Bases cursa d’andròmines
DIUMENGE 18 DE SETEMBRE DE 2017

ORNI (Objectes Rodants No Identificats)
1. Imprescindible l’ús del casc, amb dues variants: casc de moto o de bicicleta.
2. Els “ORNIS” han de ser FABRICATS per l’equip inscrit o pels pilots, en cap cas poden ser
vehicles comercialitzats, com karts, remolcs, quads patinets, bastides, etc...
L’andròmina podrà tenir la forma i l’aspecte que desitgi el participant però haurà de
portar obligatòriament frens i direcció (que l’organització podrà comprovar
prèviament).
3. Només pot ser propulsat per gravetat o empès pels participants.
4. Es poden fer reparacions fins que l’últim participant ja hagi pres la sortida . És a dir, si
un equip no pot arreglar-ho i ja ha sortit l’últim participant , no podrà disputar la cursa.
És obligatori l’ús del casc en tots els participants (es recomana emfatitzadament l’ús
de genolleres, guants i colzeres).
5. L’edat mínima per a participar-hi sol és de 12 anys, i tots els menors de 18 anys amb
l’autorització dels pares. Els menors de 12 anys, hauran de participar acompanyats
d’un adult i sota responsabilitat d’aquest.
6. Per participar-hi cal inscriure’s abans del dia 11 DE SETEMBRE, amb un màxim de 25
andròmines per Internet a la web www.festamajor.org , les andròmines han de tenir
un espai reservat per al dorsal.
7. ITINERARI: Baixada carrer Dante entre Ciències i Estoril
8. Cada participant es farà càrrec de pujar el seu “ORNI” per poder fer la segona baixada,
és a dir, poder ser remolcats un altre cop fins a la línia de sortida. DEPENENT DEL
NÚMERO DE PARTICIPANTS ES FARAN 1 O 2 BAIXADES.
9. L’organització declina tota responsabilitat dels possibles accidents
10. La sortida serà segons l’ordre d’inscripció. Si algunes andròmines empatessin,
l’organització es reserva la resolució del desempat.
Abans de sortir es farà un parc tancat amb l’exposició de les andròmines de 10 a 10:45 al
carrer Dante Entre Ciències i Sta. Joana d’Arc.
Al participar a la cursa, s’autoritza la utilització de les imatges per part de l’organització a la
web de la festa major, el programa i cartells.

