
REGLAMENT LA SAFIR LLIGA 
 
El present reglament explica quines són les condicions i característiques  
de la Safir Lliga 2019. 
 
Aquest reglament és d’estricte compliment per tots els participants, socis/es del Club Esportiu 
Safir Team. El reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de 
la junta del CE Safir Team.  
 

1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ : 
 
La realització de participació a la lliga només  es vàlida per a les següents curses: 
 

● Ganxo Trail 	
● HosTrailric 	
● Trail Senyor del Castell 	
● Tordera Trail Race	
● Pà amb Tomàquet	
● Ultra Montseny 
● Marató del Montseny 
● Trail Sant Esteve 
● Terranegra Trail 	
● Miner de Ferro 

 
Els inscrits a la lliga participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat.  
La participació es vàlida per a totes les distàncies de les curses anomenades anteriorment.   
 

2. PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIONS:  
 
Els participants són classificats segons l’ordre de pas per la línia d'arribada de cada cursa.  
La classificació de la Safir Lliga serà extreta de la classificació general de cada organitzador de 
cursa un cop es publiqui a la seva pròpia web. 
El fet de participar a la distacia llarga puntua proporcionalment el doble. 
En cas d'empat de punts, mana la posició per categoria de la classificació general de cada 
cursa. 

 
POSICIÓ 10KM - 20KM 21KM - 35KM 36KM - 50KM 51KM – 150KM 

1 50 100 200 400 
2 45 90  180 360 
3 40 80 160 320 

4 - 10 30 60 120 240 
11 - 30 15 30 60 120 
31 - 50 10 20 40 80 
51 - 400 5 10 20 40 

 
3. CATEGORIES I PREMIS 

 
La lliga finalitza a la cursa Terranegra Trail 2019.  
El lliurament de premis es realitzarà a l'Assemblea del CE Safir Team de final d'any 2019. 
Els premis seran per als 3 primers femenins i masculins. 
 

● Pos.1 Pernil, sopar per a 2 persones, lot de Nadal i trofeu.	
● Pos.2 Lot de Nadal, sessio de fisio i trofeu.	
● Pos.3 Lot de Nadal i trofeu.  	


