50è APLEC DE CORNELLÀ
Bases del concurs del sardanista complet
El concurs es compon d’una sèrie de proves al llarg del matí i de la tarda que consisteixen a
respondre unes preguntes que es faran al llarg de l’aplec, a endevinar dues sardanes
incògnites i a resoldre dues revesses (molt fàcils).
Condicions per participar-hi.
Tenir menys de 134 anys, bon humor i voler passar-s’ho bé.
Inscripcions
Tothom que compleixi les condicions anteriors i vulgui participar en el concurs s’haurà
d’apuntar gratuïtament a la taula d’inscripcions, on li donaran unes paperetes en les quals
hauran de respondre totes les preguntes del concurs.
Per tal d’evitar oblits i paperetes nul·les, recomanem de posar tant el número d’inscripció
que hi ha a la primera papereta com el nom del participant a cada una de les altres abans de
començar el concurs. Qualsevol papereta que no porti aquestes dues dades serà invalidada.
Funcionament del concurs
Per la megafonia s’aniran fent unes preguntes que es podran contestar, fins al final de la
segona tirada de llargs de la sardana que s’interpretarà a continuació, tret d’algun cas
concret que ja s’indicarà fins quan hi ha temps. Les respostes s’hauran de donar en la
papereta numerada amb el número d’ordre de la pregunta. La papereta d’una pregunta no
contestada no es podrà utilitzar per a cap altra pregunta posterior.
De la sardana revessa s’interpretaran dues tirades de curts, dues de llargs i una de curts i es
podran lliurar les paperetes amb el tiratge només mentre la cobla estigui tocant. Puntuarà
també la resolució dels curts o dels llargs.
Cada una de les respostes encertades tindrà una puntuació que s’acumularà fins al final del
concurs. El guanyador serà qui hagi aconseguit més punts.
Premis
1r premi 150 €; 2n premi 100 €; 3r premi 50 €. En cas d’empat l’import dels premis es
repartirà entre les persones empatades.
També hi haurà premis de participació que se sortejaran entre tots els qui hagin participat al
concurs i que no hagin guanyat cap altre premi, independentment de la puntuació obtinguda.
Abans de finalitzar l’aplec es donaran els premis dels guanyadors i de participació. En cas
que algú no hi sigui present, el premi passarà al següent classificat, o bé es tornarà a
sortejar si és un premi de participació.
Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització.
Impugnacions
Qualsevol persona que no estigui d’acord amb el veredicte pot presentar una impugnació
per escrit al Comitè de Rebuig d’Impugnacions, que es compromet a desestimar-la, fer-ne
una bola i enviar-la a paperera de reciclatge en menys d’un minut.
Nota final. Els organitzadors veuríem amb molt bons ulls que el guanyador ens convidés a
dinar al Celler de Can Roca.

