Repte 2022+
Cadascú al seu vent

01/12/2022

Coincidint amb el cap d’any, altre cop la Federació Balear de Muntanya i Escalada, us convoca a participar en
l’activitat Repte 2022+ cadascú al seu vent.
Com bé sabeu, aquesta eixida, igual que les edicions anteriors, serà per a celebrar amb els companys de cabòries, el
cap d’any.
Activitat de caràcter individual o agrupada, on cada una de les fites aconseguides individualment, sumen metres al
contador comú que conformen tots els participants.
QUANTS METRES ACONSEGUIREU PUJAR ENTRE TOTS?
ací el contador 0.000,000 #repte2022+ #cadascualseuvent.
Aquest és l'envit, fem una “PORRA2022+” ?? encetem l’aposta a la mateixa inscripció
 Us esperen 3 premis que aportarà la FBME
 Guanyarà la persona que: endevini o què més s’apropi al resultat.
(tant per damunt o per davall)
Acabat el repte i sumat els resultats aconseguits entre tots els participants, fem guanyador de la porra als tres inscrits
i participants que més afina al resultat.
*En cas d’haver dos resultats iguals, al segon en arribar, s’assignarà automàticament un nombre més.
REGLAMENT REPTE 2022
 Aconseguir 2022 mts en desnivell acumulat positiu i negatiu (mínim).
 Disposant de 36 hores consecutives com a màxim per a finalitzar el repte. Per conveniencia del/de la
participant, si així ho desitja, pot fraccionar en sectors l’itinerari, conservant la condició horaria de 36 hores
consecutives en total.
 Els dies de la convocatoria de l’activitat serà des de l’1 al 23 desembre 2022.
 L’itinerari és de “traçat lliure”. El/La participant o grup, tria la ruta per aconseguir el repte.
 S’accepta l’activitat fora de la nostres illes.
 Indrets de menor cota geográfica es podràn compensar amb repeticions.
INSCRIPCIÓ - PLATAFORMA FBME
 Activitat reservada exclusivament a FEDERATS/DES.
 Omplir el formulari correctament a través de la nostra pàgina web.
 Tancament d’inscripcions serà 20 desembre 2022 amb horari d’atenció FBME.
 Atenció: les cobertures d’assegurança admeses són AUT1, AUT2, A, B i superiors.
 Federats/des amb llicència i assegurança CXM AUT, (ATENCIÓ), la vostra cobertura per accident contratada
no correspon a l’activitat prevista.
VALIDACIÓ ACTIVITAT ACONSEGUIDA
 Enviar el registre d’activitat al correu: excursionisme.fbme@gmail.com:
o Cumplimentar correctament el FORMULARI DADES ACTIVITAT i enviar abans del 28 de desembre
2022.
*En cas de fer el repte en grup, relacionar els participants en un sol enviament i track.
o Track (arxiu GPX) identificant el track amb el nom: 2022+ amb nom i llinatges.
VISIBILITAT
 Pujar foto al mur propi utilizant els hashtags: #repte2022+ #cadascualseuvent
 L’entrega premis i reconeixement de finalistes senders FBME es confirmarà i s’enviarà la informació per
correu electrònic i xarxes socials oficials de la FBME amb lloc, dia i horari de l’esdeveniment.

