
La prova es regirà sota les regles establertes al Reglament Tècnic de la BikeTrial 
International Union (Technical Rules). 
https://www.biketrialinternational.com/BTA_archive/public/1004.pdf

Prova: 1a prova del Campionat de Catalunya de BikeTrial 2021

Data: 02/055/2021

Nº de zones: 5

Nº de voltes: 2

Temps de carrera: 2h (+ 5 min de penalització)

Localització: DSB Trial - La Pobla de Claramunt (Barcelona)
https://goo.gl/maps/u3h8i6gF5pTvZ4L37

Fitxa Tècnica

GUÍA DEL BIKETRIALER

DSB Trial



DSB Trial disposa d’una zona d’aparcament i acampada molt àmplia a disposició dels 
pilots i els seus acompanyants, a pocs metres de l’oficina de cursa.

Només es permetrà pujar en vehicle motoritzat fins a l’oficina de cursa als serveis mèdics i vehicles autoritzats.

8:00 h: Obertura oficina de cursa.
Accés participants i motxilers de les categories de la 1a sortida  
(control de temperatura i dades personals)

• U12
• U16
• HB1

9:00-11:00 h: 1a sortida
11:15 h: Entrega de premis 1a sortida i sortida del recinte

10:00 h 
Accés Participants i motxilers de la 2a sortida 
(control de temperatura i dades personals)

• U7
• U10
• U14
• CF
• HB3

11:00 - 13:00 h: 2a sortida
13:15 h: Entrega de premis 2a sortida i sortida del recinte

12:00 h
Accés Participants i motxilers de la 3a sortida
(control de temperatura i dades personals)

• C1
• C2
• C3
• HB2

13:00 - 15:00 h: 3a sortida
15:15 h: Entrega de premis 3a sortida i sortida del recinte

Horaris diumenge 02/05/2021



Categories: 

• Totes les categories  
(2 voltes / 5 zones) 
2 hores de cursa + 5 min de penalització

Zones

P

SORTIDA

OFICINA CURSA

BAR

WC

SERVEIS MÈDICS

PODI



Director de cursa: 
Jordi Casablanca Alfaro

Coordinador de cursa: 
Josep Casablanca Alfaro

Coordinar tècnic Jutges de Zona: 
Jaume Mallén

Coordinador Comunicació: 
Eloi Ortuño / Laura Pons

Telèfon d’emergències:
Jordi Casablanca: 639 161 562

HOSPITALS
Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11
08700 – Igualada
93 807 55 00

ENTREGA DE PREMIS

Trofeu als 3 primers de la prova

Croissant cortesia de PANABAD per tots els corredors

Mitjons COMAS d’obsequi per a tots els participants

Es recomana pujar al podi amb la vestimenta que s’hagi utilitzat per realitzar la cursa.

No s’autoritzen banderes ni cap altre símbol que no vagi amb la vestimenta  
usual del pilot mentre competia.

Dades útils

Premis



Només es permet l’accés al recinte al pilot i un 
sol motxiller / acompanyant.

Cal abandonar el recinte un cop finalitzades les 
zones i l’entrega de premis de cada torn.

És obligatori l’ús de mascareta per a totes 
les persones que estiguin dins el recinte de 
competició.

Només hi haurà una única entrada i sortida al 
recinte. Hi haurà una persona encarregada de 
comprovar que porta la mascareta i els prendran 
la temperatura. Tots els assistents al recinte 
hauran de facilitar les seves dades personals 
(nom i cognoms, DNI, Telèfon i signar un 
document de control d’accés).

En el cas que es presentin símptomes de 
febre o que es rebutgi la seva corresponent 
comprovació, se li prohibirà l’accés al recinte.

En cap moment es podrà estar dins el recinte 
sense mascareta, excepte quan el pilot estigui 
al quadrat d’entrada, que se la podrà treure per 
realitzar la corresponent zona.

Un cop finalitzi la zona, haurà de romandre al 
quadrat de sortida i només podrà sortir-ne quan 
s’hagi posat de nou la mascareta.

Tot aquell pilot, motxiller, acompanyant que no 
porti la mascareta posada, serà penalitzat amb 
10 punts de penalització en un primer avís i 
desqualificat de la prova en un segon avís.

Els pilots portaran targeta de penalització i serà 
el jutge de zona qui les anirà apuntant a la fi de la 
mateixa.

Per tant, els pilots hauran de fer cua per 
poder iniciar la zona, deixant una distància 
de seguretat de 2m entre pilot i pilot. La 
infracció d’aquesta mesura suposarà també una 
penalització de 10 punts en un primer avís i 
desqualificació en un segon avís.

S’aconsella que els pilots mantinguin la distància 
de seguretat de 2 metres en tot moment.

Els motxillers només podran romandre dins de 
la zona just quan el seu pilot hi sigui. Qualsevol 
infracció del motxiller serà penalitzada al 
corresponent pilot.

L’organització es reserva el dret de valorar 
qualsevol gest o acció que vagin contra 
les mesures de prevenció establertes i es 
reserva el dret d’admissió o d’exclusió si no 
es compleixen les normes, així com establir un 
aforament màxim al recinte.

Moltes gràcies per la col·laboració i 
esperem que puguem gaudir tots de 
l’esdeveniment.

Protocol de seguretat i prevenció del COVID-19



MOLTES GRÀCIES
per la vostra assistència i per la vostra atenció i responsabilitat de cada 

una de les persones assistents per complir fidelment amb les indicacions 
de prevenció de la COVID-19.

Molta sort i esperem que gaudiu de la competició.

Qualsevol acció inadequada amb el protocol establert, suposara la 
expulsió de la prova i del campionat.

Com sempre, amb l’ànim de millorar i satisfer les vostres necessitats, us 
agrairem qualsevol suggerència o comentari tant abans com després de la  

competició o bé enviant un correu a:

info@biketrial.cat

Moltes gràcies a:


