BASES RAL·LI AUTOS BOJOS.
Els vehicles participants podran adaptar-se a formes i dissenys inimaginables, emprant tota classe de
materials. Deuen estar fabricats de manera artesanal i han de moure per la mateixa inèrcia, quedant
prohibida la instal·lació de pedals o motors.
Es premiarà, a més a més, la velocitat, creativitat i originalitat tant del vehicle com dels mateixos
participants.

NORMES DE PARTICIPACIÓ:
1. El vehicle pot estar ocupat des d’1 pilot fins 4 com a màxim, no obstant això, pot haver gent
que forme part del grup de disfressa i que no participe a la carrera.
2. El vehicle ha complir els següents requisits de seguretat:
-

Tenir un mínim de 3 rodes.

-

Mecanisme de direcció i control.

-

Sistema de frens.

-

No pot portar cap element punxant ni similar, que puga ocasionar mal als
participants.

3. El vehicle no pot portar cap tipus de tracció a motor.
4. El vehicle ha de tenir una base on es puga estabilitzar, no podrà transportar-se per cap
persona sobre el seu propi cos; per exemple uns patins.
5. Cadascun dels participants ha de portar casc de protecció, colzeres, genolleres i guants.
6. Mides i pes del vehicle: No hi ha límit de pes ni de mides.
7. El termini per inscriure’s finalitza el 26 d’octubre de 2022, podent presentar els documents
requerits, dilluns i dijous de 20:30h fins 21:30h.
8. La carrera es celebrarà el 29 d’octubre a les 11:00h, aproximadament.
9. El circuit tindrà pendent per poder facilitar la mobilitat dels vehicles per la seua pròpia
inèrcia.

NORMES DE LA CARRERA:
1. La carrera comptarà amb comissaris/organitzadors que supervisaran el recorregut per evitar
qualsevol incident i no compliment de les normes.
2. El temps de la carrera serà vàlid sempre que els vehicles arriben a la meta sense haver estat
ajudats pels espectadors. És a dir, si el vehicle té una col·lisió i pot seguir en pista sols podrà
ser impulsat pels comissaris/organitzadors o pels propis pilots.
3. Es donarà la carrera per vàlida sempre que el vehicle traspasse la línia de meta; si el vehicle
NO arriba a la meta, obtindrà la mínima puntuació.

PARTICIPANTS:
- Poden participar persones que pertanyen a la comissió adulta, tenint que entregar una
autorització firmada els i les menors de 18 anys pel seu pare/mare/tutor/a.

INSCRIPCIONS:
-Per poder participar s’hauran d’entregar els documents sol·licitats a la Junta Local Fallera, abans
de la finalització del termini.
-Les dades i documents necessaris per a la inscripció són:
✔ Nom i cognoms dels participants, DNI (fotocopia de cada participant que forma part del
vehicle)
✔ Telèfon de contacte del responsable del grup.
✔ Nom del vehicle.
✔ Els menors de 18 anys, juntament amb la fulla d’autorització, han d’adjuntar el DNI de la
persona que signa el document.

PREMIS:

-

S’estableixen 5 premis per a les comissions que hi participen amb algun vehicle.
▪

Millor vehicle.

▪

Millor disfressa dels participants i originalitat de la presentació.

▪

Millor temps.

▪

Millor Comparsa.

-

La comissió guanyadora de la millor comparsa obtindrà un premi econòmic de 200€

-

La comissió guanyadora de la millor disfressa obtindrà un premi econòmic de 100€

-

La comissió guanyadora de la millor vehicle obtindrà un premi econòmic de 200€

-

La comissió guanyadora del vehicle més ràpid obtindrà un premi econòmic de 100€

JURAT:

-El jurat estarà compost per 3 persones alienes a Junta Local Fallera, no sent falleres de cap
comissió de Xàtiva ni de la pròpia ciutat.

ITINERARI I ALTRES ASPECTES RELLEVANTS:

● El recorregut començarà a la Font dels 25 dolls fins la plaça Espanya.
● El recorregut tindrà un punt d’eixida i un altre de meta, sent el primer d’aquest on donarà
inici la carrera tenint una zona d’impuls on els components de l’equip podran impulsar els
vehicles, una vegada superada aquesta zona no es podrà impulsar el vehicle, excepte
les ocasions en què el vehicle haja xocat.
● Al llarg del recorregut hi haurà una zona d’obstacles, fet amb materials NO perillosos per
als participants, que han de sortejar amb la inèrcia del vehicle.
● Al finalitzar l’itinerari hi haurà una zona de frenada on els vehicles hauran de frenar els
mateixos.
● Abans de començar la prova, tindrà lloc un sorteig per tal d’organitzar l’ordre d’eixida dels
vehicles. Una vegada realitzat el mateix, els equips participants faran la seua posada en
escena a la zona reservada per a ells.
● Els vehicles participants hauran d’estar a les 10:30h a la demarcació d’inici de la prova,
començant la cursa a les 11:00h.
PUNTUACIONS:
1. Millor vehicle:
a. Originalitat (20 punts)
b. Acabat (20 punts)
c. Resistència ( 20 punts)
2. Millor disfressa dels participants i presentació.
a. Originalitat disfressa (20 punts)
b. Posada en escena del grup (20 punts)
c. Conjunt del grup (20 punts), és a dir, si hi ha concordança entre els participants del
grup.
3. Millor temps.
a. Vehicle més ràpid en finalitzar el recorregut. Hi haurà dues persones marcant el temps
d’eixida i d’arribada.
4. Millor comparsa.
a. És el sumatori del millor vehicle i millor disfressa.

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE DESQUALIFICAR QUALSEVOL
VEHICLE QUE NO COMPLISCA ALGUNA DE LES CONDICIONS INDICADES.

