TRIAL SUMMER CAMP 2021
Campus internacional de Trial de la Federació Motociclista d’Andorra

Plaça de la Germandat, 4-5-6
Centre Cultural i de Congressos Lauredià
AD600 Sant Julià de Lòria
ANDORRA
Tel: (+376) 726999 – WhatsApp (+376) 609309
www.fma.ad – fma@andorra.ad

La segona edició del Trial Summer Camp, l’estiu del 2020, va ser tot un èxit. Ha estat un
campus de nivell internacional, ja que s’ha pogut comptar amb la participació de diversos
pilots internacionals situats entre els millors del món (Toni Bou, Jeroni Fajardo, i Miquel
Gelabert).

La tercera edició del Trial Summer Camp se
celebrarà aquest estiu 2021, del 27 al 31 de
juliol. Aquest projecte, es basa en la
preparació general i específica dels joves
trialers. Apostem per la seva formació i
orientació dins la disciplina motociclista del
trial.

ü Treballar en un marc conductual de
respecte.
ü Promoure la disciplina i un comportament
adequat.
ü Potenciar la funció integradora i de
cohesió social de l'esport.

L'objectiu és aconseguir i mantenir un millor
rendiment esportiu, el qual s’aconsegueix a
través d'un procés de formació a llarg
termini,

OBJECTIUS:

tenint

en

compte

el

desenvolupament psicomotor de cada infant.
És fonamental el paper de l'entrenador: des
de l'entrenament esportiu fins al procés
pedagògic d'ensenyament. La intervenció de
l'entrenador no es limita als components
físics, sinó que s'aplica a tots els aspectes
que integren la persona humana.

ü Contribuir

mitjançant

la

pràctica

esportiva, a la formació en valors com la
tolerància, el respecte, la confiança en
un

mateix,

l'esforç

de

superació,

l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de
decisió, l'autogestió, la cooperació i el
treball en equip.
ü Fomentar la pràctica regular d'activitats
esportives.
ü Adquirir hàbits saludables.
ü Formar joves en els valors ciutadans
mitjançant la seva participació activa a
nivell esportiu.
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Des de la Federació Motociclista d’Andorra, considerem
que la competició és un mitjà per a la formació dels
pilots, però sempre tenint en compte els límits segons
l'edat i les habilitats psicomotrius, incloent-los en el
nivell d’entrenaments i de competició que els sigui més
favorable, aspirant a

què aquest sigui el de més alt

nivell possible.

“Formem persones,
formem esportistes”

TRIAL SUMMER CAMP
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INFORMACIÓ GENERAL
PLACES

25 pilots.

DATES

Del 27 al 31 de juliol del 2021.

REQUISITS

Pilots de 8 a 17 anys.
Llicència federativa 2021 FMA o RFME Única.
En cas de no tenir llicència:
https://www.fma.ad/llicencia_fma/

PREU

INFORMACIÓ

PAGAMENT

650€ que inclouen:
- Hotel
- Dietes
- Entrenaments
- Activitats
- Entrenadors internacionals
- Samarreta i dessuadora del Trial Summer Camp
- Samarreta tècnica Trial Summer Camp
- - Recull digital
fma@andorra.ad
Tel: (+376) 726 999 De les 9:00h a les 13:00h
WhatsApp: (+376) 609309

Pagament

virtual

en

el

següent

enllaç:

https://tpv.fma.ad/
Podeu fer el pagament del 100%, o bé el del 50%
(325€) el qual s’haurà de completar amb el 50%
restant, abans del 10 de juny del 2021.
Al concepte, especifiqueu summer camp.
*En el cas d’anular la plaça es retindrà el 20%.
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TRIAL SUMMER CAMP 2021
L'allotjament i les dietes del campus seran a l’Hotel Coma
Bella https://www.hotelcomabella.com, situat a Sant Julià de
Lòria,. Un hotel amb encant al bosc de la Rabassa, envoltat de
natura. Aquesta localització, ens permet estar molt a prop de
la zona d’entrenament.

Els entrenaments es faran a la cota 1.600m de Naturlandia,
amb una mitjana de 5 hores diàries. Al llarg de la setmana, se
sumaran diferents pilots reconeguts internacionalment que
prestaran la seva experiència i els millors consells.

Llistat de material 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mascareta (Covid-19)
Moto de trial
Roba de moto
Casc, botes, guants i tortuga
Jerricana de 15l de gasolina (barreja feta)
Recanvis (maneta de fre, maneta d’embrague...)
Bidó d’aigua
6 barretes energètiques
Necesser
Jaqueta d’abric
Impermeable
3 mudes de roba esportiva
3 mudes roba normal
1 bambes
1 pijama
1 banyador
Xancletes
Tovallola de piscina
Ulleres de piscina
Crema solar

COVID-19
La crisi sociosanitària causada per la covid-19 es troba en canvi constant. Aplicarem el
protocol pertinent acordat pel Govern d’Andorra.
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HORARIS DEL TRIAL SUMMER CAMP 2021
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Start

Start

Start

Start

9:00-9:30

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

9:30-10:00

Preparació
material

Preparació
material

Preparació
material

Preparació
material

Entrenament

Entrenament

Entrenament

Dinar

Dinar

Dinar

Entrenament

Entrenament

Entrenament

8:30-9:00

Arribada
10:00-13:00

13:00-14:30

14:30-17:00

17:00-19:30

19:30-20:00
20:00- 21:00

22:00

Entrenament
Hotel
Comabella
11:00

Dinar

Entrenament

Dinar

Entrenament

Piscina
Activitats

Piscina
Activitats

Piscina
Activitas

Piscina
Activitas

Dutxa

Dutxa

Dutxa

Dutxa

Sopar

Sopar

Sopar

Sopar

Jocs
Off

Cine
Off

Jocs
Off

Gala TSC
Off

Recollida
Hotel
Comabella
17:00
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Federació Motociclista d’Andorra
Plaça de la Germandat, 4-5-6
Centre Cultural i de Congressos Lauredià
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ANDORRA
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