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SENYALITZACIÓ PER ALS ACCESSOS ALS CAMPS DE JOC. 

Els models de senyalització de camps de joc confeccionats per la Federació Catalana d'Airsoft tenen 

com a objectiu la senyalització eficaç de les diferents àrees dels camps de joc, amb l'objectiu 

d'augmentar-ne la seguretat dels jocs d'Airsoft. 

Els cartells de senyalització deuen tenir una mida mínima de 240x290 mm, deuen estar impresos a 

color, i deuen ser col·locats en llocs visibles. 

Els cartells d'avís d'activitat deuen ser col·locats als accessos a la finca on es trobi el camp de joc. 

Els cartells de senyalització dels límits del camp de joc i d'obligatorietat d'ús d'equips de protecció 

individual deuen col·locar-se seguint els límits del camp de joc, amb una distancia màxima entre 

cartell i cartell de 50 metres. 

Tots els cartells col·locats deuen estar escrits en català prioritariament. 

En cas d'incloure cartells escrits en castellà, deurà respectar-se la proporció de 1 a 1. (50% en 

català, 50% en castellà). 

Aquests cartells de senyalització poden ser substituïts per altres equivalents si així fos indicat per les 

autoritats competents, o per comoditat dels gestors del camp o dels de jocs. En cas de ser 

substituïts per cartells compatibles, aquests deuran tenir les mateixes mides mínimes que els 

cartells de la FCA i deuran respectar els colors emprats en el seu disseny, degut a què aquests 

indiquen si el cartell és indicatiu d'informació, d'obligatorietat o de prohibició o perill. 

 

Models de senyalització bàsics: 

CSFCA001 AVÍS D'ACTIVITAT (Accessos a la finca). 

CSFCA002 PROHIBICIÓ D'ACCÉS A PERSONAL ALIÈ A L'ACTIVITAT (Límits del camp de joc. 

Visibles des de l'exterior de l'àrea de joc). 

CSFCA003 OBLIGATORIETAT DE PROTECCIÓ OCULAR (Límits del camp de joc. Visibles des de 

l'exterior de l'àrea de joc). 

CSFCA004 PROHIBICIÓ D'ACCÉS A JUGADORS DURANT EL JOC (Límits del camp de joc. 

Visibles des de l'interior de l'àrea de joc). 

CSFCA005 ZONA DE SEGURETAT. 

CSFCA006 PUNT DE REUNIÓ INCIDÈNCIES (Punt on tenen que dirigir-se els jugadors en cas 

d'interrupció del joc per causa no greu (accés de personal aliè a l'àrea de joc, acabament del joc, 

etc.). 

CSFCA007 PUNT D'EVACUACIÓ (Punt o tenen que dirigir-se els jugadors per tal de poder 

controlar que és fa una evacuació de tot el personal del camp de joc en cas d'incidència greu 

(incendis, tempestes que presentin un perill per la integritat física dels jugadors, etc.). 
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