BASES DE LA 3A BAIXADA DE
CARRETONS DE SANT PAU
Diumenge 2 de febrer de 2014
Diumenge 3 de febrer de 2013
Requisits dels carretons:
1. Els carretons han de ser de fabricació pròpia (no s’hi valen els carros del
súper ni estructures aprofitades d’altres vehicles), és imprescindible que
tinguin un sistema de frens i de direcció adequats, i han de tenir un mínim de 3
rodes de més de 15 cm (per evitar encallar-se als desguassos).
2. Cal que tinguin un punt d’ancoratge al davant i un altre al darrere per ser
remolcats.
3. No poden tenir cap sistema de tracció mecànica.
4. L’estructura del carretó ha de ser segura i sense elements sortints que
puguin causar danys als participants o als espectadors.
5. En el moment de la inscripció es verificarà que el carretó compleixi els
requisits. En el cas que no sigui adient, se li prohibirà la participació.

Requisits dels participants:
6. Per poder participar cal haver-se inscrit abans del divendres 31 de gener a
Ca l’Arturo i omplir degudament el full d’inscripció. En el cas de menors un
adult s’haurà de fer responsable de l’equip.
7. Tots els participants han de portar casc, i es recomanen proteccions als
genolls i les mans i portar roba adequada.
8. Sempre hi ha d’haver com a mínim un concursant dalt del carretó.
9. L’organització es reserva el dret de prohibir la participació a aquelles
persones que no compleixin la normativa o no estiguin en condicions de
realitzar la baixada amb seguretat.

Desenvolupament de la baixada:
10. Els participants s’han de presentar a les 9 del matí a la plaça de l’Hotel per
verificar el carretó.
11. L’organització decidirà l’ordre de baixada en funció de les característiques
dels carretons
12. La baixada començarà a les 11 del matí.
13. El circuit serà del carrer Maria Pi fins a la plaça de l’estació, passant pel
carrer Roger de Flor i estarà senyalitzat i protegit amb bales de palla. També
hi haurà controladors de l’organització al llarg de tot el recorregut.
14. Hi haurà trofeu per els tres més ràpids, i un pel més original.
15. Després de l’entrega de premis tots els inscrits seran convidats a un dinar a
la plaça de l’estació.
16. Un cop acabi la primera baixada els carretons seran remolcats fins al punt
de sortida per fer la segona volta.
L’organització declina qualsevol dany que els participants es puguin causar si
incompleixen alguna de les normes.

