
Trofeu Moto Club Segre 2013 
 
El Moto Club Segre organitza el Trofeu de Motocròs 2013 que tindrà 
lloc als circuits permanents Bellpuig, Lleida, Ponts i La Clua. 
 
Serà imprescindible per participar al Trofeu, la llicencia federativa 
2013 catalana, social o homologada. 
 
Només els pilots AMB LLICENCIA del Moto Club Segre puntuaran 
per a la classificació final del Trofeu.  
 
Les categories convocades i la durada de les 2 manegues seran: 
 
MX1             20 min          + 2v 
MX2             20 min          + 2v 
MX3 *          20 min          + 2v 
MX85           15 min          + 2v 
Alevins        10 min          + 2v 
Iniciació      10 min          + 2v 
 
*Es considerarà MX3 a partir de 30 anys. 
Per les categories d’iniciació i Aleví,  depenen del numero 
d’inscrits i del circuit on es faci la cursa (mateix recorregut 
per ambdós categories), els entrenaments seran conjunts. 
 
 
El sistema de puntuació, serà el mateix del Campionat de Catalunya. 
 
Els pilots amb llicencia d’altres Moto Clubs o entitats podran participar 
en les curses i optar als premis de la cursa, però no puntuaran per a 
la classificació final del Trofeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premis Trofeu 2013 
 

PRIMER CLASSIFICAT: 
 
• Llicencia any 2014 
• Carnet soci Moto Club Segre 2014 
• Inscripcions trofeu 2014 
• Entrenaments gratuïts any 2011 (Circuits de: Lleida,Ponts Bellpuig i 
La Clua) 
• Equipament i materials diversos 
 

SEGON CLASSIFICAT: 
• Carnet soci Moto Club Segre 2014 
• Inscripcions trofeu 2014 
• Entrenaments gratuïts any 2014(Circuits de: Lleida,Ponts Bellpuig i 
La Clua) 
• Equipament i materials diversos 
 

TERCER CLASSIFICAT: 
• Carnet soci Moto Club Segre 2014 
• Entrenaments gratuïts any 2014(Circuits de: Lleida,Ponts Bellpuig i 
La Clua) 
• Equipament i materials diversos 

QUART CLASSIFICAT: 
• Materials diversos 
 
Per poder optar als premis del trofeu Moto Club Segre serà 
imprescindible que a l’any següent la llicència sigui tramitada 
a través del Moto Club Segre, en cas contrari el pilot perdrà 
tots els drets dels premis.  
 
Els premis de la classificació final del Trofeu es lliuraran a la 
festa que el Moto Club Segre organitza al final de la 
temporada, essent obligatòria l’assistència a la mateixa. 
 
L’absència del pilot a aquest sopar i lliurament de premis 
haurà d’estar degudament justificada i notificada al Moto Club. 
En cas contrari els pilots perdran els premis d’aquest Trofeu. 
 
Per a poder participar a cada una de les curses, és obligatòria la 
inscripció del pilot abans del DIVENDRES anterior a la cursa, a traves 
de la nostra web www.mcsegre.org “ZONA PRIVADA”. 
 
En cas de no haver tramitat la inscripció abans del DIVENDRES 
anterior a la cursa, tots els pilots tindràn un suplement per la 
inscripció el mateix día de la cursa de 20 euros 



Calendari Trofeu 2013 
 
 

Data Circuit Mx 1 Mx 2 Mx 3 Mx 85 Mx 65 Mx 50 
24/02/13 Lleida      X 
18/05/13 Ponts      X 
15/09/13 Bellpuig      X 
3/11/13 Bellpuig X X X X X  
1/12/13 Lleida X X X X X  
8/12/13 Ponts X X X X X  

22/12/13 Ponts X X X X X X 
        
        

Total  4 4 4 4 4 4 
 


