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Esport

El trial

El trial és un esport que té molts afeccionats a casa
nostra, Catalunya 

Es  tracta  d'una  modalitat  esportiva  sobre  rodes
-amb motor o  sense, on s'han de passar diferents
obstacles  delimitats   posats  en  una  zona
senyalitzada. 

El  trial  de  motociclisme és  una  disciplina
motociclística  en la qual els pilots han de superar
obstacles sense tocar el terra amb el cos ni caure,
per tal de no perdre punts o sumar temps. Cal molt
d'equilibri i planificació dels moviments per tal de
poder avançar pel recorregut traçat.  Si  

Al  començament  del  trial  és  celebrava  en  zones
naturals,  per  el  que  els  obstacles  eren  roques,
troncs d'arbres, precipicis...

L'any 1978, a Barcelona es va començar a fer trial
indoor,  és  a  dir,   que  es  disputava  en  recintes
tancats com poden ser els estadis  o els gimnasos.

Si comparem una motocicleta de trial amb una de
de cross i enduro, la primera té els neumàtics més
desinflats, l'esmorteïment  de la de cross té menys
recorregut que la de trial, la de trial no té  seient i
les  marxes  tenen menys recorregut,  la  qual cosa
permet superar obstacles impossibles.

 Moto de trial

El Campionat del Món de Trial és una competició de
que se  celebra desde 1964.  Des  del 1968  fins  al
1974 es coneixia com a Campionat d'Europa de Trial
i  al  1975  va  esdevenir  el  Campionat  Mundial  de
Trial.

L'actual campió del món és Toni Bou, ha guanyat el
campionat  vuit  vegades  consecutives,  en  la
modalitat  de  Indoor,  amb una moto de la  marca
Montesa.

També ha guanyat vuit vegades el consecutives el
campionat  en  la  modalitat  a  l'aire  lliure,  també
amb la mateixa moto de la marca Montesa.

Bicicleta de trial

A part d'aquesta modalitat de motos també es pot
practicar el  Bike Trial, consisteix en  un trial que
es practica amb bicicletes.


