estarà format per membres de la Comissió de
Festa Major 2017.

9. Abans d’iniciar el campionat, el jurat especificarà les
bases del joc, que seran les oficials del joc del parxís, i
que hauran de seguir tots els participants.
10. Depenent de la participació, el jurat determinarà les
fases del joc i les eliminatòries.
11. Els premis s’atorgaran el mateix dia un cop finalitzi el
concurs
12. Els premis seran primer, segon, tercer i quart classificat de cada categoria. S’obsequiarà a tots/es els participants
13. Els infants que participin en aquest concurs no podran en cap cas ser assistits per adults. Això suposarà la
seva desqualificació.
14. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions
del jurat.

