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COPA BARCELONA DE TRIAL LLINARS DEL VALLÈS      28 D’OCTUBRE 

 

L ’última prova de la copa Barcelona de Trial 2018 es disputarà a Llinars del Vallès el 28 

d ’octubre. 

Per segon any consecutiu Llinars acull una prova de la Copa Barcelona, aquesta prova 

serà molt espectacular gràcies al format i el lloc on es farà. 

La competició estarà ubicada al centre del poble, als camps de l’illa just d’arrere el 

pavelló d’esports. El format de la competició serà el mateix de les copes del món, les 

diferents categories participaran individualment. 
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La prèvia 

La 4ª i última prova de la copa Barcelona de trial es preveu molt espectacular tant per 

pilots com espectadors. 

En categoria Expert  Alan Rovira que ha guanyat en les tres proves disputades manter 

una amplia avantatge sobre el segon classificat Nil Benítez. Martí Yelamos liderà la 

categoria R1 seguit de molt a prop per Martí Riera, la prova de Llinars serà decisiva per 

saber el guanyador del Campionat. 

El de Llinars del Vallès Josep Sabé manté una còmoda avantatge amb Conrad Navarro 

en Categoria R2, en Categoria R3 Arnau Blancafort, Àlex Massó i Martí Rusiñol, es 

perfilen com els possibles guanyadors finals, ja que arriben tots tres amb quasi els 

mateixos punts. 

En la resta de categories lidera, Marc Alamilla (Aleví), Paula Cuesta (Principiant), Aleix 

Gausset (Benjamí), Lluc Roa (Pre benjamí), Joan Lorente (Open Blau), Alex Rodriguez 

(Open blanc). 

Tots el participants en la prova de Llinars tindran un tubular INVERSE. 

Al final de la competició es repartiran els trofeus als tres primers classificats de cada 

categoria a la prova de Llinars i els premis pels cinc primers classificats de la classificació 

general, gentilesa de tots els col·laboradors de la copa Barcelona. 

 

 

 

 

Inscripcions 

Les inscripcions anticipades és podran fer fins el dijous 25 d’octubre a les 24:00 a 

www.trialevolution.com o www.ciclisme.cat  

El mateix dia de la cursa es podran fer les inscripcions a l’horari indicat a la taula. 

 

Per a més informació   info@trialevolution.com  o 609514177 
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Horaris 

CATEGORIES INSCRIPCIONS REVISIO 
ZONES 

SORTIDA TEMPS 
CURSA 

ENTREGA 
PREMIS 

ALEVÍ 8:15 a 8:45 8:00 a 8:45 9:05 1:15 h   
+15 min 

13:45 

OPEN BLAU 8:15 a 8:45 8:00 a 8:45 9:05 1:15 h 
+15 min 

13:45 

R3 8:15 a 8:45 8:00 a 8:45 9:00 1:15 h   
+15 min 

13:45 

      

PRINCIPIANT 8:15 a 10:30 8:00 a 8:45 10:50 1:15 h   
+15 min 

13:45 

OPEN BLANC 8:15 a 10:30 8:00 a 8:45 10:50 1:15 h   
+15 min 

13:45 

R2 8:15 a 10:30 8:00 a 8:45 10:45 1:15 h   
+15 min 

13:45 

      

PRE BENJAMÍ 8:15 a 12:00 8:00 a 8:45 12:20 1:15 h   
+15 min 

13:45 

BENJAMÍ 8:15 a 12:00 8:00 a 8:45 12:20 1:15 h   
+15 min 

13:45 

R1 8:15 a 12:00 8:00 a 8:45 12:15 1:15 h   
+15 min 

13:45 

EXPERT 8:15 a 12:00 8:00 a 8:45 12:15 1:15 h   
+15 min 

13:45 

 

*La competició es a 5 zones 2 voltes. 

*Tots els horaris poden estar subjectes a canvis, segons número d’inscrits. 

*Dintre el recinte tancat de les zones només hi poden estar el pilot més un 

acompanyant, al horari indicat segons la taula. 

*L’entrega de premis es farà just en acabar l’últim participant. 

*La sortida de totes les categories es farà des de la zona de podi en el horari indicat. 

*La revisió de les zones només es podrà fer en el horari indicat. 

*Tots el riders hauran de començar per la zona indicada a la targeta de penalitzacions i   

després seguir l’ordre numèric de les zones. Per la segona volta es seguirà el mateix  

procediment. 

Mapa i situació: 
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Llinars del Vallès (Barcelona),  coordenades:(41.6424950, 2.3987699) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


