
- XURRIKILLER 2023-

Què és el XurriKiller?

El XurriKiller és un joc de rol a la vida real en què cada jugador té un objectiu que

ha d'aconseguir "matar". Si ho assoleix, l'assassí es queda l’objectiu de la seva

víctima i així successivament fins que no quedin jugadors per matar. La finalitat del

joc és matar els màxims objectius possibles i mantenir-se en vida fins al final del

joc. Evidentment, es tracta d'un joc que no implica riscos i es realitza amb una

intenció lúdica i com a prèvia del 37è Carnaval d'Agramunt.

Enguany tan sols hi haurà una competició on podran jugar nois i noies a partir de 1r

d’ESO fins als 99 anys.

Tota l'activitat serà supervisada pel Tribunal Xurriconstitucional (Comissió de

Carnaval) que informarà de l'estat del joc mitjançant publicacions a les xarxes

socials Instagram i Telegram.

On es pot matar?

A tot arreu excepte a les zones segures. És Carnaval, tot s'hi val!

Zones segures: Si et trobes dins d’una d’aquestes zones no et podran matar.

- Pistes esportives del pavelló/camp de futbol en horari i dies

d’entrenament o partits (si et trobes al pavelló i no estàs realitzant cap

activitat dins la pista i et maten, quedaràs mort). L’entrenament es

considera acabat en el moment que has sortit dels vestuaris o hagin passat

15’ de la finalització de l’activitat a pista.

- Dins les aules de l’institut en hores lectives.

- Llocs de treball: si el teu objectiu es troba a la feina en horari laboral,

respecteu-lo. Espereu que surti de la feina.



- Respecteu també la intimitat de les persones (presentar-se a casa del teu

objectiu a les 2 de la matinada no és una bona elecció).

Quines armes s'han d'utilitzar?

Hi haurà dues formes de matar l'objectiu.

- Tocar l’objectiu amb una copa de vi.

- Tocant l'objectiu amb una ceba.

Serà obligatori fer-se una fotografia amb la víctima per tal que l'assassinat sigui

legítim.

Com em puc defensar?

- Portant un casc de romà.

- Portant un escut. (Creació pròpia, sigueu originals. Mida de l’escut mínim de

30 cm x 30 cm).

Les defenses han de ser visibles, ocultar-les pot suposar l’eliminació.

El tribunal Xurriconstitucional es reserva el dret d’eliminar els elements de

protecció durant un període de temps.

A tenir en compte...

- A cada jugador se li facilitarà una targeta en què constarà el nom de

l'objectiu. Quan un jugador en mata un altre, només s'ha de quedar la

targeta de l'objectiu de la víctima, i no totes les que la seva víctima ha

matat anteriorment. Així doncs, si un jugador ha matat 10 objectius i és

assassinat, mantindrà els 10 punts que ha aconseguit.

- La targeta del teu primer objectiu la rebràs al correu electrònic que ens has

facilitat. Porta-la en format paper.

- Només es pot matar quan es dugui la targeta amb el nom de l’objectiu a

sobre. Un cop mort, s’ha d’ensenyar la targeta a la víctima perquè comprovi

que és l’objectiu.

- Cada vegada que es mati un objectiu s'ha de fer constar al Tribunal

Xurriconstitucional mitjançant el formulari d’assassinat. No emplenar el

formulari al moment de l’assassinat pot suposar l’eliminació al joc. El

formulari hi constarà els següents elements: nom de l’assassi, nom de la

persona eliminada, lloc de l'assassinat, imatge de l’assessinat i proper

objectiu.



El formulari l’ha d’emplenar l'assassí:

https://forms.gle/DWbCXFFYKwHUfVpW7

- Si algú mata el seu objectiu i aquest no porta la targeta a sobre, la podrà

demanar a l’organització.

- Els participants que acceptin aquestes bases es comprometen a estar 20

dies mínim a Agramunt durant el termini de la competició. Recomanem als

participants que no passin més de vint dies a Agramunt s’abstinguin a

participar.

- Es farà cribratge dels participants no actius segons les morts que porti cada

assassí. S’anunciarà els períodes a través de les xarxes oficials de la

xurripampi i per correu electrònic.

- Si algú decideix abandonar el joc, aquest ho haurà de comunicar al Tribunal

Xurriconstitucional.

- Hi haurà els següents premis :

- Xurrifrancotirador d'or: a la persona que hagi matat més objectius.

- Xurrisupervivent: a la persona que es mantingui en vida fins al final

del joc i hagi matat algun objectiu). Per tant, no val quedar-se tancat

a casa fins que s'acabi el joc.

- Xurriescut: a la persona que faci la millor decoració d’escut.

Qui vulgui participar aquesta última categoria (xurriescut), haurà d’enviar una foto

mitjançant correu electrònic on aparegui l’escut i el participant, juntament amb el

seu nom.

Per tal de tenir un bon seguiment del joc i anar seguint les possibles variacions del

joc en tot moment és indispensable entrar al grup de telegram @xurrikiller23.

Aquesta serà la via per on el Tribunal Xurriconstitucional es comunicarà amb tots

els participants a la vegada.

Inici i final del joc…

https://forms.gle/DWbCXFFYKwHUfVpW7


El joc comença el dilluns dia 16 de Gener del 2023 i finalitzarà el dijous dia 16

de Febrer del 2023.

Si per algun motiu el joc finalitzés abans d'hora l'organització ho comunicarà a tots

els participants.

Contacte:

- Instagram: @carnavalagramunt

- Correu electrònic: carnavalagramunt@gmail.com

- Telegram: t.me/Xurrikiller23 (No es podran enviar missatges, només hi poden

parlar el Tribunal Xurriconstitucional).

mailto:carnavalagramunt@gmail.com

