Normes de concursos i campionats
Normes del Campionat Open
de Dòmino per parelles
D   

A partir de les 9.45 h
Casino del Masnou
Inscripcions: Per parelles fins al 20 de juny a Gent del Masnou (Dr. Agell,
9, de 18 a 20.30 h). Places limitades. Preu d’inscripció: 10 € per persona
amb esmorzar inclòs (entrepà, beguda i cafè i/o tallat). Reglament del
campionat: Federació Catalana de Dòmino Barcino. Classificació pel Sistema Suís. Partides: 3 al llarg del matí de 9.45 a 13.30 h, i 2 a la tarda de
16.30 a 19 h. Trofeu als tres primers classificats, a la Tancada més gran
i a la millor Sabatera. Els premis no són acumulables. L’organització es
reserva el dret de suspendre, modificar les bases i els terminis del campionat per causes de força major.

t )BEFUFOJSDPNBNÓOJNUSFTSPEFT
t )BEFUFOJVTVQPSUQFSTFSSFNPMDBEBUBOUQFMEBWBOUDPNQFMEBSSFSF
En el cas que l’andròmina pugui ser transportada per una persona, no
caldrà fer ús del suport esmentat.
t -FTUSVDUVSBEFMDBSSFUØIBEFTFSBEFRVBEB EFNBOFSBRVFOPFO
sobresurtin elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, objectes punxants...) que puguin perjudicar els espectadors ni els mateixos
participants.
Recorregut:
Romà Fabra fins a la plaça d’Espanya.
Inscripcions:
Ca n’Humet (Fontanills, 77-79): de dilluns a dijous, de 17 a 21.30 h; divendres, de 12 a 14 h i de 17 a 21.30 h, i dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h.
Vegeu-ne les normes de participació completes a www.elmasnou.cat.

Ho organitza: Gent del Masnou

Normes del II Campionat d’skateboard
Normes de la Baixada d’Andròmines
Dissabte 27 de juny
A partir de les 11 h
Pistes esportives de Pau Casals
La Baixada d’Andròmines de la Festa Major de Sant Pere 2015 no té
ànim de competició. Es premiaran les andròmines per l’originalitat, la
decoració, l’enginy i la motivació de l’equip o del conductor.
Requisits per als participants:
Poden participar-hi andròmines de fabricació pròpia i sense motor conduïdes per un o més conductors disfressats segons una temàtica. Per
als participants menors d’edat: fins a 12 anys, cada infant participant ha
d’anar acompanyat d’un adult i sota la responsabilitat d’aquesta persona; de 13 a 17 anys, han de portar l’autorització signada pel pare o
mare o tutor legal.
Requisits per a les andròmines:
t -BOESÛNJOBIBEFTFSEFGBCSJDBDJØQSÛQJB TFOTFNPUPSJEFRVBMTFWPM
material i mida. És indispensable que disposi de sistema de frens i de
direcció adequats. És opcional però recomanable portar un clàxon o
botzina.
t -BOESÛNJOBQPUUFOJSMBGPSNBJMBTQFDUFRVFEFTJUHJFMQBSUJDJQBOU
t /PQPUQPSUBSDBQNFOBEFTJTUFNBEFQSPQVMTJØJOPFTQPUVUJMJU[BS
per construir-la la base d’un automòbil.
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pollastres i ous ecològics.
Ara, per encàrrec, gran varietat
de productes ecològics

Vine i obtindràs el VAL FIDELITAT!

D   

A partir de les 11 h
Plaça d’skate de Pau Casals
El Club Carvings organitza la segona edició del campionat d’skateboard, amb la col·laboració de la Unió Catalana d’Skateboard del Masnou
(avinguda de Pau Casals del Masnou).
Requisits per als participants:
t ²TJNQSFTDJOEJCMFIBWFSGFUFMTBOZTQFSQPEFSQBSUJDJQBS
t 1FSBMTQBSUJDJQBOUTNFOPSTEFEBU
t "QBSUJSEFMTBOZT DBEBQBSUJDJQBOUIBEBOBSBDPNQBOZBUEVOBEVMU
i sota la responsabilitat d’aquesta persona, han de portar l’autorització
signada pel pare, mare o tutor/a legal.
t %FBBOZT IBOEFQPSUBSMBVUPSJU[BDJØTJHOBEBQFMQBSF NBSFP
tutor/a legal.
t &MTQBSUJDJQBOUTNBKPSTEFEBUQPEFOQPSUBSMBJOTDSJQDJØFNQMFOBEB
o inscriure’s el mateix dia presentant el DNI.
t ²TPCMJHBUPSJMÞTEFDBTDJQSPUFDDJPOTBMTHFOPMMT DPM[FTJNBOTBJYÓ
com protegir el cos amb màniga llarga per evitar possibles lesions.
Categories:
1. Masculí (-16)
2. Femení (-16 i +16)
3. Masculí (+16)

SERVEI A DOMICILI
Verdures del Maresme,
del pagès a casa.
Tenim pa de baguet.

BONA FESTA MAJOR!
C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero
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sibilitat, a decisió del participant, d’inscriure’s a la categoria de 16 anys.
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Inscripcions:
Per poder participar a qualsevol de les categories cal inscriure’s prèviament, es gratuït!
Les inscripcions i l’autorització, la podeu trobar impreses a Ca n’Humet
(c/ Fontanills, 77, el Masnou), al web http://www.carvings.es, fins al 26
de juny, o bé el mateix dia de la competició, 27 de juny, a les 12 h.
Planificació Campionat:
t 'ØSNVMBHVBOZBEPSBøVÕEFTB FTUJM DPOTUËODJBJUPDBSUPUTFMTNÛEVMT
t 'JOBMTEJSFDUFTGPSNBUEFDPNQFUJDJØTFNCMBOUBMEFMBi4USFFU-FBHVFw
t %VFTSPOEFTEVONJOVUDBEBTDVOBQFSBDBEBQBSUJDJQBOU-BNJMMPS
de les dues rondes és la que compta.
t &TDMBTTJöRVFOFMTRVJO[FNJMMPSTSFTVMUBUT
t %FTQSÏTEFMFTSPOEFTDPNFOÎBSËFM#FTUUSJDL FOUPUMTLBUFQBSLFT
podran fer cinc intents per a cada participant, només compten les
dues millors puntuacions.
t &MTHVBOZBEPSTFTEFDJEJSBOBQBSUJSEFMBTVNBUPUBMFOUSFMBSPOEBJ
el Best-trick.
Premis:
1. Primer premi masculí (+16): 200 €
2. Primer premi femení absolut: 200 €
3. Premis en material fins al tercer classificat en totes les categories.
Vegeu-ne les normes de participació completes a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Carvings

Concurs de truites i pastissos casolans
D   

A partir de les 19.30 h
Fira d’Artesania (plaça de la Llibertat)
1. La participació és oberta a tothom, a excepció dels professionals.
2. Temàtica de la decoració: mar, terra i foc.
3. Les truites i els pastissos s’han de portar fets a la plaça de la Llibertat,
el mateix dissabte 27 de juny, de 19.30 a 20 h.
4. El jurat emetrà el veredicte, que serà inapel·lable, a les 20.30 h.
5. Premis per categoria en vals de compra a la Fira d’Artesania: 1r premi,
75 euros; 2n premi, 50 euros, i 3r premi, 25 euros, vàlids durant la fira
de festa major, fins a les 21 h del dia 28 de juny del 2015.

6. La inscripció es farà en el moment de la presentació de les truites i
els pastissos i, un cop avaluats pels jurats, els podran degustar totes
les persones assistents.
Ho organitza: La Colla de l’Hort i Fem fira,el Masnou.

Concurs de Paelles
Diumenge 28 de juny
A partir de les 12 h
Plaça de Ramón y Cajal
1. La participació és oberta a tothom. L’organització limita la participació a vint paelles, a fi de facilitar la ubicació correcta dels cuiners i
cuineres dins l’espai habilitat per a aquesta activitat. El sofregit no es
pot portar fet de casa. Tothom ha de cuinar amb llenya.
2. Inscripcions des de la publicació del programa de la Festa Major fins
al dijous 25 de juny, de 18.30 a 20 h, sempre que no s’hagi superat
el límit establert de concursants. Per a més informació i inscripcions,
adreceu-vos a l’Associació de Veïns de Ramón y Cajal – Masnou Alt
(plaça de Ramón y Cajal, 6), els dilluns, dimecres i dijous de 18.30 h a
20 h.
3. La mida de la paella i la quantitat d’arròs és de lliure elecció.
4. Els concursants han de portar els ingredients i tots els estris necessaris
per fer la paella. A partir de les 11.30 h, començaran a encendre’s els
focs per a l’inici del concurs. L’organització facilitarà els fogons i la
llenya.
5. Un cop les paelles estiguin a punt per tirar l’aigua a l’arròs, el jurat
donarà l’ordre de fer-ho de cinc en cinc participants.
6. Mentre es cogui l’arròs, el jurat supervisarà el treball dels competidors.
7. El jurat es reunirà per fer el tast, puntuar els arrossos més gustosos
i la millor presentació. Cal tenir en compte l’obligació que tots els
elements decoratius de la paella han de ser comestibles. La decisió
del jurat serà inapel·lable.
8. Premis:
t "MNJMMPSHVTUSQSFNJ FVSPTOQSFNJ FVSPT JSQSFNJ 
euros.
t "MBNJMMPSQSFTFOUBDJØSQSFNJ FVSPTOQSFNJ FVSPTJS
premi, 20 euros.
9. El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.
Ho organitza: Associació de Veïns de la plaça de Ramón y Cajal

AROA

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

BONA FESTA MAJOR!
Fem tractaments d’estètica i perruqueria.
Queratina i Botox capil·lar.
Làser díode, mesoteràpia, infiltracions.
C/ Puerto Rico, 12 - 08320 El Masnou - Tel. 93 540 90 72
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