
Procediment d’actuació COVID-19 

Campionat de Trial d’Andorra 2021



Pre-inscripció i cribatge Covid-19:

Els pilots que vulguin participar al Campionat de Trial d’Andorra 2021 hauran de
contactar la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) com a molt tard el dimarts
anterior a cada prova, per tal de realitzar la seva pre-inscripció, indicant :

- Nom i cognoms, data de naixement, número de Cens

- Historial Covid (Si ha sigut positiu, el dia que se li ha donat l'alta / Si no ha sigut mai
positiu, l'últim test realitzat o programat)

- Preferència per realitzar el test Covid a l’Stop-Lab del Govern d’Andorra (matí o
tarda). Es realitzaran el divendres de 9h a 19h.

El dimecres quedarà tancat el llistat de pre-inscrits i serà enviat al Govern d’Andorra
per part de la FMA.



Persones que no hauran de realitzar el cribatge Covid-19:

• Persones que hagin donat positiu per Covid en els darrers 3 mesos.

• Persones amb test de serologia (anticossos) positiu en els darrers 3 mesos.
• Menors que facin cribratge setmanal escolar.
• Adults que facin cribatge setmanal per la feina.

Els pares o tutors dels menors, així com els acompanyants (si ells no
competeixen) tampoc hauran de realitzar el cribatge Covid-19 esportiu.
Nomésl’an de passar els pilots, motxillers i tècnics que no entren en els 4 casos a
dalt esmentats.



Declaració responsable:

Tots els participants i organitzadors hauran d'omplir el full de declaració
responsable pertinent que podeu trobar a la pàgina https://www.esports.ad/ a
l'apartat de "Declaracions Responsables".

Declaració responsable majors d'edat (entitats esportives)
Declaració responsable menors d'edat (entitats esportives)

Per facilitar aquest tràmit, es demana que tothom ja porti la seva declaració
impresa i omplerta. L’organització les recollirà a la taula d’inscripcions.

https://www.esports.ad/
https://www.esports.ad/images/stories/PDF/DECLARACIO_RESPONSABLE_MAJORS_EDAT.docx
https://www.esports.ad/images/stories/PDF/DECLARACIO_RESPONSABLE_MENORS_EDAT.docx


Equipament obligatori per a tots els assistents:

• Mascareta de protecció

Cada assistent a aquesta competició (pilots, motxillers, organitzadors,
comissaris de zona i acompanyants de pilots en cas de ser menor)
haurà de portar el seu equipament, l’organitzador no el facilitarà.



Estacionament dels vehicles

•Els vehicles dels assistents hauran d’estar estacionats a una distància
mínima de 50 metres de la taula de les inscripcions. Això facilitarà
poder organitzar la cua en el moment de les inscripcions, amb
suficient espai de protecció entre cada pilot, així com també facilitarà
deixar espai per als serveis d’emergència.



Inscripcions

• S'habilitarà un espai perimetrat per poder fer les inscripcions a la prova, que es 
faran de forma esglaonada segons la categoria de competició.

• En aquest espai només hi podran estar dues persones de l’organització i un
responsable dels resultats, degudament distanciats i protegits amb mascareta.

• Cada pilot farà la cua prèvia al procés d'inscripció, respectant 2 metres de
separació entre cada participant. Tots estaran degudament protegits amb
màscara.

• S’haurà de portar els diners justos de la inscripció en efectiu, per evitar haver de
donar canvi.

• Si l’organitzador ho desitja, podrà oferir algun refrigeri en envasos individuals i
els pilots els podran agafar en el moment de la inscripció, però no consumir al
voltant de la taula on estiguin disposats.



Comissaris

• Prèviament a la cursa, es durà a terme un briefing per part de l’organitzador amb
els comissaris del trial.

• A cada comissari se li farà entrega del seu material degudament desinfectat (ràdio,
tauleta de puntuació, bolígraf i bossa d’escombraries).

• Les puntuacions es faran arribar únicament a través d’una foto enviada des dels
mòbils de cada comissari al responsable dels resultats, cap organitzador anirà a
recollir-les al final de cada zona.

• Es destinarà un comissari per zona que adjudicarà les puntuacions als pilots (7
zones).

• Hi hauran 4 comissaris addicionals que s’ubicaran en cada grup de zones per
garantir les mesures de seguretat i distanciament entre els participants.

• Els comissaris hauran de dur també mascareta de protecció.

•No s’utilitzarà el xiulet habitual.



Cursa

• La prova consistirà en 2 voltes per un recorregut de 7 zones.

•El distanciament abans d’entrar a la zona serà de 2 metres entre cada 
pilot, fent una cua a l’inici de cada zona.

•El comissari de zona estarà situat dins de la zona per poder donar les 
puntuacions, però no podrà fer servir el xiulet. 

•Per evitar les cues, es respectaran els horaris d’inici de cada categoria.

•No podrà haver-hi acumulació de pilots a l’interior de cap zona. 



Resultats

•Els 3 primers classificats de cada categoria seran cridats per a un podi 
individual i sense públic.

•Els resultats es publicaran a la web de la Federació així com al grup de 
WhatsApp del Campionat.



Campionat de Trial d’Andorra (CTA)

• Categories: Grocs (Grocs, Grocs Sub-18 i Grocs Màster 45), Verds, Blaus i Vermells.

• Es permet parar dins de la zona sense penalització (reglament STOP).

• 2 voltes de 7 zones.

• 2 minuts màxim per zona.

• 1 comissari per zona.

• S’utilitza panell de puntuació.

• Durada total del trial de 3h45.

• Hora inici: 9h30.

• Hora arribada: 14h.



Gràcies a tots per respectar 
aquestes normes!


