A Sant Julià de Lòria, el 3 d’octubre del 2020
Benvolguts senyors,
La Federació Motociclista d’Andorra us informa que el Moto Club Pirineu, juntament amb
Jordi Pascuet i Oriol Pi, impartiran de nou un curset d’iniciació de trial a partir del dimarts
13 d’octubre a la parròquia de Sant Julià de Lòria, per nens que es vulguin iniciar en el
món del trial.
Aquest curset es durà a terme durant 8 setmanes. Les classes es faran a la plaça de la
germandat de Sant Julià de Lòria els dimarts de 18:00 a 19:00. L’última classe de cloenda
tindrà lloc en dissabte al “Pascuet Offroad Center” ( Camí dels Masos, s/n, 25795, Lleida,
Espanya).
L’objectiu del curs és que els nens siguin capaços de manejar amb autonomia una
motocicleta eléctrica de trial. Per aconseguir-ho es realitzaran exercicis tècnics i teòrics per
tal de guanyar confiança i tècnica sobre la moto. Per qualsevol consulta sobre les classes
o tipus de moto, podeu adreçarvos a Oriol Pi a través del correu oriol.pi1@gmail.com
El preu de la inscripció al curset és de 140€. (110€/mes amb moto pròpia).
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 Motoclub. Per
tramitar la llicencia, podeu trucar a la FMA, telèfon 726.999 de dilluns a divendres, de 9h
a 13h, o bé podeu enviar un 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

INFORMACIÓ SOBRE EL CURS

OBJECTIUS:
1- Iniciar els més menuts en la conducció de motos, 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:
Els pilots de trial mundialistes Jordi Pascuet i Oriol Pi.
TIPUS DE MOTO PER L'APRENENTATGE:
L'Escola disposa de motos elèctriques (silencioses i sense emissions), ideades per
l'aprenentatge infantil i amb possibilitat de regular la potència en funció del nivell de
l'alumne.
Els alumnes també poden venir amb la seva pròpia moto de trial, sempre que aquesta sigui
elèctrica.
REQUERIMENTS PER PODER-SE INSCRIURE:
1- Els nens han de tenir entre 4 i 10 anys i saber anar amb bicicleta.
2- Material: Han de portar casc (també pot ser d'esquí), roba i calçat de moto offroad
(pantaló i botes de muntanya, en el seu defecte) i guants fins tipus trial.
LLOC:
Plaça de la Germandat a Sant Julià de Lòria.
DATES I HORARIS:
Comença dimarts 13 d’octubre fins completar 8 dimarts. L’Horari serà de 18h a 19h.
PREUS I PAGAMENT
En el moment de formalitzar la inscripció, s’haurà d’abonar el 50% del curs (70€) realitzant
una transferència al Motoclub Pirineu (Iban AD79 0001 0000 3060 3650 0100).
Finalitzades les 4 primeres setmanes, s’efectuarà una segona transferència de 70€ per
completar el pagament del curs. En el cas dels nens que portin la seva pròpia moto el preu
és de 55€

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
CURS D’INICIACIÓ DE TRIAL – TARDOR 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: SI/NO
Nº CASS:

Signatura tutor:

PROTOCOL COVID-19
-Durant l’activitat cada monitor amb el seu grup de màxim 5 nens, romandrà separat de l’altre
grup almenys 10 metres.
- A l’iniciar la classe a cada nen se li assignarà la seva moto i no la compartirà amb altres
nens.
- Els nens vindran de casa amb el seu propi casc i altres elements de protecció, tal com
guants i genolleres. Aquests elements no es compartiran.
- Hi haurà gel desinfectant hidroalcohòlic obligatori tant per nens com per monitors, així com
pels pares que portin els nens al curset.
- Hi haurà distància de seguretat suficients amb els pares, mitjançant tanques per delimitar
el circuit del curset.
- La mascareta serà obligatòria tant per monitors com per pares i per nens a partir de l’edat
obligatòria que marca el Govern d’Andorra (la mascareta és recomanada a partir de 6 anys
i obligatòria a partir dels 10 anys), excepte quan els nens realitzen l’activitat a sobre de la
moto.

