A Sant Julià de Lòria, el 28 de març del 2019
Benvolguts senyors,
La Federació Motociclista d’Andorra i el Moto Club Pirineu, juntament amb els Sr.
Jordi Pascuet, Josep Maria Pi i Oriol Pi, impartiran de nou un curset de perfeccionament de trial a partir del dissabte 27 d’abril a la parròquia de Sant Julià de Lòria, per
nens que ja tinguin una mica d’experiència amb el trial.
Aquest curset es durà a terme els dissabtes a Naturlandia, Sant Julià de Lòria, al
llarg de dos mesos (els dissabtes del 27 d’abril al 15 de juny, ambdós dissabtes
inclosos), amb un entrenament de 2 hores a la setmana (de 10h a 12h). L’última
classe de cloenda serà dissabte 15 de juny, i tindrà lloc al “Pascuet Offroad Center”
(Camí dels Masos, s/n, 25795, Lleida, Espanya).
Els nens inscrits a aquest curset hauran de venir amb la seva pròpia moto de trial,
preferiblement de gasolina. El preu de la inscripció al curset és de 85€/mes.
Tot nen que s’inscrigui al curset haurà de tenir llicència andorrana FMA (a meitat de
preu, ja que l’altra meitat estarà subvencionada per la FMA) i estar afiliat a un Mot
Club.
Per més informació, no dubteu en contactar la FMA de dilluns a divendres de 9h30
a 13h30 al telèfon +376 726999 o WhatsApp +376 652975, o bé per correu electrònic
a fma@andorra.ad.
Per inscriure un nen al curset, us adjuntem un formulari que cal completar degudament, signar i reenviar a la FMA, juntament amb una fotocòpia del passaport o document d’identitat del nen, així com una fotocòpia del seu carnet de la CASS.
Rebeu una cordial salutació,

Natàlia Gallego
Presidenta de la FMA

ANDtrial
(escola de perfeccionament a la moto de trial Pascuet&Pi&FMA&MCP)
OBJECTIUS:
1- Perfeccionar la conducció de la moto, treballant les habilitats bàsiques que requereix la disciplina del trial i que constitueixen la base de la resta d'especialitats
del motociclisme:
a) Equilibri;
b) Control de la trajectòria;
c) Control de l'acceleració;
d) Posició del cos en cada situació de conducció;
e) Superació d'obstacles.
2- Aconseguir que l'aprenentatge es realitzi d'una forma lúdica i motivadora pels infants, adaptant el nivell a la situació de cada nen, diferenciant aquells que ja tenen
una base, d'aquells que comencen.
INSTRUCTORS:
El pilot de trial mundialista Jordi Pascuet, amb la col·laboració del pilot de trial Oriol
Pi i del Josep Maria Pi.
TIPUS DE MOTO PER L'APRENENTATGE:
Els alumnes hauran de venir amb la seva pròpia moto de trial, preferiblement de
gasolina.
REQUERIMENTS PER PODER-SE INSCRIURE:
1- Els nens han de tenir experiència amb moto de trial.
2- Material: Han de portar casc (també pot ser d'esquí), roba i calçat de moto offroad
(pantalons i botes de muntanya, en el seu defecte) i guants fins tipus trial. En el cas
que no tinguin algun dels elements mencionats, ho han de comunicar en el moment
de la inscripció i l'Escola mirarà de deixar-los la peça que els pugui faltar.
LLOC:
Naturlandia.
DATES I HORARIS:
Els dissabtes del 27 d’abril al 15 de juny del 2019 (8 setmanes). Es farà 1 sessió
per setmana d'una durada de 2 hores, de 10h a 12h.
PREU:
Abonament mensual de 85€.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
CURS DE PERFECCIONAMENT DE TRIAL – PRIMAVERA 2019:
Nom i Cognoms:
Adreça:
Població:
Nº telèfon fix:
Nº telèfon mòbil:
Nº passaport del nen:
Data de naixement del nen:
Correu electrònic:
MotoClub:
(En cas de no pertànyer a cap MotoClub, a la FMA us podem assessorar)
Motocicleta: sí
Equipament: Botes de trial

sí

no

Casc de trial

sí

no

Genolleres

sí

no

Guants (prims)

sí

no

Espatllera

sí

no

Nº CASS:
Nº IBAN:
Signatura tutor:

