
FESTES DE SANT BARTOMEU I SANT ROC 2017
XI CARRERA D’AUTOS LOCOS

L'Ajuntament de Borriol, organitza l'onzena edició de la Carrera d'Autos Locos que
se  celebrarà  dissabte  20  d’agost  coincidint  amb  les  Festes  Patronals  en  honor  a  Sant
Bartomeu i Sant Roc.

Art. 1.- Cotxes:
Els  vehicles  participants,  podran  adoptar  qualsevol  forma  que  permeta  la

imaginació i per a la construcció de la qual es podran utilitzar tot tipus de materials.
No estarà permesa la instal·lació de pedals  ni motor ni  qualsevol altre tipus de

propulsió, utilitzant només la força de la inèrcia per a desplaçar-se. Cada vehicle tindrà
uns deu metres per agarrar impuls i només podran espentar 3 persones com a màxim.

Hauran de posseir com a mínim tres rodes no havent-hi un nombre màxim prohibit.
El vehicle haurà de tindre obligatòriament un sistema de frens i direcció.

No podran tindre arestes, objectes punxants o ixents perillosos.

Art. 2 .- Equips:
No  hi  haurà  mínim  per  als  membres  dels  equips  participants  però  sí  per  als

integrants del vehicle que no podrà sobrepassar de tres.
No hi haurà limitació d'equips inscrits.

Art. 3.- Inscripció:
Els equips participants s'hauran d'inscriure en l'Ajuntament presentant la següent

documentació;
 DNI  o  document  acreditatiu  dels  participants  (sobretot  dels  integrants  del

vehicle).
 Document en què s'eximisca a l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat que li

puga ocórrer a qualsevol dels participants durant el transcurs de la prova.
 Esbós del prototip en què s'inclouran les seues característiques com ara el pes,

mesures i materials de construcció.

Art. 4.- Característiques del vehicle:
Les mesures dels cotxes hauran de tindre un màxim de 150 cm d'ample, 200 cm de

llarg i 250 cm d'alt.
El pes màxim no podrà sobrepassar els 80 Kg.
S'haurà de portar qualsevol artefacte (que faça soroll sense ser molest per al veïnat)

que avise de la presència del vehicle com a botzines, campanes, etc...
Totes les característiques dels vehicles que no complisquen els paràmetres anteriors

seran desqualificats, encara que sí l'Organització de la carrera ho estima oportú podran ser
esmenables.



Art. 5.- Verificació:
Abans del començament de la prova es procedirà a l'avaluació i  verificació dels

vehicles  en  el  parc  tancat  situat  en  la  Plaça  del  Pou.  Per  això  els  participants  hauran
d'aparcar el seu vehicle abans de l’hora de l’esmorzar.

Art. 6.- Publicitat:
Els equips podran portar tot tipus publicitat sempre que no atempte contra l'honor i

la sensibilitat de les persones i no desvirtue el vehicle.

Art. 7.- Equipatge:
Els  participants  hauran de  portar  obligatòriament  casc,  guants  i  roba apta,  sent

responsabilitat  dels  mateixos  no  portar-la  i  podent  recaure'ls  l'expulsió  de  tal
esdeveniment.

Art. 8.- Carrera:
La carrera se celebrarà pels carrers Miramar, La Rapa, Sant Vicent, Raval (Doctor

Portolés), Plaça de la Font, Sanchis Guarner i Plaça de la Torre, constant d'una mànega,
encara que si l'organització ho considera oportú es podran celebrar dos mànegues o més
segons el seu criteri.

Serà una carrera cronometrada entenent-se guanyador el que traspasse la línia de
meta en el menor temps o en el cas de celebració de més mànegues es comptabilitzaria el
millor  temps de totes elles.  Els  participants  que vagen dins  del  cotxe no podran eixir
durant el transcurs de la carrera (l’excepció serà si el vehicle sofrix un “accident”).

Es considerarà una mànega finalitzada correctament quan passe el vehicle amb tots
els seus participants muntats en ell.

Art.  9.-  Trofeus.  Es  donaran  trofeus  al  vehicle   més  original,  elegit  pels  propis
participants, i als tres primers cotxes classificats amb millor temps.

Art. 10.- Tot participant en la Carrera  d’Autos Locos accepta les condicions de les
Bases i els drets i les obligacions que se’n deriven.

Borriol, agost de 2017.


