ES POR TI U I CO M PETI CI Ó W I PE O U T

DESCRIPCIÓ
Demostra la teva habilitat passant d'un costat al altre sense caure.
Ideal per a nens i nenes a partir de 7 anys i fins aldults.
CARACTERÍSTIQUES
Mides: 5m x 12m x 2m

FU TBO LÍ HUM À

DESCRIPCIÓ
Simulant els futbolins clàssics; els jugadors van subjectes a les barres per les mans, de
manera que només poden moure's cap als costats. Per poder jugar amb la pilota i intentar
marcar gols a la porteria contraria és necessari que els participants es desplacin
coordinadament.
CARACTERÍSTIQUES
Mides:

6m x 14m x 2m.

Capacitat: Fins

a 12 jugadors; 1 porter, 2 defenses i 3 davanters per equip.

LLU I TA D E GLA D IA D O RS

DESCRIPCIÓ
La lluita de gladiadors consisteix en una plataforma inflable amb dos pedestals al centre on
hi pugen els dos competidors a lluitar. Cadascun d'ell porta un pal d'escuma amb el que ha
de fer caure el seu contrincant.
Es tracta de resistir els cops de l'altre jugador de peu, està prohibit sentar-se o agenollar-se,
els jugadors només poden lluitar amb els pals, no poden agafar-se ni donar-se empentes. El
primer que cau perd.
CARACTERÍSTIQUES
Mides:

6m x 7m x 1,50m.

Capacitat: 2

Competidors per ring

BÀ SQ U ET 2 CIS TELLES

DESCRIPCIÓ
Juga a bàsquet on vulguis i quan vulguis.
Demostra la teva punteria encistellant el màxim de pilotes i guanya al teu adversari.
Per totes les edats
CARACTERÍSTIQUES

Mides: 3m x 4m x 3,7m.
Capacitat: Desde un jugador a molts jugadors.

PO R TERI A FUTBO L G EG A NT 3 EN 1

DESCRIPCIÓ

1. Porteria básica: El porter ha de parar els xuts que li vinguin.
2. Porteria de precisió: Se substitueix el porter per una lona amb forats,
cada jugador, depenen de la seva destresa xutant, aconseguirà més o
menys puntuació.
3. Porteria amb radar medidor del xut: Cada jugador tracta d'conseguir
que, amb el seu xut, la pilota aconsegueixi la màxima velocitat
CARACTERÍSTIQUES
Mides: 7m x 7m
Capacitat: Desde un jugador a molts jugadors.

