LOCALITZACIÓ
El Parc està situat dins el Parc Natural del Montseny a mig camí entre Barcelona i
Girona, a 30 km de la Costa Brava.
El trial es disputarà dins el recinte del parc, a les zones i trobarem aigua, pedres i
marges.
Les instal·lacions del parc mediambiental ens ofereixen totes les necessitats que
requereix una prova de trial: bar, restaurant, lavabos, àrea pícnic, piscina, àrea
càmping, estància,...

ACCÉS AL PARC

Tots els cotxes dels participants i acompanyants de la
competició de trial entraran per l´accés habilitat per l'ocasió.
Adjuntem acreditació, s'ha d'imprimir i portar en un lloc
visible del cotxe a l'entrar al parc.
També es pot ensenyar des de la pantalla del telèfon mòbil.
No portar aquesta acreditació pot suposar haver de pagar
l'entrada al parc.
El pàrquing de cotxes està ubicat dins el recinte del parc i
està al costat del centre de la competició

INSCRIPCIONS
A través de la plataforma de la FCC, preu 22 Euros. Les inscripcions estaran obertes
fins les 24h00 del dimarts dia 31 de maig . No s’admeten inscripcions fora de
termini

CATEGORIES 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 COMPETICIÓ
Hi haurà 5 zones i es faran 2 voltes
La competició és desenvolupa dins un paratge natural, respecteu al màxim l'entorn.
El temps de cursa es determinarà depenent del nombre de participants.

HORARIS
Els horaris seran publicats a la web www.trialevolution.com i també a l’instagram
@trial.evolution una vegada tancades les inscripcions.

CLASSIFICACIONS / PODIS
Benjamins i pre benjamins proves participatives
Alevins, principiants, opens, R3, Màster 1 i Màster 2 amb classificació i podi , sense
arrossegament de punts.

VARIS
·

Primera sortida a partir de les 8:00 del matí

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

· El lliurament de premis es realitzarà al finalitzar cada categoria
· Només els tres primers classificats seran cridats a podi
· Els benjamins i pre-benjamins obtindran una medalla per la seva participació

INSCRIPCIONS PADDOCK CLUBS
Per reserva d’espai trialevolution@gmail.com fins dimarts dia 31 de maig.

SERVEIS DEL PARC MEDIAMBIENTAL DE GUALBA

PREUS ESPECIALS TRIAL , PARC MEDIAMBIENTAL GUALBA
El parc ofereix una gran varietat de serveis i opcions. Cal recordar que el Parc
Mediambiental es una àrea privada i cal reservar qualsevol servei que vulgueu contractar

Càmping parcel·la 1 nit 35€ (inclou unitat familiar sense electricitat)
Càmping parcel·la 2 nits 50€ (inclou unitat familiar sense electricitat)

Esmorzar diumenge
Entrepans freds

Entrepà+beguda 6€
Entrepans Calents

Fuet

Llom

Pernil dolç

Bacó

Pernil país

Truita de patates

Formatge

Botifarra

Zona picnic/barbacoa

5€/persona

Restaurant
Menú adults
www.parcdegualba.cat/wp-content/uploads/restaurant-del-parc-primavera-2022-3.pdf

Menú infantil
www.parcdegualba.cat/wp-content/uploads/menu-infantil-restaurant-2022.pdf

Nota : Recordeu fer reserva per qualsevol d’aquests serveis

RESERVES
PARC MEDIAMBIENTAL DE GUALBA
info@parcdegualba.cat
938 48 79 94

Podeu consultar tota la oferta:

https://www.parcdegualba.cat/

EL PARC DE GUALBA:
El Montseny, enlairat entre les planes de les comarques del Vallès, Osona i la Selva, és
un bloc muntanyós de perfil característic i altiu, visible des de molts indrets de
Catalunya i conegut arreu per la bellesa dels seus paisatges.
Montseny prové del llatí Mont Signus (mont senyal), palesa la fisonomia del seu relleu
on es poden trobar boscos mediterranis, boscos centreeuropeus, prats i landes, rius i
rierols, conreus i erms i el Parc Mediambiental de Gualba.
El Parc Mediambiental de Gualba està situat al massís del Montseny, integrat dins de
l'àrea protegida del Parc Natural del Montseny, Reserva Natural de la Biosfera per la
UNESCO, és un paradís forestal de més de 60 hectàrees.
La vegetació del Parc Mediambiental de Gualba, de bosc mediterrani, rica en alzines
sureres, pins, roures, castanyers i arbres de riera, el converteix en un indret de gran
bellesa paisatgística, ideal per gaudir de la tranquil·litat de la natura tot passejant pels
seus camins i senders.
El punt més baix del Parc és a l'entrada amb una cota de 230 metres i el més alt el
Mirador, amb una cota de 550 metres.
Vine i gaudeix d’un dia al Parc Mediambiental de Gualba, un espai únic i acollidor per
gaudir en família i amb els amics.
Al Parc hi trobareu una piscina recreativa i una altre d´infantil, àrea de picnic, àrea
d’esbarjo per a infants , bar-restaurant, riera i diferents recorreguts per endinsar-te al
Parc Mediambiental de Gualba.

