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BASES V CONCURS D’ESTIBACAIXES 
L’Associació d’Amics de la Colla Jove amb la col·laboració de Frankfurt El Surtidor, Grues Gavi, 
Premium Club, El Peix que es mossega la cua i Estrella Damm, organitzen el 5è Concurs 
d’Estibacaixes. 

Aquesta competició s’emmarca dins del programa de festes de Sant Magí 2018. 

Data i ubicació 

El concurs es durà a terme a les 18:00h del dissabte 11 d’agost 2018, a la Plaça de la Font 
(davant de l’Ajuntament), sempre que la climatologia ho permeti. En cas de pluja es traslladarà 
al local social de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, al Cós del Bou nº23. 

Inscripcions 

La inscripció es realitzarà el mateix dia a un stand situat a la mateixa plaça, al costat d’on es 
realitzarà el concurs. S’obriran inscripcions a partir de les 17:30h i es mantindran obertes 
durant la realització del concurs. 

En cas que el participant sigui menor d’edat, caldrà que l’acompanyi i l’inscrigui un responsable 
major d’edat. 

La inscripció té un cost de 2€, que es pagaran en el moment de la inscripció.  

Categories i premis  

Hi haurà dues (2) categories: 

 Categoria infantil: fins a 14 anys, inclosos 
 Categoria adult: a partir de 15 anys 

Hi haurà premis pels tres (3) primers classificats de cada categoria. 
 

 

Horari 

17:30 hores: obertura de les inscripcions pel V Concurs d’Estibacaixes. 

18:00 hores: inici del V Concurs d’Estibacaixes. 

20:30 hores: finalització del concurs i entrega de premis. 
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REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ 

 L’Estibacaixes consisteix en apilar caixes de cervesa una a sobre de l’altra, creant una 
torre, mentre et mantens sobre d’aquesta. 

 Les caixes es donaran/passaran des de l’organització, cada cop que el participant ho 
demani. 

 Els participants aniran assegurats mitjançant un arnés, una grua i per un membre de 
l’organització. 

 Cada participant tindrà 1 intent per aconseguir apilar el major nombre de caixes, en cas 
de no superar les 5 caixes tindrà un segon intent, sempre dins dels 2 minuts de temps 
màxim per participant. 

 Cada participant tindrà un temps màxim de 2 minuts per apilar el màxim nombre de 
caixes i poder-se classificar per la final. A la qual passaran els 5 primers de cada 
categoria. 

 Cada intent començarà en el moment en que l’organització ho indiqui, ja que es 
cronometrarà cada intent des de l’inici fins que la torre caigui o s’esgotin les caixes o el 
temps. 

 Passaran a la final els 5 primers classificats de cada categoria. On es realitzarà una 
segona ronda per decidir els 3 primers classificats i premiats de cada categoria. 

 En aquesta segona ronda es disposarà d’un temps màxim de 5 minuts per apilar el 
màxim nombre de caixes. 

 L’escalada es podrà realitzar amb calçat de carrer, amb mitjons o descalç. 
 La classificació anirà segons el nombre de caixes apilades. En cas d’empat es mirarà 

qui ho ha realitzat en menor temps. 
 Una caixa contarà com apilada en el moment en que el participant l’encaixi a sobre de 

l’anterior. 
 L’Organització no es responsabilitzarà de possibles lesions ni danys a tercers. 

 
Zona de competició  

 Dins la zona de competició (delimitada per tanques) només hi podran estar el 
participant, l’assegurador i el llançador de caixes. 

 No està permès entrar begudes i/o menjar a la zona de competició.  
 

Jutges, membres de l’organització i comportament 

 La planificació del concurs i les indicacions de l’Organització seran respectades en tot 
moment. 

 La competició estarà dirigida per un equip de jutges que en tot moment estaran 
identificats amb una samarreta de la Colla Jove. 

 Qualsevol incidència serà resolta a decisió de l’equip de jutges. 
 Demanem un comportament correcte per part de tothom. 
 L’Organització es reserva el dret de modificar el torneig, modificar les normes, així com 

el dret de desqualificar un participant si no es comporta adequadament.  

 

 


