
2 Dies Stars Clàssic Trial de La Bòbila, 

previ 

Ja està tot preparat per a la segona edició dels 2 Dies Stars Clàssic Trial de La 

Bòbila 2022, el trial de clàssiques a Andorra amb un nou recorregut i amb els 

immillorables paratges que ens ofereix  el Pirineu andorrà. 

 

            

Seràn els dies 20 i 21 d’agost de 2022. organitzat per Stars Center Motorbikes. 

Discorrerà completament per la Parròquia de La Massana i més concretament en 

l’entorn de les pistes d’esquí de Pal. El paddock i la sortida s’ubicaràn al nucli central 

de les pistes d’esquí de Pal i l’oficina de cursa per fer verificacions administratives, 

tècniques i recollida de dorsals a la sortida de La Massana a 1 km en direcció a Arinsal, 

en el local comercial de Stars Center MotorBikes. 

Serà un trial individual i amb la participació limitada a 250 pilots. 



Inscripcions 

Les inscripcions dels pilots s’obriran a partir del proper 15 d’abril i s’han de  realitzar 

online mitjançant el formulari disponible a la pàgina web 

www.starscentermotorbikes.com 

No serà obligatòria la llicencia federativa per a la participació dins del Trial. 

Tots els pilots disposaran d’una assegurança individual de cobertura sanitària per 

Andorra durant els dos dies de competició, contractada per l’organització i inclosa en el 

preu de la inscripció. 

El preu establert per pilot es de 170 € que inclou menjar del dissabte i diumenge al 

finalitzar la prova, samarreta commemorativa del trial i l’assegurança de cobertura 

sanitària 

Inscripció de seguidors:  s’han de realitzar online mitjançant el formulari disponible a 

la pàgina web www.starscentermotorbikes.com 

Te un preu de 50 € ambos dies. Inclou menjar de dissabte y diumenge al finalitzar el 

trial i samarreta commemorativa del trial. 

Els seguidors no podràn fer les zones i tindran que circular únicament dintre del 

recorregut del trial. Deuran recollir el corresponent dorsal en l’oficina de la cursa dins 

dels horaris indicats. 

Horari 

Divendres 19 d’agost, de 17:00h a 21:00h: verificacions administratives, tècniques i 

recollida de dorsals. Si algun pilot no pot assistir en les hores indicades haurà de posar-

se en comunicació amb l’organització mitjançant correu electrònic o telèfon. 

Dissabte 20 d’agost, de 7:30h a 8:00h: per a casos excepcionals es podrà recollir la 

documentació y dorsal en el mateix lloc de la sortida. 

Dissabte 20 d’agost, 8:00h: sortida del primer pilot. 

 Els horaris de sortida es publicaran en la web de Stars Center MotorBikes 

Diumenge 21 d’agost, 8:00h: sortida del primer pilot. 

 

Recorregut i zones 

El recorregut serà de 28,30 km cada dia amb un total de 16 zones i un desnivell de 964 

m. 

Hi hauran dos bucles, el primer amb les zones 1 a 8 i el segon amb les zones 9 a 16. 

Els pilots amb dorsal senar començaran per la zona 1 i fins a la 16 mentre que els pilots 

amb dorsal parell començaran per la zona 9 fins a la 16 i seguiran per la 1 fins a la 8. 

Per a la segona jornada s’invertirà l’ordre de les zones entre els pilots amb dorsal senar i 

dorsal parell. 

http://www.starscentermotorbikes.com/
http://www.starscentermotorbikes.com/


Enllaç recorregut:   

La sortida i arribada s’efectuaran al nucli central de l’estació d’esquí de Pal. 

El temps màxim per a efectuar el recorregut de dissabte serà  de 6,00 hores per a 

realitzar les 16 zones. Superat aquest temps es disposarà de 15 minuts més a raó de un 1 

punt de penalització per cada minut de retard. 

El temps màxim para efectuar el recorregut de diumenge serà  de 6,00 hores per a 

realitzar les 16 zones. Superat aquest temps es disposarà de 15 minuts més a raó de un 1 

punt de penalització per cada minut de retard. 

El dinar de dissabte i diumenge serà un cop finalitzada la prova. 

Categories 

Es podrà participar en el Trial amb motos Clàssiques i també amb motos Post-

Clàssiques (motos que podran disposar de monoamortiguador i fre de disc però sempre 

amb refrigeració per aire) 

 

 Nivell Groc: Zones de nivell molt baix, aptes per a qualsevol afeccionat. 

- PRE 65   Motos clàssiques anteriors a 1.965 

- PRE 80   Motos clàssiques anteriors a 1.980 

- CLÀSSICS   Motos Clàssiques i Post-clàssiques * 

 Nivell Verd: Zones de dificultat baixa. 

- PRE 65   Motos clàssiques anteriors a 1.965 

- PRE 80   Motos clàssiques anteriors a 1.980 

- TRIALERS   Motos Clàssiques i Post-clàssiques * 

 Nivell Blau: Zones de nivell mig. 

- EXPERTS   Motos Clàssiques i Post-clàssiques * 

 Categoria Fèmines, efectuaran las zones de nivell groc. 

 
(*)   Els pilots que participin amb motos Post-clàssiques tindran una penalització 

addicional de 5 punts cada dia. 

 

Penalitzacions 

En quant a penalitzacions s’aplicarà el reglament establert en la Copa Catalana de trial 

de Clàssiques 

Premis 

El lliurament de premis s’efectuarà el diumenge a les 17 hores en el pòdium situat en la 

terrassa del restaurant del Coll de la Botella. 

 

Es lliuraran trofeus als tres primers pilots classificats de cada categoria. 

Entre tots els participants s’efectuarà un sorteig de diversos premis. 

Allotjaments recomanats 

Hotel Rutllan 

Avinguda del Ravell, 3  AD400 La Massana (Principat d’Andorra) 

Tels: +376 738 738  /  +376 835 000 

Web: www.hotelrutllan.com   E-mail:  reserves@hotelrutllan.com  

 

http://www.hotelrutllan.com/
mailto:reserves@hotelrutllan.com


 

Hotel del Pui  
Avinguda el Través, 5   AD400 La Massana (Principat d’Andorra) 

Tel: +376 738 300 

Web:  www.hoteldelpui.ad    E-Mail:  reserves@hoteldelpui.ad  

 

Més informació turística a la web del Comú de La Massana: www.lamassana.ad. 

Per més informació sobre el trial contactar amb Xavi Casas Casas mitjançant mail a 

starscentermotorbikes@gmail.com o  Margarita Gutiérrez García (  +376 614 983) 
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