BASES GENERALS DE LA COMPETICIÓ DE “SKATE” D’OLESA DE MONTSERRAT
PRIMERA. OBJECTE: L’objectiu principal del concurs es promoure una vida sana, promoure
l’esport i crear un espai de participació.
SEGONA. PARTICIPANTS: El concurs està adreçat a persones de qualsevol edat.
TERCERA. CATEGORIES:
-

Categoria majors de 16 anys:
 1er Premi
 2on Premi
 3er Prem
 Millor truc
 Millor “oli”

-

Categoria menors de 16 anys:




1er premi
2on premi
3er premi

QUARTA. INSCRIPCIONS: Les inscripcions es realitzaran dues hores abans d’iniciar la
competició. Cal portar DNI, i els i les joves menors d’edat hauran de portar una autorització del
pare/mare/tutor/a.
CINQUENA. PREMIS:
- Categoria majors de 16 anys:
Els premis econòmics seran distribuïts de la següent manera:
 1er Premi: 300€
 2on Premi: 200€
 3er Premi: 100€
Els premis seran materials, relacionats amb l’esport del skate, per al:
 Millor truc
 Millor “oli”
- Categoria menors de 16 anys:
Els premis seran materials, relacionats amb l’esport del skate i distribuïts de la següent
manera:
 1er premi
 2on premi
 3er premi
SISENA. JURAT: El Jurat estarà format per professionals del sector aliens a les persones que
participen al concurs. La decisió del Jurat no podrà ser qüestionada legalment.
SETENA. NORMATIVA:
 No es pot passar del temps establert pel jurat. Penalització: 2 punts.
 No pot haver cap violència ni física ni verbal a cap membre de la competició, del públic i
de l’organització. Penalització: expulsió
 La competició es farà per grups, depenent del nombre d’inscrits seran de 4 o 5 persones
a la pista.
 El primer període de la competició els participants s’inscriuen i fan un petit escalfament
de 30 minuts.












El segon període de la competició es classifiquen als participants per participar a la
competició.
El tercer període s’inicia de la competició, el jurat conjuntament amb el “speaker”
anomenarà per ordre als participants per fer la primera prova, patinatge lliure. La segona
prova els “skaters” presentaran els seus millor trucs. El temps establert per cada prova
es comentarà al moment, depenent del nombre de participants.
El quart període de la competició el jurat avaluarà les proves tenint en compte la tècnica,
perfecció dels millors trucs, olis i la fluïdesa amb la que es mou per el circuit.
En cas d’accident es prestaran primers auxilis. Si amb això no es suficient, en cas de ser
menor d’edat, el tutor/a es farà responsable de portar-lo allà on calgui. Si és major d’edat,
és el responsable de fer el que calgui convenient.
L’organització facilitarà l’equip de so, i també resoldrà qualsevol cas que no s’especifiqui
a les bases i tot allò no previst romandrà sota la decisió de l'organització.
Aquesta competició es gravarà amb vídeo càmera per promocionar l’activitat a les xarxes
socials.
La difusió es realitzarà a través dels mitjans habituals (agenda cultural, Facebook,
Instagram i web de l’Ajuntament)
El fet d'inscriure's a la competició significa acceptar aquestes bases.

Olesa de Montserrat, 8 d’octubre de 2018

