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Diumenge 11 d’Abril

INFO GENERAL

- Data: 10 i 11 d’abril de 2021

- Lloc: Inici i final - baixada de la cobertera (final carrer Quevedo amb carrer Santa Teresa)

https://goo.gl/maps/gpfXdMiRHmpi4fz67

08:00 - Inici de la Llanera Trail 10km i 25km

20:00 - Final de la Llanera Trail 10km i 25km

Recollida de medalles al local de la UES (C/Salut, 14-16, 08202 Sabadell)

https://goo.gl/maps/crqR5Lmxbmu

Dissabte 10 d’Abril

08:00 - Inici de la Llanera Trail 10km i 25km

20:00 - Final de la Llanera Trail 10km i 25km

HORARI

La teva inscripció dona dret a:

- Entrar en les classificacions generals (sempre que el recorregut es faci en l’horari indicat).

- A fer els dos recorreguts i repetir-los tantes vegades com vulguis (per a les classificacions es comptarà el millor 

temps).

- A participar en el sorteig de material dels nostres col.laboradors (Tuga, Ambvi, Recuperation, can Capablancs), 

dilluns 12 publicarem el nom dels afortunats/ades.

- A participar en el concurs de fotografia d’instagram i optar a guanyar unes vambes Brooks, gentilesa de Camarasa 

Muntanya.

- Per gentilesa dels companys de Dinamic Salut massatge de descàrrega de cames per només 20€ (del 29 de Març 

i fins al 9 d’abril).

- 20% de descompte en tots els serveis de Podologia Sabadell (del 1 de Març i fins al 30 d’abril del 2021).

- A rebre una medalla finisher (la pots recollir a la ues fins el 16 d’abril -horari: de dilluns a divendres de 17 a 21h i 

també els dimarts i dijous de 10 a 12h), per recollir-la cal presentar justificant inscripció
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RECORREGUT



Guia del corredor- -Pàgina 3

És important adequar la roba a les temperatures i al temps que farà sobretot a primera hora, per això no oblideu consultar el 

temps abans de la sortida.

www.meteo.cat

METEO

MATERIAL

Llista de material no obligatori, però recomanable:

- Jaqueta impermeable de membrana amb caputxa.

- Roba adequada a les condicions climàtiques.

- Aigua (ja que no hi haurà cap avituallament).

- Sabatilles trail.

- Manta de supervivènvia.

Llista de material obligatori:

- Track actiu al rellotge o App. del mòbil.

- Telèfon mòbil carregat i operatiu amb el bluetooth i la ubicació GPS activats.

- App OPEN TRAIL RACES (OTR) descarregada.

LÍMITS HORARIS

Aquest any l’horari del repte és de 12h, de 8 del matí a 8 del vespre tant dissabte com diumenge i per ambdues distancies, 

10km i 25km. Cal respectar les restriccions i la normativa vigent per la prevenció de la Covid-19.

ABANDONAMENTS

En cas de voler abandonar, prémer el botó STOP de l’app OTR. En aquest cas no sortiries a la classificació.

L’organització en cap cas es fa responsable de retornar a la zona d’arribada aquells corredors que abandonin.
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APP OPEN TRAIL RACES

Funcionament:

1.   Descarrega l’app OPEN TRAIL RACES (OTR) i crea el teu compte.

2.   Tria la cursa, La Llanera Trail 10km o 25km.

3.   Descarrega el track corresponent (10km / 25km) i posa’l en el teu dispositiu GPS amb el que seguiràs la ruta.

- Com passar el track descarregat des del telèfon al rellotge esportiu:

Des de la app Open Trail Races podràs descarregar tots els tracks de les curses que hi proposem amb un simple 

clic. No utilitzis cap track que no sigui idèntic al que estigui a l’aplicació, ja que amb ell validarem que hagis fet co-

rrectament el recorregut. Si segueixes una ruta diferent seràs desqualificat.

Una vegada descarregat l’arxiu GPX del track en el teu telèfon, i en funció del rellotge que tinguis, hauràs de fer el 

següent per passar-hi el track i així poder seguir còmodament la ruta de la cursa:

POLAR:

En el teu telèfon obre el navegador web amb https://flow.polar.com. Introdueix el teu usuari i contrasenya. Dóna-li 

a la estrelleta de favorits (a dalt a la dreta), i dóna-li a “importar ruta”. Això et permetrà buscar l’arxiu GPX que has 

baixat des d’OTR, normalment el trobaràs a la carpeta “recents”. Dóna-li a importar i un cop pujat ja podràs sincro-

nitzar el teu rellotge Polar amb l’app de Polar Flow. Un cop sincronitzat ja tindràs disponible la ruta en el teu rellotge.

GARMIN:

En el teu telèfon obre el navegador web amb https://connect.garmin.com/. Introdueix el teu usuari i contrasenya. Al 

menú clica a Entrenament, després a Trajectes, i dóna-li a “importar”. Això et permetrà buscar l’arxiu GPX que has 

baixat des d’OTR, normalment el trobaràs a la carpeta “recents”. Dóna-li a importar i un cop pujat ja podràs sincro-

nitzar el teu rellotge Garmin amb l’app de Garmin Connect. Un cop sincronitzat ja tindràs disponible la ruta en el 

teu rellotge.

SUUNTO:

Obre l’app de Suunto al teu mòbil, ves al mapa, clica sobre el botó + i selecciona l’opció importar ruta (GPX). Això 

et permetrà trobar el fitxer GPX descarregat des OTR, que normalment el trobaràs a la carpeta “recents”. Importa’l 

i un cop guardat només hauràs de sincronitzar el rellotge Suunto amb l’app de Suunto per tenir disponible la ruta 

en el teu rellotge.

Si no tens rellotge esportiu –> APP MÒBIL:

Si no tens un rellotge esportiu, podràs seguir la ruta amb una app de seguiment de rutes, que no és el més còmo-

de però també servirà. Si no en tens cap, et recomanem GPX VIEWER que en la seva versió gratuïta és suficient 

per poder seguir la ruta sense perdre’t. Un cop instal·lada si descàrregues qualsevol track et preguntarà o l’obrirà 

directament amb aquesta app.

            https://opentrailraces.com/ca/
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4.   Tingues en compte que per a un correcte registre de la teva cursa no has d’apagar en cap moment el Bluetooth 

ni la ubicació GPS per tant no activis el mode avió. A més segons quin sigui el teu mòbil hauràs d’inactivar l’estalvi 

de batería i assegurarte que l’app no té restriccions en les opcions d’optimització de la batería.

5.    En el moment de participar procura tenir la batería del mòbil completament carregada. Si creus que trigaràs 

més de 4 hores en arribar a meta, connecta una bateria externa al teu mòbil.

6.    Desplaça’t a el punt de sortida, on normalment trobaràs un cartell indicador.

7.     Dóna-li al botó START i quan el cronòmetre comenci a comptar, corre!

8.    Guarda el mòbil, preferentment en una butxaca externa. Pensa que si el poses a la motxilla pot quedar tapat i 

no gravar bé la teva participació i consumir més bateria de la necessària.

9.    No et surtis del track si vols classificar-te. Si et despistes en algún punt i has de retrocedir sobre les teves pas-

ses, no et preocupis que no serà motiu de desclassificació, però no retallis per corregir-ho.

10.   La cursa finalitzarà un cop arribis a punt de meta (millor si t’atures just aquí) i escoltis o vegis “Finisher!” a la 

pantalla. Si el cronòmetre no s’atura automàticament, prem el botó STOP. Per esgarrapar uns segons, et recoma-

nem arribar a meta amb el mòbil a la mà i la pantalla desbloquejada. El botó STOP també et permet abandonar la 

carrera en qualsevol altre moment, encara que, de fer-ho, no sortiràs a la classificació.

11.   Un cop finalitzada la carrera, les dades de la participació pujaran al nostre servidor i seran examinades. Tin-

drem en compte que no t’hagis sortit del track (no retallis), que les teves velocitats siguin normals, i que la distància 

recorreguda siguis la de la cursa. Si tot està correcte ja estaràs automàticament a la classificació. En cas contrari, 

ens posarem en contacte amb tu, potser demanant la teva col·laboració, potser dient-te el motiu de la teva desclas-

sificació.

APP OPEN TRAIL RACES
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Bases concurs de fotografia Instagram #LaLlaneraCovidEdition

1. OBJECTE 

El concurs fotogràfic #LaLlaneraCovidEdition tindrà lloc coincidint amb la realització de La Llanera Trail Covid Edition que se 

celebra el dissabte 10 i diumenge 11 d’abril de 2021. El concurs consisteix en publicar una fotografia a Instagram participant 

en aquesta edició especial de La Llanera Trail.

2. TERMINIS 

Les fotografies s’han de fer en els dos dies de La Llanera Trail Covid Edition, però es donarà temps fins el dimarts 13 d’abril 

a les 23:59 h per publicar-les.

3. PARTICIPACIÓ

 - Podrà participar-hi qualsevol persona inscrita a La Llanera Trail Covid Edition.

 - Per participar en el concurs cal tenir un perfil públic a Instagram.

 - Per participar-hi cal publicar una fotografia a Instagram amb l’etiqueta.

 #LaLlaneraCovidEdition i mencionar a @uesabadell @lallaneratrail i @trailues.

 - La fotografia ha d’incloure algun element representatiu de La Llanera Trail.

 - Es poden publicar tantes fotografies com es desitgi.

4. JURAT

L’equip organitzatiu de La Llanera Trail escollirà 5 fotografies entre totes les que es publiquin amb l’etiqueta i mencions corres-

ponents.

El Jurat valorarà:

 - L’originalitat de la fotografia

 - Que la fotografia sigui divertida

 - Que la fotografia integri algun element representatiu de La Llanera Trail

Les 5 fotografies seleccionades seran publicades al perfil d’Instagram de La Llanera Trail (@lallaneratrail) el diumenge 18 

d’abril. I el dilluns 19 d’abril i durant 24 hores, a través d’aquesta mateixa xarxa social, s’obrirà una votació popular.

Les dues fotografies amb més vots seran les guanyadores del concurs.

5. PREMIS 

Dues vambes BROOKS CASCADIA, un model de dona i un model d’home, cedides per la botiga CAMARASA MUNTANYA.

El premi s’haurà de recollir a la botiga de Camarasa, situada al Carrer Sant Pere, 12, Local 2-3, 08201 Sabadell, en el termini 

de 15 dies un cop l’organització es posi en contacte amb els guanyador/es.
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6. CONDICIONS

Les dades dels participants no seran incorporades a cap fitxer de la Unió Excursionista de Sabadell, entitat organitzadora 

d’aquest concurs.

Pujar les fotografies a Instagram amb aquesta etiqueta implica l’autorització perquè els organitzadors publiquin en el seu perfil 

d’Instagram les fotografies, en cas de ser una de les cinc seleccionades, i es posin en contacte amb el guanyador/a a través 

d’un missatge privat.

Aquest concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat per la plataforma digital Instagram.com. Tots els participants 

accepten que és La UES qui gestiona aquest concurs i que Instagram no hi té cap responsabilitat.

La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #LaLlaneraCovidEdition implica l’acceptació d’aquestes bases.

La participació en el concurs implica també l’acceptació de totes les condicions d’Instagram.
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Patrocinador tècnic:

Amb el suport de:

Organitza:

Col·labora:
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