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Esports 

ANNEX I 

El Campionat de Balears per seleccions de clubs o secció de Muntanya se 
regirà segons   el "REGLAMENT DE LES COMPETICIONS DEL TROFEU DE 
CURSES PER MUNTANYA COPA BALEAR" (punt 2.7). Per poder participar en 
aquesta Campionat de Selecció de Clubs  serà obligatori que els participants 
estiguin en possessió de la llicència federativa vigent a l’any en ús (modalitat 
B, AU-2, CxM-Aut o Superior), així com haver notificat de forma oficial  els 
noms dels participants que formaran la representació del Club corresponent  
(sense posar nom de l’entitat patrocinadora). S’ha d’enviar la representació 
de cada club o secció participant el dimecres abans de la prova al 
correu cxmfbme@gmail.com. Per tant encara que a aquesta cursa de la Lliga 
Eivissa poden participar corredors No federats, si no hi estan, NO podran 
puntuar pel Campionat Balear de Seleccions de clubs. Així com tampoc ho 
podran fer els equips que NO estiguin donats d'alta a la Federació Balear de 
Muntanya i Escalada. 

 

- Els equips seran masculí i femení, estan formats per un mínim de 4 i un 
màxim de 6 components (els components d'aquestes seleccions han d'estar 
prèviament inscrits a la cursa) 

- A cadascun dels components se'ls atorguen punts d'acord a la posició 
d'entrada a meta aconseguida per cada un d'ells en la categoria masculina i 
femenina. 

- Només es podrà inscriure oficialment 1 selecció masculina i una selecció 
femenina per cada Club, i només obtindran punts aquells corredors que 
formin part d'equips oficials.. 

- La classificació del Campionat d´Equips s'obtindrà de la suma de punts dels 
4 millors corredors/es. Pel que el Club Campió serà el que MENYS punts 
obtingui. 

- En cas d'empat, prevaldrà l'equip que tingui el corredor millor classificat, o 
els dos millors o els tres millors en cas de successius empats. 

 


