Federació d’Atletisme de les Illes Balears
CAMPIONAT ILLES BALEARS DE CROS 2010
FINAL BALEAR DE CROS DELS JOCS ESCOLARS 2010
TORNEIG BALEAR DE CROS PER SELECCIONS INFANTILS 2010
07.02.2010 Sta. Eulària des Riu
Reglament
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La FAIB convoca el Campionat de les Illes Balears de Cros 2010, el Torneig Balear de Cros per
Seleccions Infantils i, conjuntament amb la DGE, la Final Balear de Cros dels Jocs Escolars 2010
el diumenge 7 de febrer. Organització : Delegació Eivissa Faib - Ajuntament Sta. Eulària des
Riu.
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Podran participar tots aquells atletes residents a Balears que tinguin tramitada la llicència
autonòmica o nacional. Al campionat per equips podran participar: cadet (clubs o entitats
escolars)/junior(clubs)/absolut(clubs). Al torneig infantil participaran les seleccions de Palma,
Part Forana de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.
Les inscripcions dels atletes cadets i juvenils seleccionats serà a càrrec del Departament
d’Esports dels diferents Consells a proposta de les delegacions de la FAIB. La inscripció dels
atletes infantils seleccionats serà a càrrec de les delegacions de la FAIB. El darrer dia
d’inscripció finalitzarà el dimecres 3 de febrer.
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Els horaris, les proves i les distàncies seran les següents:
nº

hora

1

10:00

2

10:40

3

11:00

4

5

6

4

11:30

campionat

categories

Juvenil Masculí

JVM

Junior Masculí

JRM

Infantil Femení

IFF

Cadet Femení

CDF

Infantil Masculí

IFM

Juvenil Femení

JVF

Junior Femení

JRF

Cadet Masculí

CDM

Promesa Femení

PRF

Absoluta Femení

PRF-SRF-VTF

Promesa Masculí

PRM

Absoluta Masculí

PRM-SRM-VTM

distància
6500m
2500m
3500m

12:00

4500m

7000m

12000m

12:45

Cada atleta participarà a la cursa de la seva categoria. Excepcionalment, els atletes de
categoria junior d’alt nivell balear que ho sollicitin, prèvia autorització de la direcció tècnica
de la FAIB, podran participar a la cursa absoluta.
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Campionat IB Clubs Cadet-Junior-Absolut
-Cada club participarà amb un mínim de 3(dones)/4(homes) atletes (no hi haurà un màxim).
No es permetrà la participació de més d’un equip per club.
-Només puntuaran els 3(dones)/4(homes) atletes millor classificats de cada club amb un
número de punts igual al del seu lloc a la classificació individual. A categoria Junior podran
puntuar els atletes juvenils i juniors. A la categoria Absoluta podran puntuar atletes promeses,
sèniors i veterans.
-La puntuació serà de la manera següent: al primer classificat 1 punt; al segon 2 punts; al
tercer 3 punts i així successivament. Guanyarà l’equip que obtingui menys punts. En cas
d’empat a la classificació final, guanyarà l’equip que tingui al 4t (homes) o 3r (dones) atleta
millor classificat.
-Es farà una classificació, amb la normativa RFEA, per tal de conèixer els participants al
Campionat d’Espanya per Clubs Cadet, Juvenil, Junior, Promesa i Absoluta.
Torneig Balear de Seleccions Infantils:
-Cada selecció estarà integrada per un mínim de 4 i màxim de 6 atletes (es podrà presentar
selecció amb 3, 2 o 1 atleta amb millor classificació l’equip que presenti més atletes a la
sortida).
-Tots els atletes del equip puntuaran amb un número de punts igual al del seu lloc a la
classificació dels atletes que puntuïn per selecció, sumant els punts dels 4 millor classificats.
-La puntuació serà de la manera següent: al primer classificat 1 punt; al segon 2 punts; al
tercer 3 punts i així successivament. Guanyarà la selecció que obtingui menys punts. En cas
d’empat a la classificació final, guanyarà la selecció que tingui al 4t atleta millor classificat.
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Al Campionat Cadet-Juvenil la DGE donarà: trofeu, als tres primers atletes classificats;
medalla, als classificats del 4 al 10è lloc.
Al Campionat Junior-Promesa-Absolut la FAIB donarà: medalla, als tres primers atletes
classificats. Al Campionat per Clubs Cadet-Junior-Absolut: trofeu, als tres primers clubs
classificats. Al Torneig Balear de Seleccions Infantils: trofeu a les tres primeres seleccions
classificades; medalla, a tots els atletes seleccionats.
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