
 

 

COPA CATALANA DE TRAIL RUNNING DE PROMOCIÓ. 

 

La Federació Catalana d’Atletisme organitza la primera edició de la Copa Catalana de Trail de Promoció. 

Només podran optar a la classificació els atletes que tinguin tramitada la llicència de la FCA amb les sigues 

(CL i TCAT) 

Les 4 curses que formen part de la COPA són: 

- 24 d’abril:   ARRELS TRAIL INFANTIL DE CANOVELLES (Canovelles. Vallès Oriental). 

 

- 7-8 de maig:  PETITA BRB (Rasos de Peguera. Berguedà). 

 

- 14 maig:   PENEDÈS TRAIL (Avinyonet del Penedès. Alt Penedès). 

 

- 5 juny:   FORADADA TRAIL (La Pobla de Segur. Pallars Jussà). 

 

Les categories que opten a classificació en aquesta COPA són: 

SUB12 (2011-12)- SUB14 (2009-2010)- SUB16 (2007-2008)- SUB18 (2005-2006) I SUB20 (2003-2004). 

 

La classificació de la Copa Catalana de Trail es farà separada per a cadascuna de les categories  hi haurà una 

classificació masculina i una femenina. La puntuació es farà atorgant els punts següents: 

1r. classificat/da: 15 punts      8è. classificat/da:  7 punts 

2n. classificat/da: 13 punts     9è.  classificat/da:  6 punts  

3r. classificat/da: 12 punts    10è classificat/da: 5 punts 

4r. classificat/da: 11 punts    11è. classificat/da: 4 punts 

5è. classificat/da: 10 punts    12è classificat/da: 3 punts   

6è. classificat/da:  9 punts    13è. classificat/da: 2 punts 

7è. classificat/da:  8 punts    14è. classificat/da: 1 punt 

 

 

En cas d’empat, l’atleta guanyador serà aquell que hagi estat més vegades millor classificat que l’altre atleta 

en aquelles curses on hagin coincidit. En cas de persistir l’empat es decidirà per l’atleta millor classificat en 

el darrer Trail on hagin competit junts. 

Puntuen per igual les quatre (4) proves del calendari de la copa catalana. 

 

La FCA repartirà premis als 3 primers classificats de cadascuna de les categories el dia 5 de juny durant el 

transcurs del lliurament de premis de la darrera cursa puntuable (la Foradada Trail, a la Pobla de Segur).  


