
 

 
 

TRAIL RUNNING SERIES 2023 
 

La Federació Catalana d'Atletisme organitza la Trail Running series 2023 en 
categoria Absoluta. (TRS) 

Les curses puntuables i que formen part de la copa són : 

29 de Gener:     Senders de Can Costa (Sant Vicenç dels Horts)   21km 

26 de febrer:    Sismica Race (Sant Andreu de la Barca)         24 km 

12 de març:     Trail Costa Brava (Palamós)          20km 

21 de Maig:     Trail Cap de Creus (Roses)           22km 

10 de Juny:      Lles Trail (Lles de Cerdanya)           30km 

Només podran optar a la classificació de les TRS els/les atletes/as amb llicencia 
de la Federació catalana d’atletisme que tinguin tramitada la llicencia en vigor de 
l’any 2023 amb les sigles CL, CT i TCAT, no sent vàlides la CY ni de cap altre 
federació. 

En el moment de realitzar la inscripció, l’atleta a de fer constar el seu número de 
llicencia i el nom del seu club tan com indica a la seva llicencia. També haurà de 
córrer amb la samarreta oficial del seu club, i de forma excepcional és permet 
córrer amb la samarreta del seu patrocinador si així ho indica a l’organitzador. 

Qui no s’inscrigui amb les condicions mencionades anteriorment, no apareixerà a 
la classificació. 

La classificació per la TRS és farà separada en cada cursa i de la categoria 
masculina i femenina atorgant la següent puntuació segons posició: 

 1r. Classificat/da:  15 punts 
 2n. Classificat/da:  13 punts 
 3r. Classificat/da:  12 punts 
 4r. Classificat/da:  11 punts 
 5è. Classificat/da:  10 punts 
 6è. Classificat/da:    9 punts 
 7è. Classificat/da:    8 punts 
 8è. Classificat/da:    7 punts 
 9è. Classificat/da:    6 punts 
10è. Classificat/da:    5 punts 
11è. Classificat/da:    4 punts 
12è. Classificat/da:    3 punts 
13è. Classificat/da:    2 punts 
14è. Classificat/da:    1 punt 



 

 
 

 
 
La puntuació final de cada atleta s'obtindrà amb la suma de la millor puntuació 
d’un mínim de 4 proves essent el guanyador/a el que obtinguin un major nombre 
de punts a la classificació final. 

En cas d’empat, l’atleta guanyador serà aquell què hagi estat més vegades millor 
classificat que l’altre atleta en aquelles curses que hagin coincidit. 

En cas de persistir l’empat es decidirà per l’atleta millor classificat en el darrer 
Trail on hagin competit junts. 

 

PREMIS PELS GUANYADORS: 

El guanyador/a de les TRS serà guardonat amb amb el trofeu que l’acredita com 
a campió/na Trail Running sèries de Catalunya que serà entregat a la “Diada de 
l’atletisme català” que organitza la Federació Catalana d’atletisme. 

També serà obsequiat amb la samarreta que l’acredita com campió/na on la podrà 
lluir durant totes les competicions durant l’any 2024. 

Les trail Running Series dona una plaça per poder representar a la selecció 
catalana al Campionat d’Espanya de trail per Federacions Autonòmiques a Lerin 
(Navarra) el 7 de maig 2023 segons indica els criteris de selecció,  aquí.  

 

 

 

La comissió de Trail de la FCA 


