
CAMPIONAT	DE	BALEARS.	

CURSES	PER	MUNTANYA.	

INSCRIPCIONS: 

Aquesta prova es regeix pel reglament de la COPA BALEAR DE CURSES DE MUNTANYA. La inscripció en 
aquesta prova comporta l’acceptació del present reglament i la normativa (consultar 
www.fbmweb.com). 

Per participar s’han d’haver complit 18 anys abans de l’inici de la prova. 

Número màxim de participants 300.       

Es realitzaran a  través de la web: www.elitechip.net 

FEDERATS. (Federació Balear de Muntanyisme i Escalada,FBME) 

Les inscripcions s’obriran a partir del dia 10/10/2011  

i finalitzaran el 27/10/2011 a les 20:00h. 

NO FEDERATS. (o altres Federacions) 

Les inscripcions s’obriran a partir del dia 24/10/2011  

i finalitzaran el 27/10/2011 a les 20:00h. 

TAXES: 

Els preus seran de 20€ pels FEDERATS , cat:C (es consideren federats només els de la Federació 
Balear de Muntanyisme i escalada)  i 35€ pels no federats (o atletes d’altres federacions). 

La cursa serà cronometrada per ELITECHIP i serà indispensable portar un xip de cronometratge. Qui no 
en tingui n'haurà de llogar un, a retornar al final de la prova, per un import de 3€. 

CATEGORIES del Campionat de Balears: 

•        Campeonat de balears absolut Fèmines (1ª,2ª i 3ª) 
•        Campeonat de balears absolut Masculí  (1º,2º i 3º) 
•        Campeonat de balears Equips   (1º,2º i 3º) 

Trofeus i premis en metàl·lic per gentilesa de la FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYA I ESCALADA. 

CATEGORIES de MANCOR X-TREM: 

•          General femení.  1ª,2ª i 3ª classificada. 
•          General masculí. 1ª,2ª i 3ª classificada. 
•          Fèmines (Sub 23, Sènior, Veteranes) 1ª,2ª i 3ª classificada. 
•          Masculí ( Sub 23, Sènior, Preveterà, Veterà, Màster) 1º,2º i 3º classificat. 
•          Locals 1º,2º i 3º General. 



Els premis  no seran acumulables pels tres primers classificats de la General Masc/Fem. 

Els participants tendran un recordatori de la cursa per gentilesa de  l’AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA 
VALL. 

Sorteig de material esportiu per gentilesa de “SA MUNTANYA” i “LAFUMA” 

DIA DE LA CURSA: 

Recollida de dorsals i validació de xips el mateix dia de la cursa a partir de les 08:30H h. a la Plaça de 
l’Ajuntament de Mancor de la Vall. 

Els Federats hauran de deixar la targeta federativa a l'organització per poder retirar el dorsal. La 
targeta serà retornada al final de la prova. En cas de no recollir-la el dia de la cursa es podrà recollir a 
la federació (FBME, Palmaarena) 

La sortida es donarà a les 10:00h. 

La prova es desenvoluparà sota l’observació de personal de la cursa que farà complir el reglament. 

Refrigeri  i entrega de premis a les 13:30h. 

RECORDATORI REGLAMENT: 

Aquesta prova es regeix pel reglament de la COPA BALEAR DE CURSES DE MUNTANYA. La inscripció en 
aquesta prova comporta l’acceptació del present reglament i la normativa (consultar 
www.fbmweb.com). 

El participant ha de dur el dorsal ben visible durant tota la cursa i seguir l’itinerari marcat sense sortir-
se’n del mateix (no es permeten les dreceres). 

L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, 
encara que intentarà evitar-los. 

L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut o suspendre la cursa si les condicions 
meteorològiques així ho aconsellen. 

Els participants seguiran les instruccions que els siguin donades per l’organització, estant obligats a 
retirar-se si qualque responsable de la prova així  ho indica. 

 No es permetrà treure cap tipus d’aliment i/o begudes fora de la zona d’avituallament. 

Respectar en tot moment el Medi Ambient i les Finques Privades. 

RECORREGUT: 

El traçat de la cursa serà el mateix que l’any passat (s’adjunta plànol amb el recorregut). 

Desnivell positiu de 1125mts aprox. i un recorregut de 23.8 Km Aprox. 

MOLT IMPORTANT:  NO ENTRENAR PEL RECORREGUT DE LA CURSA. 

El traçat passa per finques privades i s’ha arribat a un acord per poder pasar exclusivament el dia de 
la cursa. 

Agrair la col·laboració de les finques privades per cedir el pas el dia de la cursa i a tots els atletes per 
respectar la propietat privada. 

Mes info: espenjats@hotmail.com 


