
 
 

SISTEMA ELECTRÒNIC DE PUNTUACIÓ - CTA 2023 

Annex al reglament del Campionat de Trial d’Andorra 

 

La FMA estrena aquest 2023 un sistema electrònic de puntuació 

que permetrà agilitzar els resultats, així com poder veure’ls en 

temps real durant cada competició del Campionat de Trial 

d’Andorra. 

El procediment per als participants serà el següent: 

Durant la setmana prèvia a la prova de trial, els participants 

s’hauran d’inscriure a la prova enviant un e-mail a 

fma@andorra.ad o bé enviant un WhatsApp al (+376) 676 160. 

El club organitzador es reserva el dret d’aplicar 10€ de recàrrec al 

preu de la inscripció si aquesta no s’ha formalitzat com a molt tard 

el divendres anterior al dia de competició. 

En el moment de l’arribada al control administratiu del dia de 

competició, es subministrarà a cada pilot un dorsal amb el color 

de la categoria i una polsera pel sistema de puntuació. Aquesta 

polsera estarà associada al dorsal i número del pilot. 

En cas de pèrdua de la polsera durant la temporada, el pilot haurà 

de pagar 10€ per poder aconseguir-ne una altre i poder prendre 

part a la cursa. 

El pilot, al finalitzar cada zona, s’aproparà al comissari. Se li 

adjudicarà la seva puntuació quan el pilot apropi la polsera al 

dispositiu electrònic del comissari.  

Serà important, a cada inici de jornada de competició, presentar-

se amb la polsera a la taula d’inscripcions per tal de comprovar el 

seu correcte funcionament.  
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Cada pilot podrà fer seguiment en temps real de les puntuacions 

de la seva cursa, així com veure els resultats de tots el participants. 

Aquest seguiment es podrà fer (a través de mòbils personals) 

obrint l’enllaç que la FMA té a tal efecte.  

A l’arribada de l’últim pilot es deixarà 10 minuts per a què tots els 

participants puguin revisar les puntuacions i es procedirà 

aleshores a l’entrega de premis. 

Qualsevol reclamació es farà segons el que estipula el reglament 

de trial de la FMA 2023 que està publicat a la web www.fma.ad, a 

l’apartat de calendari 2023.  
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