
LLICÈNCIES 
PREUS DE LLICÈNCIES

Les llicències no tramitades a través de clubs tindran un increment de 10 €

Categories
Llicència A: 
Nacional i internacional

Llicència C: 
Open, oci i escolar

PUSHBIKE TRIAL
2015 i posteriors --- 25 €

U7 - (abans PROMESA)
2014 i posteriors 45 € 25 €

U10 - (abans POUSSIN)
2011, 2012 i 2013 45 € 25 €

U12 - (abans BENJAMIN)
2009 i 2010 60 € 25 €

U14 - (abans BENJAMIN/MINIME)
2007 i 2008 60 € 25 €

U16 - (abans MINIME)
2005 i 2006 60 € 25 €

CLASS 3 - (abans JUNIOR)
2003 i 2004 85 € 50 €

CLASS 2 - (abans SENIOR)
2002 i anteriors 85 € 50 €

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

85 € ---

CLASS F - (abans FEMINA)
2007 i anteriors (nivell verd-blau) 60 € 25 €

HB1 - MAJOR
2004 i anteriors 85 € 50 €

HB2 - MAJOR
1990 i anteriors 85 € 50 €

HB3 - MAJOR
1980 i anteriors 85 € 50 €

MOTXILLER
Majors de 18 anys 85 € 50 €

Llicències d’un dia Proves nacionals PushBike Trial

Sense llicència de BikeTrial 10 € 5 €

Tenint llicència C 10 € ---



LLICÈNCIES 
TIPUS DE LLICÈNCIES

LLICÈNCIA A:
Vàlida per a totes les competicions nacionals i internacionals

LLLICÈNCIA C:
Per a tots els alumnes i practicants de totes les edats dels clubs o escoles, cobrint accidents 
i participacions en proves de promoció, campionats provincials, Open i PushBike Trial pels 
més petits. No serà vàlida en campionats nacionals, autonòmics o estatals, però hi podran 
participar abonant un suplement indicat a la taula anterior.

LLICÈNCIA D’UN DIA:
Poden participar a la cursa amb tots els drets, però no comptaran per a la classificació final 
dels campionats i no podran ser selccionats per participar en proves internacionals. Hi haurà 
diferents preus segons el nivell del campionat.

LLICÈNCIA DE MOTXILLERS
Té la mateixa cobertura que els pilots ja que el motxiller és a les zones i també corre perill de 
patir un accident a l’intentar protegir el seu pilot.

SOCI:
Serà soci del BikeTrial tot aquell que tingui llicència o bé tramiti el carnet de soci numerari.

CANVI DE LLICÈNCIA:
Els pilots amb llicència C que sol·licitin una llicència anual superior, abonaran la diferència 
entre llicències més un increment de 10 €.

VALIDESA DE LA LLICÈNCIA:
L’assegurança té una carència d’una setmana, de manera que la llicència no serà vàlida fins 
que passi aquest temps, a comptar des de que rebem els 4 documents: sol·licitud, fotografia 
actualitzada, fotocòpia del DNI o llibre de família i justificant de pagament. La llicència anual 
vigent tindrà vigència des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any en què es tramiti.

LLICÈNCIES SUBVENCIONADES:
Els i les pilots que durant la temporada anterior hagin guanyat el Campionat del Món i/o la 
Copa o Campionat d’Europa en la seva categoria individual, tindran subvencionat el 100% de 
l’import de la llicència.

ASSEGURANÇA:
Les llicències de la BUC cobreixen accidents i Responsabilitat Civil (RC). 
Al web www.biketrial.cat teniu la llsita de centres i hospitals concertats amb la companyia 
asseguradora.

CLUBS:
Existeixen dos tipus de llicència de clubs, la de Club Afiliat (CA) i la de Club Col·laborador (CC). 
Totes podran organitzar proves de BikeTrial. A continuació n’especifiquem els avantatges.

CA: Quota anual de 100 €. Per a clubs, empreses i escoles. Poden tramitar llicències de pilots. 
tenen assegurança de Responsabilitat Civil i accés a altres avantatges com  poder organitzar 
competicions, espai al web i altres avantatges que pots consultar a la BUC
CC: Quota anual de 50 €. Per a persones físiques (Socis Promotors) que les habilita per 
tramitar llicències de pilots. Tenen assegurança de Responsabilitat Civil coberta i espai a la 
nostra pàgina web.

Consulta qualsevol dubte a l’adreça web info@biketrial.cat


