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Irasshai Cosplay Contest 3 

Bases concurs de cosplay 

- El concurs estarà dividit en dues categories: 

1. Individual 

2. Grups (2 o més) 

- Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, 

d'integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui 

referencia gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, 

neko...) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els 

cosplays de personatges inventats. 

- Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han de estar confeccionats i 

fabricats artesanalment, o ben comprats i modificats de manera visible. Aquells 

cosplayers que participin incomplint aquesta norma no podran aspirar al premi, quedant la seva 

actuació com a espectacle no avaluable per si mateix. 

- Cada actuació tindrà una durada màxima de tres minuts en la categoria individual i quatre 

minuts en la categoria grupal. En aquests, els que els participants lluiran el seu cosplay 

davant del jurat. L'actuació podrà estar acompanyada de música que els participants hauran de 

lliurar a l’estand de l’organització com a màxim mitja hora abans de l'inici del concurs. L’entrega 

es farà en un pen drive o CD. Es trobaran a la disposició dels participants dos micròfons. 

- Les actuacions hauran de ser originals, creades pels propis cosplayers. Les actuacions 

premiades en altres concursos, així com els cosplays que ja hagin estat premiats no podran 

optar a premi. 

- Una vegada acabada l’actuació, els participants baixaran de l’escenari i s’acostaran al jurat, 

aquest valorarà la qualitat i l’acabat dels vestits, armes i de més complements. 

- Durant l’actuació estarà prohibit l’ús d’elements perillosos per la integritat física de les 

persones com petards i qualsevol projectil o element de foc, així com qualsevol material que 

pugi embrutar l’escenari, com canons de confeti, esprais d’espuma, etc... 

- Segons el Reial decret 137/1993 sobre el Reglament d'Armes, queda terminantment 

prohibit que els participants en el concurs de cosplay utilitzin en la seva actuació armes 

de foc o de metall, així com altres objectes contundents o imitacions que per les seves 

característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Només es 

permetran imitacions d'armes en plàstic, cartró i altres materials que no revesteixin perillositat ni 

per als concursants ni per al públic assistent. 
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- De cada categoria es premiarà la millor combinació de cosplay i actuació, es donarà una 

importància del 50% al vestit i el 50% a l’actuació. En la tria es tindran en compte els següents 

punts: 

· Fidelitat al personatge 

· Acabat del vestit 

· Tria adequada de les teles i complements (perruques, armes, maquillatge...) 

· Originalitat en l'actuació i el cosplay. 

- La dotació del premi són 250€ metàl·lic que es dividiran de la següent manera, per a la 

categoria individual 100€ i per a la grupal 150€ 

- La inscripció estarà limitada a 30 actuacions en total, 20 participants/grups es podran 

inscriure per Internet, els 10 que resten a l'estand de l’organització a partir de les 15:00 i fins 

una hora abans de l'inici del concurs. 10 participants més es podran inscriure com a reserva i 

entraran en cas de que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment.  Els participants 

inscrits per Internet hauran de confirmar la seva assistència a l'estand d'informació, tindran 

temps fins a una hora abans del concurs. 

- A l'hora d'inscriure's els participants facilitaran les següents dades a l'organització: 

· Nom i pseudònim. 

· Edat (en cas de que sigui un grup la de tots els participants) 

· Personatge del que faran cosplay (en cas de que sigui un grup el personatge de cada un dels 

participants) 

· Sèrie (videojoc, grup de musica...) a la que pertany (en cas de que sigui un grup la sèrie de 

cada un dels participants) 

· Direcció e-mail.  

· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge. 

- L'organització es reserva el dret a adoptat qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per 

aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a 

suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures 

necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap 

reclamació. 

- La participació al concurs suposa una renuncia expressa a presentar qualsevol tipus de 

reclamació contra la Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del 

Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva 

interpretació serà resolt per la organització a través del e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per 

xat de Facebook amb Associacio.Irasshai. 

 


