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BASES BAIXADA D’ANDRÒMINES 
O.R.N.I.S. 2018 

Dissabte 13 d’octubre de 2018 – 15h 
 

Què són els ORNIS? 

Els ORNIS- com la seva paraula indica- són Objectes Rodats No Identificats. És a dir, trastos, 

objectes i similar que es desplacen per una superfície mitjançant un nombre de rodes no 

determinat. No estan identificats perquè no necessiten cap distintiu ni matrícula per circular. 

No tributen com a vehicles de tracció mecànica, ni animal, encara que els seus tripulants facin 

una mica el bèstia.  

 

Bases: 

1. Imprescindible l’ús del casc amb dues variants. Casc de moto o bicicleta. És 
recomanable que també es portin unes genolleres, unes colzeres i unes canelleres. 

2. Els “ORNIS” han de ser fabricats per l’equip inscrit o pilots, en cap cas poden ser 
vehicles comercialitzats com: kart, remolcs, quads, patinets, bastides, xassís de 
cotxes... 

3. L’organització es reserva el dret d’obligar a retirar aquells elements que puguin ser 
insegurs o provocar risc elevat per als espectadors. Així mateix, l’organització pot 
desqualificar qualsevol ORNI que no compleixi els paràmetres mínims necessaris. 

4. Tots els ORNIS s’han de desplaçar amb l’ajuda de rodes, és a dir, els objectes només es 
poden moure per la força de la inèrcia del circuit i per la propulsió de braços i cames 
dels tripulants. 

5. Queda totalment prohibit que cap espontani ajudi a l’ORNI a desplaçar-se durant tot el 
recorregut. 

6. Es poden fer reparacions sempre que no es perdi l’ordre de la llista. És a dir, si un 
equip perd el seu torn, no podrà disputar aquella carrera. 

7. Es poden fer canvis de pilot per possibles baixes oseotraumàtiques justificades en el 
decurs de la carrera.  
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8. L’edat mínima per participar-hi serà de 6 anys. Entre l’edat de 6 i 17 anys els 
participants hauran de portar una autorització, que trobareu a la pàgina web de la fira 
de Bandolers (http://firadebandolers.alcover.cat) o al PiJ, signada pels pares per poder 
concursar. 

9. Per participar i poder optar als premis de la convocatòria, cal haver inscrit l’aparell, 
amb els noms dels tripulants i el de l’aparell (si està batejat) a través de la pàgina web 
http://firadebandolers.alcover.cat o al Punt d’Informació Juvenil abans del divendres 5 
d’octubre a les 24 hores. 

10. La inscripció és completament gratuïta i oberta a tothom. 

11. Itinerari: Camp de Futbol → c. mas de moresc → ctra. de Mont-ral → av. Mont-ral → 
Raval del Carme →  C. les Rodes → Avinguda de Tarragona 

12. Per tal d’animar la baixada i si és possible, tots els participants han d’anar disfressats 
en consonància amb els vehicles. 

13. El dia de la carrera d’andròmines tots els participants hauran de ser al punt de sortida 
(camp de futbol) a les 15h. 

14. L’organització declina tota responsabilitat dels possibles incidents. Tots els tripulants 
signaran, per a participar en la cursa, un full on s’assabenten de les bases i condicions i 
accepten que concursen sota la seva persona i única responsabilitat. 

15. La inscripció al concurs representa l’acceptació de tots i cadascun dels apartats 
d’aquestes bases. 

16. L’ordre de sortida dels ORNIS serà l’invers a l’ordre de les inscripcions. En primer lloc 
baixaran les individuals i a continuació les col·lectives. 

 

 

UNA BAIXADA A SAC AMB TOTES LES CATEGORIES  
(INDIVIDUALS I COL·LECTIVES) 

Premis:  

Premi a l’andròmina col·lectiva més ràpida - 75€ 

Premi a l’andròmina individual més ràpida  - 75€ 

Premi a l’andròmina més original - 50€ 
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