
 

MARXES SENDERISTES CADASCÚ PEL SEU COMPTE 2021 
 
Per segon any presentem les marxes senderistes “Cadascú pel seu compte” d’aquesta            
temporada 2021. Donada la situació actual que no ens permet dur a terme les marxes               
senderistes com ho vam fer el 2019 i principis de 2020, el Comitè de Senders aposta per                 
mantenir aquest format. De la mateixa manera, enguany el circuit es divideix en dues              
temporades, una de primavera i una de tardor.  
 
El circuit de primavera el conformen 7 marxes que detallarem en uns dies. 
 
Qui pot participar? 
Inscripcions només per federats ja que disposen d’assegurança d’accidents.  
 
Com m’he d’inscriure? 
Les inscripcions es formalitzen a través de la pàgina web Sportmaniacs Baleares i tindran              
un cost de 5€. 
Hi haurà un obsequi de finalista per a totes les persones que aconsegueixin completar el               
circuit. L’entrega de l’obsequi serà a finals d’any un cop acabades les marxes de tardor.  
 
Com serà el funcionament? 
A la pàgina de Wikiloc de la FBME teniu disponibles tots els recorreguts de les marxes                
senderistes i on hi trobareu tota la informació necessària per visualitzar-la, fer-ne el             
seguiment, veure els punts directrius, etc. A més, el Wikiloc de la FBME disposa de               
l’avantatge de poder seguir la ruta en directe per si teniu dubtes de per on va l’itinerari.  
 
Quan aneu a fer el recorregut, l’heu de gravar amb un dispositiu GPS i després enviar-lo al                 
comitè de senders (senders@fbmweb.com) perquè en pugui fer la seva verificació i dur el              
seguiment de les marxes realitzades. El track s’haurà d’enviar amb un arxiu GPX o amb un                
link on es pugui descarregar l’arxiu. 
 
Per ser finalistes haureu de completar un 75% de tot el quilometratge que forma el circuit                
entre dia 22 de març i dia 23 de maig.  
 
Recordeu que es tracta d’un format de total autosuficiencia i que haureu de dur tot el                
material necessari vosaltres.  
 
Es tracta d’un format no competitiu en el que no compta el temps emprat sinó la distància                 
recorreguda.  
 
Els resultats del control s’aniran penjant a la web de la Federació setmanalment. 
 
Material recomanat 
Motxilla, aigua, menjar, dispositiu GPS, calçat i roba adequats, telèfon mòbil amb l’aplicació             
Wikiloc instal·lada, petita farmaciola.  
 
ÉS IMPORTANT I OBLIGATORI RESPECTAR TOTES LES MESURES SANITÀRIES         
CONTRA LA COVID-19. 
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