
 
 
 

RAL·LI HUMORÍSTIC DE L´ALCÚDIA  
Divendres, 4 de Setembre de 2015 

 
El ral·li humorístic és una festa divertida; una festa on la participació, l’habilitat, l’enginy i 

l’humor són fonamentals per a passar-s’ho bé entre els diferents equips. A continuació 

s’exposen les normes que regulen la participació. 

 

Article 1.  
Tots els participants hauran de ser majors d’edat, els equips podran estar formats per un 

mínim de 4 persones i un màxim de 10 persones  

 
Article 2.  
Tot equip participarà amb un vehicle amb el permís de circulació, la ITV passada i la 

corresponent assegurança; tot en vigor.  

Aquesta documentació caldrà dur-la el dia de ral·li en tot moment. Ja que, a més de la 

inspecció inicial, la policia local podrà sol·licitar la documentació pertinent als participants 

en qualsevol moment del matí.  

 
Article 3.  
La inscripció per a participar en el Ral·li es realitzarà a l´Espai Jove entre el 24 d’agost i el 2 

de setembre de 18 a 20 hores. Caldrà emplenar el formulari d’inscripció amb les dades de 

tots els membres de l’equip. 

 
Article 4.  
Cada equip participant haurà d’abonar la quantitat de 50€ en concepte d’inscripció. El 

pagament es realitzarà en el moment de la inscripció.  

 
Article 5.  
Cadascun dels equips serà representat per una persona d´entre els seues membres, que 

serà qui actue com a portaveu. En cas que el portaveu no puga desenvolupar la seua 

tasca, caldrà que ho comunique a l´organització, així com la persona que passe a ocupar el 

seu càrrec.  

 

Article 6.  
Els conductors del vehicle tindran totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques. 

La policia realitzarà controls d’alcoholèmia durant tot el Ral·li. 

 



No seran permeses les botelles de vidre durant la celebració del Ral·li.  

 

Article 7.  

Tots els/ les components dels equips participants en el Ral·li de l’Alcúdia, així com els seus 

respectius vehicles, participaran disfressats d´acord amb un tema de lliure elecció. 

 

No tindran dret a optar a premi aquells equips que no tinguen a tots els seus membres, 

així com el seu vehicle, degudament disfressats. Almenys a l’inici del Ral·li. 

 

Article 8.  
Tots els i les membres de cadascun dels equips participaran activament en totes les 

diferents etapes per les quals transcorre el Ral·li Humorístic. 

 

Article 9.  
L´Ajuntament de l´Alcúdia no es responsabilitza del comportament dels i de les 
participants ni de la responsabilitat civil en quèpuguen incórrer. Si algun membre de 

l´equip creara algun tipus de problema que impedira el correcte funcionament del Ral·li 

seria immediatament expulsat. Serà responsabilitat de l´equip impedir que el mencionat 

participant estiga a les restants proves. En cas que l’organització detecte la presència del 

membre conflictiu, expulsarà a tot l´equip i no podrà continuar participant. En cas que siga 

necessari es posarà a disposició de les autoritats.  

 

Cada equip participant serà responsable de les possibles despeses econòmiques a tercers 

que pogueren ser ocassionades per algun incident derivat de qualsevol acte vandàlic, 

incompliment de les normes de circulació, fer cas omís dels agents de la policia, etc...  

 

Article 10.  
Horari del ral·li.  
El dia 3 de setembre, a les 10 de la nit, a la plaça Tirant lo Blanc tindrà lloc la prova pròleg 

del ral·li, que consistirà en una actuació lliure (coreografia, teatre, etc.) en la qual hauran 

de participar almenys 4 membres de cada equip i tindre una durada mínima de 3 minuts i 

màxima de 5. A aquesta prova no cal acudir amb el vehicle. 

 

Els participants acudiran a les 9 del matí del dia 4 de setembre al Parc de la Nòria, a la part 

del carrer Ausiàs March, on es donarà la benvinguda, s’entregarà el dorsal corresponent 

per a cada equip i es revisarà la documentació del vehicle i es passarà la primera prova del 

test d’alcoholèmia. 

 

El ral·li finalitzarà a les 15,00 hores. Posteriorment es farà el dinar de cloenda del ral·li al 

bar Ronda per als membres dels distints equips participants. El dinar està inclòs en el preu 

d’inscripció. 

 

 

 



Article 11.  
Premis.  
El lliurament de premis tindrà lloc durant la revetla del mateix dia 4, a la plaça Tirant lo 

Blanc, a continuació del passa carrer del Fanalet. 

 

Hi haurà premis per al 1r, 2n i 3r classificats.  

Els premis seran:  

Primer Premi: 250.- €  

Segon Premi: 150.- €  

Tercer Premi: 100.- €  

Premi al cotxe millor decorat: 100 .- € 

La classificació del ral·li dependrà dels punts acumulats durant la competició. 

 

Article 12.  
La participació en el Ral·li Humorístic de l´Alcúdia suposa l´acceptació de les presents 

bases. 

 

Article 13.  
L’organització es reserva el dret de modificar o anul·lar qualsevol article d’aquestes bases. 

Els dubtes que s´hi puguen presentar seran resolts per l’ Organització i seran inapel·lables. 

 

Article 14.  
Tots els participants hauran d’assistir a una reunió prèvia que tindrà lloc el dia 3 de 
setembre, a les 13h, al Saló de Plens de l’Ajuntament (3a planta). Allí s’explicarà, 

detalladament en què consistirà el ral·li, les proves i el dinar del dia de competició. També 

aprofitarem per resoldre qualsevol tipus de dubte. Al final de la reunió s’aportarà tota la 

documentació requerida (fotocòpia del DNI de tots els membres, el seu telèfon i fotocòpia 

del permís de conducció dels conductors del vehicle i fotocòpia de la documentació del 

vehicle. Les fotocòpies de tota la documentació hauran de ser llegibles i no estar 

manipuladesi signaran tots els membres de l’equip acceptant les presents bases. 

 

A més, en el moment de la presentació de la fotocòpia del carnet de conduir i de la 

documentació del vehicle caldrà que es presente l’original per tal de verificar la seua 

autenticitat. 

 
Article 15.  
Si l’organització detecta la presència d´alguna persona que no s´haja inscrit 

convenientment podrà decretar la seua expulsió. Des d´eixe moment, seràresponsabilitat 

de l´equip impedir que eixa persona participe en les següents proves. De no fer-ho així, es 

podrà decretar l´expulsió de tot l´equip. 

 

Article 16. 
En cas d’expulsió, abandonament d’un o de tots els membres d’un equip participant, 

aquest no tindrà dret a la devolució de la quota d’inscripció. 



 

Article 17. 
Tots els equips participants inscrits al ral·li caldrà que participen en la cercavila pels 

diferents carrers del poble. Ja que al llarg del seu trajecte realitzaran la primera prova del 

dia. 

 


