NORMES
1. Per participar a la cursa s'han de formar equips de dues persones
com a mínim i de 1.714 com a màxim. 2. Els carretons no han de tenir
cap tipus de transmissió de moviment, sinó que aquest s'ha d'obtenir a
partir de l'empenta dels membres de l'equip (tracció animal). A més, no
podran tenir cap element que, a parer del jurat, puguin resultar perillosos
per a la resta de participants, si fos així, no se’ls permetrà participar-hi.
3. Els pilots dels carretons han de portar obligatòriament el cap protegit.
4. Els carretons s'han d'empènyer des de la part del darrere. 5. Tots els
carretons han de portar, ineludiblement, una banderola de llamps o
trons fixada en un pal i en un lloc visible del vehicle: un bon paraigua,
una cantimplora i una tovallola. 6. Just abans d’iniciar la cursa, tots
els carretons hauran de fer un recorregut d’exhibició. 7. En un punt del
circuit, els participants es trobaran una zona de baixes pressions amb
tempestes i pluges torrencials. En aquest indret caldrà fer un canvi de
pilot i alhora omplir d’aigua la cantimplora. 8. Categories: a) de 0 a
9 anys b) de 10 a 13 anys c) de 14 a 99 anys. En cas d'equips amb membres
d'edats compreses en diferents categories, l'equip s'ha d'inscriure en la
categoria més alta. 9. Inscripcions: de 2/4 de 12 a 1h del migdia del
mateix diumenge al pati de Cal Balsach, Centre Cívic de la Creu Alta on
quedaran aparcats fins a mitja hora abans de l’inici de la cursa. Els
carretons s'han d'inscriure amb un nom que els identifiqui. 10. Premis:
A cada categoria es donaran premis per als tres primers equips classificats.
I un jurat format per gent lliure de sospites i imputacions de tota mena,
per evitar disbustos!, atorgarà tres premis: premi "OT,
EL BRUIXOT", al vehicle més màgic, original i sorprenent;
premi "PROF. HANS DE COPENHAGUEN", al vehicle
tecnològicament més enginyós i el premi especial
"ESQUELLA D'OR", al vehicle que faci més soroll i
rebombori. 11. Recorreguts: enguany els recorreguts
seran capgirats. Per conèixer-los consulteu el web de
l’Associació de Veïns de la Creu Alta: www.lacreualta.cat
12. En acabar hi haurà berenar i beguda per a tots els
participants i, si es pot, també un petit obsequi. 13.
Hi haurà servei d'assistència tècnica i avituallament per
a tots aquells que se’l portin. 14. Cal convidar amics,
parents, coneguts i saludats a gaudir d’aquesta,
ja històrica, cursa! (Si són de Terrassa...no cal).
15. Agraïm la col·laboració de la Creu Roja.
VISCA LA CURSA DE CARRETONS!!

