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BASES DEL CONCURS 

 

 

 

 

1. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS 

La Comunitat Portal d’Afeccionats als Jocs de Rol organitza el Concurs Internacional de 

Direcció de Jocs de Rol Premis Portal (International Gamemastering Portal Awards) amb 

l’objecte de promoure la narració de qualitat en l’àmbit dels Jocs de Rol i reconèixer la 

labor i el talent de les persones que l’exerceixen. 

 

2. PARTICIPANTS 

Pot participar en el concurs qualsevol persona major d’edat, amb independència de la 

seva nacionalitat o lloc de residència, excloent als membres del jurat, de la secretaria 

tècnica del concurs, i als familiars directes d’aquests. 

El premi “Portal d’Or” es vitalici. En posteriors edicions, de celebrar-se, les persones 

guardonades amb aquest premi no podran ser candidates a guanyar-lo de nou ni, per 

tant, presentar-se al concurs. 

 

3. IDIOMES 

Els idiomes oficials del concurs son el castellà, el català i l’anglès. Els candidats podran 

emprar indistintament qualsevol de les tres llengües. 
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4. DURACIÓ DEL CONCURS 

La primera edició dels International Gamemastering Portal Awards es prolongarà al llarg 

de l’any natural. Les inscripcions s’obriran l’1 de gener de 2017 i es tancaran el 31 de 

maig de 2017, ambdós inclosos. Els processos de preselecció, selecció i les partides de 

rol destinades a la selecció dels finalistes i de la persona guanyadora podran celebrar-

se al llarg de tot l’any, segons conveniència del jurat i dels participants, i l’anunci de la 

decisió del tribunal es produirà abans del 31 de desembre de 2017. 

 

5. INSCRIPCIÓ DE CANDIDATS AL PREMI “PORTAL D’OR” 

Els Narradors que aspirin al premi “Portal d’Or” hauran de complimentar el formulari 

d’inscripció proporcionat per l’organització a www.portalrol.com/inscripcions. 

Caldrà incloure també la sinopsis d’una aventura original, creada pel participant, per a 

cinc jugadors (més el Narrador) de 3 a 6 hores de duració, de la que no en podran tenir 

coneixement, ni haver-hi participat amb anterioritat els membres del tribunal, ni haver-

se publicat en ningun mitjà. 

En aquesta sinopsis no cal incloure estadístiques de joc ni cal que sigui suficient per 

dirigir l’aventura, però no s’ha de limitar a una presentació introductòria, sinó que haurà 

de comprendre la totalitat de la historia, tractant també els possibles desenvolupaments 

i conclusions d’aquesta. 

En cas de resultar seleccionat a tal efecte, aquesta aventura serà la que el candidat 

dirigirà enfront del tribunal. 

 

6. PROCESSOS DE PRESELECCIÓ DE CANDIDATS 

La secretaria tècnica del concurs efectuarà una primera preselecció dels candidats en 

base als formularis rebuts, centrant-se fonamentalment en el contingut de l’aventura 

proposada. 

Excepcionalment, de produir-se un excés de afluència de participants o en cas de dubtes 

per part de la secretaria tècnica, alguns dels preseleccionats podran ser assignats per 

aquesta a un o més dels cinc membres del jurat en funció de la compatibilitat d’agendes, 

concurrències idiomàtiques, etc. per a una prova suplementària. 

En aquesta prova, els candidats hauran de dirigir un fragment de partida d’una hora de 

duració com a màxim, en la que participarà el jurat designat i aquells altres jugadors que 

aquest estimi oportú. Aquesta activitat podrà, excepcionalment, dur-se a terme de 

manera no presencial, a través de Skype o altres medis equiparables. 

Exceptuant l’aventura destinada a ser jugada pel tribunal al complet, el Narrador pot 

escollir qualsevol mòdul, ja sigui propi o aliè, per a aquesta prova suplementària. 

En cas de dubte un candidat podrà ser assignat a un segon o inclús tercer jurat per a 

avaluacions addicionals fins a consensuar la selecció definitiva. 

http://www.portalrol.com/inscripcions
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7. ELECCIÓ DE FINALISTES I DEL GUANYADOR 

Superats aquests processos, els participants seleccionats dirigiran al tribunal l’aventura 

ressenyada al formulari d’inscripció. 

La data de la sessió s’acordarà en funció de la disponibilitat d’agendes del candidat i 

dels membres del tribunal. La partida s’haurà de dirigir presencialment a la ciutat de 

Barcelona, a l’espai que l’organització posarà a disposició del candidat. 

En cas d’incompatibilitat severa d’agendes el tribunal podrà designar a membres 

suplents del jurat per substituir als titulars de la plaça. 

Aquest mòdul podrà dirigir-se fent servir qualsevol sistema de regles, propi o publicat, i 

ambientar-se en qualsevol entorn de joc. El Narrador s’haurà de responsabilitzar 

d’aportar tot el material necessari per jugar la partida, incloent daus, personatges pre-

generats i qualsevol element suplementari que calgui. 

Cadascun dels cinc membres del jurat emetrà la seva crítica sobre la experiència de joc 

i valorarà als participants, segons el seu propi criteri, atorgant-los una nota del 0 al 10. 

Aquesta valoració numèrica es remetrà en secret a la secretaria tècnica del concurs, 

que calcularà la puntuació final del candidat en funció del següent procediment: 

 

1.- La nota més alta i més baixa es dividiran entre 2. 

 

2.- Aquests resultats es sumaran a la resta de puntuacions obtingudes, i el total 

es dividirà entre 4. 

 

Per exemple: 

Un Narrador obté les puntuacions de 8, 8, 7, 6 i 4. La nota més alta es un 8 (que dividit 

entre 2 dona 4). La nota més baixa es un 4 (que dividida dona 2). La suma de les dues 

es de 6, que es suma a les altres tres puntuacions (8, 7 i 6) per a un total de 27, que 

dividit entre 4 ofereix una puntuació final de 6,75. 

 

En base a aquest resultat s’escolliran, com a màxim, un total de vint finalistes i al 

guanyador del concurs, que serà aquell que hagi obtingut la millor puntuació. 

En cas d’empat el vot de qualitat del president del jurat servirà per escollir al guanyador. 

El veredicte del jurat es inapel·lable. 

Els membres del jurat i la secretaria tècnica, així como una breu ressenya sobre les 

seves preferències i experiència rolera poden consultar-se a 

http://www.portalrol.com/jurat. 

 

http://www.portalrol.com/jurat
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8. PARTICIPACIÓ AL PREMI “ESPIELL DE PLATA” 

Els participants que aspirin al premi “Espiell de Plata” hauran d’efectuar una única 

recomanació pública de Narradors a través de twitter amb el hashtag #IGPA17, en la 

que constarà el seu Nom i Cognoms, així como el Nom i Cognoms de fins a tres Directors 

de Joc. 

En cas que algun d’aquests tres Narradors resulti guardonat amb el “Portal d’Or” el 

primer participant que l’hagi recomanat (d’haver-ne algun) serà premiat amb l’Espiell de 

Plata. 

No queden exclosos d’optar al premi “Espiell de Plata” les persones inscrites al premi 

“Portal d’Or”, que poden inclús recomanar-se a sí mateixes. 

 

9. COMUNICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL JURAT I ENTREGA DE PREMIS 

Els finalistes, els guanyadors i les crítiques i valoracions del jurat es comunicaran a 

través d’internet mitjançant la pàgina www.portalrol.com 

També estaran disponibles en aquesta pàgina les gravacions de so de les partides 

finalistes i una selecció de les fotos preses durant les mateixes. 

L’entrega de premis s’efectuarà durant la Gala de la Primera Edició dels International 

Gamemastering Portal Awards, que es celebrarà a Barcelona. 

El premi “Portal d’Or” està dotat amb 300 € en metàl·lic i la corresponent insígnia, que 

el guanyador podrà lluir en convencions i jornades roleres i que l’acredita com un dels 

millors Directors de Joc del planeta. 

El premi “Espiell de Plata” està dotat amb 50 € en metàl·lic, i addicionalment, en la 

propera edició del concurs, els narradors recomanats per l’últim guanyador d’aquest 

guardó passaran directament como finalistes a la última fase de selecció. Aquesta 

recomanació es produirà abans de l’apertura oficial d’inscripcions i constituirà la primera 

recomanació per als premis Espiell. 

El guanyador del “Portal d’Or”, els finalistes i el guanyador de l’Espiell de Plata, 

juntament amb l’acompanyant que cadascun d’ells esculli, seran convidats a la Gala, 

que estarà oberta al públic (fins completar el màxim aforament permès) prèvia reserva i 

pagament de l’entrada a través de la secretaria tècnica del concurs. 

L’organització es reserva el dret de fer arribar invitacions especials a totes aquelles 

persones que consideri adequat de convidar. 

 

10. CONSIDERACIONS LEGALS 

L’organització es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest 

concurs si així ho estimés convenient o si concorreguessin circumstàncies excepcionals 

que impedissin la seva realització. 

http://www.portalrol.com/
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Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat, propietat de 

la Comunitat Portal d’Afeccionats als Jocs de Rol. 

El tractament dels mateixos es realitzarà de conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 

15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 

34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. 

Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

a través del correu electrònic igpa@portalrol.com o mitjançant el correu convencional a 

Portal Awards. Carrer Bartrina 38-40 Local, 08030 Barcelona. 

La Comunitat Portal d’Afeccionats als Jocs de Rol es reserva el dret d’informar als 

participants de les promocions i accions comercials que la comunitat dugui a terme 

posteriorment per qualsevol mitjà. 

Els autors de les aventures emprades al concurs mantindran tots els drets sobre les 

mateixes de cara a la seva eventual publicació, però cedeixen a l’organització el dret a 

publicar les gravacions de so efectuades durant la sessió de joc i cedeixen els seus drets 

d’imatge en relació a les fotografies efectuades durant l’esmentada sessió o durant la 

gala d’entrega de premis. 

Per a tot allò que no s’especifiqui en aquestes bases legals del concurs el president del 

tribunal emetrà una resolució definitiva i inapel·lable. 

Al participar en el concurs i donar les seves dades personals està acceptant de forma 

expressa les anteriors bases del concurs. 

En cas de que desitgi obtenir més informació podrà posar-se en contacte amb la 

secretaria tècnica a través de l’E-mail igpa@portalrol.com 

mailto:igpa@portalrol.com
mailto:igpa@portalrol.com

