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BAIXADA D’AUTOS LOCOS
L'Ajuntament de Deltebre, amb motiu de les Festes Majors celebrades entre els dies 13 i 21 d’agost
de 2016, organitza una Baixada d’Autos Locos des del Pont “Lo Passador”, concretament per al
dimarts dia 16 d’agost de 2016.

L'esmentada cursa es regularà per les següents Bases, i tots els participants han de complir els
requisits que a continuació s'indiquen:

BASES DE PARTICIPACIÓ

1a.- Podran prendre part del concurs totes aquelles persones que ho desitgin (a partir de 14 anys),
prèvia inscripció. La participació podrà ser per grup o bé individual.

2a.- La inscripció s'ha de fer a Ràdio Delta (Ajuntament), fins al divendres dia 12 d’agost de 2016,
en horari de 10:00-13:00 hores. L'esmentada inscripció serà gratuïta.

3a.- La participació en el concurs suposa presentar un Auto Loco que respecti les condicions
tècniques exigides a la base cinquena, trobar-se en la línia de sortida 60 minuts abans del
començament de la cursa; i recórrer el circuit en el moment indicat per a cada participant, (fins que
el del davant no arribi a la meta, o es retiri les restes del vehicle del circuit en cas que no arribi a la
meta, no sortirà el següent participant) .

4a.- Cada participant individual o col·lectiu només podrà presentar a concurs un Auto Loco.

5a.- Els Autos Locos perquè siguin admesos a concurs, i tinguin opció a qualsevol dels premis han
de complir les condicions tècniques següents:

Comptar amb un mínim de 3 rodes que vagin en contacte amb el terra.

Que l'Auto Loco càpiga, en quant a les seves dimensions, per la via pública designada per a
la realització de la cursa.

Que l'Auto Loco no tingui cap tipus de propulsió mecànica ni manual. Haurà de recórrer el
circuit per la força de la gravetat després d'un primer impuls manual que es donarà en els 10
primers metres del recorregut. (El circuit és en pendent de baixada).

 Que el xassís, direcció, etc. de l'Auto Loco no pertanyi a prototips mecànics ja creats per
marques del mercat de vehicles, motocicletes, etc.

 La utilització de fre és opcional, encara que es recomana la seva utilització si l'Auto Loco
pogués tenir dificultats en parar-se, degut al seu volum, velocitat, etc.

 S'han d'eliminar, en la mesura del possible i sense condicionar l’estabilitat del vehicle, els
objectes punxants o tallants de l'exterior de l'Auto Loco per a una major seguretat del públic .

 Es OBLIGATÒRIA la utilització de casc en tots els participants. També es recomana la
utilització de proteccions d’altres parts del cos, com colzeres, genolleres, etc.
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6a.- Els participants hauran de presentar-se a les 16:00h (una hora abans del començament del
concurs) amb el seu Auto Loco, al terreny del costat del Pont “Lo Passador”. És obligatori que els
participants en acabar la prova retirin el seu “Auto Loco” de la via pública. L’acte començarà a les
17:00h.

7a.- El circuit s'estableix per la zona destinada a vianants en l’àmbit del Pont “Lo Passador”, amb
l’inici a la part superior del pont, en el seu punt mig (aproximadament). El recorregut serà de baixada
fins a la Plaça de la República Catalana i durant el recorregut es sortejaran diversos obstacles. La
sortida es troba a la part més alta i l'arribada en la més baixa per aprofitar el pendent .

8a.- S'estableix 1 premi per a l'Auto Loco que completi tot el recorregut amb el menor temps
possible. Premi consistent en un dinar per a dues persones.

9a.- S’estableix 1 premi per a l’Auto Loco més elaborat i original, a valorar per un jurat. Premi
consistent en un sopar per a dues persones.

10a.- Només podran optar a premi aquells Autos Locos que no hagin estat desqualificats durant el
recorregut (per posar el peu a terra per impulsar-se, etc.), o bé abans de la sortida (per no complir
amb les normes establertes en aquestes bases).

11a.- En cap cas un mateix Auto Loco rebrà més d'un premi dels assenyalats, excepte en el cas que
es presentessin menys actuacions que premis establerts. En cas d’empat en quan al temps de
baixada es realitzaria una segona prova.

12a.- El jurat estarà format per 5 persones designades per l'Ajuntament, sense cap vinculació amb
els participants.

13a.- El jurat vetllarà pel compliment dels requisits establerts en aquestes bases, tant les condicions
tècniques dels vehicles com les conductes dels participants durant la baixada. Així mateix també
valorarà els diferents Autos Locos en aspectes referents a la originalitat en la construcció del vehicle
i la dificultat tècnica en la seva elaboració. En qualsevol cas les decisions preses pel jurat seran
inapel·lables.

14a.- La inscripció en el present concurs implica l'acceptació de les presents bases. Qualsevol
imprevist que sorgeixi durant el desenvolupament del concurs i que no estigui previst en aquestes
bases serà resolt pel jurat i/o Comissió de Festes.

Deltebre, a 26 de juliol de 2016

L'Ajuntament agraeix per endavant a tots els participants i espera la col·laboració de tothom, perquè
la convocatòria sigui un èxit.


