Normes de concursos
Normes de la V Baixada d’Andròmines
Divendres, 30 de juny
A les 20.30 h
Avinguda de Pau Casals
Cursa d’andròmines amb vehicles de
construcció pròpia, sense motor i fets amb
materials de rebuig i andròmines de tot
tipus. Activitat patrocinada per Construccions Jordi Fortea.
La Baixada d’Andròmines de la Festa Major
de Sant Pere 2017 no té ànim de competició. Es premiaran les andròmines en funció
de l’originalitat, la decoració, l’enginy i la
motivació de l’equip o del conductor.
Requisits per als participants:
OPoden participar-hi andròmines de fabricació pròpia i sense motor conduïdes per
un o més conductors disfressats segons
una temàtica.
OPer als participants menors d’edat:
- Els participants de menys de 12 anys han
d’anar acompanyats d’un adult i sota la
responsabilitat d’aquesta persona.
- Els infants de 13 a 17 anys han de portar
l’autorització signada pel pare, mare o
tutor/a legal.
OÉs obligatori l’ús de casc i guants, i es recomana portar proteccions als genolls i les
mans, així com protegir el cos amb màniga
llarga per evitar possibles lesions.
Requisits per a les andròmines:
OL’andròmina ha de ser de fabricació
pròpia, sense motor i del material i la
mida que es vulgui. És indispensable que
disposi d’un sistema de frens i de direcció
adequats. És opcional però recomanable
portar un clàxon o botzina.
OL’andròmina pot tenir la forma i l’aspecte
que desitgi el participant.
ONo pot portar cap mena de sistema de
propulsió i no es pot utilitzar la base d’un

24

EL MASNOU VIU JUNY 2017

automòbil per construir-la.
OHa de tenir com a mínim tres rodes.
OHa de tenir suport per ser remolcada, tant
pel davant com pel darrere. En el cas que
l’andròmina pugui ser transportada per
una persona, no caldrà fer ús del suport
esmentat.
OL’estructura del carretó ha de ser adequada, de manera que no en sobresurtin
elements perillosos (barres de ferro, fustes,
canyes, objectes punxants…) que puguin
perjudicar els espectadors ni els mateixos
participants.
Requisits durant la cursa:
OEls participants s’han de presentar als boxs
habilitats a les pistes esportives de Pau Casals a partir de les 20 h del divendres 30 de
juny per verificar les inscripcions, recollir
els dorsals i rebre les acreditacions.
OLes andròmines seran examinades per
comprovar que compleixen els requisits.
En cas contrari, no se’n permetrà la participació.
OLes baixades seran individuals i no es
valorarà la velocitat.
ONo s’han de fer maniobres que puguin
posar en perill la seguretat dels altres
participants ni la del públic.
Recorregut
El recorregut discorrerà per l’avinguda Pau
Casals fins a la plaça d’Espanya.
Durant tot el recorregut hi haurà proteccions a les zones conflictives.
Premis
Dues entrades dobles de la temporada
estable de l’Espai Escènic per:
A l’andròmina més engalanada.
A l’andròmina més original.
A l’andròmina més sorollosa.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dimarts 27
de juny de 2017.
Les inscripcions es portaran a terme a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
(carrer de Roger de Flor, 23). Horari: De dl. a
dv. de 08.30 a 14 h i dj. de 16 a 19 h.
Les dades i documents necessaris per fer la
inscripció són:
OFitxa d’inscripció signada.
OFotocòpia del DNI dels participants.
ONom, cognoms i data de naixement de
cada participant.
OTelèfon i adreça electrònica de contacte.
ONom d’identificació de l’andròmina.
OAutorització signada en cas de ser menor
de 18 anys.
L’activitat disposarà del personal sanitari
necessari. No obstant això, els participants
han de signar un document a l’hora d’inscriure’s en el qual declaren que la seva participació és voluntària i sota la seva responsabilitat, i exclouen l’organització
de qualsevol responsabilitat
derivada d’aquest fet.
L’organització es reserva el
dret de modificar les bases
segons la necessitat de la
cursa.
Per a qualsevol altra informació o consulta:
Regidoria d’Infància
infancia@elmasnou.cat
93 540 18 46

