
 
 

 

 



 
 

 

 

LOCALITZACIÓLOCALITZACIÓLOCALITZACIÓLOCALITZACIÓ 

 

La segona prova de la 6à edició de la Copa Barcelona és durà a terme a les instal·lacions 

de Trial Evolution a Sant Antoni de Vilamajor. 

 

Ens podeu trobar a google maps com a Trial Evolution. 

 

 

 

 

 

 

    

    

    



 
 

 

INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS    

 

A través de la plataforma de la FCC , preu 22 Euros. Les inscripcions estaran obertes fins les     

24 h00 del dimarts dia 14 de Juny. No s’admeten inscripcions fora de termini. 

 

CATEGORIES DE PARTICIPACIÓCATEGORIES DE PARTICIPACIÓCATEGORIES DE PARTICIPACIÓCATEGORIES DE PARTICIPACIÓ    

 

Alevins  (11-12 anys) 

Principiants (9-10 anys) 

Benjamins (7-8 anys) 

Pre benjamins (5-6 anys) 

Opens amb nivell blau, blanc i negre 

R3 

Màster 1 i Màster 2 

 

LA COMPETICIÓLA COMPETICIÓLA COMPETICIÓLA COMPETICIÓ    

 

-Hi haurà 5 zones  i es faran 2 voltes 

-La competició és desenvoluparà dins les instal·lacions de Trial Evolution (trial zones 

indoor) 

-El temps de cursa és determinarà depenent del nombre de participants 

 

HORARISHORARISHORARISHORARIS    

Els horaris seran publicats a la web www.trialevolution.com i també a l’instagram 

@trial.evolution@trial.evolution@trial.evolution@trial.evolution una vegada tancades les inscripcions 

 

    



 
 

 

CLASSIFICACIONS / PODISCLASSIFICACIONS / PODISCLASSIFICACIONS / PODISCLASSIFICACIONS / PODIS    

 

·Benjamins i Prebenjamins proves participatives 

·Alevins , Principiants i Opens amb classificació i podi , sense arrossegament de punts 

(no hi ha general) 

·R3, Màster1 i Màster 2 amb classificació, podi i arrossegament de punts (hi ha general) 

 

VARISVARISVARISVARIS    

·Primera sortida a partir de les 8:00 del matí 

·Cap categoria començarà si la que la precedeix encara no ha finalitzat 

·Els horaris son estimats i podrien tenir alguns retards 

·No hi ha limitació d’acompanyants 

·Podeu arribar entre 30-45 minuts abans de la vostra sortida 

·Tot l’espai de competició estarà delimitat perimetralment 

·La inspecció de les zones es pot fer dissabte tarda o diumenge des de l’exterior 

·Accés a les zones només permès als esportistes en el seu horari de cursa 

·Als assistents no se’ls permet l’accés dins el perímetre de competició 

·Categories benjamins i pre-benjamins es permet un assistent per participant 

·Hi haurà dos lliuraments de premis , la primera a mig matí (entregarem premis de les 

categories que hagin finalitzat) i una segona entrega que serà un cop finalitzades totes les 

categories. 

·Només els tres primers classificats seran cridats a podi 

·Els benjamins i pre-benjamins obtindran una medalla per la seva participació 

 

INSCRIPCIONS PADDOCK / CLUBSINSCRIPCIONS PADDOCK / CLUBSINSCRIPCIONS PADDOCK / CLUBSINSCRIPCIONS PADDOCK / CLUBS    

Per fer reserva d’espais enviar e-mail a trialevolution@gmail.com fins dijous dia 16 de 

Juny 

 



 
 

 

 

NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVA    (PUNTS IMPORTANTS PER LA VOSTRA SEGURETAT)(PUNTS IMPORTANTS PER LA VOSTRA SEGURETAT)(PUNTS IMPORTANTS PER LA VOSTRA SEGURETAT)(PUNTS IMPORTANTS PER LA VOSTRA SEGURETAT)    

 

- No Porteu la targeta a la boca 

- Obligació de utilitzar tortuga fins nivell taronja 

- Obligació protecció tíbia totes les categories 

- Cal portar els extrems del manillar tapats 

-  

·RecordeuRecordeuRecordeuRecordeu que s’utilitza la mateixa placa de dorsal en totes les competicions del 

calendari de la FCC 

·Per renovar placa de dorsalrenovar placa de dorsalrenovar placa de dorsalrenovar placa de dorsal (en cas de no portar-la) és pot demanar el mateix dia de 

cursa, preu : 5 Eurospreu : 5 Eurospreu : 5 Eurospreu : 5 Euros 

·Un responsable de cada club o escola ha de recollir a primera hora totes les plaques i 

targetes dels seus esportistes i repartir-les entre ells i elles. 

 

BARBARBARBAR    

Hi haurà servei de bar (entrepans , begudes, cafè) 

 


