
                                           REGLAMENT : 
 

• Aquest campionat consta de 8 proves, i puntuen les 7 millors. S’ha de 
participar com a mínim en 6 per tenir dret a trofeu. 

• Hi haurà 6 zones per trial, a realitzar en 3 voltes. Hi haurà 2 grups de zones, un 
per els vermells i blaus, i un per els verds i grocs. Es obligatori el pas de cada 
pilot per les portes del  color de la seva categoria. 

• Cada pilot pot escollir lliurament el nivell de dificultat en el que vol competir. 
Les categories blaves, verdes i grogues tindran una classificació a part per els 
menors de 16 anys nascuts a partir del 2003.  

• El pilot que hagi participat en varies categories al llarg del any, es classificarà 
en la categoria més freqüentada. 

• Al formalitzar l’ inscripció s’entregarà un dorsal per pilot vàlid per tota la 
temporada i una tarja que s’ha de canviar després de completar cada volta a 
la taula de sortida. 

• Preu de l’ inscripció 35€ per prova. Les famílies formades per pare i dos o més 
fills, el preu es de 30€. 

• L’horari d’inscripcions i la sortida del trial es a partir de les 9 del matí. 

• Final de carrera a les 14’00 hores, penalitzant 1 punt per minut durant els 
propers 15 minuts. A partir de les 14’15 hores, el pilot que no hagi arribat serà 
exclòs de la cursa. Si un pilot es retira de la prova te l’obligació de comunicar-
ho a l’organització per poder tancar la cursa. Si no ho fa, no li comptarà la 
prova com a participada. 

• El pilot podrà variar l’ordre de les zones sempre i quan no es circuli en contra 
direcció pel recorregut. En cap cas es podrà circular fora del recorregut 
marcat, sota pena d’expulsió del campionat. 

• El reglament de trial es regirà segons les normes del C.O.T.A.  2018. 

• En les categories de nivells vermell i blau, el temps per realitzar cada zona 
estarà limitat a 90 segons. En les categories de nivells verd i groc,  no hi ha 
límit de temps. 

• Als pilots de motos elèctriques se’ls entregaran les targetes de segona i 
tercera volta juntes, per estalvi de bateria.   

• No s’admetran reclamacions un cop tancada la prova. 

• La desconsideració o falta de respecte a un control es penalitzarà amb 
l’exclusió del campionat. 

• El repartiment de premis es farà a final de temporada en un acte  popular a 
determinar per la junta. Els trofeus seran tots iguals i personalitzats. 

• L’organització es reserva el dret de possibles canvis en el reglament. 

• La junta del C.O.T.A, recomana que instal·leu en les vostres motos el dispositiu 
de parada en caiguda o també dit: “Home a l’aigua “.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                   Atentament:  La junta del “C.O.T.A.”. 
 


