
 
 

XI Edició Bici Bike Trial Legends – Inscripció /Entry Form 
Sant Feliu de Codines (Barcelona) Diumenge 30 d’abril de 2017 “Trial Legends” 

www.biketriallegends.com - www.facebook.com/BikeTrialLegends  
 

Tingueu en compte que caldrà confirmar i pagar la inscripció el dia dels Legends, a la web no cal fer pagament però les dades i formulari ja estaran 
preparats pel dia del Trial Legends. Us podeu inscriure el mateix dia, però us sortirà més econòmic fer la inscripció anticipada i a nosaltres ens feu un 

favor per fer les preparacions i logística. 

 
El diumenge 30 d’abril de 2017 arribeu a la Plaça de Sant Feliu de Codines en temps suficient per fer la inscripció i les verificacions a la bicicleta, 

intenteu arribar puntuals. Horaris de inscripcions de 08:00 a 09:00h. La sortida dels Legends està prevista a les 09:00h i l’ordre de sortida serà l’ordre 

d’arribada a confirmar i pagar les inscripcions. 
 

Si teniu la llicència vigent porteu-la ja que sinó s’ha de pagar l’assegurança de 5 €. Tots els menors d’edat hauran d’anar acompanyats pel seu pare o 

mare en tot moment i hauran de fer el seguiment en bicicleta o a peu. No està permès seguir el recorregut en moto. El Trial Legends tindrà un 
recorregut de 25 zones. El preu de la inscripció serà de 20 € anticipat o bé 25 € el mateix dia, als que no tinguin llicència caldrà afegir 5 €. Cal tenir un 

compte que tot i que les zones seran assequibles el recorregut serà de uns 10 km que es poden fer en 5 hores aprox pel que cal estar preparat. Acabat el 

Trial a la mateixa arribada es farà un dinar de germanor, hi haurà tiquet opcional per aquest dinar per un import de 10 €. 
 

El trial passarà per camins i llocs alguns dels quals són particulars i privats i cedits expressament només pel dia dels Legends pels pilots als quals no 

estarà permès accedir altres dies. Us demanem màxima cura i precaució, i que protegiu i cuideu de l’entorn tal com si fos cas  vostra. No està permès 
seguir el circuit en moto, si voleu portar seguidors ho han de fer en bicicleta o caminant. Qualsevol conducta irrespectuosa, irr esponsable o 

inapropiada amb l’entorn i o les persones suposarà la desqualificació.  

 
Totes les dades que envieu han de cert certes i verificables el dia de la inscripció. Doneu conformitat a que enviem al vostre email informació futura 

dels Legends (resultats, novetats, noves edicions, etc.). 

 

He llegit i accepto les condicions de la inscripció, signat, ___________________________________. 

Dades personals del participant:  

Nom i cognoms  

DNI núm.  

Edat i data naixement (DD/MM/AAAA)   

Telèfon  

Adreça (Carrer, número i pis, Codi Postal, Població i Província) 

 

e-mail  

En cas de disposar de llicencia federativa, número: 

(en cas de no disposar, cal fer seguro import 5,00 €) 

 

 

Menors d’edat indicar: Nom, Cognoms i DNI del pare o mare acompanyants en tot moment 

 

 

He llegit i accepto les totes condicions, signat pare o mare__________________________________. 

 

Bicicleta, indicar marca i model i altres dades: 

 

Any  
 

Categoria Bicicleta, indicar PRE-79 (anterior 1979), Classic (anterior 1989) o Open (qualsevol):  

 
 

Dinar Legends, preu tiquet 10 €, indicar número de tiquets a demanar:  

 
 

Comentaris, indica qualsevol cosa o requeriment que vols que llegim: 

 

 

Liquidació inscripció, a pagar,  

Recorregut       €,  

Seguro       €,  

Tiquets Dinar      €,  

En Total       €. 

Dorsal:  

http://www.biketriallegends.com/
http://www.facebook.com/BikeTrialLegends

