Bases Genèriques
La Fira de Biomassa de Catalunya 2018, amb l’objectiu de fomentar la participació i
promocionar el sector i l’activitat professional forestal convoca el 1r Concurs Internacional de
Motoserristes a Catalunya.
El Concurs és obert a tothom. El dia de la celebració del Concurs serà el proper 20 d’octubre
de 2018 a les 10.00h al mateix Recinte Firal de el Sucre de Vic. No obstant això, es convocarà
als concursants dies abans per a procedir a les proves classificatòries.
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Poden participar totes aquelles persones que siguin majors d’edat i que no
presentin cap impediment físic o psicològic per a la realització de les proves.
Els concursants hauran de portar els seus propis EPI’s (Equips de Protecció
Individual) per a evitar possibles lesions.
Durant la celebració del concurs, els participants hauran d’equipar-se amb casc,
protectors auditius, protecció ocular i pantalons antitall. Els guants i botes són
opcionals.
Els concursants no equipats d’acord amb els requisits establerts, seran exclosos
de la competició.
Si un concursant pateix un accident durant la realització de la competició, el jurat
decidirà si pot o no continuar amb l’activitat.
La organització prendrà les mesures per assegurar un treball segur, però no serà
responsable dels accidents ocasionats pels concursants durant la preparació de la
prova o un cop acabada aquesta, o per errades derivades de les seves pròpies
moto-serres.
No obstant l’anterior, l’Organisme Autònom de Fires i Mercats posseeix una
pòlissa de Responsabilitat Civil per a cobrir els possibles accidents lesius
ocorreguts durant el transcurs de la prova.
El simple fet d’inscriure’s, suposa l’acceptació del participant a l’ús de la seva
imatge per a la televisió, premsa o qualsevol altre publicació que l’organització
desitgi realitzar de l’esdeveniment.
Els concursants utilitzaran la seva i la mateixa moto-serra al llarg de tota la
competició. En cas d’averia es podrà utilitzar una segona moto-serra del mateix
tipus amb previ permís del jurat.
Les moto-serres han de ser màxim de 80 cc.
Previ a l’inici de la competició, es revisarà el correcte estat i manteniment de la
moto-serra a utilitzar.
No es permetrà el consum d’alcohol ni drogues, ni durant ni abans de cap prova.
El simple fet d’inscriure’s, suposa l’acceptació del participant a ser sotmès, si el
jurat ho decideix així, a la prova d’alcohol o estupefaents.
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Relació dels premis:
o 1r premi: 500 €
o 2n premi: 250 €
o 3r premi: 100 €
La presentació al concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i
obligacions que se’n deriven.

Bases Específiques - Prova de Velocitat
PROCEDIMENT:
-

El tronc de la prova serà de Ø 28-30 cm. aproximadament.
El tronc estarà a 40 cm. del terra, aferrat a un suport en posició horitzontal.
El jutge donarà l’ordre per arrancar la màquina.
L’escalfament es farà a la zona prèviament indicada.
Un cop acabat l’escalfament, es prendrà posició i s’esperarà a que el semàfor
passi de vermell a verd.
Es procedirà a “punxar“ el tronc.
Després de travessat el tronc es talla en sentit ascendent per tot seguit tallar cap
avall.
Un cop acabada la primera rodella, comencem la segona de baix a dalt.
En acabar la segona rodella, FRENEM LA MÀQUINA amb l’esquerra i parem el
cronòmetre amb la dreta.
Les rodelles han de passar per un calibre.

PENALITZACIONS:
-

Arrancar la màquina sense permís: + 2 Segons
No escalfar a la zona indicada: + 2 Segons
Avançar-se al semàfor: + 2 Segons
No “Punxar” correctament: Eliminació
No respectar l’ordre de tall: Eliminació
No frenar la màquina: Eliminació
Rodella incompleta: Eliminació
No passar per dins del calibre: Eliminació

Bases Específiques - Prova de Precisió
PROCEDIMENT:
-

El tronc de la prova serà de Ø 28-30 cm aproximadament.
El tronc estarà a 40 cm. del terra, aferrat a un suport en posició horitzontal.
El tronc tindrà dues línies longitudinals de 2 cm. de gruix amb 22 cm. de separació
per la part contrària al començament.
El jutge donarà l’ordre per engegar la màquina.
L’escalfament es farà a la zona prèviament indicada.
Un cop acabat l’escalfament, es prendrà posició i s’esperarà a que el semàfor
passi de vermell a verd.
A continuació es procedirà a “punxar“ el tronc.
Es procurarà tocar la pintura de les dues línies sense passar-nos.
Un cop tocades les línies, enretirarem l’espasa, i tallarem una rodella de baix a
dalt, deixant la “punxada” intacta enmig de la rodella.
En acabar la rodella, FRENEM LA MÀQUINA amb l’esquerra i parem el cronòmetre
amb la dreta.

PENALITZACIONS:
-

Organitza:

Arrancar la màquina sense permís: + 2 Segons
No escalfar a la zona indicada: + 2 Segons
Avançar-se al semàfor: + 2 Segons
No respectar l’ordre de tall: Eliminació
No frenar la màquina: Eliminació
Rodella incompleta: Eliminació
No tocar marques: Eliminació
Passar-se de les marques: Eliminació
No passar per dins del calibre: Eliminació

Patrocina:

