XV BAIXADA DE TRASTOS
DE VALLIRANA

Exhibició i concurs de vehicles d’autoconstrucció

BASES
El col·lectiu “APUNT”, Associació de Persones Unides per les Nostres Tradicions i la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Vallirana, organitzen la XV BAIXADA DE TRASTOS. Aquesta baixada
d’andròmines pretén fomentar la creativitat, l’habilitat, el treball i la diversió́ en equip, a més a més de
potenciar l’ús de materials de rebuig i incentivar-ne la reutilització i el reciclatge.
EL VEHICLE
Haurà de complir els requisits següents:









Serà de fabricació pròpia, sense motor ni pedals, i propulsat per la gravetat o empès pels
participants. Queda exclosa la utilització de xassís d’automòbils i ciclomotors, així com de
carretons de supermercats, patinets, etc.
La temàtica del “trasto”, el disseny, la forma i l’aspecte serà el que desitgin els participants, però
no podrà excedir els 2,10 metres d’ample.
Haurà de comptar amb un mínim de 3 rodes per poder participar i durà obligatòriament sistema
de frenada i de direcció. A més, s’hi reservarà un espai perquè l’Organització hi fixi el dorsal.
El vehicle no podrà sobrepassar els 5 passatgers.
Cada trasto haurà de tenir un nom propi, sense que aquest pugui ser ofensiu. En aquest sentit,
l’Organització es reserva el dret a no acceptar-lo.
En cap cas es permet fer els descensos amb animals.
Cada vehicle haurà de tenir instal·lat un suport a la part davantera i a la part posterior, per tal de
ser remolcat per l'Organització.

EL PILOT
Podrà anar disfressat d’acord amb la temàtica del vehicle. Aquest fet serà valorat en els premis previstos
a l’originalitat del trasto. No obstant això, els participants hauran d’acollir-se als criteris següents:








No podran participar sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
S’aconsella l’ús de roba còmoda, preferiblement màniga llarga i pantalons llargs.
És obligatori l’ús del casc correctament lligat per tots els participants (ja sigui
casc de moto o de bicicleta). S’aconsella l’ús de genolleres, guants i colzeres.
Els participants de la categoria de velocitat hauran de portar CASC INTEGRAL
obligatòriament.
La inscripció està oberta a tothom. Els menors de 18 anys hauran de portar el document
d'autorització signat pels pares, mares o tutors.
Cada equip escollirà un responsable i portaveu del trasto, el mateix que tractarà amb
l’Organització.
Els pilots obeiran les indicacions de l’Organització.
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RECORREGUT I ORGANITZACIÓ
Tots els participants quedaran convocats al diumenge 29 de setembre a les 15.30 h al Parc Central de
Vallirana (Av. Parellada s/n). Aquests aniran col·locant els trastos tal com l’Organització els ho indiqui. A
continuació, l’Organització comprovarà els vehicles per garantir que compleixin amb el que estableixen les
bases i, així mateix, també es comprovarà amb el Document Nacional d’Identitat que els pilots hagin estat
inscrits amb anterioritat. Posteriorment, l’Organització realitzarà una reunió informativa amb el
funcionament de la prova.
L'Organització vetllarà per la seguretat dels participants durant el recorregut amb els sistemes passius de
seguretat que es considerin oportú i més adients a cada tram. També hi haurà a disposició un vehicle
d’assistència mèdica d’urgències.
El tram utilitzat en aquesta edició de la “Baixada de Trastos” té una longitud de 800 m, amb un desnivell
total de 28 m, i està comprès entre el C/ Major – Pg. Maria Cristiana, passant per l’Av. Parellada fins a
arribar l’aparcament del Parc Central.
El descens es dividirà en dues categories, que tindran un horari establert per a cada una d'elles. La
primera categoria és la de VELOCITAT, i està pensada pels participants que vulguin realitzar el descens
en el menor temps possible. Per altra banda, la categoria EXHIBICIÓ, és per als participants que vulguin
gaudir d'una sola baixada i sense la pressió del cronòmetre. La categoria de velocitat estarà dividida en 2
mànegues. El millor temps dels 2 descensos, serà el temps final de cada participant en la categoria de
velocitat.
Queda totalment prohibit remolcar de nou l'andròmina tot sol i sense autorització de l'Organització. Un cop
arribin tots els participants a meta, es remolcaran les andròmines per a realitzar de nou el descens.
CATEGORIES I PREMIS
S’opta a dues categories de premis.
CAT. VELOCITAT:
Es premiaran els 3 trastos més ràpids i que s’hagin inscrit prèviament a aquesta categoria.




1r classificat: Trofeu i pernil
2n classificat: Trofeu i formatge
3r classificat: Trofeu i xoriç

CAT. EXHIBICIÓ:
Es premiarà el trasto més original pel que fa a caracterització i decoració, tant dels pilots com del trasto.
AQUEST TROFEU NO EXCLOU LA CATEGORIA DE VELOCITAT. PER TANT, UN TRASTO INSCRIT A
LA CATEGORIA DE VELOCITAT POT SER TAMBÉ EL MÉS ORIGINAL.


Més original: Trofeu i pernil

D’altra banda, tots els participants rebran un obsequi commemoratiu de la XV BAIXADA DE TRASTOS
DE VALLIRANA.

2

JURAT
L’Organització designarà un Jurat que valorarà la categoria d’EXHIBICIÓ. El Jurat es reserva el dret
d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat
prevista.
INSCRIPCIONS
La inscripció es podrà fer en línia, complimentant el formulari facilitat per l’Organització o, per altra banda,
sol·licitant la inscripció per correu electrònic a diablesdevallirana@gmail.com.
El període d’inscripció es tancarà el dimecres 25 de setembre a les 23.59 hores.. La inscripció per a
la XV BAIXADA DE TRASTOS DE VALLIRANA és gratuïta.
Per als menors d’edat, la inscripció haurà de fer-se amb l’autorització del pare, mare o tutor.
Les persones que no s’inscriguin dins del període establert, no podran participar en la XV BAIXADA DE
TRASTOS DE VALLIRANA. El mateix dia no hi haurà possibilitat d’inscriure a ningú.
ALTRES
L’Organització es reserva el dret de canviar el recorregut establert.
Cal obeir en tot moment les indicacions dels membres de l’Organització i els agents de seguretat.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.
L’Organització de la XV BAIXADA DE TRASTOS DE VALLIRANA es reserva el dret de decidir sobre
qualsevol contingència que no hagi estat prevista en el reglament, abans, durant i després de la prova.
INFORMACIÓ I ADRECES
Per a més informació, aclariments o suggeriments, disposem de l’adreça següent:
-

Diables Banyuts de Vallirana (diablesdevallirana@gmail.com). Tel. 607 897 574.

També ens podeu seguir a Facebook.
L’Organització
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