
 

Dins de la Previsió que seguim sense poder competir des del Club Hem decidit organitzar la 1ª lliga interna amb 

Diferents Proves setmanals. 

Serà completament gratuïta i exclusiva per a socis.   

 

Com puc apuntar-me a la Lliga? 

És molt fàcil! Només has de registrar-te a l'aplicació www.triTeamapp.com, vincular el teu compte de Strava i 

apuntar-te a la Lliga 

Un cop vinculat la primera vegada ja no has de fer res! El sistema ja ho fa tot per tu. 

El primer que has de fer és fer-te soci del club . per tant sols 22€ al any  o 22€ al mes si vols ser soci de club ( 

accedir a instalacions , activitats dirigides, … ) 

Pas 1: Registra't a www.triteamapp.com 

 

Pas 2: a l'apartat "admin / perfil", connecta el teu compte Strava 

 

 

http://www.triteamapp.com/
http://fondistesvilassardedalt.playoffinformatica.com/Preinscripcion.php
http://www.triteamapp.com/


Pas 3: Apunta't a la lliga al següent enllaç: https://triteamapp.com/ca/competicio/?tt=uDeQxVw8L2yyMw 

 

Si tens qualsevol dubte , envia'ns un correu a fondistesvilassardedalt@gmail.comi t'ajudarem. 

La inscripció és gratuïta? 

Si, la inscripció és gratuïta només per als nostres socis del club inclosos els simpatitzants. S’utilitzarà un codi que 

us farem arribar a tots. 

Puc participar si no tinc Strava? 

Si que pots. És més laboriós perquè has de pujar manualment cada activitat a triTeamApp, en l'apartat: "Activitats / 

Creació manual d'una activitat" i pujar l'arxiu .gpx que genera el dispositiu GPS. 

L'equip de triTeamApp està treballant per poder vincular el compte amb Garmin Connect i altres plataformes de les 

diferents marques de dispositius GPS. 

IMPORTANT: el desnivell sempre ha de ser positiu. En el cas de detectar que sigui negatiu ( és a dir en baixada ) 

aquella activitat serà eliminada. 

Com funciona la puntuació? 

- Participació a la prova: 10 punts 

- 1ª posició 25 punts, 2ª posició 24 punts i anar restant fins a 0 

hi ha classificació masculina i femenina. 

Els càlculs de temps es faran Segons la teva edat i al temps què has  corregut, s'apliquen els coeficients de 

correcció. 

Càlcul: 

El sistema, convertirà (amb els coeficients de la taula 1 i taula2) el temps en funció de l’edat del / la participant i la 
distància de l’activitat concreta. El temps real de l’activitat es multiplicarà pel  coeficient obtingut de les taules per 

https://triteamapp.com/ca/competicio/?tt=uDeQxVw8L2yyMw
https://drive.google.com/file/d/1228me5CYTCGzupswn1Pr9rgWG3kURSzw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J8z--VIYdeKKVQV9BrAd1W1QhHcRBBSs/view?usp=sharing


.Aquestes taules són les utilitzades per la WMA (World Master Athletics), COMPILADES PER Alan Jones. 

Si voleu les Taules en format Excel, us les podeu descarregar aquí: 

Taula 1 de coeficients "STD" masculins 

Taula 2 de coeficients "STD" femenins 

Bufff! Que complicat! Em pots posar un exemple concret? 

Exemple: 

Un participant masculí de 50 anys, que hagi corregut 5km en 25:50 (a 5:10). 

Segons la taula 1, per a una distància de 5km , el coeficient per a un home de 50 anys és de 0,8796.  

Aquest 0,8796 s’aplica al temps de l’activitat: 25:50 * 0,8796 = 22:43 (a 4:32). 

Quines activitats de Strava compten en la classificació? 

Només es tenen en compte les activitats de córrer. El sistema analitza, detecta i elimina les activitats duplicades o 

que es solapen en el temps. 

En el cas de una prova de 5km, per exemple, si es fan 5km i 100m agafa el temps total i si el corredor es para o atura 

el rellotge en mig de l’activitat per seguir, aquesta activitat contarà el temps total ( temps de parada inclós ) 

Les activitats creades manualment en Strava no puntuen. 

Per el moment es realitzaran 12 proves, amb la possibilitat d’afegir alguna “sorpresa”. 

agrair a triteam per fer possible que seguim motivats. 

IMPORTANT: el desnivell sempre ha de ser positiu. En el cas de detectar que sigui negatiu ( és a dir en baixada ) 

aquella activitat serà eliminada. 

 

 

 

 

https://github.com/AlanLyttonJones/Age-Grade-Tables
https://drive.google.com/file/d/1z5pBU0yzw4Wn1DxAAxwmO2L4D8jxLiOG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D8u7q25DcCPk9auW_kGakwUTnocjd9Uf/view?usp=sharing

