CURSA D’OFNIS
FESTA MAJOR L'ESCALA 2019
BASES CURSA D’OFNIS (Objectes Flotants No Identificats)
LA CURSA:
La tradicional cursa escalenca d’Objectes Flotants No Identificats (OFNIS), consisteix
en una cursa nàutica que es realitza amb el suport de construccions originals que
puguin flotar durant tota la travessa.
La cursa es realitza a la Platja de les Barques, sempre i quan les condicions
meteorològiques ho permetin.
Aquestes construccions (OFINS) han de ser construïdes i elaborades pels propis
participants (Veure Requisits dels Objectes Flotants)
Es premia la originalitat del OFNI participants. Per poder optar al premi, l’OFNI, ha de
sortir de la Platja, i ha de navegar fent la volta a la boia ( o altre element) que s’indiqui ,
arribant a La Platja, sense enfonsar-se.
En cap cas es premiarà la velocitat, sinó la originalitat de l’OFNI. Hi haurà un únic
premi. Es premiarà l’OFNI més original, no el primer en arribar.
El premi consisteix en un sopar valorat en 150€, per OFNI guanyador.
Tots els participants, tindran un detall per haver concursat.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS:
Per a poder participar a la cursa d’OFNIS , s’hauran de complir els següents requisits:

-

Tenir en compte que la Cursa és, sobretot, una manera de divertir-se i
participar.

-

Podrà participar-hi tothom, de manera individual, per grups o entitats. Els
menors d’edat que no participin amb els seu pares o representants legals,
hauran de portar autorització escrita i expressa d’aquests per a poder
participar.

-

Per participar és imprescindible inscriure l’OFNI i les dades dels participants.

-

Cal emplenar la corresponent butlleta d’inscripció. Les butlletes d’inscripció es
podran presentar del 19 al 30 d’agost a l’ajuntament de l’Escala,

-

La cursa, s’iniciarà puntualment a les 10:00h i els participants hauran de
presentar-se, com a mínim, 20 minuts abans de l’inici de la cursa.

-

És obligatori que els participants adoptin les mesures de seguretat necessàries.
Es obligatori portar armilla flotant, bombolla o flotadors, per a aquells menors
que no sàpiguen nedar.

-

Els responsables de la cursa es reserven el dret de prohibir la participació a
totes aquelles persones que no compleixin aquests requisits. També podran
intervenir en qualsevol incident que pugui haver-hi al llarg de la cursa.

REQUISITS DELS OBJECTES FLOTANTS:
-

No es podrà utilitzar cap tipus de material nàutic per a la construcció i propulsió
de l’OFNI com poden ser:

planxa de surf, matalàs inflables, peus d’ànec,

xurros flotants, etc, ( exceptuant els rems)
-

Els objectes flotants hauran de ser de construcció pròpia.

-

No podran ser motoritzats.

-

L’estructura de l’objecte ha d’ésser adequada per evitar que puguin perjudicar
als espectadors i als propis participants.

-

Els objectes seran revisats per l’organització i col·laboradors abans de
participar a la cursa, i si es considera necessari podran ser retirats.

-

Al finalitzar la cursa, els objectes flotants participants, s’exposaran al públic a la
zona de la Varada. Caldrà que es retirin abans de les 13.00 hores.

-

L’organització i col·laboradors no es fan responsables dels danys i perjudicis
que es puguin causar en el transcurs de la cursa així com la pèrdua dels
objectes de participants que no compleixin aquesta normativa.

-

Si per algun motiu aliè s’ha de suspendre la cursa o s’ha de modificar algun
dels requisits, l’organització i col·laboradors tindran el dret de decidir segons
les circumstàncies.

-

Per poder optar al premi, l’OFNI, ha de sortir de la Platja, i ha de navegar fent
la volta a la boia ( o altre element) que s’indiqui , arribant a La Platja, sense
enfonsar-se.

JURAT:

-

El jurat estarà format per membres de la Comissió de Festes i decidirà al
finalitzar la cursa quin ha estat l’OFNI guanyador, valorant la originalitat en la
construcció, la vistositat, els materials utilitzats i la caracterització dels
participants i/o tripulació.

-

El fet d’inscriure’s a la cursa suposa l’acceptació i coneixement d’aquestes
bases.

-

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol punt d’aquestes bases
per motius organitzatius i meteorològics.

INSCRIPCIÓ CURSA D’OFNIS DE LA MAJOR 2019
Acceptem les bases de participació a la cursa d’OFNIS de la Festa Major de l’Escala

CURSA D’OFNIS
(Diumenge, 1 de setembre de 2019)
COGNOMS I
NOMS DELS
PARTICIPANTS

TELÈFON
(Només un
integrant)

CORREU
ELECTRÒNIC
(Només un
integrant)

2.

X

X

3.

X

X

4.

X

X

x

x

x

x

OFNI (Nom del
grup)

EDAT

1.

5.
6.

Data:

Signatura:

IMPORTANT: Cal presentar la sol·licitud d’inscripció a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de L’Escala del 19 al 30 d’agost de 2019
.

