
BASES DE LA 31a PROVA DE PORTADORS DE SACS D’AVELLANES 

La Comissió Organitzadora de la FIRA DE L’AVELLANA DE RIUDOMS, convoca per al 
diumenge 9 d’agost de 2015, a les 19.30h, la 31a Cursa de Portadors de Sacs d’Avellanes 
al coll, que es detalla a continuació: 

1r.- PROVA A REALITZAR: Els participants, prèviament inscrits a la cursa, portaran un 
sac d’avellanes de 58 Kg pel recorregut que s’indica en l’apartat 2, resultant guanyador qui 
ho faci en menys temps. 

2n.- RECORREGUT: La sortida es farà des de dins de la Plaça de l’Església i es donaran 
dues voltes al Recinte Firal, acabant la prova dins de l’esmentat recinte.  El recorregut 
aproximat és de 1.400 metres. 

3r.- PARTICIPANTS ADMESOS I INSCRIPCIONS: Pot participar-hi tothom que ho vulgui, 
que es consideri capacitat i que tingui més de 18 anys. Podran participar un màxim de 20 
concursants i les inscripcions es podran fer abans de les 14h del dia 9 d’agost de 2015, a 
l’organització de la cursa. 

Aquesta inscripció haurà de ser confirmada el mateix dia de la cursa a la taula 
d’organització, que serà a la sortida de la Cursa, de les 18:00h a les 18:45h, moment en 
què es donaran per tancades les inscripcions.  Els drets d’inscripció són gratuïts. 

Tenint en compte que el màxim de participants és de 20, el jurat de la prova decidirà el 
número de participants acceptats, en el cas de superar-se aquesta xifra d’inscripcions. 
L’ordre d’inscripció serà la primera circumstància que es considerarà. 

Tots aquells participants que els jutges considerin que no reuneixen les condicions físiques 
suficients, no se’ls acceptarà la inscripció. 

4t.- AJUDANTS DELS PARTICIPANTS: Els participants podran estar acompanyats per 
dos ajudants, als quals després d’identificar-se, se’ls lliurarà el dorsal corresponent. No 
serà admesa cap altra persona al circuit dels concursants. 

5è.- PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS: Els participants seran desqualificats en 
les següents circumstàncies: 

1. No ésser present a l’hora de l’inici de la cursa. 

2. Desviar-se de l’itinerari previst per l’Organització. 

3. Rebre ajut per suportar el sac o per tal de guanyar velocitat per qualsevol mitjà. 

4. Estar acompanyat per persones no autoritzades. 

5. No portar el sac a l’esquena ajudant-se de les mans per a suportar-lo. 

6. Descarregar el sac voluntàriament, en cas de caiguda involuntària, el participant 
podrà ser ajudat a carregar el sac, restant immòbil fins que no el suporti totalment. 

7. L’Organització està facultada per a retirar el sac d’avellanes al corredor que mostri 
signes de no poder continuar la cursa. 

8. Els participants hauran de fer el recorregut complet en un temps màxim de 15 
minuts. 



6è.- RESPONSABILITAT: Cadascun dels concursants inscrits participa a la cursa 
voluntàriament i sota la seva exclusiva responsabilitat, renunciant a qualsevol tipus d’acció 
en cas d’accident o contratemps. Així mateix, serà responsable del sac d’avellanes que se 
li prestarà per a la cursa, tenint obligació de retornar-lo en acabar aquesta, o de custodiar-
lo fins que sigui recollit per l’Organització, si és que aquest abandona la cursa durant el 
trajecte. 

7è.- VERIFICACIÓ TÈCNICA: Tots els sacs d’avellanes tindran el mateix pes comprovat i 
seran distribuïts a l’atzar, entre els participants. 

8è.- PRESENTACIÓ DELS PARTICIPANTS I ACOMPANYANTS: Tots els inscrits tenen 
l’obligació de presentar-se 45 minuts abans de la prova a la línia de sortida, per recollir els 
dorsals i la documentació complementària. Els participants podran utilitzar la vestimenta 
esportiva que vulguin, amb la única reserva que no sigui de color groc. 

9è.- PREMIS: L’Organització donarà trofeus i premis a tots els participants que finalitzin la 
cursa.  Els premis en metàl·lic seran els següents: 

                                          CATEGORIA MASCULINA CATEGORIA FEMENINA 

PRIMER CLASSIFICAT:    120 €  90 € 

SEGON CLASSIFICAT:      100 €  70 € 

TERCER CLASSIFICAT:       80 €  50€ 

RESTA DE PARTICIPANTS:   25 €  25€ 

L’Organització podrà establir altres premis que es comunicaran abans de l’inici de la prova. 
Per tenir opció al Gran Premi UNIÓ, s’haurà de participar a les 3 curses de la combinada. 

10è.- REPARTIMENT DE PREMIS: El lliurament dels premis es realitzarà el mateix dia, 
dins del recinte de la Fira de l’Avellana i després de finalitzar la cursa. 

11è.- COMBINADA: Tenint en compte que aquesta cursa pertany a la COMBINADA DE 
CURSES DE PORTADORS DE SACS D’AVELLANES, tots els participants gaudiran de les 
puntuacions i altres drets que s’especifiquen a les bases de la COMBINADA, de la mateixa 
manera, s’hauran de respectar les esmentades bases en qualsevol circumstància no 
prevista en aquest reglament. 

12è.- CÀRRECS OFICIALS: Jurats de Competició i cronometradors oficials de 
l’Organització de la Fira. Tot el personal de l’Organització anirà degudament acreditat. 

La formalització de la inscripció implica el coneixement i total acceptació d’aquest 
reglament i de les bases de la 19a COMBINADA DE CURSES DE PORTADORS DE SACS 
D’AVELLANES. 

En cas de dubte, s’haurà de consultar abans de formalitzar la inscripció. En els imprevistos, 
el jurat decidirà i les seves decisions seran inapel·lables.  

 

Riudoms, agost de 2015 

 

  


