
Llicència de Competició
d’un dia BikeTrial 2020

PUSHBIKE TRIAL
2015 i posteriors

U7 - (abans PROMESA)
2014 i posteriors

U10 - (abans POUSSIN)
2011, 2012 i 2013

U12 - (abans BENJAMIN)
2009 i 2010

U14 - (abans BENJAMIN/MINIME)
2007 i 2008

U16 - (abans MINIME)
2005 i 2006

CLASS 3 - (abans JUNIOR)
2003 i 2004

CLASS 2 - (abans SENIOR)
2002 i anteriors

CLASS 1
2002 i anteriors  
(segons rànquing)
i posterior a 2002  
(segons petició)

CLASS F - (abans FEMINA)
2007 i anteriors (nivell verd-blau)

HB1 - MAJOR
2004 i anteriors

HB2 - MAJOR
1990 i anteriors

HB3 - MAJOR
1980 i anteriors

MOTXILLER
Majors de 18 anys

Llicències d’un dia Proves nacionals PushBike Trial

Sense llicència de BikeTrial 10 € 5 €

Tenint llicència C 10 € ---

• T’has d’apuntar a la categoria que et pertoca per any de naixement, excepte en categories Open.
• Pots participar en una categoria inferior, però ho has de comunicar a la taula de cursa abans de 

començar.
• Aquests imports només poden variar si ho especifica un reglament particular d’un campionat.
• De les llicències anuals NO es descompta cap llicència de dia.
• La llicència d’un dia només té vigència durant el mateix dia de la prova de BikeTrial.
• En cas d’accident sol·liciteu el full de partes d’accident a l’organització de la cursa.

Campionat:

Lloc:

Pilot:

Adreça:

Telèfon:

Naixement:

DNI:

Club:

Data de la sol·licitud:

Delegat:

Categoria:

Telèfon:

Dades pare/mare/responsable legal en cas de pilot menor d’edat:

Correu electrònic:

Correu electrònic:

CP: Localitat: Província:

Data:

Emplena tots els camps de la peticíó de llicència d’un dia:

Desa i adjunta aquest formulari 
durant el procés de preinscripció

Si desitges tramitar la llicència anual, informa’t de tots els avantatges a:
info@biketrial.cat o trucant al 639 161 562
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