
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El diumenge dia 19 de maig comença la 4 ª Edició de la Copa Barcelona.  

La primera prova puntable per aquest campionat , es disputarà a les 
instal.lacions de L´Ametlla del Vallès (nou bike park), passat l’estiu el Parc 
mediambiental de Gualba acollirà la segona prova, el seguirà Òrrius i Llinars 
del Vallès que tancarà el campionat amb la prova en format de copa del món. 

 

19/05 Copa Barcelona L´Ametlla del Vallès (Escola Trial Evolution Ametlla) 

08/09 Copa Barcelona Gualba (Parc Mediambiental Gualba) 

06/10 Copa Barcelona Òrrius (Escola Trial Òrrius) 

27/10 Copa Barcelona Llinars del Vallès ( Format World Cup) 

 

A les quatre proves d´aquest campionat hi haurà obsequi per a tots als 
participants i els tres primers classificats de cada categoria obtrindran un trofeu. 

En la darrera prova del campionat , a Llinars del Vallès, és donaran als premis  
als 5 primers classificats de la general de cada categoria. 

1r ( INVERSE)     2n (EL CORREDOR)     3r (WHALESPRAY)     4rt (CLEAN)    
5e (TRIAL BIKES) 

 

Aquest any col.labora amb la Copa Barcelona :  

 

  Estacio Servei ILLA CROUS  

  Karwikle Services, S.L. 

Inverse  ( Primer premi general) 

   El Corredor  ( Segon premi general) 

Trial Bikes  ( Tercer premi general) 

Clean  ( Quart premi general) 

Whalespray  ( Cinquè premi general) 

 

  

El primer classificat de la general de cada categoria obtindrà el Maillot de 
Campió de la Copa Barcelona 2019 



 

 

 

CATEGORIES COPA BARCELONA 2019 

  

CATEGORIA ANY NAIXEMENT COLOR ZONES 
PRE-BENJAMI 2013-2014 NEGRE 

BENJAMI 2011-2012 NEGRE 
PRINCIPIANT 2009-2010 BLANC 

ALEVÍ 2007-2008 BLAU 
OPEN BLANC ***  BLANC 
OPEN BLAU ***  BLAU 

R3 ***  VERD 
R2 ***  TARONJA 
R1 ***  VERMELL 

MÀSTER 1989 - ANTERIOR BLAU/VERD 
EXPERT***  GROC 

 

Totes les categories son mixtes 

*** categories obertes sense límit d´edat. Pots triar el nivell que creguis 
convenient. 

HORARIS  

 

*La prova de Llinars del Vallès tindrà uns horaris diferents 



 

 

 

*La competició es a 5 zones 2 voltes. 

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

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

*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. 

*Es faran dues entregues de premis, una a les 11:30 i l’altre a les 13:30 

 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions per aquest campionat es faran a traves de la pagina web de la 
Federació Catalana de  Ciclisme (www.ciclisme.cat),  

Les inscripcions estaran obertes fins el dijous previ a la competició , fins les 
23:59 hores. 

 

· Inscripció per prova : 21 € , germà/na : 16 € 

 La inscripció de Llinars del Vallès serà de 26€ , germà/na : 21 € 

· Renovació placa dorsal : 5 € 

· Recàrrec inscripció mateix dia : 10 € 

 

ZONA PADDOCK 

Els equips, escoles o clubs que vulguin estar presents a la zona de paddock , 
confirmar la seva assistència a trialevolution@gmail.com   

 

 

MES INFORMACIÓ 

Podeu consultar tota la informació de la Copa Barcelona de Trial a la pagina 
web www.trialevolution.com , tel: 609514177 

Podeu seguir noticies i publicacions d´aquest campionat a les xarxes socials 

Facebook:  Trial Evolution 

Instagram : @triallevolution  



 

 

 

(etiqueteu les vostres publicacions amb el hashtag #copabcntrial ) 

 

La Copa Barcelona de Trial està organitzada per Trial Evolution i compta amb 
la col.laboració dels respectius ajuntaments i empreses privades  

 

      

 

 

 


