REGLAMENT 2 DIES DE TRIAL DE ALL, GER, MERANGES &
BELLVER 2022
2DAll - TRIAL DE LA CERDANYA El 2Dall- “Trial de la Cerdanya” és un Trial de motocicletes clàssiques de 2 dies de duració.
L´edició d´aquest any es cel.lebrarà els dies 21 i 22 de Maig. La classificació i resultats finals seran
la suma dels punts dels pilots dels 2 dies El trial 2DAll “Trial de la Cerdanya” es regirà per la
reglamentació de la FCM ( Federació Catalana de Motociclisme ).
Verificacions i entrega de dorsals.
Es durà a terme al local anexe al Celler d´ALL (Isòvol-Cerdanya ) el divendres 10 de Maig desde
les 18h fins les 20 hores i el dissabte dia 21 de Maig en horari 8:00 fins a les 9:00 hores.
No s´entregaran dorsals fora d´aquest horari
Llicències admeses.
LLicència Social, catalana y catalana homologada (Espanyola). Els pilots internacionals hauran
d´aportar la “start permission” de la seva federació d´origen.
Els pilots hauran de justificar la seva llicència a la Organització del MC80 fins la data límit del
dimecres 18 de Maig, 2 dies abans de la prova. La omisió de la presentació de la llicència
comporta la no participació en aquesta prova i la pèrdua del import íntegre de la inscripcó.

Categories.
Grocs : Plaisance, Pre 65, Pre-75 , Clàssics.
Plaisance son grocs que faran un menor número de zones d´inferior dificultat i recorregut.
Verds: Pre-75, Trialers
Blaus : Experts.
Experts passaran sempre per les portes de verds mes portes específiques de blaus.
Recorregut zones.
El dissabte s´iniciarà el Trial a les 9:30 horas, amb un recorregut total d´uns 45 km per volta i 19
zones “non stop”. Hi hauran zones específiques per les categories de Grocs i altres per
Verds/Blaus. Només els pilots repostaran carburant a càrrec de la organització.
En la jornada del dissabte 21 la organització del Trial oferirà un dinar-parada en el poble de Gírul,
parada que és obligatòria per a tots els pilots. Cap pilot podrà continuar el recorregut abans de
les 14:30h.

El temps total per realitzar el Trial el dissabte és de 6hores 30 min mes 30 min pel dinar-parada.
Passat aquest temps es penalitzarà un punt per minut fins els 30 minuts, passats els quals es
penalitzarà amb 50 punts. No fer (ometre) una zona es penalitzarà amb 20 punts.
El Diumenge 22 de Maig es retallarà el recorregut, tal com es fa habitualment, amb 2 zones
menys i la incorporació de la habitual “zona cega”. Les zones del Diumenge seran completament
noves respecte a les del Dissabte, canviant el grup de zones aquest dia invertides.
El temps total el diumenge serà de 5 hores 30 min. Les penalitzacions per temps seran les
mateixes que el dissabte . Els pilots repostaran carburant a càrrec de la organització.
Aquest any i com novetat, les zones i recorregut es marcaran amb fletxes com a contribució a
un planeta més sostenible i ecològic.
Al final de la competició de Diumenge 22 la Organització oferirà un dinar davant del Celler d’All.

Premis. Es donaran premis als 5 primers classificats de cada categoria mes altres considerats per
la organització. Las classificacions seran en temps real amb l´aplicació de TRIAL GO.
Motocicletes
La Organització acceptarà la participació de motocicletes clàssiques de la época fabricades fins
la data indicada en cada categoria. Pre-65 motocicletes fabricades fins l´any 1965 i Pre-75
motocicletes fabricades fins l´any 1975, resta de motocicletes fabricades després de 1975.
A les categories Grocs, Verds Trialers i Blaus Experts s´acceptaran totes les motocicletes
fabricades amb 2 amortiguadors, cilindre refrigerat per aire i els 2 frens de Tambor. Qualsevol
altre motocicleta quedarà exclosa.
La Organització del trial agrairà que totes les motocicletes respectin al màxim la configuració
inicial de la motocicleta amb peces fonamentals com la forquila, manillar i llantes.

Parc tancat
La organització facilitarà un parc tancat vigilat no obligatori exclusiu pels pilots . La vigilància
s´iniciarà a les 20h del Divendres i finalitzarà el Diumenge a les 8 AM (nit divendres 20 i
dissabte 21).

