RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS PER LA QUAL
S’ESTABLEIXEN ELS CRITERIS PER DIFERENCIAR LES CURSES PER MUNTANYA DEL TRAIL RUNNING
A LA REGULACIÓ ESPORTIVA DE LES ILLES BALEARS.

Després de vàries setmanes de negociacions en que la Federació Balear de Muntanyisme i
Escalada va estar presentant propostes coherents perquè fos factible una conviència entre el trail
running i les curses per muntanya i la impossibilitat d’arribar a un acord, la Conselleria ha resolt
de la següent manera aquest conflicte:

Aprovar els següents criteris per diferenciar les carreres per muntanya del Trail Running, a la
regulació esportiva de les Illes Balears:
Carreres per Muntanya
Hauran d’acomplir les següents condicions:
-

Estaran regulades d’acord amb els estatuts o reglaments vigents de la Federació Balear
de Muntanyisme i Escalada.

-

El recorregut de la cursa haurà de superar obligatòriament la cota de 600 metres.

Carreres de Trail Running
Hauran d’acomplir les següents condicions:
-

Estaran regulades d’acord amb els estatuts o reglaments vigents de la Federació
d’Atletisme de les Illes Balears.

-

El recorregut de la cursa no podrà superar en cap moment la cota dels 600 metres.

En quant a les carreres incloses actualment en qualsevol dels calendaris d’aquestes federacions,
en les que el recorregut superi la cota de 500 metres però no la cota de 600 metres, l’organitzador
de la mateixa podrà decidir abans de l’inici de la temporada, al calendari de quina federació vol
registrar la cursa.

Que aquests criteris es facin efectius i entrin en vigor de cara a la propera temporada, és a dir,
del dia 1 de gener de 2020.
Que en el moment en que des del CSD hi hagi una postura ferma quant a la definició d’aquestes
dues modalitats es pugui revisar aquesta resolució per tal de poder adaptar-la, si es considera
adient, a la línia establerta des de l’àmbit estatal.

Com és de suposar, no podem estar d’acord amb aquesta resolució doncs s’ha obviat tota la
història i feina feta per la nostra federació juntament amb els clubs i seccions de muntanya
encarregats d’organitzar curses així com les cotes mitjanes de la resta d’illes, així com les
característiques tècniques d’escalada que puguin tenir les curses per sota dels 500 metres. Durant
aquests propers dies, s’estudiarà la línia a seguir per part de la nostra federació per aconseguir una
millor regulació i una millor valoració de la tasca feta per la FBME en i per el món de les curses
per muntanya durant tots aquests anys.
Així i tot, la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, juntament amb el Comitè de Curses
per Muntanya i els clubs i seccions de muntanya, seguiran fent feina per millorar en qualitat,
seguretat i sostenibilitat a les curses per muntanya.

Sense res més a afegir, rebeu una cordial salutació,

Francesc X. Colom
President F.B.M.E.

Xisco Fanals
Director Comitè de Curses per Muntanya

