PROVA ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAT
5è TROFEU BTT SUBAIDA - CAMPIONAT DE BALEARS DE BTT 2021
Dissabte 5 de juny de 2021 a les 17:00h
FINCA SUBAIDA (39º 57.993’N-004º 09.403’E) – ES MERCADAL

CROQUIS GENERAL:

ENTRADA FINCA
SUBAIDA

ZONES
D’APARCAMENT

ZONA CONTROL
INSCRIPCIONS

ZONA DE
GIMCANA

ZONA DELS
CIRCUITS
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CROQUIS CIRCUIT CATEGORIA INFANTIL:

ARRIBADA

SORTIDA
Circuit

Start Lap

RECORREGUT CATEGORIA INFANTIL
Sortida a les 17:00 h

Start lap (360m) + 9 voltes circuit de 700 m
TOTAL: 6.660 m
Temps aprox.: 45 m
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CROQUIS CIRCUIT CATEGORIA ALEVINA:

ARRIBADA

SORTIDA

Start Lap

Circuit

RECORREGUT CATEGORIA ALEVINA
Sortida a les 18:00 h (aprox.)
Start lap (80m) + 8 voltes circuit de 500 m
TOTAL: 4.080 m
Temps aprox.: 30 m
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CROQUIS CIRCUIT CATEGORIES PRINCIPIANT I PROMESA:

ARRIBADA

SORTIDA
Start lap

Circuit

RECORREGUT CATEGORIA
PRINCIPIANT
Sortida a les 18:40 h (aprox.)

RECORREGUT CATEGORIA
PROMESA
Sortida a les 19:00 h (aprox.)

Start lap (80m) + 6 voltes
circuit de 300 m

Start lap (80m) + 4 voltes
circuit de 300 m

TOTAL: 1.880 m
Temps aprox.: 20 m

TOTAL: 1.280 m
Temps aprox.: 15 m
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Annex 1
CAMPIONAT DE BALEARS DE LA CATEGORIA INFANTIL.
Seguint el reglament específic de Menorca respecte la competició de la categoria infantil la
prova tindrà 4 parts puntuables:
1.Participació
2.Prova en línia
3.Prova d’obstacles
4.Actitud
El resultat final del Campionat es basarà en la suma de la puntuació obtinguda a cadascuna de
les 4 parts proves.

1. Participació
Per participar a les proves en línia i obstacles s’obtenen 25 punts. Si no es participa a les dues
proves no es puntua en aquest apartat.

2.Prova en línia
Els punts de la prova en línia es distribuiran de la manera següent:

2.Prova d’obstacles
La prova d’obstacles és una prova contrarellotge. Es penalitzarà amb 10 segons cada error que
es faixi durant la prova. És obligatori fer totes les proves. En cas de saltar-se una prova es
penalitzarà amb un minut Es considera error: posar peu a terra, no seguir les instruccions, etc.
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Una vegada sumats els errors al temps fet a la prova s’extreurà una classificació basada en la
taula següent:

3. Actitud
Els esportistes participants han de mantenir una actitud correcte i respectuosa. Tots els
esportistes que compleixin amb els següents ítems obtindran la seva puntuació, si no en
compleix algun no sumarà els punts d’aquest.
Tenir una bona actitud suma 25 punts

Respecte

Entre els esportistes, el públic, els
àrbitres i l’entorn.

5 punts

Esportivitat

Respectar les regles del joc, saber
guanyar i perdre...

5 punts

Motivació

Demostrar interès i ganes de competir

5 punts

Presentació

Casc ben posat, vestimenta adient i
dorsal ben posat.

5 punts

Puntualitat

Presentar-se puntual a la inscripció i les
2 proves puntuables.

5 punts
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