Normativa
1a Cursa de Cotxes Bojos de Vilafamés
1.- OBJECTIU
La Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Vilafamés juntament en la Comissió de Festes, d'ara
endavant "l'organització", al marc de les Festes Patronals convoca per al dilluns dia 15 d’agost de
2016 a les 17.30 hores la 1a Cursa de Cotxes Bojos de Vilafamés, amb fins lúdics i amb la finalitat
d'incentivar la diversió, la imaginació i la creativitat dels participants i alhora, promocionar les
festes de la nostra localitat.

2.- COTXES
Els cotxes que participen en aquesta carrera poden adoptar qualsevol forma possible que
permeta la imaginació. Per a la construcció dels mateixos es podran emprar tot tipus de materials.
La realització dels mateixos haurà de ser artesanal i no podran ser moguts per mitjà de propulsió
mecànica (prohibits pedals i motors). Només es podran utilitzar la força de la inèrcia per al seu
desplaçament. Com a mínim han de tenir 3 rodes i serà obligatori disposar de mecanisme de
direcció o control i de sistema de frens. També s'aconsella que l'acte incorpore un dispositiu de
senyals sonores.
Pel que fa a les mesures i pes dels cotxes bojos no es preveu límit de pes ni de mesures. Els
concursants hauran de tenir en consideració, a l'hora de construir les actuacions, les dimensions
de les vies per on transcorre la cursa.
No es permetrà la participació de cadires de rodes, monopatins, bicicletes, carros de supermercat
o qualsevol altre vehicle d'ús comú que no estiga degudament adaptat i adequat a les normes de
la cursa.
Els cotxes hauran de ser originals, temàtics i anar decorats en consonància.
L'organització prendrà la decisió més convenient amb els cotxes que a parer seu incompleixen
aquestes normes.

3.- PUBLICITAT
Els cotxes podran incorporar tot tipus de publicitat que no desvirtue el format del mateix. En cap
cas es permetrà ni directament ni indirectament publicitat de marques de begudes alcohòliques
o de tabac. Tampoc es permetrà publicitat o proclames ofensives.
4.- CIRCUIT
La pista de competició està dotada de les necessàries mesures de seguretat.
El circuit seleccionat consistirà en una via urbana asfaltada i tindrà la suficient pendent per què els
cotxes puguen rodar sense propulsió mecànica. El recorregut començarà des de la plaça Sant
Ramon fins al carrer la Font d’En Jana, on es situarà la meta. Durant la carrera cronometrada, els
cotxes participants podran trobar-se amb diversos obstacles a la pista.
L'organització podrà modificar el recorregut en qualsevol moment si així ho estima convenient
per qualsevol causa justificada, avisant amb suficient antelació als participants perquè puguen
comprovar aquest nou recorregut.

5.- EQUIPS I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES
Els equips participants podran tenir el nombre de membres que desitgen, però cada cotxe haurà
de ser ocupat per un mínim d'1 membre i un màxim de 4 membres. Cada equip designarà un
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interlocutor davant l'organització. Aquest interlocutor serà el capità de l'equip. Tots els membres
de l'equip hauran d'anar disfressats d'acord amb la temàtica de l'acte. Serà obligatori que tots els
ocupants de l'acte utilitzen casc de protecció homologats. Es recomana portar pantalons llargs,
samarretes de màniga llarga i un parell de guants, així com genolleres i colzeres. Podran participar
totes les persones majors de 18 anys. Això no obstant, els menors d'edat que tinguen més de 16
anys, podran també participar sempre que presenten l'autorització necessària del pare, mare o
tutor legal. En ambdós casos s'hauran d'acreditar amb el DNI en vigor davant l'organització, en el
moment de la inscripció i l’eixida el dia de la cursa. Els tripulants no podran participar sota els
efectes de l'alcohol i les drogues. En cas que l'organització detecte algun comportament
que li porte a pensar que açò succeeix, quedarà fora del concurs automàticament. No està
permès portar animals en el cotxe durant la baixada.
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6.- CARRERA
Tots els cotxes han d'estar a la zona d’eixida com a mínim una hora abans del començament de
la cursa, per al lliurament de dorsals. En aquest mateix moment es donarà a conèixer el jurat que
serà l'encarregat de vetllar per la correcta realització d'aquesta cursa de cotxes bojos. Els
membres del jurat, després de verificar que els cotxes compleixen les normes d'aquestes bases,
designaran els vehicles que poden participar en la cursa.
L'organització estableix un límit de participació de 30 cotxes, tenint prioritat les 30 primeres
inscripcions. En el cas que les característiques tècniques d'alguns cotxes no s'ajusten al que
exigeix les presents bases, el jurat tindrà potestat per descartar-los i admetre altres la inscripció
s'haja realitzat amb posterioritat, sempre que s'ajusten a les normes.
La cursa constarà de 2 proves que es realitzaran a la vegada. Una prova de velocitat i dins el
transcurs de la mateixa, una prova d'originalitat. Per a la prova de velocitat es realitzarà una cursa
individual cronometrada, sortint cada acte individualment, amb un marge de temps entre la
sortida de cada cotxe. Els guanyadors de la prova cronometrada de velocitat seran els que creuen
la línia de meta amb el millor temps, i les altres posicions es definiran segons els temps marcats
per cada cotxe participant. Per a la prova d'originalitat el jurat valorarà el disseny del cotxe, les
disfresses dels participants i la posada en escena dels mateixos i emetrà una puntuació. Els
guanyadors de la prova d'originalitat seran els membres de l'equip que més punts obtinguen amb
aquestes valoracions. El jurat podrà declarar desert el premi de velocitat i / o el premi
d'originalitat si així ho considera, sent aquesta decisió inapel·lable. Estarà prohibit el consum
d'alcohol i de substàncies estupefaents.

7.- VALIDESA
La cursa serà vàlida sempre que el cotxe, juntament amb tots els seus ocupants, traspassen la
línia de meta.

8.- PREMIS
Per a la prova de velocitat els premis seran:
 1º Premi: 100 Euros i trofeu
 2º Premi: 50 Euros i trofeu
 3º Premi: trofeu
Per a la prova d'originalitat dels premis seran:
 1º Premi: 100 Euros i trofeu
 2º Premi: 50 Euros i trofeu
 3º Premi: trofeu

Els premis s'entreguen al final de la cursa.

9.- INSCRIPCIÓ
La inscripció serà gratuïta i podrà realitzar-se en l'Oficina d'Informació i Turisme de l'Ajuntament
de Vilafamés des del dia de la publicació de les presents bases i fins al dia 12 d’agost de 2016 a
les 14:00 hores. Per poder participar en aquesta cursa és obligatori estar inscrit. L'ordre de
participació serà per ordre d'inscripció. El full d'inscripció es podrà recollir a la mateixa Oficina
d'Informació i Turisme de l'Ajuntament de Vilafamés o en la pàgina web de l'Ajuntament
www.vilafames.es i haurà d'anar degudament emplenada i acompanyada de la documentació:
 Fotocòpia del DNI de tots els components de l'equip.
 Els Menors d'edat, que tinguen més de setze anys, a més de la fotocòpia del DNI, hauran
de presentar al registre l'autorització necessària per a poder participar i prendre sortida
el dia de la cursa. Aquesta autorització anirà signada pel pare, mare o tutor legal i
s'acompanyarà d'una fotocòpia del DNI del signant de l'autorització.

10.- ASSEGURANÇA
La cursa està coberta amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil, disposant a més
l'organització del personal sanitari necessari. No obstant això, tots els participants hauran de
signar una clàusula en la inscripció en la qual declararan participar voluntàriament i sota la seua
total responsabilitat.
L'assegurança de responsabilitat civil cobrirà els danys que puguen produir-se a tercers en el
desenvolupament de la cursa. No estarà coberta la responsabilitat per danys que es produeixen
als mateixos participants.

11.- ACCEPTACIÓ
S'entén que tots els participants inscrits coneixen i accepten plenament i íntegrament les
presents bases així com el reglament, i es comprometen a complir-los en la seua totalitat. En cas
contrari, l'organització podrà impedir la participació dels equips que no compleixen les bases en
la seua totalitat. En sol·licitar la inscripció el participant acata el present reglament, així com les
normes de carrera, assumeix el risc que suposa la participació en el present esdeveniment, i fa
renúncia expressa de tots els seus drets i pretensions civils o penals contra els organitzadors,
col·laboradors i/o representants i delegats, derivats dels danys o lesions que es puga, li puguen o
puga ocasionar durant el temps de durada de l'esdeveniment.
L'organització no es farà responsable dels danys que poguen produir-se per dol, culpa o
imprudències dels participants. L'organització, davant de qualsevol circumstància imprevista que
puga succeir en el transcurs de la carrera, es pot prendre la decisió que considere més oportuna
per resoldre-la. L'organització podrà modificar qualsevol aspecte i contingut de la 1a Carrera de
Cotxes Bojos de Vilafamés, i fins i tot el present reglament, si per causa justificada calgués.
L'organització es reserva tots els drets.
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