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Esports

 Què és el freestyle? 
El  Freestyle  Motocròs  és  una  mena  de  Motocròs 
d'estil lliure, conegut també com a Motocròs FM i 
abreujat  FMX,  és  un  esport  extrem  de  risc 
consistent  a  fer  tota  mena  d'acrobàcies  a  l'aire 
mentre se salta amb una motocicleta de motocròs.

Descripció:
Dues  grans  rampes,  una  de  sortida  i  una  de 
recepció, serveixen als participants per a executar 
les més arriscades maniobres a l'aire, a uns quants 
mentre del terra.

Les  figures  acrobàtiques  s'anomenen  "trucs"  o 
"figures"   i  responent  a  la  inspiració  del  seu 
creador:

• Hart Attack
• Tsunami
• Nac Nac
• Stripper

Història: 
Els inicis del  Freestyle MX  es remunten als  anys 
90, quan s'originà als EUA arran de les celebracions 
que feien els  pilots  de Motocròs  en guanyar  una 
cursa, tot festejant el seu èxit amb un salt entre 
els  obstacles  com més  arriscat  millor  (una  mica 
com el "cavallet" que fan els pilots de   durant la 
volta d'honor). Els màxims exponents internacionals 
d'aquesta  disciplina  són  majoritàriament 
estatunidencs,  com ara  Carey Hart,  Nate  Adams, 
Kenny  o Travis Pastrana.

L'any  2000,  el  Freestyle  MX fou  reconegut 
oficialment  com  a  esport  fora  d'asfalt.  Aquell 
mateix any es produí una de les fites històriques 
d'aquesta disciplina:  l'execució per part  de Carey 
Hart del primer backflip mortal enrere, un salt que 
actualment ha esdevingut indispensable per a tot 
practicant de FMX. Malgrat que la recepció no fou 
bona, aquest salt va iniciar una nova etapa.

Més tard aparegué el súmmum dels trucs: la doble 
tombarella enrere , figura que aconseguí realitzar. 
Travis Pastrana per primer cop durant els X-GAMES 
del  2006.  Més  tard  Scott  Murray la  va  fer  al 
Supercross de Gènova del 2007, després d'un primer 
intent  fallat  als  X-GAMES  d'aquell  mateix  any. 

Pastrana  i  Murray  són  els  dos  únics  especialistes 
que han  fet  la  doble  tombarella  enrere  a  la 
perfecció en competició oficial.

Esdeveniments:
Ara hi ha moltes competicions i exhibicions de FMX 
al món, i l'ens que s'encarrega de     regular-les 
internacionalment.   Internacional  Freestyle 
Motocròs.
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