I Travessa la Bassa FME 2019
1. Objecte de l´activitat. Organitzar la travessa de la bassa del parc central, que
consistirà en creuar d’un cantó a l’altre la bassa amb una embarcació casolana.
2. Els organitzadors de l´activitat són la comissió de la Festa Major i l’Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda .
3. Data. El diumenge 1 de setembre de 2019 al parc central, a les 17.30 h.
4. Les inscripcions. Es podran fer a la consergeria de l´Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda del 26 d´agost fins al 29 d´agost de 8 a 15h o fins a 15
inscripcions. Inscripció gratuïta.
5. Mecànica de participació. La travessa de la bassa és una activitat de caràcter
lúdic que consisteix en la construcció d’una embarcació casolana, de fabricació
pròpia.
Poden participar-hi totes les persones a partir de 6 anys d’edat.
Les embarcacions amb una tripulació compresa entre 6 i 12 anys, hauran de
portar un adult responsable.
La tripulació podrà ser de 2 persones com a mínim i 5 com a màxim (incloent
l’adult acompanyant si s’escau)
Tots els participants han de saber nedar.
L ´embarcació ha de complir:
-

-

-

Ha de surar mitjançant cambres d´aires de pneumàtic ( camió , tractor, cotxe,
bicicleta, etc...) garrafes de plàstic, taules de surf o elements destinats a la
navegació.
Aquesta no podrà tenir cap mena de sostre o estructura que tanqui l
´embarcació.
No podrà portar cap element que sobresurti i pugui perjudicar els espectadors i
participants.
La propulsió o tracció ha de ser manual – rems, aletes, cames, braços, etc..
Queda totalment prohibit la utilització d´energies contaminants ( motors d
´explosió, interna o externa, turbo, etc...).
Els elements complementaris de les embarcacions hauran de respectar el medi
ambient. En cap cas s´acceptarà ingenis que surin però que emprin materials que
desprenguin líquids tòxics, contaminants o difícils d’eliminar. També queda
prohibit utilitzar materials que es desfacin o es fragmentin com el porexpan o
similars.
Està prohibit portar vidres.
Totes les embarcacions hauran de presentar-se el mateix dia de la prova per tal
de procedir a la seva verificació. Les embarcacions no verificades quedaran excloses i
no podran participar.

Els participants:

-

No es podrà pujar a l´embarcació amb calçat de carrer.
No estarà permès baixar de l´embarcació durant l’activitat.

-

Tots els participants hauran d’arribar a la meta
Tots els participants han de portar una armilla salvavides que els facilitarà la
organització
Hauran de portar el número d´ inscripció ben visible.

Queda totalment prohibit totes les maniobres que posin en perill la integritat
física del altres participants i/o les altres embarcacions.
Tota persona que presenti símptomes per consum de alcohol o drogues, seran
desqualificades.
L’organització no es fa responsable de cap objecte electrònic que es pugui mullar.

Cal obeir en tot moment les instruccions dels organitzadors.
Una vegada finalitzada l´activitat , els participants són els responsables de la
seva embarcació. S´habilitaran contenidors de recollida selectiva per desfer-se de
l´embarcació si algú ho desitja. En aquest cas, és imprescindible llençar totes les
parts de l´embarcació dins els contenidors. L´abandonament de qualsevol residu
fora dels llocs habilitats serà sancionat segons la normativa municipal.
6. Recorregut. S´haurà de cobrir la distància longitudinal de la bassa des del punt
d’inici fins a la terrassa del Wake.
7. Categoria. Hi haurà una única categoria
8. Premis.
1r embarcació més ràpida
2n embarcació més ràpida
3r embarcació més ràpida
Embarcació més ben construïda
Embarcació més original
Embarcació amb els participants més ben disfressats
Premi especial del jurat
9. Incidències durant l´activitat
L´organització no és responsable dels incidents i danys provocats per l´incompliment
del reglaments.
L´organització no es fa responsable dels objectes perduts durant l´activitat.
10. El jurat estarà format per membres de la Comissió de Festa Major 2019
11. El veredicte es farà públic el mateix dia, un cop finalitzada l’activitat.
12. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la
conformitat amb les decisions del jurat.

