
BASES DE LA 1a BAIXADA DE CARRETONS DE SANT PAU 

Requisits dels carretons: 

− Els carretons han de ser de fabricació pròpia (no s’hi valen els carros del súper o 
similars), és imprescindible que tinguin un sistema de frens i de direcció adequats, i 
han de tenir un mínim de 3 rodes de més de 15 cm (per evitar encallar-se als 
desguassos). 

− No poden tenir cap sistema de tracció mecànica. 

− L’estructura del carretó ha de ser segura i sense elements sortints que puguin 
causar danys als participants ni als espectadors. 

− En el moment de la inscripció es farà una verificació de que el carretó compleix els 
requisits, en el cas que no sigui adient, se li prohibirà la participació. 

− L’organització declina qualsevol dany que els participants es puguin causar si 
incompleixen alguna de les normes. 

Requisits dels participants: 

− L’edat mínima per participar és 14 anys i els menors cal que portin una autorització. 

− Tots els participants han de portar casc, i es recomanen proteccions als genolls i 
les mans i portar roba adequada. 

− Sempre hi ha d’haver com a mínim un concursant dalt del carretó. Els equips han 
d’estar formats per un mínim de 2 components. 

− L’organització es reserva el dret de prohibir la participació a aquelles persones que 
no compleixin la normativa o no estiguin en condicions de realitzar la baixada amb 
seguretat.  

− Un responsable de cada equip haurà de signar les bases i mostrar el seu DNI per 
poder participar. 

− Al finalitzar la baixada cada equip haurà de retirar el seu carretó de la via pública. 

Desenvolupament de la baixada: 

− Els participants s’han de presentar a les 10 del matí a la plaça de l’Hotel per 
verificar la inscripció i fer el sorteig de l’ordre de baixada. 

− La baixada començarà a les 12 del migdia, i es baixarà individualment en intervals 
per garantir que no hi ha cap altre carretó al circuit. 

− El circuit serà de la plaça de l’hotel fins a la plaça de l’estació (passant pel carrer 
Tobella), estarà senyalitzat i protegit amb bales de palla. A més hi haurà vigilància 
per part de l’organització al llarg de tot el recorregut 

− Hi haurà una sola categoria amb premis per els tres més ràpids (1r: 300€, 2n: 150€ 
i 3r: 100€), i un premi especial per l’equip més motivat (ho valorarà un jurat format 
per gent de l’organització). 

− Es farà un mínim de dues baixades cronometrades, i es competirà amb el millor 
temps obtingut. Un cop acabi la baixada caldrà fer una cursa de pujada 
(empenyent els carretons) per tornar al punt de sortida. Els participants es 
col·locaran en graella (en ordre invers del temps aconseguit a la baixada). El 
guanyador de la pujada se li descomptaran 3 segons del millor temps de la 
baixada. 


