
                                            

                                                                               

FESTA MAJOR DE TORÀ - BASES  II   BAIXADA ANDRÒMINES RODANTS 
  DISSABTE,  dia 29 D’AGOST  2015  A LES 16:30 H. 

Lloc de concentració: Plaça de la Església.  
Recorregut : Plaça de la Església, Carrer Nou, Plaça del Pati i Plaça de la Font 

a) Fabricació de l’andròmina: 
 

1. L’andròmina ha de ser de fabricació pròpia, pot tenir qualsevol mida i forma. Queda terminalment 
prohibit un vehicle adquirit en un establiment, com karts, quads, remolcs, patinets o carros del súper.  
2. L’única força motora que pot empènyer l’andròmina poden ser la gravetat i els concursants. Queda 
terminalment prohibit utilitzar un altre mètode de propulsió.  
3. Les rodes poden ser massisses o pneumàtiques.  
4. No hi ha materials que estiguin prohibits per fabricar l’andròmina.  
5. És obligatori una direcció i uns frens per l’andròmina, que no siguin comercials. 
6. S’ha de reservar un espai per la col•locació del dorsal del concursant. 
7. Queda totalment prohibit que alguna part de l’andròmina acabi en forma de punxa.  

 
b) Bases per la inscripció: 
 

1. L’edat mínima per participar-hi és de 14 anys. Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats pel 
pare/mare. 
2. Els menors de 18 anys només podran participar amb l’autorització dels pares o tutors legals 
(l’autorització s’entregarà el mateix dia de l’inscripció) 
3. Els participants es faran responsables dels danys que puguin causar a d’altres, a ells mateixos o a 
terceres persones físiques o jurídiques. L’organització Ajuntament de Torà queda exclosa de qualsevol 
responsabilitat derivada d’aquests fets.  
4. Els participants hauran de respectar totes les normes establertes per l’organització, qui no les compleixi 
quedarà fora de la competició immediatament. 
5. Si algunes andròmines empatessin l’organització es reserva la resolució del desempat.  
6. El màxim de participants per andròmina és de 5, i un mínim d’1 membre. 
7. L’andròmina haurà de tenir un nom, sigueu creatius.  
8. És obligatori l’ús de proteccions (casc, guants, genolleres, colzeres...) 
Les inscripcions es realitzaran el mateix dia 29 d’agost , a les 16:00h.  

El fet d’inscriure’s significa acceptar totalment aquest reglament i les seves bases. Tot allò no previst romandrà 
sota la decisió de l’organització. 
 
c) Desenvolupament de la cursa: 

1. Revisió de l’andròmina: l’organització realitzarà un control obligatori de totes les andròmines abans de la 
baixada, a la Plaça de l’Església. Caldrà acomplir les normes prèviament explicades a les bases.  
2. Durant la baixada, és obligatori que hi hagi, almenys un pilot dalt de l’andròmina. 
3. L’ordre de baixada de les andròmines anirà per rigorós ordre d’inscripció, l’andròmina inscrita primer 
serà la primera en baixar.  
4. La concentració de les andròmines participants serà a la Plaça de l’Església a les 16:00h, i l’inici de la 
cursa serà a les 16;30h. 
5. La baixada es realitzarà en el circuit marcat. L’organització en cap cas es farà responsable de possibles 
accidents fora d’aquest circuit i fora de l’horari establert de la cursa. 
6. L’organització vetllarà per la seguretat dels participants durant el recorregut, mitjançant bales de 
protecció de palla a la baixada.  
7. El jurat valorarà la rapidesa i l’originalitat de l’andròmina.  
8. El lliurement de premis es farà a la Plaça del Pati en acabar l’acte.  

 
Torà, agost 2015. L’organització de la II Baixada Andròmines. 


