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PRESENTACIÓ

Trial Evolution neix l'any 2010 a Sant Antoni d
dee Vilamajor (Barcelona) de la
mà de Jordi Yélamos Esteve
Esteve,, ex pilot de Bicitrial, BTT, Motocros, Moto
trial.
La idea inicial va serr transmetre coneixements i vivè
vivències de la carrera
esportiva, ha alguns nois de les rodalies.

Vàrem iniciar aquest projecte amb sis alumnes, avui en dia després de sis
anys tenim 100 alumnes i un equip de 12 monitors.
Les nostres instal.lacions també han crescut i són un referent mundial, a
part de ser el lloc d'entrenament dels nostres alumnes i monito
monitors, hi
passen pilots d'arreu del mó
món per perfeccionar el seu nivell.
Trial Evolution ha anat amplian
ampliant els seus serveis oferint:
t: Escola d'hivern,
d'hiv
summer camp, organització de curses, equip de competició.

Al llarg d'aquest sis anys han passat per l'escola mo
moltissims riders, alguns
d'ells han aconseguit molts éxits a nivell autonó
autonómic,
mic, estatal i mundial.

EQUIP DE COMPETICIÓ

Degut als éxits dels nostres
stres riders, hem fet una sele
selecció
cció dels nostres
millors riders per crear un equip de competició.

Seguint una estructura
tura professional, en els eentrenaments,
renaments, equipació,
competicions,
ns, imatge,....

L'objectiu
ectiu de l'equip de competició éés potenciar els integrants,
ts, motivar-los
motivar
i projectar-los
los en la seva carrera esportiva.
Les competicions en les que participarem són:
 Copa Catalana de Trial
 Campionat de Catalunya

www.trialevolution.com

pàg.2

TRIAL EVOLUTION ( RACING TEAM )





Campionat d'Espanya
World Youth Games
Campionat del mó
món
World cup

Els integrants de l'equip són riders que han aprè
aprèss i s'han format a les
nostres instal.lacions de Trial Evolution
Evolution.
Tindrem representació en 5 categories: Elit, Sub 23, Cadet, Aleví,
Principiant.
CATEGORIA ELIT
Oriol Roca

 19 anys
 Sant Pere de Vilamajor
 8 anys practicant trial
 Èxits destacats: Sub-campió
campió del món
mó 2014,
campió d'Espanya, campió de Catalunya, 3r
d'Espanya Elit 2015
CATEGORIA JUNIOR

Maró Valls

 17 anys
 Cardedeu
 5 anys practicant trial
 Èxits
xits destacats: campió Copa Catalana de
Trial 2014( Cadet )

www.trialevolution.com
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CATEGORIA CADET

Bernat Prat

 15 anys
 Sant Celoni
 7 anys practicant trial
 Èxits destacats: Podiums Copa Catalana
de Trial, finalista World Youth Games.

CATEGORIA ALEVÍ

Josep Sabe

 12 anys
 Llinars del Vallès
 5 anys practicant trial
 Èxits destacats: Campió Copa Osona de
Trial 2014 ( Principiant )

Martí Yélamos

 12 anys
 Sant Antoni de Vilamajor
 7 anys practicant trial
 Èxits destacats: Campió de catalunya
2011, Campió Copa Catalana
2011,2012,2013,2014. Campió d'espanya 2014,
Campió World Youth Games 2014.
www.trialevolution.com
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Joel Llavina

 11 anys
 Sant Antoni de Vilamajor
 7 anys practicant trial
 Èxits destacats: Campió Copa Catalana
2015 (Aleví)

Martí Cros




2015

10 anys
Vallgorguina
5 anys practicant trial
Èxits destacats: Campió de Catalunya

Adrià Utrillo

 10 anys
 Vallgorguina
 5 Anys practicant trial
 Èxits destacats: Posicions
osicions de podi Copa
Catalana de Trial.
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CATEGORIA PRINCIPIANT
Victor Pérez

 9 anys
 Sant Pere de Vilamajor
 5 anys practicant trial
 Èxits
xits destacats: Posicions de podi Copa
Catalana de Trial

EQUIPACIÓ

Per donar una imatge profession
professional,
al, els riders del equip portarán la següent
segü
equipació:
 Maillot
ot personalitzat i pantaló curt.
 Sabatess especials trial
trial.
 Roba casual, polo i pantaló curt.

Totes aquestes prendes
prendes, excepte les sabates aniran marcades amb el logo
i imatge del nostre sponsor Trial Evolution

IMATGE

Els riders portaran l' equipació oficial, en les competicions (abans i
després), podis i exhibicions.

Publicarem a les xarxes socials i web de Trial Evolution, els resultats,
fotografies , vídeos i crò
crònica , de totes les competicions i events on
participin els nostres riders.
www.trialevolution.com
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El 20 de Maig al patronat de Sant Antoni de Vilamajor farem la
presentació del equip,
ip, oferirem una roda de prensa i al final de l´acte els
riders faran una petita exhibició.
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