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REGLAMENT COPA OSONING TRAIL RUN
Participar al circuit implicarà l’acceptació tant de la normativa específica de cada prova com
la de la pròpia copa.
Modalitats Puntuables
1. Les modalitats que conformaran la Copa Osoning Trail Run són les següents:

-

Les curses en pujada son curses en format vertical, els corredors hauran de superar
el desnivell vertical. Aquestes curses tenen una distància d’entre 1’5 i 4’5 km amb
un desnivell d’entre 400-800 metres de desnivell positiu.

-

El Trail Curt només compren les curses que van de 5 a 19 km, que estan dins el
calendari de la Copa Osoning Trail run

-

El Trail Llarg només compren les curses que van de 20 a 30 km, que estan dins el
calendari de la Copa Osoning Trail run.

Participació i puntuació
1. Hi haurà una classificació a part per cada modalitat tan en categoria femenina
com masculina
2. Es consideren participants a la Copa Osoning Trail Run aquells corredors que hagin
finalitzat un mínim deL 65% de la competició.
3. Hi ha dues classificacions, una de individual masculina i una individual femenina
4. S’obtenen els punts de la següent manera:
- Pel sol fet de participar s’obtindrà 1 punt i els 20 primers obtindran una puntuació
diferent a 1, en el quadre que trobareu a continuació.

CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL
5. A la classificació general hi constaran els punts de les millors proves en el cas d’haver-les
fet totes, si s'ha participat el mínim de proves els participants obtindran els punts obtinguts
de les proves , per exemple:
6. Només la finalització del 65% proves permetrà al participant obtenir la puntuació
7. En el cas que hi hagi un empat final a la classificació general el desempat dependrà de la
millor posició obtinguda durant el campionat.
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Accidents i incidències
8. Osoning no serà responsable dels accidents i altres perjudicis que la participació a
les proves pugui ocasionar als inscrits.
9. En cas d’accident s’haurà de seguir el protocol marcat per l’organitzador de cada
esdeveniment.

Premis
10. Només podran accedir als premis els participants que hagin finalitzat un mínim del 75%
proves , per tant, aquesta serà la condició indispensable per entrar a formar part de la
classificació general de la lliga.
11. Per poder optar als premis s’haurà de contestar l’enquesta de satisfacció i impacte
econòmic que s’envia en finalitzar cada prova.
Els premis de la Copa Osoning Trail Run seran els següents:
-

Primers classificats de cada modalitat tan en categoria femenina com masculina:
Inscripcions gratuïtes a 2 proves de la Copa Osoning Trail Run 2023 i material
esportiu + trofeu + Maillot de campió.

-

3 Primers classificats de cada modalitat tan femenina com maculina: Obtindran
premis de material esportiu + trofeu

-

Tots els participants que completin el 75% de les proves d’una de les modalitats
obtindran un premi de finisher.

Drets d’imatge
12. Osoning podrà utilitzar les imatges proporcionades per les curses que conformen la lliga
amb la finalitat de fer promoció de la lliga a través dels seus canals de comunicació, tant
digitals com analògics.
Protecció de dades
13. Osoning podrà utilitzar les dades de les inscripcions facilitades pels organitzadors
amb la finalitat d’analitzar el grau de satisfacció dels participants i l’impacte econòmic
que es genera al territori.
14. Osoning podrà utilitzar els correus electrònics dels participants que ho autoritzin
amb finalitats comercials i promocionals, tant per temes relatius a la lliga de
trailrunning com per enviar informació de rutes, consells d’entrenament, continguts
vinculats a les proves i ofertes especials.
15. Totes les dades proporcionades a Osoning seran tractades pel Consell Esportiu
d’Osona, amb NIF G-08934754, domiciliat a Vic (08500), Carrer de la Fura, s/n –
Mas Osona i adreça electrònica ceosona@ceosona.com
Participar al circuit implicarà l’acceptació tant de la normativa específica de cada prova com
la de la pròpia copa.

