
Festa dels Traginers ®
Reglament Cursa dels Traginers

1- Modalitats:
a) Curses d’ases i ponis (es consideren ponis fins l’alçada màxima 1,50 mts. en la creu).
b) Curses de mules i matxos.
c) Curses de cavalls i eugues.

2- Inscripcions:
a) La cursa està oberta a tothom que s’hagi inscrit correctament, tant en el temps com en la forma.
b) Horari màxim d’inscripció en totes les modalitats es fins les 15:30 del dia de la prova.
c) El fet d’inscriure’s i participar en la prova, suposa l’acceptació implícita d’aquest reglament.
d) La inscripció és gratuïta.
e) Cal inscriure, tan el genet com la muntura en el lloc i horari indicat per la comissió de la festa, en el mateix

moment es farà entrega del dorsal a cada participant.
f) Cal ser major d’edat en el dia de la prova. Tots els menors d’edat que vulguin participar en les curses,

hauran de presentar un document signat per els pares o tutors legals, conforme autoritzen a realitzar
aquesta activitat (trobareu un imprès al lloc d’inscripció i a la pagina
www.traginersbalsareny.com/descarregues).

g) És requisit indispensable per la inscripció, a part de la documentació personal del genet disposar també de
la targeta sanitària de la muntura i l’assegurança de Responsabilitat Civil (RC.).

3- Lloc i horari:
a) La cursa de la Festa dels Traginers és una pujada en el camí del Castell.
b) La prova es farà a la tarda del diumenge dels dies de la Festa, a les 15:30 és donarà sortida a tots els

ases i ponis, seguidament els matxos i mules i per últim les tandes de cavalls i eugues.
4- Sistema:

a) La cursa, és una competició de caire popular i participativa.
b) La sortida dels cavalls és per mànegues, en grups de participants que dependrà del número d’inscrits.
c) La classificació és per temps, mesurat de forma electrònica per una empresa especialitzada i aliena a

l’organització.
d) No hi han categories ni per edat dels genets, ni per raça dels animals.
e) Hi haurà un premi especial per als tres primers classificats menors de 16 anys en la categoria de cavalls

5- Seguretat personal:
a) És obligatori l’ús de guants i casc en totes les modalitats.
b) És obligatori l’ús de l’armilla protectora en la modalitat de cavalls i eugues i aconsellen l’ús de qualsevol

altre material de protecció adequat, com ara: calçat, espinilleres o altres ...... .
c) Hi haurà assistència sanitària durant el desenvolupament de la prova.
d) No aparqueu els vehicles, camions i/o remolcs després del cartell que indica la sortida, utilitzeu els llocs

indicats i no obstruïu cap camí, per en cas necessari, facilitar el moviment dels equips d’emergència.
e) El camí d’accés a la cursa, és obert al trànsit, per tant és obligatori complir les normes de Seguretat

Vial i el Reglament de Senyals i Tràfic. Respecteu la senyalització addicional i seguiu en tot moment les
indicacions dels responsables.

6- Condicions i normes.
a) El dorsal és personal. Per tant si el dorsal no correspon al genet, aquest podrà ser desqualificat.
b) Cal tenir coneixements en el maneig de les muntures i tipus de prova. Respectar als altres participants

evitant en tot moment provocar moviments que puguin esdevenir en situacions de perill.
c) Sota cap concepte es podrà maltractar cap animal. Cal complir amb les mesures del Benestar Animal.
d) Tota sortida en que el genet no hagi recorregut una distància mínima senyalitzada (aprox. 25 mts.), es pot

considerar nul·la i si ho desitja, aquest podrà tornar a sortir en una altre tanda (tal i com s’ha dit és una
cursa de caire popular i participativa).

e) L’organització no es fa responsable dels danys ocasionats per motius aliens a l’organització i
desenvolupament de la prova, que puguin patir els participants o que aquests puguin fer a tercers.

f) L’organització podrà desqualificar al participant que mostri signes evidents d’alteracions físiques o psíquica
que posi en perill la seva integritat física o la dels altres.

g) L’organització declina tota responsabilitat per la perduda, deterioració o sostracció d’objectes personals.
h) Qualsevol altre imprevist, queda subjecte a decisió del membre de l’organització que actuï com a comissari

de la prova, i aquesta es inapel·lable.
i) L’organització, es reserva el dret de poder anul·lar la cursa si no es compleixen les condicions mínimes de

seguretat, tant per els participants com per el públic, o bé per motius climatològics. Si fos el cas, aquesta
queda anul·lada fins la propera edició.

j) Si la cursa, un cop començada, s’ha de suspendre per causes majors, no es donaran els cinc primers
premis de la categoria de cavalls i eugues.

He rebut, llegit i accepto les condicions: Comissió Festa dels traginers

Signatura:


