Bases Baixada de carretons - Vilafant
1. Itinerari i baixades: baixada des de la piscina (indicat com a sortida) fins
abans de la rotonda de l’Ajuntament (indicat com a arribada). Es faran
dues baixades i per la puntuació del temps es triarà la marca més bona.
Els carretons baixaran d’un en un amb un temps de marge prou ampli
com per assegurar-se’n que no es trobin mai dos pel trajecte.
2. Període d’inscripció: fins el dimecres abans de la Festa Major (si és
festiu dijous)
3. Requisits participants:
a. Objectiu diversió: La baixada de carretons es fonamenta en la participació com a bona
manera de divertir-se i fer espectacle
b. Inscripció lliure: Hi podrà participar tothom (mínim 6 anys), individualment o per grups,
fins a un màxim de 6 persones.
c. Autorització segons l’edat: Els menors d’edat necessiten autorització paterna o del
tutor, i els menors d’11 anys a més hauran d’anar acompanyats per un adult
d. Exposició i presentació prèvia: Els carretons s’hauran d’exposar una hora abans de
l’inici de la baixada a l’esplanada de l’aparcament de la piscina. Les persones participants
hauran de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de la baixada a l’organització situada a
la sortida, a la Piscina municipal.
e. Equipament obligatori i recomanat: Els participants han de dur obligatòriament casc
integral i s’aconsella que també s’empri guants, pantalons llargs, genolleres i/o colzeres.
f. Ambientació: Els participants poden disfressar-se d’acord amb el disseny del carretó. Es
valorarà l’elaboració de la vestimenta a l’hora de puntuar els carretons participants.
g. Seguretat: No s’han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres
participants ni la del públic espectador.
h. Empènyer: El carretó només es pot empènyer a l’inici per arrencar, seguint les
indicacions dels organitzadors. També serà permès d’empènyer en els trams de l’itinerari
senyalitzats a l’efecte.

4. Requisits dels carretons:
a. Ha d’ésser de construcció pròpia amb bona part de materials
reutilitzats i/o reciclats. Es valorarà aquest aspecte en la puntuació.
b. No pot ésser motoritzat, ni amb pedals, ni cap tipus de propulsió
c. Mínim 3 rodes
d. Ha de tenir frens i direcció
e. Ha de disposar d’anella de tracció, davant i darrera, que faciliti que
es pugui arrossegar fàcilment
f. L’estructura ha d’ésser l’adequada per tal que no sobresurtin
elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, puntes...) que
puguin perjudicar els espectadors i/o participants.
g. El carretó serà revisat per l’organització abans de sortir i si així es
considera pot ésser retirat de la participació
5. Organització: Els organitzadors de la baixada de carretons es reserven el
dret de prohibir la participació a tot aquell qui incompleixi la normativa, i
podran intervenir en qualsevol incident que pugui esdevenir durant la
baixada. També es reserven el dret a fer alguna excepció en el
compliment de les característiques i requisits sempre que tingui
coherència i tots els responsables hi estiguin d’acord. Per motius logístics
en el cas que la primera baixada superi els 4 minuts, l’organització pot
decidir que aquell carretó no tingui dret a una segona baixada.
6. Premis en metàl·lic (cada carretó només pot optar a un premi):
▪ Al millor carretó: 100€
▪ A la baixada més ràpida: 100€
▪ A la millor posada en escena: 100€
▪ Accèssit Premi popular (el públic hi podrà votar durant la mitja part): 100€

