
LA TRIPULACIÓ 2022. BASES I REGLAMENT 

Organitza: Associació Cultural de La Noguera Pallaresa.  

CAPÍTOL I 

Article 1.  

Objecte i identificació.  

1.- Aquest reglament té per objecte regular els aspectes essencials de la Gimcana LA 

TRIPULACIÓ.  

2.- LA TRIPULACIÓ  es tracta d’un esdeveniment de lleure, diversió i habilitats esportives. 

L’esdeveniment es realitzarà a la localitat de La Pobla de Segur, el dia  30 de juny de 2022 de 

20 a 22:30h, organitzat per l’Associació Cultural Raiers de La Noguera Pallaresa, amb 

col·laboració dels Ajuntaments de la zona.  

Article 2.  

Acceptació del reglament  

1.- Les diferents proves estan obertes a tothom que accepti aquest reglament, sempre que la 

inscripció s’hagi fet correctament i dins del termini establert. Es permetrà la inscripció i/o 

participació als corredors que hagin complert la edat de 16 anys. Dels 16 als 18 anys serà 

necessària l’autorització dels pares o guardadors legals per participar-hi. 

 2.- Els participants declaren estar preparats per a realitzar qualsevol de les proves i són els 

únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar. 

El participant eximirà i no responsabilitzarà a l’Organització d’aquestes proves de qualsevol 

responsabilitat en cas d’accident o lesió i el fet de participar-hi implica l’acceptació d’aquest 

Reglament.  

3.- L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament o suspendre la prova, 

davant d’una eventualitat o causa de força major. Les modificacions seran degudament 

comunicades als participants.  

4.- Tots els participants renuncien expressament al seu dret d’imatge durant la prova, i 

renuncien a tot recurs contra l’organització per la utilització d’aquesta imatge. L’organització 

podrà autoritzar als mitjans de comunicació a utilitzar aquesta imatge mitjançant una 

acreditació o llicència. Tota comunicació sobre l’esdeveniment o la utilització d’imatges del 

mateix haurà de realitzar respectant el nom d’aquest esdeveniment, de les marques 

registrades i amb l’autorització de l’organització. L’entitat organitzadora es reserva en 

exclusivitat el dret sobre la imatge de la prova, així com l’explotació audiovisual i periodística 

de la competició. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el 

consentiment de l’organització.  

 

 



 

Article 3. 

Ètica i valors.  

1.- LA TRIPULACIÓ es basa en uns valors i una ètica essencial que comparteixen tots els 

participants, patrocinadors, voluntaris i organització . 

2.- La solidaritat, el respecte dels participants, els voluntaris, els patrocinadors i del públic són 

elements primordials. 

3.- LA TRIPULACIÓ és una gimcana competitiva. La finalitat és competir per guanyar, però dins 

un marc de diversió, lleure i companyerisme. Sense aquest valors, el concepte de Gimcana per 

tot el sentit. Això significa que el desenvolupament de les proves per part d’organització i 

participants ha de ser rigorós. D’igual manera, es penalitzaran totes aquelles actituds que es 

considerin antiesportives o que van encontra dels valors descrits.  

CAPITOL II: Dades tècniques  

Article 1.  

Descripció de l’activitat.  

1.- LA TRIPULACIÓ tindrà lloc al Parc Alcalde Boixareu de La Pobla de Segur. 

La gimcana es desenvoluparà seguint un ordre que els organitzadors aniran anunciant durant 

l’esdeveniment.  

L’estructura de la gimcana consisteix en el desenvolupament de tres rondes. La primera ronda 

es classificatòria per la segona ronda i la segona per la tercera.  

La primera i segona rondes es faran en un circuit. La tercera és la gran final i aquesta prova té 

una metodologia diferent que la del circuit. Aquesta s’explicarà al moment en que els 

participants arribin a la gran final i amb anterioritat serà desconeguda.  

La gimcana s’inicia amb una ronda classificatòria, que tindrà diferents sèries de participació. 

Cada equip se li assignarà la participació en una única sèrie. Un cop l’equip hagi competit, ja no 

ho haurà de tornar a fer a no ser que la posició en el rang de qualificació de la prova li doni 

accés a participar de la següent. El mateix passa en la segona ronda. A la gran final només hi 

arribaran dos equips i aquests es disputaran en una única prova el primer i segon premi.  

2.- Circuit: s’ha dissenyat un circuit de 7 proves en les que es combinarà; tècnica, força, 

equilibri i habilitat. Cada prova enllaçarà amb la següent i no es podrà iniciar una prova si no 

s’ha completat l’anterior amb èxit.  

3.- la participació en les rondes del circuit es fa en modalitat de relleus. No tots els participants 

faran totes les proves, per això l’equip pot decidir qui posa a cada posició. Cada posició implica 

fer un mínim i un màxim de proves. Que un participant faci més o menys proves de les que li 



corresponen serà motiu d’eliminació de l’equip. L’organització explicarà i acordarà clarament a 

quines proves té accés cada corredor. 

4.- El relleu: per superar les proves s’ha de passar el relleu al següent participant. El relleu no 

serà un objecte un únic testimoni a transportar durant tot el circuit. El mètode de passar el 

relleu s’especificarà al moment de fer les proves. 

 5.- Les proves del circuit són proves que requereixen un mínim de condició física per fer-les. 

Poden implicar moviments sobtats, salts, augments del ritme cardíac o poden causar caigudes. 

Per aquest motiu es demana cura als participants i es recomana no participar si no es té la 

mínima condició física.  

6.- L’Organització, explicarà i demostrarà prova per prova, que ha de fer cada participant i com 

passar el relleu. Els participants podran fer preguntes o demanar aclariments abans d’iniciar la 

prova. Un cop hagi començat la prova es donarà per entès que tots els participants l’entenen i 

per tant l’error en l’execució serà responsabilitat seva i n’hauran d’assumir les conseqüències. 

Qualsevol equip que no faci correctament totes les proves quedarà automàticament eliminat i 

el seu temps no es tindrà en compte. 

Article 2.  

Formació d’equips:  

Es formaran equips de 4 persones. Serà obligatori que cada equip tingui mínim 1 participant 

del sexe contrari al de la resta.  

Article 3.  

Sistema de classificació. 

1.- LA TRIPULACIÓ constarà de tres rondes de participació.  

Primera ronda (Sèries classificatòries): 

Hi participaran tots els equips. Ho faran distribuïts en sèries d’entre 2 i 4 equips, segons 

l’organització ho consideri oportú.  

L’organització cronometrarà el temps que fa cada equip en fer tot el circuit de proves. Els 

temps s’apuntaran en una pissarra per ordre de més ràpid a més lent.  

Tot i competir en una mateixa sèrie amb altres equips, els resultats classificatoris no es 

valoraran per l’ordre d’arribada de cada sèrie. Es valoraran pel temps que ha fet l’equip. Es a 

dir, un equip pot quedar primer de la seva sèrie, però això no implica que s’hagi classificat. Per 

classificar-se haurà d’haver quedat entre els 4 equips més ràpids.  

Aquests 4 primers equips es classificaran per la segona ronda. La resta quedaran eliminats de 

la competició.  

 



Segona Ronda: (Semifinal): 

Només hi participaran els 4 equips que s’han classificat en la ronda anterior. En aquesta sèrie 

no es cronometrarà el temps, si no que seran els dos primers equips en finalitzar el recorregut 

els que es classificaran directament per la tercera ronda.  

Tercera Ronda: (Gran Final): 

Hi participaran els dos equips classificats en la segona ronda.  

Aquesta prova serà un duel entre els dos equips, però no es farà amb el mateix format que en 

les dos rondes anteriors. Del resultat d’aquesta prova esdevindrà el primer classificat i 

guanyador de LA TRIPULACIÓ 2022 i el segon classificat.  

Article 4.  

Controls. 

1.- L’organització farà un control de temps rigorós de la proves classificatòries, mitjançant l’ús 

de cronòmetres. Cada jutge valorarà un equip diferent per evitar confusions. 

2.- En cas d’empat entre dos equips, es preveu com a prova de desempat, que els dos equips 

empatats facin una sèrie on només hi participin ells, fins que un dels dos venci a l’altre.   

Article 5.  

Motius per l’eliminació d’un l’equip:  

1.- Serà eliminat tot equip que no compleixi amb les normes de participació de cada prova.  

2.- Serà eliminat tot aquell equip, del qual els seus participants mantinguin una actitut 

antiesportiva, vers la resta de participants, jutges, voluntaris, públic o patrocinadors. 

3.- Serà eliminat aquell equip, que en la seva ronda quedi fora del rang de classificació 

establert. 

Article 6.  

Inscripcions 

1.- L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions per motius de seguretat. 

2.- La inscripció es farà per mitjà de la compta d’Instagram de l’associació: @elsraiers o bé el 

mateix dia de la prova de forma presencial (entre 19:30 i 20h, al Parc Alcalde Boixareu).  

Al fer la inscripció s’ha d’enviar un missatge a la compta @elsraiers especificant el nom de 

l’equip, el nom dels participants i el seu DNI.  

En cas dels participants d’entre 16 i 18, hauran de portar una autorització en la que 

s’especifiqui que els seus pares o guardadors legals el hi donen permís per participar, amb la 

signatura d’un d’ells i el número de DNI.  



2.- La inscripció serà limitada a 120 participants o 30 equips 

3.- El termini d’inscripció es compren entre el dia 18 de juny i el 30 de juny de 2022 a les 20h.  

4.- El cost d’inscripció per equip serà gratuïta. 

5.- La inscripció inclou: L’accés a la participació a les proves de LA TRIPULACIÓ.  

6.- D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de 

dades de caràcter personal, totes les dades dels participants recollides en el formulari 

d’inscripció seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb fins exclusius 

de gestió de la prova. Tots els interessats podran exercir els seus drets, rectificació, cancel·lació 

i oposició de les seves dades personals mitjançant correu electrònic: raierspobla@gmail.com.  

Article 7.  

Horaris  

A les 20h del 30 de juny de 2022 es tancarà el període d’inscripció. A partir d’aquest moment 

s’iniciarà LA TRIPULACIÓ 2022.   

Article 8.  

Obligacions dels participants  

1.- Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol 

membre de l’organització de l’esdeveniment. En cas de desobeir directrius de seguretat 

indicades per l’organització, l’equip pot ser desqualificat de la prova.  

2.- Tots els participants tenen l’obligació d’assistir o de comunicar al control qualsevol accident 

que hagin observat. En cas de no fer-ho podran ser desqualificats.  

3.- Qualsevol corredor podrà retirar-se sempre que ho desitgi, A partir d’aquest moment, 

quedarà fora de la competició i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la seva retirada.  

4.- Es recomana que els participants portin banyador, roba de poc valor i roba de recanvi, ja 

que durant les proves es probable que puguin mullar-se o embrutar-se.  

3.- Davant la situació excepcional d’emergència sanitària per la pandèmia de la COVID19, la 

cursa es realitzarà seguint escrupolosament les recomanacions de les autoritats sanitàries, el 

compliment de les quals serà OBLIGATORI per part de tots els participants.  

6.- L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i l’horari si ho considera oportú, amb 

l’autorització de l’autoritat competent i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al 

participant o per causes de força major. Els participants hauran de seguir les indicacions de 

l’organització així com dels senyals que aquesta hagi establert. 

 7.- Si bé el mal temps no és motiu per suspendre la prova, l’organització es reserva el dret 

d’ajornar-la o fins i tot anul·lar-la si ho cregués convenient.  



9.- L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o dels 

que puguin ocasionar a altri.  

Article 8.  

Premis  

1.- El premi per al primer equip classificat serà un xec regal valorat en 600€ vàlid per a gastar 

fins el dia 31 d’Agost als comerços de La Pobla de Segur o Conca de Dalt. (*) 

2.- El premi per al segon equip classificat serà un xec regal valorat en 200€ vàlid per a gastar 

fins el dia 31 d’Agost als comerços de La Pobla de Segur o Conca de Dalt. (*) 

 (*) Funcionament dels xecs regal: Els participants executaran les seves compres i en faran el 

pagament, posteriorment recolliran i guardaran els tiquets dels diferents comerços als que 

comprin. Un cop arribin al valor de 600€ o com a màxim fins el dia 31 d’Agost, els entregaran a 

l’organització, que un cop els hagi validat, procedirà al pagament de l’import establert.  

Article 9.  

Reclamacions  

1.- Es podran presentar reclamacions a la organització de la prova fins 1 hora després del 

lliurament de premis.  


