Bon dia a tothom.
Dins la festa del Patró de Bombers que tindrà lloc el proper 10 de març, des de l’ACE us
volem presentar una nova activitat que esperem que us agradi.
Es tracta d’un concurs d’habilitat que hem anomenat E-080.
L’objectiu del concurs és trobar el bomber / la bombera capaç d’apilar més caixes de
beguda, una sobre l’altre estant pujat a sobre.
Per aquesta edició hem limitat el nombre de participants a 30 equips.
Lloc:

Parc de Bombers de Montjuïc

Programa del Concurs:
10:30 Briefing amb tots els equips.
11:00 Inici de la ronda classificatòria.
13:00 Final del Concurs E-080
16:00 Entrega de premis.
Bases del concurs E-080.
● Cada apilador de caixes haurà d’anar acompanyat per un company que li proporcioni
les caixes.
● L’organització s’encarregarà d’assegurar l’apilador des d’un punt superior utilitzant
un vehicle del servei a un arnés integral amb anella dorsal. L’organització
proporcionarà l’arnés i un parell de cascs per cada equip.
● Hi haurà una primera ronda en que participaran un màxim de 30 equips i es
classificaran els 5 que hagin apilat més caixes en un temps de 2 minuts.
● Posteriorment es farà la final on sense límit de temps es podrà apilar el major
nombre de caixes. En el cas que hi hagi dos o més equips que aconsegueixin el
mateix nombre de caixes es mirarà el temps emprat per definir el guanyador.
● L’ordre de participació en la primera ronda i la final es farà per sorteig.
● Una mateixa persona pot estar registrada en dos equips sempre que les funcions
siguin diferents. Encara que sigui un intercanvi de funcions de la mateixa parella es
contarà com un equip nou.
● Cada equip s’haurà de registrar al link que us adjuntem abans del dia 7 de març a
les 22.00 hores. (aquest punt és molt important, ja que en el cas que no hi hagi un
nombre suficient d’inscrits no tirarem l’activitat endavant per tot el què comporta
muntar i col·lapsar el pati del Parc de Montjuïc).
Inscripció:
https://goo.gl/forms/03XeXEc9wBxr6RGt1
Premis: Hi haurà premis per als 3 primers classificats.
L’organització es reserva el dret a variar qualsevol punt de les bases buscant el millor
funcionament de l’activitat.

