


1. PRESENTACIÓ  
 

1.1. SUMMER:SUMMITS  és  una  proposta  de  dinamització  de  la  pràctica  del           
Skyrunning  creda  per LAB:TRAIL .  S’ofereix  l’oportunitat  de  que  les  persones           
inscrites  pugui  crear  el  seu  calendari  d’estiu  amb  reptes  al  més  pur  estil              
Skyrunning  a  alguns  del  cims  més  emblemàtics  de  Catalunya  i  competint  en             
una   classificació   amb   la   resta   d’usuaris   i   usuàries.  

 
1.2. Hi  ha  un  total  de  20  tracks  i  cada  participant  n’haurà  d’escollir  3  per  a                

completar   el   seu   repte.   
 

1.3. Els  tracks  es  poden  descarregar  un  cop  s’hagi  fet  la  inscripció  a  la  pàgina               
www.mychip.es/evento/summersummits  a  través  del  correu-e  que  l’inscrit        
rebrà  confirmant  el  seu  registre.  En  aquest  mateix  correu  s’especificarà  com            
registrar  els  temps  a  través  de  la  mateixa  pàgina,  a  la  pestanya EDITAR  MI               
INSCRIPCIÓN .   

 
1.4. Hi  haurà  una  única  classificació  general,  masculina  i  femenina,  amb  premis            

per   als   5   primers   homes   i   dones.   
 

1.5. La  competició  recollirà  els  millors  temps  de  cada  participant  i  es  donarà  una              
puntuació  en  funció  del  rànquing  i  el  percentatge  de  puntuació  que  s’ha             
establert  a  cada  track  segons  grau  de  dificultat  (distància,  desnivell  i            
tecnicitat).  

 
2. FORMAT   DE   TRACKS:   100%   SKYRUNNING  

 
2.1. Proposem  un  seguit  de  tracks  a  on  els  participants  tindran  l’al·licient  de  que              

hauran  de  crear  una  estratègia.  Seguir  el  track  afegirà  més  dificultat  a             
l’activitat.  Quant  més  preparat  i  entrenat  el  track,  més  possibilitats  de  rebaixar             
el   temps.  

 
2.2. Els  tracks  els  trobareu  a www.mychip.es/evento/summersummits  un  cop  feta          

la   inscripció   i   també   rebreu   els   enllaços   per   correu-e.  
 

 
3. COM   PARTICIPAR  

 
3.1. Per   a   participar   cal   incscriure’s   a   la   pàgina    mychip.es/evento/summersummits  

 
 
.  
 
 
 
 

https://www.mychip.es/evento/labtrail-summersummits-catalunya-2020
https://www.mychip.es/evento/labtrail-summersummits-catalunya-2020
https://www.mychip.es/evento/summersummits


4. INSCRIPCIONS  
 

4.1. Les   inscripcions   són   gestionades   a   través   de   MyCHIP.  
 

4.2. El  preu  per  inscripció  és  de  10€ .  sense  límit  de  participació  de  tracks  ni  voltes                
que  es  realitzin.  Comptaràn  el  3  millors  temps  de  tots  els  publicats  pels              
usuaris.  

 
4.3. La  inscripció  dóna  dret  a  participar  de  la  classificació.  LAB:TRAIL  i  MYCHIP             

no  es  responsabilitzen  de  la  participació  dels  usuaris  i  usuàries  atès  que             
només   proporcionen   el   servei   de   gestió   de   dades   per   a   les   classificacions.  

 
4.4. Amb  la  inscripció  l'usuari  o  usuària  té  accés  al  servei  de  gestió  de  la               

classificació  i  a  poder  enviar  la  informació  necessària  per  a  registrar  i  validar              
la   seva   participació.  
 

4.5. La  inscripció  també  dóna  accés  a  la  promoció  i  difusió  dels  seus  reptes  a               
través   de   les   xarxes   socials   de   LAB:TRAIL.  

 
5. DATES  

 
5.1. SUMMER:SUMMITS  s’inicia  el  dia 1  de  juliol  fins  al  31  d'agost (ambdós             

inclosos).  
 

6. NORMATIVA   DE   PARTICIPACIÓ   SUMMER:SUMMITS   de   LAB:TRAIL  
 
6.1. SUMMER:SUMMITS  és  una  proposta  de  dinamització  comunitària  online  i  de           

participació  en  format  competitiu  a  través  d’una  classificació  amb  la  resta            
d’usuaris   i   usuàries.   

 
6.2. L’objectiu  del  LAB:TRAIL  és  l’entreteniment  a  través  de  la  difusió  d’una            

classificació  de  les  activitats  registrades  amb  gps  pels  i  les  inscrits.  Els             
usuaris  participen  en  una  classificació  que  es  realitzarà  amb  els  tracks  de  les              
seves  activitats  a  l’apartat “EDITAR  MI  INSCRIPCIÓN”  de  la  pàgina  del            
event.  L’opció  de  poder  publicar  els  temps  estarà  disponible  desde  el  15  de              
juliol   i   serà   anunciada   en   xarxes   socials   i   pel   mail   a   cada   inscrit.  

 
6.3. LAB:TRAIL  i  MYCHIP  no  es  responsabilitzen  de  la  participació  dels  usuaris.            

Cada  usuari  decideix  lliurement  i  sota  la  seva  responsabilitat  seguir  les  rutes             
proposades  a  la  pàgina  de  l’esdeveniment  creada  per  MYCHIP. És  obligatori            
tenir  contractada  una  assegurança  per  a  la  pràctica  esportiva  en           
entorns  naturals  i  de  muntanya  (FEEC,  FEMDA,  ITRA,  o  assegurances           
similars).  

 

https://www.mychip.es/inscripcion-editar-rts/79dc18f0-1a88-452e-9d1d-fa9e8a2b8765


6.4. El  pagament  de  la  inscripció  dóna  accés  a  que  l’usuari  pugui  participar  de  la               
classificació  de  SUMMER:SUMMITS  a  través  de  MYCHIP  i  per  tant  dóna  el             
seu   consentiment   a   que   es   publiquin   els   resultats   que   envïi   a   MYCHIP.  

 
 
 

6.5. LAB:TRAIL  ha  dissenyat  diferents  rutes  que  són  accesibles  a  totes  i  tots  els              
inscrits  de  MYCHIP.  Els  usuaris  i  usuàries  són  els  responsables  de  seguir  les              
indicacions  per  al  correcte  registre  de  les  dades  i  tracks  a  la  base  de  dades                
de   MYCHIP.  

 
6.6. LAB:TRAIL  i  MYCHIP  es  reserven  el  dret  de  validar  els  possibles  resultats             

que  siguin  sospitosos  de  frau  o  males  praxis  i  per  tant,  fer-los  computar  o  no                
a   la   classificació.  

 
6.7. Els  resultats  sospitosos  seran  analitzats  i  valorats,  i  si  s’escau,  es  farà  saber              

al   o   la   participant   implicat.  
 

7. NORMATIVA   DE   PUNTUACIÓ  
 

7.1. El  format  és  de  lliga  creuada.  Això  vol  dir  que  cada  usuari  i  usuària               
competeixen  amb  diferents  reptes  i  les  puntuacions  varien  en  funció  de  les             
classificacions  i  els  percentatges  e  puntuació  de  cada  track.  La  puntuació  es             
realitza  sobre  un  total  de 3  reptes .  Es  poden  realitzar  tants  com  es  vulguin  i                
repetir-ne.   Es   comptaran   els   millor   temps.  

 
7.2. La  puntuació  anirà  des  dels  100  punts  per  a  la  1ª  posició  fins  a  2  punts  a                  

partir   de   la   posició   36ª:   
 
100-88-78-72- 68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22- 

20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 .  
 

7.3. Variabilitat  de  puntuació  segons  circuit:  La  puntuació  dels  circuits  va  del            
100%  al  140%  segons  la  dificultat  (100%-110%-120%-130%-140%) .  Això         
vol  dir  que  els  circuits  més  exigents  donaran  més  punts  respecte  a  circuits  de               
menys  dificultat  per  distància,  o  desnivell.  Per  tant,  a  la  puntuació  geneèrica             
per   posició   se   li   afegirà   el   percentatge   corresponent   al   circuit   realitzat.  

 
7.4. S’establirà  classificació  absoluta.  Cada  inscrit  té  dret  a  participar  en  la            

classificació   classificació   general.   
 

7.5. En  cas  d’empat,  LAB:TRAIL  i  MYCHIP  es  reservaen  el  dret  de  proposar  un              
desempat   amb   els   usuaris   o   usuàries   afectades   en   forma   de   nou   repte.  

 
7.6. En  cas  de  detectar  trampes  o  males  praxis,  LAB:TRAIL  i  MYCHIP  es             

reserven   el   dret   de   no   donar   per   vàlid   el   resultat   per   a   la   classificació.  



 
 
 
 
 

 
8. PUBLICACIÓ   DELS   RESULTATS  

 
8.1. Els  resultats  acumulats  es  publicaran  a  la  pàgina  que  SUMMER:SUMMITS           

té  de  l’esdeveniment  a  MYCHIP.  Es  faran  un  total  de  3  publicacions*  (Les              
dates  podran  variar  en  funció  d’aspectes  tècnics  i  s’avisarà  als  usuaris  i             
usuàries):  

- Primera:   15   de   juliol  
- Segona:   15   d’agost  
- Tercera   i   última:   dia   31   d’Agost  

 
9. PREMIS  

9.1. Els   premis   per   als   guanyadors   masculins   i   femenins   seran:  
- 1rs  classificats  (home  i  dona):  100€  en  metàl·lic  +  dorsal  a  La             

Skyrhune   (Golden   Trail   Series)  
- 2ns  classificats  (home  i  dona):  50€  en  metàl·lic  +  dorsal  a  La             

Skyrhune   (Golden   Trail   Series)  
- 3rs   classificats    (home   i   dona):   Material   esportiu  
- 4ts   classificats    (home   i   dona):   Material   esportiu  
- 5ns   classificats    (home   i   dona):   Material   esportiu  

 
 

PERCENTAGES   DE   PUNTUACIÓ   DELS   CIRCUITS  
 
1.   PEDAFORCA   120%  
2.   SANT   JERONI   110%  
3.   AGUDES   -   TURÓ   DE   L’HOME   100%  
4.   TOSA   D’ALP   120%  
5.   MONTARDO   140%  
6.   MONT   CARO   110%  
7.   PUIGSACALM   110%  
8.   ROCA   CORBATERA   100%  
9.   PEDRÓ   DELS   QUATRE   BATLLES   130%  
10.   GALLINA   PELADA   120%  
11.   TAGA   110%  
12.   COLLSEROLA   100%  
13.   LA   MOLA   100%  
14.   PUIGMAL   110%  
15.   PICA   D’ESTATS   140%  
16.   BESIBERRI   SUD    140%  
17.   MONTEIXO    140%  



18.   COMAPEDROSA   120%  

19.   CAMBRE   D'ASE   100%  

20.   EL   CARLIT   110%  


