
BASES 4a CURSA DE CAMBRERS DE SANT ANDREU 
 
1. Hi haurà un màxim de 60 participants. 

2. Tots els participants han de ser i hauran de demostrar, el dia de la prova, major 

d’edat. 

3. La data màxima per inscriure’s serà el dia 1/12/2016 a les 21h. Inscripcions a 

cursadecambrers@festessantandreu.cat  

4. Els participants s’hauran de presentar el dia 3/12/2016 a les 11:30h a l’envelat 

de Festa Major. Se’ls entregarà una bossa amb una samarreta de la cursa, un 

obsequi i el seu dorsal. La cursa començarà a les 12h. 

5. Cada cursa serà una eliminatòria entre dos participants, un per cada carril.  

6. El recorregut constarà d’un eslàlom de cons com a recorregut de baixada i una 

cursa sense obstacles de pujada. L’objectiu és córrer amb una safata amb 3 

gots plens de cervesa a sobre sense que caiguin. No importa la cervesa que 

caigui dels gots mentre els gots estiguin en tot moment dempeus. 

7. Els participants només podrà agafar la safata amb una sola mà. Si algun 

concursant toca la safata amb l’altre mà o qualsevol dels gots amb qualsevol de 

les dues mans, quedarà desqualificat.  

8. El primer concursant que creui la línia d’arribada amb els 3 gots dempeus a 

sobre la safata guanyarà l’eliminatòria i passarà a la següent ronda. L’altre 

quedarà eliminat. 

9. Si a qualsevol dels participants se li cau algun got de baixada podrà tornar a la 

línia de sortida, posar de nou 3 gots sobre la safata i començar una altre vegada 

l’eslàlom. Si cau algun  got en el tram de pujada, igualment podrà tornar a posar 

3 gots sobre la safata però en una taula que hi haurà al cantó oposat de la línia 

de sortida/arribada i tornar a fer el tram de pujada sense obstacles.  

10. Els participants hauran d’estar en tot moment preparats a la zona habilitada 

darrera de la taula del jurat que estarà darrera de la línia de sortida/arribada. 

11. Als participants se’ls anirà cridant pel seu número de dorsal perquè es preparin 

per la següent cursa. 

12. El jurat estarà format per dos membres que la Organització designarà. 

13. Hi haurà un premi pels 3 primers classificats. 

• 1er premi: àpat a la Fàbrica Moritz Barcelona + 3 packs de 4 caixes de 

Moritz. 

• 2on premi: aperitiu a la Fàbrica Moritz Barcelona + 2 packs de 4 caixes de 

Moritz. 

• 3er premi: aperitiu al Bar Velódromo + 1 pack de 4 caixa de Moritz.  


