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  THE BLOOD WARS

L’ànima del torneig 

La principal intenció i el nostre esperit és el de poder oferir un seguit de jornades en les que els 

jugadors vinguin a passar-s’ho bé i hi hagi un gran ambient de cordialitat i simpatia entre tots els 

participants. Per la part organitzadora, CaWa Girona es compromet a oferir els millors reptes a 

tots els jugadors així com unes diades obertes en les que poder gaudir del bon ambient de les 

jornades. 

Els organitzadors de joc 

Els organitzadors del torneig estan allà simplement per organitzar i intentar que les jornades 

flueixin amenes i divertides, tot i això, podran ser consultats en cas de dubtes durant les 

batalles. En cas en que es requereixi l’ajuda d’un dels organitzadors durant el transcurs d’una 

batalla, aquest actuarà com a àrbitre i la seva decisió (sigui quina sigui), haurà de ser seguida 

pels participants.   

Organització i jornades 

El torneig estarà dividit en quatre jornades classificatòries i una final. Totes les jornades 

(incloent la final) seran de lliure accés, i s’hi podrà apuntar qualsevol participant que compleixi 

els requisits. La final, però, tindrà una sèrie de punts diferencials que la faran diferent a les 

jornades anteriors. 

 

Inscripció i llistes 

ü Per a poder inscriure’s, cada participant haurà d’enviar un mail amb les seves dades (nom, 

cognoms, club de joc, mòbil, etc.) i la llista d’exèrcit corresponent a: activitats@cawagirona.com 

ü Per a participar en cada jornada, s’haurà d’enviar un mail per a cada jornada. 

ü Les llistes s’hauran d’enviar en format pdf o rst utilitzant el creador de llistes Army Builder 2.2 

en la seva versió de llistes en castellà. La resta de formats seran considerats invàlids. 

ü Les llistes enviades fora de termini o no validades per segona vegada, rebran penalitzadors en 

forma de punts de batalla negatius. 

ü El preu de les jornades serà de 15€ per als no socis. Aquest càrrec es podrà fer efectiu en mà a 

algun dels organitzadors del torneig, com a màxim abans de l’inici del mateix, o es podrà fer un 

ingrés en el número de compte 0182 0263 36 0201551326 del BBVA indicant en el concepte el 

vostre nom i la jornada en la que participeu. La inscripció no es considerarà efectuada fins que 

s’hagi formalitzat el preu de la inscripció, tenint en compte que es formalitzaran per ordre de 

pagament. 

ü Es podrà formalitzar el pagament sencer de tot el torneig, abans de disputar la primera jornada. 

En aquest cas, els no socis tindran una jornada gratuïta.  
 

Inscripcióó i llistes Inscripció i llistes

ü

jornades classif

lliurere accés, i s’hi podrà a

drà una sèrie de pun

eriors. 

 haurà de se

òries i i una 



I TORNEIG 

THE BLOOD WARS – CAWA GIRONA 2013 Pàgina 2 

 

 

Jornades i horaris 

 Totes les jornades utilitzaran el mateix horari: 

 9:00 – 9:30  Recepció de participants. 

9:30 – 18:30 Temps de joc, amb una aturada de 30 minuts per dinar. 

  Totes les partides disposaran d’un marge de 15 minuts. Si passat aquest temps 

des de l’inici de la partida no s’hagués presentat algun dels jugadors, la partida es considerarà 

perduda per “Masacre” per part del rival que no s’ha presentat. L’organització es reserva el dret 

de posar substituts o fer canvis en els emparellaments. 

 Les jornades es disputaran seguint el següent calendari*: 

 1a Jornada - Dissabte 16 de Febrer 

2a Jornada -  Diumenge 21 d’Abril 

3a Jornada - Dissabte 15 de Juny 

4a Jornada - Diumenge 22 de Setembre 

Final  - Diumenge 15 de Desembre 

 *Les dates són el més aproximades possibles, però poden estar subjectes a modificacions. 

Requisits bàsics comuns 

v El nombre de places màxim serà de 16 participants, ampliables segons cregui necessari 

l’organització. 

v El nombre mínim de participants serà de 8. Si en algun cas no s’arribés a aquest mínim, 

l’organització es reserva el dret d’anul·lar la jornada. 

v S’haurà d’utilitzar el mateix exèrcit per disputar totes les jornades (final inclosa), tot i que la 

llista podrà (i en alguns casos, haurà) de variar segons la jornada disputada. El canvi d’exèrcit 

d’una jornada a la següent, farà que el jugador perdi qualsevol guany adquirit en jornades 

anteriors. 

v En totes les jornades s’utilitzarà la última edició del reglament de Warhammer Fantasy així com 

l’última versió dels llibres d’exèrcit, que cada participant haurà de dur.  

v Sempre s’utilitzarà l’últim llistat de FAQ’s i errates publicat en espanyol a la web oficial de 

Games Workshop. 

v Tots els jugadors hauran de dur els seus propis daus, metro i llibre d’exèrcit així com qualsevol 

material o regles oficials que vulgui utilitzar per a les partides. 

v Els emparellaments es realitzaran utilitzant el sistema suís, essent la primera ronda per sorteig, 

evitant els emparellaments amb membres del mateix club o grup de joc. Les següents rondes es 

duran a terme segons els punts de victòria evitant en la mesura del possible, no repetir rival ni 

taula de joc. 

v Totes les miniatures hauran de representar mínimament l’equipament i el tipus d’unitat amb 

que es vol jugar, no acceptant en cap cas peanes buides o proxys. En cas de no disposar, en el 

moment de joc, de les miniatures necessàries, s’haurà de disputar la batalla sense les miniatures 

corresponents. 

v Les miniatures podran ser de qualsevol casa diferent a Games Workshop, sempre i quant 

compleixin els requisits ja esmentats, i tinguin una escala adient. 
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1a Jornada 

§ Les batalles es disputaran a 2500 punts. 

§ No està permès l’ús de personatges únics o unitats de renom.  

2a Jornada 

§ Les batalles es disputaran a 2500 punts. 

§ Es podran utilitzar personatges únics o unitats de renom.  

3a Jornada 

§ Les batalles es disputaran a 2999 punts. 

§ No està permès l’ús de personatges únics o unitats de renom.  

4a Jornada 

§ Les batalles es disputaran a 2999 punts. 

§ Es podran utilitzar personatges únics o unitats de renom.  

Final 

§ Les batalles es disputaran a 2999 punts. 

§ Es podran utilitzar personatges únics o unitats de renom.  

 

Sistema de puntuació 

Punts de batalla: 

1. Masacre: Eliminar completament l’adversari. 

· Guanyador: 19 punts. 

· Perdedor: 1 punt. 

2. Victòria decisiva: Un bàndol obté més del doble de punts de victòria que l’adversari. 

· Guanyador: 16 punts. 

· Perdedor: 4 punts. 

3. Victòria marginal: El bàndol guanyador supera l’adversari en més de 100 punts de victòria. 

· Guanyador: 13 punts. 

· Perdedor: 7 punts. 

4. Empat: La diferència de punts és igual o menor de 100 punts. 

· Ambdós jugadors: 10 punts. 

 

Pintura 

 No és obligatori dur cap miniatura pintada al torneig, i no s’atorgaran punts extra per dur grans 

diorames o una pintura excel·lent, però es tindrà en compte el següent: 
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ü Exèrcit sense cap miniatura pintada:  -5 punts de batalla 

ü Exèrcit amb una unitat bàsica pintada:  -3 punts de batalla 

ü Exèrcit pintat totalment:   +2 punts de batalla 

Durant la final es farà paral·lelament al torneig de Warhammer, un torneig de pintura. En aquest 

torneig s’hi podrà participar aportant una miniatura (que no podrà ser un diorama però si una 

conversió) de l’exèrcit amb el qual es participa al torneig de Warhammer, però la miniatura en qüestió 

no podrà ser utilitzada per jugar (la miniatura ha de ser del mateix exèrcit, però no ha d’estar inclosa en 

els punts de la llista). 

Esportivitat 

 A diferència de tornejos anteriors, no es repartiran punts per “amiguisme”. Això no obstant, 

l’organització procedirà a repartir punts negatius a tots els participants que no es comportin 

degudament, facin joc brut o no segueixin les normes. 

 L’organització es reserva el dret d’expulsió. 

 

Punts per la final 

 Durant totes les jornades, els participants aniran acumulant punts extra que es sumaran 

directament als punts de batalla que obtinguin al participar en la final. Els punts extra obtinguts es 

repartiran de la manera següent: 

 1r Classificat   - 5 punts extra 

 2n Classificat   -  4 punts extra 

 3r Classificat   -  3 punts extra 

 4rt Classificat   -  2 punts extra 

 La resta de participants  - 1 punt extra 

 

Classificació final 

 En cas d’empat, s’utilitzaran els següents criteris de desempat: 

1. Si ambdós jugadors han jugat entre ells, el vencedor de la batalla serà el guanyador. 

2. En la darrera batalla de cada jornada, el jugador que obtingui millor resultat serà el 

guanyador. 

3. En últim cas, el desempat es resoldria mitjançant una tirada enfrontada de daus. 

 

Premis 

Durant les quatre primeres jornades obtindran premis els dos primers classificats. 

Durant la final, es repartiran premis entre els quatre primers classificats així com un premi especial per 

al torneig de pintura. L’organització es reserva el dret a ampliar o reduir l’oferta de premis segons la 

quantitat final de participants. 
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