
 



 
 
1. CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TRIAL 2021 
 
El Campionat de Catalunya de Trial 2021 es disputa a una única prova, aquesta es realitzarà el 1 
de maig al Bikepark Torredembarra (Tarragona).  
La normativa aplicada serà la vigent de la Federació Catalana de Ciclisme per a proves de Trial.  
 

 
 
 

 Info:  www.bikeparktdb.com           www.ciclisme.cat    



3. CAMPIONATS DE CATALUNYA DE TRIAL 

La FCC estableix els Campionats de Catalunya de Trial. 

Serà puntuable pel Campionat de Catalunya de Trial, la prova indicada en el calendari de la FCC. 

Els guanyadors de cada categoria obtindran el títol de Campió de Catalunya. 

La prova serà organitzada per un club federat afiliat a la FCC. 

 

3.1. ASPIRANTS 

Els Campionats de Catalunya de Trial es disputa a títol individual. La participació és oberta a tots els 

ciclistes en possessió d’una llicencia UCI/RFEC o autonòmica de la FCC, però només tenen opció al 

títol de Campió de Catalunya i a les places de podi: 

 Els ciclistes de nacionalitat espanyola, amb llicència de la FCC 

 Els ciclistes nascuts a Catalunya, i amb llicència de qualsevol Federació afiliada a la UCI 

 Els ciclistes d’altres nacionalitats, amb llicència de la FCC amb una antiguitat mínima de 2 anys 

 

3.2. CATEGORIES 

Per disputar els Campionats de Catalunya s’estableixen les següents categories, determinades per 

l’any de naixement. 
 

Categoria   Any naix.    Edat       Nivell de zona 

Elit masculí   2005 - anterior   16 i més     groc 

Elit femení   2006 - anterior   15 i més     taronja 

 

Màster   1991 – anterior   30 i més     verd/blau 

Sub23    1999 - 2002    19 a 22               vermell 

Júnior    2003 - 2004    17 i 18     vermell 

Cadet    2005 - 2006    15 i 16      taronja 

 

Infantil masculí  2007 - 2008    13 i 14      verd 

Infantil femení  2006 - 2009    12 a 15      verd 

 

Aleví masculí   2009 - 2010    11 i 12      blau 

Aleví femení   2010 - 2012    9 a 11       blau 

 

Principiant   2011 - 2012    9 i 10       blanc 

Benjamí   2013 – 2014    7 i 8      negre 

Pre benjamí   2015 – 2016    5 i 6      negre 

 

Categories mixtes: Principiants, benjamins i pre benjamins. 



 

3.2.1. Inscrits per categoria 

Per poder establir una classificació el mínim d'inscrits per categoria ha de ser de tres participants. En 

cas d'haver-hi un nombre inferior, els participants tindran el dret de participar a la prova, però no 

s'establirà cap classificació. 

 

3.2.2. Descens de nivell  

Hi ha categories Open per a la promoció de l’esport, no puntuables al campionat. 

 

3.3. BICICLETA  

Veure article 1.6 Normativa general esportiva i tècnica.  

 

3.4. FORMAT DE COMPETICIÓ  

Per totes les categories hi haurà un recorregut de 5 zones a 2 voltes. Els possibles canvis 

estaran especificats en el reglament particular de la prova. 

  

3.5. CLASSIFICACIÓ CAMPIONATS DE CATALUNYA  

Serà declarat campió/ona de cada categoria qui més punts totals obtingui.  

 

3.5.1. Empats en la classificació de la prova  

Es determinaran els següents punts pel desempat:  

1. Per major nombre de: 50, 40, 30, 20, 10  

2. Temps total emprat pel participant en fer la prova  

3. Zona de desempat (només per a les places de podi)  

 

El delegat tècnic determinà una zona d’un nivell superior pel desempat:  

 Si persisteixi la igualtat després de realitzar la zona, el participant que hagi registrat 

menys temps per realitzar la zona serà el vencedor . 

 Si els participants obtenen 0 punts, el vencedor serà el que hagi recorregut més 

longitud de zona . 

 

 

 



 

3.6. PREMIS  

3.6.1. Mallot i medalla  

Els Campions de Catalunya de totes les categories obtindran els premis següents:  

 Campions de Catalunya: mallot i medalla d’or  

 Segons classificats: medalla de plata  

 Tercers classificats: medalla de bronze  

 

3.6.2. Premis en metàl·lic  

S’estableixen els següents premis en metàl·lic a les categories Elit masculí i Elit femení:  

 1. 90 €    

 2. 60 €  

 3. 50 €  

 4. 40 €  

 5. 30 €  

 

3.7. ACTES PROTOCOL·LARIS 

Els participants classificats en les places de podi tindran la obligació d’assistir a les 

cerimònies de lliurament de premis i demés actes protocol·laris amb la indumentària 

esportiva. El fet de no presentar-se pot ser motiu de sanció i suposarà la pèrdua del premi i 

dels punts corresponents, així com també del respectiu títol. 

 

3.7.1. PROTOCOL MESURES PROTECCIÓ COVID-19 - PROVES TRIAL 

Es duran a terme les vigents mesures i protocols Covid marcats per Federació Catalana de 

Ciclisme per proves de Trial, estipulats a la web de ciclisme.cat. 

 

4. HORARIS 

La competició es desenvoluparà dissabte 1 de maig en horari de tarda, a partir de les 14h.   

Els horaris es confirmaran quan es tanquin les inscripcions.  

Tancament inscripcions dissabte 24 a les 23:59h.  

 

 

 



5. INSCRIPCIONS 

5.1. INSCRIPCIÓ PER LA PROVA 

D'obligada aplicació segons el protocol Covid. 

 Les inscripcions només seran anticipades i es tancaran el dissabte dia 24 d'abril a les 

23h59 

 Enllaç d’inscripcions: https://www.ciclisme.cat/cursa/trial/campionats-de-catalunya-de-

trial-torredembarra   

 Una vegada tancades les inscripcions no es permetrà cap canvi de categoria. 

 En el transcurs de la setmana previ a la prova s'enviarà als clubs amb cinc o més 

esportistes inscrits les plaques i les targetes de la primera volta de tots els seus 

esportistes inscrits. Aquest serà responsable de la seva distribució entre  els seus 

esportistes inscrits. 

 El dia de la prova el participant haurà de presentar-se en el seu horari i a la zona 

indicada per començar. Només s’adreçarà al comitè arbitral pel canvi de targeta 

 

 Inscripció per prova: 27 € 

 Renovació de la placa de dorsal: 5 € (Recordeu que la placa és vàlida per a totes les 

proves del calendari FCC) 

 No es permeten inscripcions fora de termini 

 

5.2. INSCRIPCIÓ ZONA DE PADDOCK 

Els equips/clubs/escoles que vulguin estar presents a la zona de paddock és imprescindible 

fer la reserva a la següent adreça d'e-mail: bikeparktdb@gmail.com . La participació és 

gratuïta i cal complir el reglament específic de participació. 

 

5.1. ZONA COMERCIAL 

Activitat no permesa. 
 

6. ACCESOS PERMESOS - INSTRUCCIONS 

Per continuar tenint proves esportives demanem la responsabilitat i sentit comú de tots: 

 • Cal assistir a la prova amb el mínim d'acompanyants possible 

 • Cap altra categoria començarà si la que li va abans encara no ha finalitzat 

 • Arribar 30 minuts abans de la sortida 

 • Tot l'espai de competició estarà encerclat amb perímetre on només accedeixen esportistes 



 • La inspecció de les zones es pot fer divendres tarda o dissabte matí, mai quan hi hagi una 

competició en desenvolupament.  

 • Accés permès només als esportistes en el seu horari de cursa 

 • Als assistents no se'ls permetrà l'accés dins el perímetre de competició 

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

 • El lliurament de premis es realitzarà al finalitzar cada categoria 

 • Només els tres primers classificats seran cridats a podi 

 • Cal marxar immediatament després de finalitzar la prova 
 

7. ALLOTJAMENTS i RESTAURANTS  RECOMENATS 

 
Hotel Mar Altafulla **** 
Via Augusta 13-21, a Altafulla a 3 minuts de la 
prova 
www.altafullamarhotel.com  
Telf.:  977651516 
amb Restaurant Suko al propi hotel 
Restaurant Mar Salada, Pg. Botigues del Mar, 75-77 

 

 
Restaurant – pizzeria Di Napoli Torredembarra 
Direcció: Av. Catalunya, 5 Torredembarra 
Telf.:  977640271 / 698483705 
 
*Guanyador del concurs DTapes en 3 ocasions 

 
Hotel Paradís 
C/ Camí del Moro, 65, Torredembarra a 3 minuts de 
la prova 
www.hotelparadis.es   
Telf.: 977640637 ‐ 620597686 
Trucar en horari d’oficina 

 

 
8. INFORMACIÓ D’INTERÈS I TURISME 

Us recomanem visitar Torredembarra així com els seus encants, entorn i misteris, la seva 

platja i barri marítim, cultura i gastronomía. 

 Ajuntament de Torredembarra: http://www.torredembarra.cat/  

 Port de Torredembarra: www.port-torredembarra.es/website/  

 Turisme de Torredembarra: www.turismetorredembarra.cat  

 Turisme Regional Costa Daurada: www.costadaurada.info 

 Turisme de Catalunya: www.turismeacatalunya.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


