REGLAMENT 2021:
LA LLANERA TRAIL COVID EDITION
La situació d’excepcionalitat creada per la crisi sanitària generada per la Covid-19 suposa que no
es pugui organitzar La Llanera Trail en el format tradicional. Però com a alternativa per aquest
2021 proposem La Llanera Trail Covid Edition, un repte individual i no competitiu.
DADES GENERALS:
- Distàncies: 25 km o 10 km
- Dates de realització: 10 i 11 d’abril
- Format: Repte individual no competitiu
- Punt d’inici i final: Baixada de la Cobertera (final del carrer Quevedo)
REGLAMENT:
1. La Unió Excursionista de Sabadell organitza en format de repte individual La Llanera Trail
Covid Edition.
2. No es tracta d’un esdeveniment esportiu competitiu sinó d’un repte individual.
3. Es proposen dos circuits: un de 25 km i un de 10 km.
4. Es podrà fer La Llanera Trail Covid Edition el dissabte 10 i diumenge 11 d’abril de 8 del
matí a 8 del vespre.
5. Cal respectar les restriccions i normativa vigent per a la prevenció de la Covid-19
(distància, mascareta, toc de queda..)
6. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats de pare, mare o tutor/a.
7. Cada corredor i corredora participa sota la seva responsabilitat i manifesta que és
coneixedor de les característiques, dificultats, distàncies i desnivells d’aquest repte i que
n’accepta els riscos que se’n puguin derivar. El participant eximeix a l’organització de
qualsevol responsabilitat en cas d'accident o lesió.
8. Es tracta d'un repte de de trail running, per tant oberta a corredors però no a
caminadors, per la qual cosa cal tenir una condició física suficient.
Inscripcions:
9. Les inscripcions es podran fer online a www.ues.cat (inscripcions activitats)
10. En el moment de fer la inscripció caldrà escollir la distància de 25 km o 10 km.
11. Preus inscripcions:
- Fins el dijous 8 d’abril a les 23.59 hores:
- 6 € per a socis/es de la UES.
- 7€ per a soci@web i no socis/es.
- A partir del divendres 9 d’abril a les 00:00 i fins el diumenge a les 14 h.
- 10€ preu únic.
12. La inscripció dona dret a:
- Entrar en les classificacions generals.
- Rebre una medalla finisher (a recollir a la UES del 22 de març fins el 9 d’abril. En
horari d’obertura de l’entitat).
- A fer els dos recorreguts i repetir-lo tantes vegades com es vulgui.
- A participar en el sorteig de material.

13. El termini d’inscripció finalitzarà el diumenge 11 d’abril a les 14 h o fins exhaurir el
nombre màxim d’inscrits (300).
14. El dorsal s’enviarà per correu electrònic i cada participant podrà imprimir-se’l i posarhi el nom, tot i que no és obligatori portar-lo posat.
Classificacions i control:
15. Per participar cal instal·lar-se l’app OPEN TRAIL RACES (Android i Iphone).
16. És obligatori portar el telèfon mòbil amb bateria carregada i bluetooth activat.
17. És obligatori portar el track, disponible a l’app
18. No hi haurà lliurament de premis però sí classificacions generals:
- 1r, 2n i 3r 25 km homes
- 1a, 2a i 3a 25 km dones
- 1r, 2n i 3r 10 km homes
- 1a, 2n i 3a 10 km dones
19. Les persones no inscrites no formaran part de la classificació.
20. L’app cronometrarà La Llanera Trail Covid Edition i generarà classificacions
automàtiques. En cas de realitzar dues o més vegades els circuits, es tindrà en compte
el millor temps.
21. No hi ha temps ni límit per a fer dos recorreguts, però si que cal completar-los
íntegrament en un mateix dia per entrar a classificacions.
22. La classificació oficial i final es donarà a conèixer com a molt tard el dijous després de la
cursa. En cas de dubte, l’organitzador es posarà en contacte amb els participants per
fer-ne verificacions.
23. Els tres primers classificats de cada categoria tindran dret a un dorsals gratuït per La
Llanera Trail 2022 (marató o mitja marató).
Anul·lacions:
24. Un cop realitzada la inscripció, només es retornarà l’import per motius mèdics
degudament justificats. En altres casos, només es retornarà el 50% de l’import si es
notifica abans del 8/04/2021. Passada aquesta data i en cas que la baixa no justificada
mèdicament, no es retornarà l’import.
25. En cas de suspensió total de La Llanera Trail Covid Edition, per raons sanitàries o d’ordre
major o bé suspensió total per part de l’organització, l’import de la inscripció serà
retornat íntegrament.
26. En cas de condicions climatològiques adverses no suposaran l’anul·lació del repte de La
Llanera Trail Covid Edition.
Recorreguts:
27. El punt establert de sortida i arribada serà a l’inici de la baixada de la Cobertera (final
carrer Quevedo amb carrer Santa Teresa) (Mortirolo).
28. Cal respectar l’entorn, no deixar deixalles pel camí i respectar els altres usuaris.
29. El dos recorreguts estaran disponibles a l’APP Open Trail Races a partir del 6 d’abril.
30. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin
ocasionar durant la prova, fets a ells o a terceres persones.
31. Els participants es fan responsables a títol personal dels danys que puguin ocasionar en
el medi natural, finques i masies per on passa la cursa. Es demana a tots els participants
que tinguin el màxim de cura en respectar l’entorn.
32. Cal portar aigua i allò que consideri necessari cada corredor/a.
Altres:

33. Des de l’organització es recomana disposar de llicència la federativa FEEC/FEDME o
equivalent.
34. Atesa la naturalesa d’aquest format no es tramitaran assegurances temporals
d’accidents.
35. Durant els dos circuits no hi haurà cap avituallament, ni control, ni cap suport extern.
Tampoc cap servei addicional com ambulància, guarda-roba...
36. S'autoritza als organitzadors, si s’escau, a l'enregistrament total o parcial de la
participació dels participants mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, radio, vídeo i
qualsevol altre mitjà conegut i es cedeixen tots els drets relatius a la seva explotació
comercial i publicitària que es considerin oportúú exercir, sense que es tingui dret a
rebre cap compensació́ econòmica.
37. El fet d'inscriure's implica l’acceptació d'aquest reglament.
38. Atesa la situació d’excepcionalitat, el reglament i el format de la Llanera Trail Covid
Edition pot ser modificat per l’organització.

Sabadell, febrer de 2021
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