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Esport

Què és el paintball?
El Paint ball (la traducció literal al català és bola de 
pintura) és un esport en què els participants utilitzen 
pistoles  d'aire  comprimit  anomenades  marcadores 
per  disparar  petites  boles  de  pintura  contra  els 
altres jugadors. En essència és un joc de persecució 
complex,  ja  que els  jugadors  tocats  per  boles  de 
pintura durant el joc són eliminats. 

Són necessaris dos equips, i la partida s'acaba quan 
un  dels  dos  equips  és  eliminat.  Un  partit  no 
professional pot trigar des de 5 minuts fins a mitja 
hora. El nombre de boles tirades d'un jugador a un 
altre, acostuma a variar, normalment solen ser 100, 
però hi ha jugadors, que es poden passar tota la 
partida sense disparar.

Com s'hi juga?
En el paint ball hi ha dos equips, i consisteix en que 
s'han  de  disparar  boles  de  pintura  entre  els 
membres  d'equips  contrincants,  l'últim  equip  amb 
jugadors al camp, ha guanyat. Si toquen, amb una 
bola de pintura,  un jugador, aquest és eliminat.

Jugadors preparats per iniciar la partida

On hi podem jugar? 
Hi ha molts llocs reservats dedicats al  paintball.  Es 
pot  escollir entre  l'aire lliure o en un lloc cobert.

Els preus varien segons el lloc on es vulgui anar a 
jugar,  o si es tracta en un lloc tancat o a l'aire lliure. 
Els preus ronden els 28  € per persona. 

La  Palma  de  Cervelló:  Disposen  d'un  camp  de 
Paintball de 150.000 m2.

Carme: Anoia Paintball infantil

El Montanyà: 7 D'Aventura

Calonge: Track Aventure

Roses: Delphinus Binae

Figueres: Laser Drome

Vilanova de la Barca: El Racó del Paintball

Sils: Global Aventura

Deltebre: Deltarium

Cassa de la Selva: Kindia Sports

Ager: Montsec Activa

Prats: TS Cerdanya

Barberà del Vallès: Senses3

Torrent d'Empordà: Paintball Empordà

Podríem  continuar  amb  la  llista  però  si  en  teniu 
ganes de jugar-hi, de ben segur trobareu el lloc que 
us vagi millor a vosaltres.  Animeu-vos!

Per jugar-hi cal portar roba còmoda i bambes.  En el 
preu de les entrades ja et ve inclòs el mono, el casc, 
les ulleres, i les pistoles amb les boles de pintura. 

Jugador “mort”

http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcadores&action=edit&redlink=1

